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تبیین سخن جمهوری اسالمی ایران در پیام رهبر انقالب به مناسبت فرا رسیدن ایام حج

مقاومتملتها
دربرابردخالتوشرارت آمریکا

امسال َرمی شیطان در منا ممکن نیستّ ،اما دفع و طرد شیاطین قدرتطلب در همه جا ممکن است
آمریکا در افغانستان تحقیر و ناچار شد نیرو و ابزار نظامی خود را بیرون ببرد

گروه اندیشه  -حضرت آیتا ...خامنهای در
پیامی به مسلمانان جهان بهمناسبت ایام حج،
استمرار حسرت دلهای مشتاق از حضور در
ضیافت بیتا ...را امتحانی گذرا خواندند و
با تأکید بر لزوم کمرنگ نشدن پیامهای حج،
مقاومت در برابر قدر تهای متجاوز بهویژه
آمریکا را از جمله این پیامهای متعالی دانستند.
ایشان ضمن اشاره به مشکالت و ناگواریهای
دنیای اسالم ،سربرافراشتن عناصر مقاومت و
بیداری ،به خصوص در فلسطین ،یمن و عراق
را از واقعیتهای امیدآفرین منطقه خواندند
و تأکید کــردنــد :وعــده صــادق الهی ،نصرت
مجاهدان است و نخستین اثر این مجاهدت،
بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان از دخالت و
شرارت در کشورهای اسالمی است .به گزارش
پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب،
متن پیام ایشان به این شرح است:
▪امتحانی همچون امتحانهای گذرای دیگر
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ّ
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الطاهرین و صحبه المنتجبین و َمن َتبِعهم
الدین.
یوم
الی
ِاحسان
ب
ّ
برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!
امسال نیز ا ّمــت اسالمی از نعمت عظیم حج
محروم ماندند و دلهای مشتاق ،با آه و افسوس،
ضیافت در خانه محترمی را که خدای حکیم و
رحیم برای مردم بنا نهاده است ،از دست دادند.
این د ّو مین سال است که موسم شادمانی و
بهجت معنوی حج ،به موسم فــراق و حسرت
تبدیل میشود و بالی بیماری همهگیر و شاید
نیز بالی سیاستهای حاکم بر حرم شریف،
چشم مشتاق مؤمنان را از مشاهده نماد وحدت
ام ــت اســامــی محروم
و عظمت و معنو ّیت ّ
میسازد و این ق ّله ُپرشکوه و سرافراز را با ابر و
غبار میپوشاند .این امتحانی همچون دیگر
امت اسالمی است
امتحانهای گذرای تاریخ ّ
که میتواند فردایی تابناک در پی داشته باشد؛
مهم آن است که حج در شاکله حقیقیاش ،در
دل و جان آحاد مسلمانان زنده بماند و اکنون
مناسکی آن مو ّقت ًا حضور ندارد ،پیام
که کالبد
ِ
متعالی آن کمرنگ نشود.
▪حج؛ نماد عزم و عظمت امت اسالمی

حج ،عبادتی ُپر رمز و راز است .ساخت و ترکیب
زیبای حرکت و سکون در آن ،سازنده هو ّیت
فرد مسلمان و جامعه مسلمان و نمایشدهنده
زیباییهای آن در چشم جهانیان اســت .از
سویی دلهای آحاد بندگان را با ذکر و خشوع و
تضرع ،عروج معنوی میبخشد و به خدا نزدیک
ّ
میکند و از سویی ،با پوشش و پویش یکسان و
حرکات هماهنگ ،برادران را که از چهارگوشه
جهان ِگرد آمدهاند ،به یکدیگر پیوند میدهد،
و از سویی برترین نماد ا ّمت اسالمی را با همه
مناسک ُپرمعنی و رازآل ــودش در برابر چشم
امت را به رخ
جهانیان میگذارد و عزم و عظمت ّ
بدخواهان می ِکشد.
▪مقاومت؛ همه سخن جمهوری اسالمی ایران

