زﯾــﺮ ﮔﻨﺒــﺪ ﻓﯿــﺮوزه ای ﺑــﺎ
ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎن ﻣﻌﺘﮑﻒ
اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی ،ﻓﻌﺎل رﺳﺎﻧﻪ ای ،در ﯾﺎداﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »
راﯾﺤﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در اوﻟﯿﻦ اﻋﺘﮑﺎف « ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺎﻃﺮه اش از اوﻟﯿﻦ اﻋﺘﮑﺎف
ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روح درﻣﺎﻧﯽ )ﺗﻬﺬﯾﺐ آﻧﻼﯾﻦ(؛اﯾﻦ روزﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﺧﺎص و
ﻣﻌﻨﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻣﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﺷﻖ و ﻋﺎﺑﺪی آرزوی ﺣﻀﻮر در
آن را دارد .ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻋﺘﮑﺎف
ﭘﺬﯾﺮای ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎن اﺳﺖ .اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺑﻼﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ و ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﺣﺎن ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ،در ﯾﺎداﺷﺘﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان » راﯾﺤﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در اوﻟﯿﻦ اﻋﺘﮑﺎف « ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺎﻃﺮه اش از
اوﻟﯿﻦ اﻋﺘﮑﺎف ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و دو ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻬﻢ از ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد
را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﯾﻦ روزﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﺧﺎص و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻣﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻋﺎﺷﻖ و ﻋﺎﺑﺪی آرزوی ﺣﻀﻮر در آن را دارد .ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ را ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻋﺘﮑﺎف .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻮاﻧﺎن در
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
آری اﻋﺘﮑﺎف آﻣﯿﺰهای از ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ؛ روزه ﮐﻪ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﻞ اﻋﺘﮑﺎف اﺳﺖ؛ ﺣﻀﻮر ﺳﻪروزه در ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﮐﺮدن در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺣﻀﻮر در
ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﻪ روز و ﺷﺐ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺣﺞ اﺳﺖ و ﺣﺞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﻋﺘﮑﺎف
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﻋﺘﮑﺎف را ﯾﮏ
ﻧﻮع ﺣﺞ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﻋﻈﯿﻢ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎد
دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ از دﻧﯿﺎ و ﻣﺎدﯾﺎت آن دل ﮐﻨﺪه و ﺑﺪان ﭘﺸﺖ ﮐﺮده و

ﺳﻪ روز وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎد اﮐﺒﺮ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ از دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ از اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎز ﮐﻢ اﺳﺖ.
دو ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻗﺒﻞ از اﻋﺘﮑﺎف
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ از ﻃﯽ ﺷﺪن ﻋﻤﺮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ داد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
ﺳﺎل  ۸۸در اﻋﺘﮑﺎف ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪم ﺟﻬﺖ اﻋﺘﮑﺎف در ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻢ ،و در اﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دو
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد اوﻻ
ﻣﺴﺠﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﻘﺎع از
دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﺳﻪ روزت ﺳﻪ روز ﺧﺪاﯾﯽ و ﺑﺮای
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺴﺠﺪی در ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻨﺎری ﻣﻨﺰﻟﻤﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ﺗﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻠﻮت
ﮐﻨﻢ و دوم ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﻫﻢ اﺟﺮا ﮐﺮدم و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮده و در
ﻣﻨﺰل ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
و اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ زﻣﺎن ﻣﻮﻋﻮد و ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ اﻟﻬﯽ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ
 ۲۴ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  ۱۴ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۸۸ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﺐ ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻮر و ﺷﺎدی ،ﺷﺐ
ﻣﯿﻼد ﻣﻮﻟﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺖ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﻨﮕﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺸﺖ
ﺗﻬﺮان را ﻃﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪﻫﺎ و ﮔﻨﺒﺪی ﻓﯿﺮوزهای از دور ﭼﺸﻢ
ﻫﺮﻋﺎﺷﻘﯽ را در اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ  ۲۴ﺑﺎﻣﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎرﻣﮏ رﺳﯿﺪم ،اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
زﯾﺎدی در ﺟﻠﻮی ﻣﺴﺠﺪ و درب ﭘﺸﺘﯽ آن ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪهاﻧﺪ .زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻫﻤﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ
ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟
ﯾﺎد ﺷﺐﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ در ﺧﻮاب ﺑﻮدم ﺣﺎﻻ ﺧﻮدم ﺗﻌﺠﺐ
ﮐﺮدم ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎ ،آن ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ روی زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺷﺮﻣﻢ ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺮوم داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم دارم ﺧﻮاب
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :آﻗﺎ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ اﺳﻢ ﺷﺮﯾﻔﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی.
