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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 العادگی زمان در روز عرفه قفو

 فاقاا  اتّانساان داتا ب باتاد      یدر آثارِ طاعات و عبادات برا ،یا دکنندهیتشد ریثتواند تأ می زمان و مکان

او مثال زدم، گفا   مسا د اماامِ اصافهان را      یبرا بود، زده تلفناز اصفهان  یدوس  صبح، امروز نیهم

 تکارار هفت باار   د،تو یم دیتولآن ا  در ییصدا هر کب است یا نقطب کی د،یتو یوارد م یوق  ؟یا هدید

 کاب ساخ ب تده  یمکان جور نیرِزونانس دارد  ا حالتاصطالح  بب ؛تکرار دارد و دیتشد حالت  تود یم

بادون   گفات،  یما  ریا تکبمکبّر  یکب وق  کردند یم یمعمار یمساجد را جور مثال  ای ؛دارد را حالت نیا

 فضاا  یاحا طرّ  گرفات  یرا ما   یتبس ان عظ ی همب صدا ،یصوت ی کنندهتیتقو دس گاهبلندگو و بدون 

 رف ناد  یکب باب منبار ما    ییها یمنبر امّا نبود؛ بلندگو کب  یقد  داتت دکنندهیحالت تشد ؛بود گونبنیا

 آن درصادا   دیتشد یِاحطرّ و یکیزیف تیّخاص نیا  دیرس یم ینفر هزار چند یها تیّجمع بب شانیصدا

  بود فضا

 توانند یمها  و مکان ها زمانه   یمعنو ی در جنبب  یرا مثال زدم تا بگو یکیزیف ی جنبب نیا هرحالبب 

و  تا   یبارا مثال    است تده دیکأت لبأمس نیا بب چقدر تایروا در لذا  باتند دات ب دکنندهیتشد ریتأث

 سااعات  در ماثال   ای هس ند؛ قائل یا العادهفوق آثار طاعات، تیو تقو دیتشدو  تاعباد آثار درروز جمعب 

 یا ژهیا هنگام اذان طاعات و عبادات آثار و ای ؛دارد یا ژهیو آثار نیلوعطّالنیب ایثلث آخر ت   ،روزتبانب

عامال   تواناد  یبعضاا  ما   یمکان طیترا ای یزمان طیاست  در واقع ترا نیهم خاطر ببدارد  نماز اوّل وقت 
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 نیلاوع الطّنیمثل ب ایمثل ت  و روز جمعب  ،زمان طورکبلذا همان ؛طاعات و عبادات تود ریتأث دیتشد

  ندسا  ه طاور نیا ه  هاارتگاهیز و هاعبادتگاه  است طورنیهم ه  مکان دارد، را نقش نیا سحر دل ای

 خواناده  منازل  در کاب  اسات  ینماز از ش ریب ل شیفض یلیخ تود، یم خوانده مس د در کب ینماز لذا

فوق ریثأخدا ت ءایلوا مرقدو  هاارتگاهیز در معابد، در عبادات و طاعات کب است نیهم خاطر بب  تود یم

ْر    َرب   يَا  : یا دار ه  بیادع در  لذا تود یم دیآثار و برکاتش تشد ؛کند یم دایپ العاده  َرب   يا  و الرَحا ا    الش ا

ْر    2 هسات  ریا تعب نیهما مشابب  ه  نیامام حس ی عرفب روز یدعا نیهم در فاقا اتّ 1.الرَح ا    الربَاَلد    َشا

 ها   ؛یالها  حرمات  ماورد  [نیسارزم ]و  تاهر  یعنا ی ؛  الرَحا ا  د  لَاباَ  و یالهماه مورد حرمت  یعنی ؛الرَحاَ ا   

در طاعاات و عباادات    دکنندهیتشاد  آثاار  اسات  مکّب کب بلدالحراماست و ه   الح ّبیذ کب تهرالحرام

دسا ب   کیا   تاوند یما   یتقسبب دو دس ب  د،ندار یآثار نیچن کب ییهامکان و هازمان نیا حاالدارد  