بیت ّ
حج ِ
معظم در دسترس نیست،
امسالّ ،
تضرع
و
خشوع
و
ذکر
و
البیت
رب
به
توجه
ولی ّ
ّ
ّ
و استغفار در دسترس است؛ حضور در عرفات
ِ
مناجات معرفتافزا
امــا دعا و
میسر نیستّ ،
ّ
میسر اســت؛ َر مــی شیطان در
در روز عرفه ّ
امــا دفــع و طــرد شیاطین
منا ممکن نیست ّ
قدر تطلب در همه جا ممکن اســت؛ حضور

اما
یکپارچه بدنها در ِگرد کعبه فراهم نیستّ ،
حضور یکپارچه دلها بر ِگرد آیات روشن قرآن
کریم و اعتصام به حبلا ...وظیفه همیشگی
جمعیت
اســت .ما پیروان اســام که امــروز از
ّ
عظیم ،سرزمین گسترده ،ثروتهای طبیعی
بیشمار و م ّلتهای زنده و بیدار برخورداریم،
باید با داشتهها و ممکنهای خود ،آینده را رقم
بزنیم .م ّلتهای مسلمان در  ۱۵۰سال اخیر،
نقشی در سرنوشت کشورها و دولتهای خود
نداشته و به جز استثناهای معدود ،یکسره با
سیاست دولـتهــای متجاوز غربی مدیر ّیت
شده و دستخوش طمعورزی و دخالت و شرارت
ماندگی علمی و وابستگی
آنها بودهاند .عقب
ِ
سیاسی امرو ِز بسیاری از کشورها ،محصول آن
ِ
انفعال و بیکفایتی است .م ّلتهای ما ،جوانان
ما ،دانشمندان ما ،علمای دینی و روشنفکران
جمعیتهای
مدنیما،سیاستورزانواحزابو
ّ
ما ،امروز باید آن گذشته بیافتخار و شرمآور را
جبران کنند؛ باید بِایستند و در برابر زورگویی و
دخالت و شرارت قدرتهای غربی «مقاومت»
سخن جمهوری اسالمی ایــران
کنند .همه
ِ
که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده
است ،دعوت به این مقاومت است :مقاومت در
برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرتهای
گرفتن سررشته آینده دنیای
متجاوز و به دست
ِ
اسالم با تکیه بر معارف اسالمی .طبیعت ًا آمریکا
و همراهانش در برابر عنوان «مقاومت» دچار
اسیتاند و به انــواع دشمنی با «جبهه
حس ّ
ّ
مقاومت اسالمی» کمر بستهاند .همراهی
واقعیت
برخی از دولتهای منطقه با آنان نیز
ّ
تلخی در جهت تداوم آن شرارتهاست.
▪آنچه دلها را لبریز از امید میکند

صــراط مستقیمی که مناسک حج -سعی و
طــواف و عرفات و جمرات -و شعائر و ُشکوه
و وحــدت حج به ما نشان مـیدهــدّ ،
توکل به
توجه به قدرت الیزال الهی ،و اعتماد به
خدا و ّ
س م ّلی ،و اعتقاد به تالش و مجاهدت ،و عزم
نفْ ِ
راسخ بر حرکت ،و امید وافر به پیروزی است.
واقعیات صحنه در منطقه اسالمی بر این امید
ّ
میافزاید و آن عزم را تقویت میکند .از سویی
ناگواریهای دنیای اسالم ،عقبماندگیهای
علمیووابستگیهایسیاسیونابسامانیهای
اقتصادی و اجتماعی ،ما را در برابر وظیفهای
بزرگ و مجاهدتی خستگیناپذیر قرار میدهد؛
فلسطین مغصوب ،ما را به یاری میطلبد؛ َیمن
مظلوم و خــونآلــود دلهــا را به درد م ـیآورد؛
مصائب افغانستان همه را نگران میسازد؛
حوادث تلخ در عراق و سوریه و لبنان و برخی
دیگر از کشورهای مسلمان که دست شرارت

