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متن فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنالهالفداء

بسماهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل که خداوند این سالمت را به ما دادند که به اندازه کافی آرام باشید و زندگی را داشته باشید خداوند که ما را
آفریده همه ی ما را مثل سایر حیواناتی که خداوند آفریده ،ما را هم آفریده و گفته با هم زندگی کنید ،با هم در این
کرهای که من ایجاد کردهام به نام کره زمین ،در این کره ...با هم باشید ،زندگی کنید .البته ...شیطان که شیطان هم
هر چه می کند به امر خداوند است یعنی تا خداوند مجال ندهد ،شیطان هم نمیتواند کاری بکند .خداوند و به امر
خداوند ،ما اینجا زندگی میکنیم همهمان الحمدهلل آنهایی که قدر میدانند و میدانند از کجا آمدهایم و برای چه
آمدهایم و خدا برای چه آفریده ،اینها زندگیشان منظم است یعنی معلوم است که ...متولد میشوند و روزگاری
میگذرانند و بعد هم ...ما هم همینطور .خداوند بنا را بر حرکت و بنابر آرامش و میل به جلو آفریده است.
حتی در شرایع هم که آفریده است و مقرر کرده اند ،در هیچ شریعتی ،ناراحتی نیست .فرض کنید در شریعت اسالم،
هفتهای یک بار ،یک روز شادی آفریده که عبارت از جمعه است با هم نماز جمعه بخوانند با هم شاد باشند و با هم
تعارف کنند و بعد هم بروند .همچنین در روزهای مثالً عیدفطر یا عیدقربان ،اینها را خداوند خودش عیدی را محول
کرده .در همه ایام میبینیم که خداوند در ایام سال و در عمر ما ،شادی و سرور فراهم کرده است یعنی میگوید شاد
باشید و خوش باشید برای این که االن هم که در مرحلهای هستید این مرحلهی مقدماتی است برای اینکه به من
برسید و چه باالتر از انتظار رحمت خداوند و انتظار شرفیابی به درگاه خداوند.
به این جهت ،همهی ایام و همهی تقاویم و همهی ادیان هم ،یک روزهایی را بهعنوان عید و بهعنوان شادی معین
کردهاند .ولی هرگز روزی به عنوان عزا فراهم نشده آنچه ما عزا میگیریم ،عزایی است برای خودمان کردیم یا
خطایی کرده ایم و بعد پشیمان و ناراحتیم و یا اینکه یکی از نعمات خداوند را بدون اینکه بفهمیم از دست دادهایم.
اینها خوب ناراحتی دارد برای ما .ولی معذلک خداوند نفرموده است که این روزها را عزا بگیرید .عزا بخصوص در
مذهب شیعه وجود ندارد .البته مسلمانان در بعضی وقایع و بعضی امور متأثر میشوند و عزادار میشوند ولی خداوند
معین نکرده است عزا را .ما هم باید سعی کنیم رو به سوی خداوند همیشه با شادی برویم و در واقع کسانی که
جلوی شادیهای ما را میگیرند و اذیت میکنند ،آنها مجازات میشوند نه خود ما .آن کسی که در جنگ ،در جهاد
میبینیم چقدر تعریف کرده و چقدر شاهد میگویند و چقدر شهید و مقامات عالی میرسد ،شهید به مقامات عالی
میرسد ولی مجازات را آن کسی میگیرد که مزاحم مسلمین است و مسلمین را اذیت میکند .مسلمین خودشان،
در آیاتی داریم که آنهایی را که آزار مسلمین را انجام میدهند خداوند به آنها ...میدهد .بنابراین ما هم با پیروی از
نیّتی که خداوند ظاهر ًا برای ما فراهم کرده است .این را میکنیم که هر روز به یاد خداوند باشیم .و همین یادآوری
و یاد خدا را برای خودمان یک عید میگیریم ....منتها برای اینکه این شادی تشکیل بشود ،این عید مقرر کردند.
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در بین شعرا هم بسیاری از شعرا از عید و از نوروز نام بردند و تجلیل کردند ،ما هم باید همینطور تجلیل میکنیم و
همه دوست هم هستیم و در مجالس خیلی رسمی که داریم رفت و آمد با همدیگر و سالم و عیلک با یکدیگر جزء
امر خداست و مورد قبول خداست.
آنچه خداوند فراهم کرده است آن را به عنوان ناراحتی و عزا تلقی نکنید .آنچه خداوند کرده است یا به نفع ظاهری
ماست یا به نفع معنوی ماست .یعنی آزمایش قرار داده برای اینکه با قدمهای محکم به سمت خداوند حرکت کنیم.
و هیچوقت عقب نمانیم از این کار .و سایلی را هم خود خداوند برای ما فراهم کرده است ...از دعاها و از دعاهای
قرآنی که بخوانیم و استفاده بکنیم .و همچنین همهی انسانها را آموزش داده است به دانش تا در یادگیری لذت
ببرند یعنی به همان نوع لذتی که از شادی میبرند همان را هم از نشاط ببریم.
بحمداهلل ما خوب این وظایف را رفتار کردهایم و از خداوند تشکر و سپاسگزاری میکنیم که به ما اجازه داد ،شکر را
 ....انجام بدهیم تا بفهمیم راهمان چیست .خداوند راهیابی را  ....قرار داده تا بتوانیم راه را پیدا کنیم .و با این قرائن
خارجی که خداوند آفریده و این یادبود داخلی میتوانیم راه صحیح را به سوی خداوند پیدا کنیم و انشاءاهلل همه در
این راه باشیم.
به هر جهت عید امروز را تبریک میگویم ،بخصوص تبریک بخاطر تولد یکی از ائمّه ما .ائمّه ما همیشه هستند و
هیچوقت از ما جدا نمیشوند .همیشه ما را دارند برای اینکه راه را گم نکنیم....
ال همین شادی را که همه میگوییم شاد باشیم به سمت خدا .خیلیها همین شادی را تبدیل
خیلی چیزها هست .مث ً
به شیادی میکند یک اعمالی را به عنوان شادی انجام بدهند و حال آنکه ...ما طبق روال و روایات علمای ما که به
ما یاد دادند ....علم را یاد گرفتند از خداوند ،وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ (سوره بقره ،آیه  )31و خود خداوند اسماء را ایجاد و
آفریده برای ما و یاد داد .بنابراین آنچه خداوند یاد داده ،آن را هم میفهمیم و تدریجاً راه را به سوی خداوند طی
میکنیم .انشاءاهلل این راهیابی را از طرف همهی ما خداوند قبول کند و همهی ما را با هم همینطور داشته باشد و
همیشه ما را با شادی داشته باشد .و بنابراین مهمترین شادی هم آفریدن نظامهای جدید و صحیح است انشاءاهلل.
انشاءاهلل خداوند همه ما را توفیق بدهد .به همه من هر دو [عید را] تبریک میگویم اوالً تبریکی که در محیط
انسانها ایجاد میشود و ائمّه به وجود میآیند و همچنین حلولی که در اثر گردش ماه و خورشید و بر اثر گردش
روزگار با تقویم پیدا میشود .انشاءاهلل خداوند همه این اعیاد را بر ما خرم گرداند .انشاءاهلل همیشه به یاد خداوند
باشیدو خداوند را در همه جا چشم دلتان ببیند .و رحمةاهلل و برکاته.
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