 و یانرژ یعنی ؛دات ند یا دکنندهیتشد آثار نیچن]خلقت[ از آغاز  نا یاست کب تکو ییها ها و مکان زمان

 ماثال    تاود  یم تارژ یمعنو یها یانرژ با وجودش انگار رد،یگ یانسان آن ا کب قرار م و دارند یمعنو بار

کعباب   ی نقطاب  نیا ا ن،یزما  نشیآفر آغاز روز از ؛ام بحث دحواالرض اتاره کرده دراست   طورنیا کعبب

 هاا و بعاد انساان   یموجودات خاکز تسکون محلّ شیها یخشک  تد گس ردهاز آن  نیزم کببود  ییجا

 آن در یخاصّا  ی حادثاب کاب   سات ین ورطنیا  است بوده نیچن آغاز از نا یتکو کب است یا نقطب نیاتد  

را  یمعناو  یانارژ  نیا آغااز ا  ازنقطاب   آنکرد  ناب،   دایآثار را پ نیاز آن روز بب بعد ا و اف اد اتّفاق نقطب

                                            

 یدعا ،49 ص ،1 ج المتهجّد، مصباح ،یطوسو  02بند  ر،یکب جوشن یدعا الجنان، حیمفات ،یقم و محدّث 052مصباح، ص  ،یکفعم .1

  .شب و صبح

 روز در نیحس امام یدعا الجنان، حیمفات ،یقم محدّثو  393ص  االعمال، اقبال طاووس، بن دیّس و 059کفعمی، بلداالمین، ص . 0

َع   َو  ا   الرَح   الربَاَلد   َرب  : عرفه   . الرَحَ ا    الرَمشر
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 هاا  یانارژ  آن حامال و  تاود  یما  وارد او بب یمعنو  یعظ یها یانرژ س د؛یا یآن ا م کسلذا هر ت ب؛دا

کنار کعبب و در تاهر مکّاب    در انسان طورکبهمان یعنی ؛است گونبنیا کب هست ییها زمان ای  تود یم

 افات یدر یبار معناو  نیچناست،  تهرالحرام کب ه  الح ّبیدر ماه ذ ،کند یم افتیدر یبار انرژ نیچن

 ناا  یتکو آغااز  از کاب  لاوّ ی دس ب نیا خ   کند یم تیعنا انسان بب را یمعنو یها یانرژ نیچن  کند یم

 بودند    ورطنیا

 کی از خاص ی دهیپد کیخاص و  ی حادثب کی سب بب کب ستها از زمان یها و بعض از مکان یامّا بعض

 آثاار و  است یا العادهروز فوق کبخداروز مبعث رسول  مثلکردند؛  دایآثار را پ نیبب بعد ا زمان

 یمعناو   یعظ یانرژ نیچن یدارا اهللرسول بعثت روز از روز نیا ،خ   دارد ه  یبیع  برکات و

 یانارژ  یدارا ،در آن نقطب دفن تدند امبریپ کب یروز از کب غمبراکرمیپ مرقد مثل ایتد  

 مشّار   ناب یدر مد امبراکرمیا پ مسا د  باب و  ناد ا هباود  موفّق کب یناکستد   یمعنو یالعادهفوق

 منبر وقبر  نیب ؛ندیگو یکب بب آن روضب م یخصوصا  آن محلّ !است یبیع  یچب فضا دانند یم اند تده

نرَب   َو  ی   بر قاَ  نَ یر باَ  : یکب دار خدا رسول  و است یبهش  یهاباغ از یکی آن ا 3؛ة  ن اجَ الر   ض  ير   م نر  ة  ضَ ور رَ  یم 

 بیا علاهللرضاوان یدوالبآقاحاج کند رحمت خدا  نندیب یم را یبهش  باغ آنچشمانشان باز است،  کبباطن  اهل

 ت ربب تده بود   شانیکب کامال  برا کردند ینقل م شانیا ،را

 بعاد  یولا  ؛ندات ند آن از قبل  تود یم عارض شانیبرا یانرژ بار نیا کب ددار وجود یقاطن حالیّایعل