عید قربان؛ دروازه رسیدن به قرب الهی

مروری بر اعمال وارد شده در شب و روز دهم ماه ذیالحجه
فرداعیدقرباناست،عیداضحی،
مناسبت
عید بندگی خداوند؛ روزی که
ابــراهــیــم(ع) در آزمایش بزرگ
الهیپیروزشد،روزراندنشیطانازحریمقدسی
منیت و غرور
انسان ،روز قربانیکردن هرچه با ّ
آغشته است؛ روز فرصت ،روز میقات ،روز لبیک
گفتنبهدعوتیکهپروردگارتورابهآنفراخوانده
است؛ «و َق َضی ر ّب َ َ
اه»(اسرا -
ک أ َّل ت َْع ُب ُدوا ِإ َّل ِإ َّی ُ
َ
َُ
 .)23در آمــوزههــای دینی مــا ،اعیاد فرصتی
هستند برای بازپروری روح؛ شادی و معنویت
درآمیختهمیشودواکسیرخداجوییدرنهادبشر
شکلمیگیرد،ترکیبیطالییکهوجودانسانرا
برایعبورازبرزخدنیاورسیدنبه«جنهالمأوی»

آمـــاده میکند و خاصیت جلوه
زیباییهایالهیدرنهادبشرهمین
است .شیخ عباس قمی ،در کتاب
مفاتیحالجنان ،دربــاره شب عید
قربان ،شب دهم ماه ذیالحجه،
آوردهاست«:ازلیالیمتبرکهوازآن
چهار شبی است که احیا در آنها
مندوبست (مستحب اســـت) و
درهای آسمان در این شب باز است و
سنت است در آن زیارت امام حسین(ع) و
دعای یا دائمالفضل علیالبر ّیه که در [اعمال]
شب جمعه گذشت ».او دربــاره اعمال روز عید
قرباننیز،چنینمینویسد«:اعمالآنچندچیز

و دخالت آمریکا و یارانش در آن مشهود است،
همت جوانان را برمیانگیزد ،و از سوی
غیرت و ّ
برافراشتن عناصر مقاومت در همه این
دیگر ،سر
ِ
ّ
ّ
حساس و بیداری ملتها و انگیزش نسل
خطه ّ
جوان و ُپرنشاط ،دلها را لبریز از امید میکند؛
فلسطین در همه بخشهای خــود «شمشیر
قدس» را از نیام بیرون میکشد؛ قدس و غ ّز ه
و کرانه و سرزمینهای  ۴۸و اردوگا هها همه
طی دوازده روز ،بینی متجاوز
برمیخیزند و در ّ
من محصور و تنها ،هفت
را به خاک میمالند؛ َی ِ
کشی دشمن شرور
سال جنگ و جنایت و مظلوم
ِ
قسیالقلب را تاب م ـیآورد و با وجــود قحط
و
ّ
غذا و دارو و امکانات زیستی ،تسلیم زورگویان
نمیشود و آ نهــا را بــا اقــتــدار و ابتکار خود
سراسیمه میکند؛ در عراق ،عناصر مقاومت با
زبان رسا و صریح ،آمریکای اشغالگر و داعش
دستنشانده آن را به عقب میرانند و عزم راسخ
خود بر مقابله با هر نوع دخالت و شرارت از سوی
آمریکا و همراهانش را بیلکنت ابراز میدارند.
تالش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف عزم و
خواسته و عمل جوانان غیور و عناصر «مقاومت»
در عــراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورها ،و
منتسب کردن آن به ایــران یا هر مرجع دیگر،
توهین به آن جوانان شجاع و بیدار ،و ناشی از
عدم فهم و درک درست آمریکاییها از م ّلتهای
این منطقه است .همین درک غلط موجب شد
که آمریکا در افغانستان تحقیر شود ،و پس از آن
ورود ُپر سر و صدا در بیست سال پیش ،و پس از
به کار بردن سالح و بمب و آتش در برابر مردم
بیدفاع و غیرنظامی ،خود را در باتالق حس کند
و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون َب َرد .البتّه
م ّلت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای ّ
اطالعاتی
و سالحهای جنگ نرم آمریکا در کشورش باشد
و هشیارانه در برابر آن بِایستد .م ّلتهای منطقه
نشان دادهاند که بیدار و هشیارند و راه و رویکرد
آنان از برخی دولتها که برای راضی نگه داشتن
آمریکا حتّی به خواسته او در مسئله حیاتی
فلسطین تن میدهند ،جداست؛ دولتهایی
که با رژیم غاصب صهیونیست ،آشکار و پنهان،
حق م ّلت فلسطین
نَرد دوستی میبازند ،یعنی ّ
را در میهن تاریخیاش انکار میکنند .این،
دستبرد به سرمایه فلسطینیهاست .آ نها
به تاراج سرمایههای طبیعی کشورهای خود
بسنده نکردند و اکنون سرمایه م ّلت فلسطین
را تاراج میکنند.
▪وعــده صــادق الهی ،نصرت مجاهدان راه
خداست