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی در ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدم آﻣﺪم ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ آری ﺑﯿﺪارم و آن ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﻣﺮا ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﻤﻢ را ﮔﻔﺘﻢ و آن ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺟﺰء
ﮔﺮوه ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎد اﻋﺘﮑﺎف ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎرﻣﮏ اﻓﺮاد را ﺑﺮ

اﺳﺎس ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت و… ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی  ۱۴ﻧﻔﺮه
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺟﺰء ﮔﺮوه ﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺮاب ﺑﻮد،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ.
داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم ،ﮐﻤﯽ ﻓﻀﺎ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ .آﺧﺮ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ و اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎ! ﺧﺪاﯾﺎ
ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎز ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ؟ ﭼﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  ۲۰۰ﻧﻔﺮ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ آن
ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﻀﻮر در ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ
وﻋﺪه ﺳﺤﺮی را ﻣﻨﺰل ﺧﻮرده ﺑﻮدم .ﺑﺎ ﺻﺪای اذان ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﯿﻢ ،.ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ
اﻣﺎ اﻻن ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﺒﺢ روز ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ اﻋﺘﮑﺎف ﺗﻮ ﺻﻒ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
اﯾﺴﺘﺎدهام.
ـﻮﻻ
ـﺮوز روز ﻣﯿﻼد ﻣـ
ـﯽ اﻣـ
ـﻮدم .از ﻃﺮﻓـ
ـﺎل ﺑـ
ـﺪازه ﺧﻮﺷﺤـ
ـﺶ از اﻧـ
ﺑﯿـ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿـﻦ)ع( ﺑـﻮد .ﭼـﻪ ﻋﯿـﺪی ﭘﺮﺑﺮﮐـﺖ و ﭘـﺮ ﻓﻀﯿﻠﺘـﯽ در اﯾـﻦ
روزﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪی ﻣﺴﻨﯽ ﺑﻮد از درب ﻣﺴﺠﺪ
وارد ﺷﺪ و ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺻﻠﻮات ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻄﺮ آﮔﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ،
زﻣﺰﻣﻪ دﻟﻨﺸﯿﻦ دﻋﺎی ﻋﻬﺪ در ﻓﻀﺎی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﻧﺠﻮاﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن)ع( ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ آَﺷﻮب در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
در آن ﻣﺪت ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺘﻨﻪ  ۸۸ﺑﻮد،
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺗﻠﺨﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد .روزﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺑﻮی ﻧﻔﺎق و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .روزی ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ آﺷﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت و اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺸﻮد .ﺷﻨﺒﻪ
 ۳۰ﺧﺮداد  ۱۳۸۸ﺑﻌﺪ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﻫﺒﺮﻣﺎن ﮔﺮوه ﻧﻔﺎق ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ اﻣﺮوز در آن ﻣﻌﺘﮑﻒ ﻫﺴﺘﻢ را آﺗﺶ
زدﻧﺪ.