 و دارناد  یمعناو   یعظا  یانارژ  بار کی کب ییهازمان و ها مکان نیا نیتر برجس ب از  خ  کنند یم دایپ

 روز کاب  الح ّاب یذ مااه  نها   روز ؛است عرفات یصحرا و عرفب روزتود،  مندبهره آن از تواند یم انسان

لذا قارار گارف ن در آن مکاان و در آن روز خااص، از      ؛مکّب تهر رونیب در عرفات یصحرا و است عرفب

                                            

 .150 ص  ،یالور اعالم ،یطبرس و  012، ص 0المتهجّد، ج  مصباح ،یو طوس 525 ص، 0 ج حضر،یال من صدوق،. 3
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 نیکم ار   یا دار اتیدارد  لذا در روا یبیآثار ع  ،الح ّبیذ ماه نه  روز عرفب، روزظهر تا غروب آف اب 

گناهاان او   ی اسات کاب هماب    نیا عرفات حضور دارد، ا یکب در صحرا تود یم یکس  یکب نص یزیچ

 یباود  تده مرتک  کب را یتمام جرائم 4!ریبگ سر ازرا  اعمال دوباره: ندیگو یو بب او م تود یم دهیبخش

 نیا   ا یا داد لیتشک تیبرا دیبا برگ سف یدیجد ی پرونده و  یکرد پارهرا  تاپرونده اصال    یکرد پاک

 ؛دعاسات  روز عرفات در روز عرفب حاضر است  عرفاب،  یکب در صحرااست  یکس یآثار برا نیتازه کم ر

گف گو  یدعا، برا یبرا ،طاعت و عبادت و مناجات یبرا سال تمام در کب است یروز روز مناجات است 

 روزه الح ّاب یذ مااه  اول روز نُاب  نکاب یا رغا  یلاذا علا   دارد  یالعادگ فوق خدا با ازین و راز یبرا خدا، با

دعاا و   یبرا تییو توانا یانرژ ،یریروزه بگ یکن یم احساس اگر اند گف ب را نه  روز یول است؛ مس ح 

 یدعاا  مناجات، زبار یها نمونب از  ریان ام دعا و مناجات روزه نگ بب تیموفقّ یبرا تود، یمناجات ک  م

 دعا کردند    ومناجات  م عال یخدا بادر روز عرفب،  کب است نیالحساباعبداهلل ی عرفب

 یا ژهیا دارد؛ اعماال و  یخاصّا  یت  نه  ه  دعاهاا  یعنی ؛است یا العادهفوق ت  ه  عرفب ت  بالب ّ

 دیا کاب اهال د   ییآنها !است ییعال  چب فضا یفضا داند، یدارد؛ امّا روز عرفب از ظهر بب بعد اصال  خدا م

انسان آن سااعات و   کب است فیو چقدر ح دارد یالعادگو خبر دارند چب فوق نندیب یم هس ند، یباطن

اسات کاب    یا کب فصل بب گونب زمس ان در خصوص ببجز مناجات و دعا مشغول باتد   یلحظات بب کار

 هفات ممکن است تش  و برد یلذّت م ش ریکوتاه است  حاال در تابس ان انسان ب یلیخ یزمان ی فاصلب

 از کم ر مغرب اذان تا ظهر اذان از یعنی؛ است کوتاه یلیخ خ زمس ان  یول  باتد دعا بب موفّقساعت 

از دعاا و مناجاات    ریا غ یاست انسان بب کاار  فیاست و چقدر ح یکوتاه   زمانتاس زمان ساعت پنج

 ی فبیکب در صح ادامام س ّ ی عرفب یعاد ونیحسامام  ی عرفب یدعا هرحالمشغول باتد  بب

 از یبلناد  یهاا  قلّاب  چاب  ودارد  عارفاناب  و یدیتوح ف،یلط ، یعظ ،بلند نیچقدر مضام ،هست بیّادس ّ

                                            