بــــرادران و خــواهــران! منطقه مــا و حــوادث
سریع و گوناگون آن ،نمایشگاه در سه ــا و
ِ
قدرتناشیازمجاهدت
عبرتهاست؛ازسویی
و مقاومت در برابر زورگوی متجاوز ،و از سویی
تحمل
ذ ّلــت ناشی از تسلیم و اظهار ضعف و ّ
تحمیلهای او .وعــده صــادق الهی ،نصرت
نص ُ
رکم
َنص ُروا اَ ...ی ُ
مجاهدان راه خداست :اِن ت ُ
قدام ُکم .نخستین اثر این مجاهدت،
َو ُیث َِّبت َا َ
بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان بینالمللی از
دخالت و شرارت در کشورهای اسالمی است،
انشاءا . ...از خداوند متعال نصرت م ّلتهای
بقیةا...
مسلمان را مسئلت میکنم و به حضرت ّ
(ارواحنا فداه) درود میفرستم و عل ّو درجات
خمینی عظیم ّ
الشأن و شهدای بزرگوار را
امام
ِ
از خدا میطلبم.
الصالحین
والسالم علی عباد اّ ...
ّ
سیدعلی خامنهای        
ّ
الحجه ۱۴۴۲
 ۲۶تیر  ۶/ ۱۴۰۰ذی
ّ
است :اول ،غسل است که در این
روز سنت مؤکد اســت و بعضی
علماواجبدانستهاند.دوم،نماز
عیداستبههماننحوکهدرعید
فطر ذکــر شــد .ســوم ،خواندن
دعاهایی که وارد شده پیش از
نماز عید و بعد از آن  ...شاید
بهترین دعاهای این روز ،دعای
چهلوششمصحیفهکاملهباشد
که اول آن اســت اللهم هــذا یوم
مبارک ،پس آن را بخواند و دعای
چهل و ششم یا من یرحم من ال یرحمه
العباد را نیز بخواند .چهارم دعای ندبه
است ».امید آنکه انجام این اعمال ،در کنار
معرفت به آنها ،برکات و ثواب را به شما مؤمنان
پارساارزانیدارد؛آمین.

7

دعایعرفهچگونه«حاجقاسم»میسازد؟

گفتوگوی خراسان با استاد محمدجواد نظافت درباره مقدماتی که باید پیش از قرائت دعای سیدالشهدا(ع)
در روز  9ذیالحجه بدانیم