اﻣﺎ آن روز دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﮑﺮی آﺳﻮده در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
و دﻧﯿﺎﯾﺎن ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﭼﻪ آراﻣﺸﯽ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راﯾﺤﺠﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و آن ﻫﻢ ﻋﻄﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﻮی رﻓﺎﻗﺖ
ﺑﻮی اﺧﻼص و ﺑﻮی ﺧﺪا ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺧﻠﻮت ﻣﻌﻨﻮی در زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻓﯿﺮوزهای ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖ
در دﻋﺎی ﻋﻬﺪ اوﻟﯿﻦ روز اﻋﺘﮑﺎف ﻣﺮوری ﺑﺮ روزﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮدم
و اﯾﻨﮏ دور از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی آﻟﻮده دﻧﯿﻮی رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪام .دﻋﺎی
ﻋﻬﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺻﺒﺢ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺣﺎل ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۱:۳۰وﻗﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺘﻤﺎن ﺑﻮد و آن ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا .آﻣﺪم ﺑﺨﻮاﺑﻢ ،ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﻢ
زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻓﯿﺮوزهای ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻻی ﺳﺮم را ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم اﺳﻤﺎء
ﺧﺪاوﻧﺪ را در زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎ آن ﮔﭽﺒﺮی زﯾﺒﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .داﺷﺘﻢ ﺗﮏ ﺗﮏ
اﺳﻤﺎ زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮد.
ﺧﺪاﯾﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺻﻒ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ .آﺧﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﭻﮐﺲ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ،ﺧﺎﻧﻮادهام ﮐﻨﺎرم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ را ﻧﯿﺎوردهام ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ وﺻﻞ ﺷﻮم و ﺳﺮﮔﺮم
ﺷﻮم .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم از اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺳﯿﺎه ﭼﻪ ﮐﻨﻢ .آﻧﮕﺎه از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم.
اﻋﺘﮑﺎف و دور ﺑﻮدن از ﻓﻀﺎی دﻧﯿﺎ
ﭼﺸﻤﻢ را ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدم .دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺒﺪ را دﯾﺪم .اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ دﻧﯿﺎﯾﯽ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﭼﻪ ﻫﻨﺮی ،ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﻧﺎم اﻟﻬﯽ را ﺑﺮ آن
ﮔﭻﺑﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ۱۱:۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۵ﺗﯿﺮ ﻣﺎه
 ۱۳۸۸و روز ﻣﯿﻼد ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻮد .ﯾﺎدم آﻣﺪ اﻣﺮوز روز ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺴﺮم
اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﭘﺴﺮم ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ دﺳﺘﻢ
از دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون دور اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﻧﺪارم.
اﺻﻼ اﺻﻞ اﻋﺘﮑﺎف اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﺗﻮ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل اﯾﻦ
ﺳﻪ روز ﺣﺪاﻗﻞ از دﻧﯿﺎ دور ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﺸﻤﻢ را ﺑﺴﺘﻢ ﯾﺎد ﻟﺤﻈﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ
اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﭽﻪ ﻧﻮزاد ﺷﯿﺮﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدم
را در اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﭘﺎک ﮐﻨﻢ .دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺗﻮﺷﻪای ﺑﭽﯿﻨﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﯿﺪی ﺗﻮﻟﺪ
ﭘﺴﺮم از ﺧﺪا ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺶ را ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﺮدم.
ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ ﻋﻠﻢ و ﻣﻮدت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم
اﻋﺘﮑﺎف اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﺪر اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﺷﺪهاﯾﺪ و ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را

و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺎدق زاده ﺷﺮوع و رﺳﻤﺎ
ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ و آداب ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ
را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﻫﻤﻪ
دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﯾﺪ .آن ﻫﻢ در روز ﻣﯿﻼد ﻣﻮﻟﻮد ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﺪش ﮐﻌﺒﻪ ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﺳﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎ ﺳﻪ روز در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻻ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت و ﺳﺎﻋﺎتﺗﺎن در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ آﻣﺪﻧﻢ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ اﺷﮏ
ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ اﻣﺴﺎل ﻣﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ رﻓﯿﺘﯿﻢ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﺷﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻟﻨﺸﯿﻦ ،ﻣﻮﻟﻮدیﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺷﺮوع ﺷﺪ و
ﺗﺎ اذان ﻇﻬﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺮادی ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و
در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﻼد اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺧﻼﻗﯽ از اﻋﺘﮑﺎف ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴:۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﺒﺢ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۹اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﯿﻢ .دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ وارد ﻓﻀﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدم،