  .015-011 ص حضر،یال من صدوق،. 9
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 اداماام سا ّ   ی عرفاب  یدر دعاا  یّالاول  معرفت از یبلند یها قلّب چب و ها مناجات نیدر ا اهللمعرفت

 مطرح است   

 دعاا  اهال  دیبگذار  کنونا از تر قیرف یلیخ د؛یتو قیرفدعا و مناجات  ی کب با مقولب دوارمیام هرحالبب

   یخوان یاوقات فرصت تد م یکب حاال گاهاین ست،ین یکاف  یاصحاب دعا و مناجات هس  نکبیا ؛دیتو

  اسات  گوناب  نیا ا قطعا  یقیحق سالک   یتو خدا با ازین و راز و دعا اهل   یتو یخود ! ینب! اهلش تو

 یانارژ هماب   آنکب از  دارد ح ّاج یبرا کب یالعادگفوق نیا باعرفات  یکب صحرا ن استیحاال جال  ا

 از کاربال  دیا گویما م اتیامّا روا ،برند یبهره م عرفب روز ظهر از بعدعرفات در  یصحرا یفضا و ،یمعنو

  تود یافراد م  ینص یتر  یعظ یمعنو یها روز بهره آندر  و دارد یتر  یعظ یانرژ ه  عرفات یصحرا

در  ،هسا ند  عرفاات  یصحرا در کب یح ّاج بب نکبیا ازم عال قبل  یآمده است کب خدا اتیدر روا لذا

چاون   5؛کناد  ینگااه ما   نیالحسا اباعباداهلل  زُوّارباب   اوّل ،بعد از ظهر عرفب، نظر لطف و رحمت کند

 ییو خوتا بب سعادت آنها !تر درخشان یلیتر از عرفات است  خ درخشان یلیدر کربال خ دیتوح قتیحق

 باا  ها   اوقاات  یگاه  در راه هس ند ای و رف ند ای بس ند سفر بار واست  بشانینص قیتوفروزها  نیاکب 

 بالب ّا   کنناد  یما  دیتشد و تازه را ما داغ کنند، یم یخداحافظ و رندیگ یم کب ییهاارتباط و ها امیپ نیا

 کب ی وق خصوصا  روند یآنها کب م نا یقیو  توند یم مشّر  و موفّقند زانیعز نیا کب کند یم تکر انسان

ن ان َ   کناد  یاست کب خود فارد رف اب اسات، فارق نما      نیمثل ا ،هست تیّمیصم و یگانگی م  ْر     اَلرم ؤر   َكانَا

                                            

ل  اَ قَابرَل  الرح َسیرن   قَابر    ار  يَاَتَجل ى ل ز و   ى  َتع ل وَ  تَب َركَ  اللَ     اَ  :330 ص، 1 ج االعمال، اقبال طاووس، دبنیّس .5 ه،یقولوابن . ت  َعَ ف هر

ل   َ ب   أ  َلَیبردَ     الَل تَب َرَك َو َتع لى  ا   :071صارات،یالزّکامل ل  َعَ ف ت  اَ قَابرَل  الرح َسیرن   قَابر    هر  .هر
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ٍ ؛ اَد  ییآنها هرحالبب یول  هس ند کیتر و  یسه و رف ند همب کب است نیا مثل برود کب شانیکی 6َواح 

 تده است    بشانینص یمیعظ قیتوف یلیخ ،دارند حضور مکان آن در و قندموفّ کب

 در ه  کربال در ه  ،دل باعرفب  روز تاءاهللان ،نشده ما  ینص قیتوف نیا ،یظاهر صورت کب حاال! خ 

ه  در  ؛کرد دایپ حضور جا دو هر دوت یبا دل م یول ؛بود جا دو هر تود ینم گِل با   یهس  عرفات

 ،ارواحنافداهعظ االاهللهیّبقعرفات کنار  ینشست، ه  در صحرا نیکنار امام حس حرم اباعبداهلل

عرفات حضور دارند و خوتا بب سعادت  یهر سال در روز عرفب در صحرا ارواحنافداهامام عصر نا یقیچون 