حمیدرضا حالجیان  -امروز نهم ذیالحجه روز
عرفه روز مشق بندگی و معرفت خداوند متعال
است .امــروز روزی است که حاجیان در سرزمین
نورانیعرفاتوقوفمیکنندتابهمعرفتا...برسند
وآنگاهبهسرزمینمشعرورودکنندکهمقامشعورو
بندگی است .امروز روزی است که امام حسین(ع)
حج خود را ناتمام گذاشت تا رهسپار نینوا شود؛ اما
پیشازاینحرکتتاریخساز،مناجاتیرابرایماباقی
گذاشتکهسراسر،تبلوربندگیعارفانهاست.برای
بهرهمندیبیشترازبرکاتاینروز،باحجتاالسالم
والمسلمینمحمدجوادنظافت،استادحوزهومدیر
مدارس علمیه حضرت مهدی(عج) درباره این روز
بزرگوآنچهبایدبرایبهرهمندیبیشترازفیوضات
آنبدانیم،گفتوگوکردیم.
قبل از اینکه از روز و دعای عرفه
صحبت کنیم ،شاید بهتر باشد درباره مفهوم
معرفت و ضرورت شناخت آن ،مطالبی را برای
خوانندگانماتبیینبفرمایید.
بله درست است؛ معرفت سنگ زیرین دین است؛
دیانتیکهبربنیادمعرفتاستوارنباشد،دوامنخواهد
داشت .ائمه معصومین(ع) به شدت تاکید داشتند
که دینداری ما عارفانه باشد .تکتک اعمال ما هم
به همین شکل است و احتیاج به معرفت دارد .در
روایت داریم هر قدمی که انسان برمی دارد در آن
احتیاجبهمعرفتوجوددارد.عالیترینومهمترین
شناخت،معرفتخداوندسبحاناست.اگرمعرفت
خدا نباشد ،معرفت رسول او هم اتفاق نمیافتد و
اگر معرفت پیامبراکرم(ص) نباشد ،معرفت ائمه
معصومین(ع) هم اتفاق نمیافتد .در دعایی داریم
کهتوصیهشدهاستبگوییم:خدایامراباخودمآشنا
کن،اگرمنباخودمآشنانشوم،تورانمیشناسمواگر
تورانشناسم،پیامبرترانمیشناسم،اگرپیامبرترا
نشناسمامامزمانوجانشینپیامبرعلیهمالسالمرا
نمیشناسم؛مراباحجتتآشناکنکهاگراورابهمن
نشناسانی ،من گمراه میشوم .مالحظه میکنید
هدایت و دیانت انسان برمیگردد به معرفت خدا و
نتیجهمعرفتخدا،معرفترسول(ص) استونتیجه
شناخت رس ــول(ص) شناخت جانشین اوســت.
البته خود معرفت خدا یک معرفت مقدماتی دارد و
آن معرفت نفس است یعنی خودشناسی که بسیار
اهمیتداردومارابهخداشناسیمیرساند.
این معرفت چه برکاتی را به دنبال
دارد؟
شناخت خدا باعث میشود انسان از هر بیم و
نگرانی و وحشتی ،نجات پیدا کند؛ یعنی آ نها
که عارف به خدا هستند ،اص ً
ال وحشتی در وجود
خودشان ندارند؛ عارف به خدا ،همیشه حضور
خدا را حس میکند؛ یعنی اگر کسی معرفت پیدا
کند ،مقتدر و قوی میشود ،نمونه نزدیک و قابل
بررسی برای ما ،سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
است؛ زندگی عارفانه را میشود در وجود ایشان
دید .حاج قاسم سلیمانی مظهر انسان مجاهدی
است که دین را با الگوی عارفانه چشیده و لذت