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻗﺮاﺋﺖ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎز آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و اﯾﻨﮏ ﯾﮏ
روز ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﻔﺮه اﻓﻄﺎری را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﻮی دوﺳﺘﺎﻧﻪ و
ﺑﺮادراﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﮐﺎﺳﺐ و داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
و اﻓﻄﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻤﻨﺎم
در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻬﺮهﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺎده ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ دﻗﺖ ﮐﺮدم ﯾﮑﯽ از آن ﭼﻬﺮهﻫﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺎده و ﺑﺪون ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .آن ﻃﺮفﺗﺮ ﻫﻢ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪاﺣﺎن ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ ﺳﯽدیﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ و
ﻗﺒﻼ ﻣﺪاﺣﯽاش را ﮔﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد .او ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻤﻨﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮدﺷﺎن
ﻧﺠﻮاﯾﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی زﻻل ﭘﺎﮐﯿﺶ ﺻﻔﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺳﺎﻋﺖ ۲۳ﻣﻨﺎﺟﺎت اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد
ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﺷــﮏ ﻣﻌﺘﮑﻔﯿــﻦ و ﻧﺠﻮاﻫــﺎی آﻧــﺎن ﻫﻤــﺮاه ﺷــﺪ .ﻫﻤﮕــﯽ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( را در اوﻟﯿﻦ روز واﺳﻄﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺎﮐﺸﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۴ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۲:۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ،ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۶ﺗﯿﺮﻣﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻋﺪهای ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺪهای داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎز

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻋﺪهای دﻋﺎ و در ﺧﻠﻮت ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
 ۲:۳۰ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺳﺤﺮ دوﻣﯿﻦ روز اﻋﺘﮑﺎف
در اﯾﻦ ﺑﺎﻣﺪاد ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻢ
و ﻣﺪتﻫﺎ ﮐﺎر و ﺷﻐﻠﻢ ﻣﺮا از ﻧﻤﺎز ﺷﺐ دور ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﺻﻼ ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و ﻧﻤﺎز ﺷﺐ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ آن ﻫﻢ در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا .ﺑﻌﺪ وﻋﺪه ﺳﺤﺮی ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ
و دﻋﺎی ﻋﻬﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ او در ﻣﻨﺎﺟﺎت و دﻋﺎﻫﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺪﻫﺪ .ﭼﻮن ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺑﻮد ﺻﺪای دﻟﻨﺸﯿﻦ وی ﺑﻪ دل و ﺟﺎن
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز ﺑﺮادر ﮐﻤﯿﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ.
روز دوم ﻫﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺳﺎﻋﺎت و زﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﺬرد
ﺑﯽﺧﺒﺮ از دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﻮدم ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ؛
زﯾﺮا ﺧﺮوج ﻋﻤﺪی از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن اﻋﺘﮑﺎف ﺑﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز
در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺒﺢ ﮐﺸﻮر را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و از ﮔﻮﺷﻪ
و ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدم اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی از دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون
ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎت رﺟﺒﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادر ﮐﻤﯿﻞ آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺻﺎدقزاده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻮد .در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﻫﻢ
ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﮐﺘﺎب »ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﯽﻧﺸﺎنﻫﺎ« ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺨﻮدﮐﯽ ﺑﻮد
را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدم و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﺷﺐ وﻓﺎت ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س(
ﻋﺼﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺧﯿﺮآﺑﺎدی ﺑﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز
ﻫﻢ دﻋﺎی ﺗﻮﺳﻞ و ﻋﺰاداری ﺣﻀﺮت
ﺳﺎﻋﺖ۲۳
ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء و اﻓﻄﺎری
زﯾﻨﺐ)س( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﭼﻮن اﻣﺸﺐ ﺷﺐ ﺳﻮم اﻋﺘﮑﺎف و ﺷﺐ وﻓﺎت ﺣﻀﺮت
زﯾﻨﺐ)س( ﻋﻘﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻮد .ﺑﺮادر ﮐﻤﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﻌﻨﻮی
را ﺑﺎ ﻣﺪاﺣﯽ و ﻋﺰاداری اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺤﺮ اﻋﺘﮑﺎف ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ

ﻧﻤﺎز ﺷﺐﻫﺎی اﯾﺎم اﻟﺒﯿﺾ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺷﺶ رﮐﻌﺖ ﺑﻮد و ﻫﺮ دو
رﮐﻌﺖ آن ﺣﺪودا  ۵۰دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﺤﺮ آﺧﺮﯾﻦ روز اﻋﺘﮑﺎف ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺸﺐ ﺷﺐ
اﺣﯿﺎء ﺑﻮد و ﺟﺰ ﻋﺪه ﻣﺤﺪودی ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ.