 دارید و مالقات قیتوف کب یافراد نبودند ک   کنند یم دایپ آن ا را خودتان ی شدهکب گم یآن کسان

تده است  حاال ما کب در صورت ظاهر از حضور  بشانیعرفات نص یدر روز عرفب در صحرا خدا ح ّت

 یکربال کی ها یما تهران یخدا برا یول  ؛یمحروم هس  یمعلّ یعرفات و در کربال یدر صحرا

 آن ارتیز ۀدربارکب  در تهر ری است یالحسن یدرست کرده و آن حضرت عبدالعظ یاخ صاص

.ءَ البَ  ر كَ ب   الرح َسیرنَ  زَارَ  َكَمنر  ی     ب   ی  ن  سَ حَ الر  َعبرد الرَعظ یم    َ بار قاَ  زارَ  َمنر  : یدار تیروا حضرت
در حاالت  من ذال 7

 دیّمق ن ف، بب دیتبع از قبل بودند، رانیا کب یا دوره آن در شانیا کب خواندم یم بیعلیتعالاهللرضوانامام

 آمدند یم یتهر ر بب و کردند یم حرکت صومبمع حضرت کنار از ق  از را عرفب روز سال هر بودند

 بب نیاست، درک کرده باتند  بنابرا اباعبداهلل ارتیز مثل کب را  یعبدالعظحضرت  ارتیز تا

  یعبدالعظ حضرت ارتیز ببعرفب  روز است، ریامکانپذ شانیبراکب  آن ا تا کن  یم بیتوص زانیعز

 حرم دیخواه یم یوق  کب  یگذت ب بارها اتاره کرد دررا ه   نیا  باتند موفّق تاءاهلل انو  نائل توند

 امام حرم تیّن بب  دیکن نیحس امام حرم تیّن اوّل همان از د،یبرو  یعبدالعظ حضرت

                                            

ن ن َ اَ :الل    نل  س  رَ  ق لَ :152 ص، 55 ج بحاراالنوار، ،یمجلس. 2 م  د و َ   لرم ؤر ْ مر  َ كَ  م َتض ف   و َ  م َتآز ر و َ  م ت ح  ْر    نا  ٍ    نَا َد  .َواح 

 قَابار َ  ز ررتَ  َلنر  :505 ص، 19ج  عه،یالشّ وسائل ،یحرّعاملو  309ص  ارات،یالزّ کامل ه،یقولو ابنو  44االعمال، ص  ثواب صدوق، .0
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 کب یکسان  و خوتا بب حال دیدهسالم  اباعبداهلل حضرتبب  ورود هنگامو  دیوارد تو نیحس

   تنوند می  یدر حرم حضرت عبدالعظ نیحس امام خود زبان از ه  را سالمشان جواب

 دیدات  قیکرد و توف  یخدا نص اگر و است نیحس امام ارتیز عرفب روز ی ژهیو اعمال از هرحالبب

باب  تااءهلل   ان و دیا نده دسات  ازرا  یدر تهر ر نیحس امام مقامقائ  و منابنائ  نیا ارتیزالاقل 

  یعبادالعظ  حضارت  ی نامببسیار گرانبها و ارزتمند است  در زیارتکب  ق باتیدزیارت حضرت موفّ

داء   د  ی  سَ   رٍَيز   َثناب    رَت ه  يب ز   َمنر   ي : یخوان ه  می َْ  حضارت  ارتیز با کب هست دیو ام ءرجا نیا 8؛ی   رَتجايا   الشُّا

 کند   تیرا خدا عنا ، ثواب زیارت امام حسین یعبدالعظ

 شانیباورها ،یاسالم یجمهور زانیر و برنامب رانیواقعا  مد  یدواریام ،کن  باز پران ز ه  جملب کی ن ایا

 وسوم مااه مباارک رمضاان    راجع بب بیستقبال  یادم است نک ب را  نیتود  ا تر محک  بلند قیحقا نیا بب

 یاقاو باب  القدر کب ۀلیللین نظام باور دارند کب سرنوتت یک سال در ؤوراس ی مس کب اگر بب ما هتذکّر داد