دینداری عارفانه را برده است.
وجهسلبیموضوعچهاثراتیدارد؟
منظورم این است که اگر معرفت را از زندگی
انسانحذفکنیم،چهاتفاقیمیافتد؟
سوال خوبی است؛ اگر معرفت نباشد ،او ًال انسانیت
انسان خدشهدار میشود؛ چرا؟ چون انسان است
و انتخاب او؛ خدا ما را سر دوراهی قرار میدهد تا
ما انتخاب کنیم و اگر ما عارف نباشیم ،انتخاب ما
آگاهانهنیست؛انتخابوقتیارزشداردکهآگاهانه
باشد .ثانی ًا ،وقتی معرفت نباشد ،محبت نیست
و محبت عمیق نیست .آن عشق و شــو ِر ناشی از
معرفت،چیزدیگریاست.اگرمعرفتنباشد،انسان
دینشناس و حدشناس نمیشود و لذا میبینید
در اعمال حج ،اول حاجیان در عرفات هستند ،بعد
به مشعرالحرام میروند؛ یعنی اول انسان عارف
میشود،بعدشعورپیدامیکند.بعدکهانسانعارف
میشود،درصحرایمنامیرودوقربانیهممیکند.
یعنی انسان پای عشق برتر ،عشقهای کوچک را
قربانیمیکند؛گذشتنازدنیاوهواوهوسهانتیجه
معرفتاست.
با ذکر این مقدمه ،پیش از آغاز به
خواندن دعای روز عرفه ،باید چه چیزهایی را
آموختودرنظرداشت؟
آن چیزی که مهم است ،این است که مومنان
دعای عرفه را با معرفت بخوانند .دعا خواندن با
دعا کردن فرق دارد؛ به ما گفتهاند که دعا کنید،
نگفتهاند فقط دعا بخوانید .دعا کردن زمانی
است که مناجات با خداوند و دعا به درگاه او،
عارفانه باشد .اگر کسی خواب بود و تقاضای
آب کرد ،کسی به او توجه نمیکند؛ زیرا حرفش
جدی نیست .چون سخنی که میگوید ،بر پایه
یک آگاهی درونی و توجه و انتخاب نیست .در
دعای عرفه ،مضامین بلندی وجود دارد؛ یک
دوره خداشناسی و سبک زندگی اســت .اگر
انسانی آن را بفهمد و در جانش بنشیند و پیاده
کند ،در زندگی ،سعادت دنیا و آخرت را برده
اســت .دعایی که میخوانیم ،باید با پشتوانه

آگاهی و عشق و توجه باشد.
و البته بستر ایــن معرفت را باید
عقالنیتبدانیم،اینطورنیست؟
بله همین طور است .دعای عرفه ما را به اسباب
توجه میدهد؛ یکی از جهاتی که عقالنیت مومنان
را تقویت میکند ،توجه به همین اسباب است.
توجه داشته باشید که خداوند کارها را با اسباب
انجام میدهد؛ برای هر چیزی باید دنبال سبب
برویم .خدا میتواند بدون سبب انجام دهد ،اما به
ما یاد میدهد که شما در دنیای مسببات هستید؛
مث ً
ال میگوید انسان را از خاک آفرید ،بعد از خون
بسته خلق کرد و در رحم قرار داد؛ مادر مهربان را
کفیل او و دلهای پرستاران را بر او مهربان کرد؛
ببینید اسباب رشــد انسان همینهاست .من
تعجب میکنم که چطور میشود مومنان غافل
شوند از عقالنیت دینی و از توجه به اسباب؟ به
عنوان نمونه ،در این داستان کرونا که بخشی
از جامعه دینی ما ،نتوانستند بین واقعیتهای
دنیا و عالم غیب جمع کنند؛ بین اینکه خداوند
متعال میفرماید من مهربانم و دعاها را مستجاب
میکنم و اینکه هر چیز یک سببی دارد و البته
خدا مسبباالسباب است.
از وجوه دیگر دعای عرفه که باید
مدنظرمؤمنانباشد،بگویید.
این دعا به ما یاد میدهد خدا را در نعمتهایش
ببینیم؛ بعضی از افــراد وقتی که نعمتی را پیدا
میکنند ،نعمت آ نهــا را سرمست میکند .در
این دعا ،امــام(ع) به نعمتهایی که پروردگار به
ما ارزانی کردهاست ،توجه میدهد .دائم توجه
میدهد و میگوید که خدایا! همه این کارها ،این
برکات ،این نعمات،کار توست که آغاز به نعمت
کــردی و مــرا رهــا نــکــردی؛ پیوسته مــرا حمایت
فرمودی ،ذره پروری کردی .بعد میگوید وقتی
مرا به کمال رساندی و من معرفت پیدا کردم،
حجت را بر من تمام کردی .این هم درس بزرگی
اســت که بدانیم وقتی در انسان معرفت پیدا
میشود ،حجت بر او تمام است.