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﯾﻢ .ﺳﺤﺮی ﺧﻮردﯾﻢ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺻــﺒﺢ و دﻋــﺎی ﻋﻬــﺪ را ﻧﯿــﺰ ﺧﻮاﻧــﺪﯾﻢ .ﺳــﺎﻋﺖ  ۵ﺻــﺒﺢ ﭼﻬــﺎرﺷﻨﺒﻪ
۱۷ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۸۸و آﺧﺮﯾﻦ ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺮای
اﺳﺘﺮاﺣﺖ آﻣﺎده ﺷﺪﯾﻢ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ روز ﻧﯿﻤﻪ رﺟﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ .در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ
ﺟﻬﺖ ﻏﺴﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻇﻬﺮ
و ﻋﺼﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎی ام داود
و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﮐﻪ دﻋﺎی ام داود ﺑﻮد آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﻪ
روز اﻋﺘﮑﺎف را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ دﻋﺎی امداوود را
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .دﻋﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻤﺎء اﻋﻈﻢ ﺧﺪا ﺑﻮد.
دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ام داود« آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ
ﻓﺮزﻧﺪش داود ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد آزاد ﺷﻮد .ﺳﻮرهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺮآن
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره را در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻣﻞ  ۴ﺟﺰ ﻗﺮآن ﻣﯽﺷﺪ و
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻮد.
ﻋﻤﻞ ام داود ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﻋﻤﺎل اﯾﻦ روز ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺑﺮآﻣﺪن ﺣﺎﺟﺎت و
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻏﺼﻪﻫﺎ و دﻓﻊ ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎن اﺛﺮ دارد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺨﻮاﻫﺪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺠﺎ آورد ،روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ را روزه
ﺑﮕﯿﺮد و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻇﻬﺮ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و وﻗﺖ زوال ﻇﻬﺮ ،ﻧﻤﺎز
ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮدﺷﺎن را ﻧﯿﮑﻮ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻠﻮت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی او را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎزد
و ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ،ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره اﺧﻼص ،و ده ﻣﺮﺗﺒﻪ آﯾﻪ
اﻟﮑﺮﺳﯽ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺳﻮرهﻫﺎی اﻧﻌﺎم ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻬﻒ،
ﻟﻘﻤﺎن ،ﯾﺲ ،ﺻﺎﻓ ّﺎت ،ﺣ َّﻢ ﺳﺠﺪه ،ﺣ َّﻤﻌَّﺴ َّﻖ ،ﺣ َّﻢ دﺧﺎن ،ﻓﺘﺢ،
واﻗﻌﻪ ،ﻣُﻠْﮏ ،نَّ وَ اِذ َا اﻟﺴ َّﻤﺎَّءُ اﻧْﺸ َﻘَّﺖْ و ﺗﺎ آﺧﺮ
ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ
دﻋﺎی ام داود را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﻟﺤﻈﺎت وداع و ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﮑﺎف
ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن دﻋﺎی ﻣﺨﺼﻮص ام داود و روﺿﻪ وداع ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﺑﻮد ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ای روزﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ.
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ای ﺷﺐﻫﺎی ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﻧﻤﺎز ﺷﺐ .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ای روزﻫﺎی اﺧﻮت و
ﺑﺮادری .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ای ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪ ﺧﺪا .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ای ﻟﺤﻈﺎت ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﯾﮑﺘﺎ .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ اﯾﺎم اﻟﺒﯿﺾ ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ای ﮔﻨﺒﺪ ﻓﯿﺮوزهای
ﻣﺴﺠﺪ….
ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﺗﻮﻓﯿﻖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮم در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺧﺎﮐﯽ داﺷﺘﻢ؛
از ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ و آن ﻫﻢ در ﺣﺎل روزه و دﻫﺎﻧﯽ ﺧﺸﮏ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﺣﺎل ﺷﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ و اﺷﮑﻢ اﻣﺎنﻣﺎن ﻧﻤﯽداد ﭼﻮن ﭼﺸﻤﻪای ﺟﻮﺷﺎن داﺷﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن را
در اﯾﻦ روز آﺧﺮ ﻣﯽﺷﺴﺖ.
ﯾﺎدم آﻣﺪ روزی ﮐﻪ آﻣﺪﯾﻢ ﺧﻨﺪان ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﻮن ﺷﺐ ﻣﯿﻼد ﻣﻮﻻ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ از اﺷﮏ داﺷﺘﯿﻢ وداع ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻨﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺎم ﻏﺮﯾﺒﺎن وﻓﺎت دﺧﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( اﺳﺖ .ﭼﻪ زﯾﺒﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﻟﺪ و وﻓﺎت در ﻫﻢ ﻗﺮﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اذان ﻣﻐﺮب و زﻧﮓ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﻋﺘﮑﺎف
ﭼﻪ ارﺗﺒﺎط زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪای اذان ﻣﻐﺮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و اﻓﻄﺎری ﻓﻘﻂ آش ﻧﺬری ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﮑﻒ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻠﻮغ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت،
ﻟﺤﻈﺎت ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ دﻟﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ اﺷﮏ از ﻫﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﯾﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﻨﮕﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪم.
ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ و ﮔﻠﺪﺳﺘﻪاش ﮐﺮدم و اﺷﮑﻢ
ﺟﺎری ﺷﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ دل ﺑﮑﻨﻢ ﻃﺎﻗﺖ رﻓﺘﻦ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی
ﺳﯿﺎه را ﻧﺪارم اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﻪ روزه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﮐﺮدم ،آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﻏﻤﺒﺎر ﺑﻮد .ﻏﺒﺎر ﻏﻠﯿﻈﯽ روی آﺳﻤﺎن
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺰل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ﺷﻬﺮ ﺳﺎﮐﺖ و ﺧﻠﻮت ﺑﻮد ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم؛ ﻣﻨﺰل

ﻫﻢ ﮐﻪ رﺳﯿﺪم ﺑﺎز ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻣﺎن ﻧﺒﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم
ﻧﮑﻨﺪ ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم زﻧﮓ
زدم و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻏﺒﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﻬﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دوﻟﺖ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮ از دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﯽدادم .ﺣﺎل
ﺧﻮدم ﺑﯽﺧﺒﺮم از دﻧﯿﺎی ﺷﻬﺮ ،از اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ دو روز
ﺷﻬﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺐ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻓﺮاوان و ﻓﺮاق دوری از ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮم آن ﮔﻨﺒﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ داﺧﻞ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎء اﻟﻬﯽ ﻣﺎﻧﻮس
ﺷﻮم و ﺑﺨﻮاﺑﻢ .ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺼﯿﺒﺖزده ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻢ و ﺧﻮاﺑﯿﺪم.
ﺑﺎ ﺧﺪا درد دل ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاﯾﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘﻮچ و ﻓﺮﯾﺐدﻫﻨﺪه
ﺣﻔﻈﻢ ﮐﻦ و ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻋﺘﮑﺎف ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﮐﺮدم ،راﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪ
روز دﯾﮕﺮ ﺗﺎ اﻋﺘﮑﺎف ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻣﯽرﺳﻢ و ﻋﻤﺮم ﮐﻔﺎف ﻣﯽده .آﯾﺎ ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ را دارم دوﺑﺎره دﻋﻮت ﺷﻮم.
ﺧﺪاﯾﺎ… ﺧﺪاﯾﺎ…
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎناﺣﻤﺪی
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