 زشیا چ هماب  کشور نکبیا یبرا خ ، خورد یم رق  ،است رمضان ارکوسوم ماه مب ت  بیستاح مال 

 مان  کب نباتند نیا نگران رند؟یبگ ایاح ب وانندراحت  الیمردم با خ  یکن یکار ستین به ر تود خوب

بدر و علف گره زدن  زدهیس یجا بب تود ینم یعنی بروم؟ دانشگاه کالس سر ای یادار کار سر دیبا صبح

احیاا بگیرناد، تعطیال    تا   مردم ب وانند  نکبیا یبرا راماه مبارک  سوم و ستیب روز  ،یکرد لیکب تعط

تار از باورماان باب     محک  ،تود ما بب اینکب اگر روز سیزده بدر علف گره بزنی  بخ مان باز می کنی ؟ باور

موارد از  نی  اکند یم دایسرنوتت ما بهبود پ  یریبگ ایماه رمضان اح وسوم این است کب اگر ت  بیست

 ریا جاهاا گ  نیا هناوز در ا  ،یمهادو  و یعلاو  انقاالب  یروزیا پ سال وچند یس از بعد  ماست یترمسار

نسبت بب داتت و  یدّباور ج تود یمگر م االّو ؛سست است مانیاست کب باورها نی  علّ ش ه  ا یهس 
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تاود   است، نمیونه  اسفند کب روز ملّی تدن صنعت نفت  ؟ یا مثال  بب جای بیستکرد ییاع نا بیاینها 

کار اداری یا سر کالس مدرسب و دانشگاه  کب مردم روز عرفب م بور نباتند سر روز عرفب را تعطیل کرد

 ب وانناد  ،باتند؟ این روزی کب روز اس  ابت دعاست، بگذارید مردم از صبح با خیال راحت آزاد باتاند 

 باا  مناجاات  و خدا با ازین و راز غولمش خاطر ی دغدغب یب گریو از ظهر بب بعد د کنند آماده را خودتان

ما، م لاس ماا، دولات ماا،      رانیگ یتصمو  نیولؤمس ما، دول مردان کب  یدواریام هرحال بب  باتند خدا

 جازء  کاب  را یهیباد  یزهاا یچ نیا و ا دهناد نشاان   یش ریها اه مام ب جنبب نیواقعا  بب ا ،نظام یرهبر

   ی نیبب کشور  یتقو درآن را  یعمل آثارو  کنند عمل واقعا ، ماست ینید ریناپذ خدتب یباورها

 ،رناد یبگ یهس ند مرخص یکنند، اگر ادار یوق شان را خال زانیعز ی همب الح ّب یروز نه  ذ امیدواری 

سر ظهر کب نماز ظهر و عصار را   و واقعا  ازخالص کنید از هر درگیری هست خالصب خودتان را  ورطهر

هاا   آمد و تد ،ها خاموش ها قطع، موبایل تلفن ،توید مناجات می دعا وخوانید و بعد مشغول  پیوس ب می

حارم حضارت   توانسات   اگار   المقدور انسان بارود باب جاایی کاب فضاای معناوی باتاد        تعطیل و ح ّی

وقّا ش را   ؛کسی سراغ او نیاید ؛و اگر نب الاقل جایی برود کب مراجعات بب او نباتدبرود   یالعظعبد

هاا   این لطافت از و ت نکند و دربست تا اذان مغرب مشغول راز و نیاز و دعا باتدنگیرد و حواسش را پر

 و اذکاار  آنو  ادی امام سا ّ  دعای عرفب؛ از بهره بگیرد نیحس امام یو معار  بلند دعای عرفب

مراجعب کنناد   توانند یکب در دس رسشان است م ال نان حیمفات در الاقل زانیعزکب  یاراتیز آنو  ب،یادع

را کاب در   یما یروز عظ نیا از ا یباردار  بهره قیتوف ما  ی خدا بب همب امیدواری دارد   یچب اعمال ندیو بب

 .دیفرما تیعنا  ،یآن هس  ی آس انب

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


