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»اللَُّهــمَّ إِنــیِّ أَُعــوُذ بِــَک مِــْن 
َســْوَرةِ  َو  الِْحــْرِص،  َهیََجــاِن 
َو  الَْحَســِد،  َغَلبَــةِ  َو  الَْغَضــِب، 
ــةِ، َو  ــةِ الَْقنَاَع ــرِ، َو قِلَّ بْ ــِف الصَّ َضْع
ــْهَوةِ،  َشَکاَســةِ الُْخُلــِق، َو إِلَْحاِح الشَّ
َو َمَلَکــةِ الَْحِمیَّــةِ َو ُمتَابََعــةِ الَْهــَوی، 
َو ُمَخالََفــةِ الُْهــَدی، َو ِســنَةِ الَْغْفَلــةِ، 
َو تََعاِطــی الُْکْلَفــةِ، َو إِیثَــارِ الْبَاِطــِل 
ــی  ــَرارِ َعَل ، َو اْلِْص ــقِّ ــی الَْح َعَل
الَْمْأثَــِم، َو اْســتِْصَغارِ الَْمْعِصیَــةِ، 
ُمبَاَهــاةِ  َو  اَعــةِ.  الطَّ اْســتِْکبَارِ  َو 
ــَن، َو  ــَن، َو اْلِْزَراءِ بِالُْمقِلِّی الُْمْکثِرِی
ُســوءِ الِْوَلیـَـةِ لَِمــْن تَْحــَت أَیِْدینـَـا، 
ــْکرِ لَِمــِن اْصَطنَــَع  َو تَــْرِک الشُّ
نَْعُضــَد  أَْن  أَْو  عِنَْدنَــا  الَْعارَِفــَة 
َظالِمــًا، أَْو نَْخــُذَل َمْلُهوفــًا، أَْو نـَـُروَم 
، أَْو نَُقــوَل فـِـی  َمــا لَیـْـَس لَنـَـا بَِحــقٍّ
ــَک  ِ ــوُذ ب ــٍم َو نَُع ــرِ عِْل ــِم بَِغیْ الْعِْل
ــٍد، َو  ــشِّ أََح ــی غِ ــِوَی َعَل أَْن نَنَْط

ــی  ِ ــدَّ ف ــا، َو نَُم ــَب بَِأْعَمالِنَ أَْن نُْعِج
ــوءِ  ــْن ُس ــَک مِ ِ ــوُذ ب ــا َو نَُع آَمالِنَ
غِیــَرةِ، َو أَْن  ــرِیَرةِ، َو اْحتَِقــارِ الصَّ السَّ
ــیَْطاُن، أَْو یَنُْکبَنَا  یَْســتَْحِوَذ َعَلیْنَــا الشَّ
ــْلَطاُن َو  ــا السُّ َمنَ ــاُن، أَْو یَتََهضَّ َم الزَّ
ــاُوِل اْلِســَراِف،  نَُعــوُذ بـِـَک مـِـْن تَنَ
ــوُذ  ــاِف َو نَُع ــَداِن الَْکَف ــْن فِْق َو مِ
بـِـَک مـِـْن َشــَماتَةِ اْلَْعــَداءِ، َو مـِـَن 
الَْفْقــرِ إِلـَـی اْلَْکَفــاءِ، َو مـِـْن َمعِیَشــةٍ 
ــرِ  ــی َغیْ ــةٍ َعَل ةٍ، َو مِیتَ ــدَّ ــی ِش ِ ف
ــَرةِ  ـِـَک مِــَن الَْحْس ــوُذ ب ةٍ. َو نَُع ــدَّ ُع
ــَری، َو  ــةِ الُْکبْ ــی، َو الُْمِصیبَ الُْعْظَم
ــَقاءِ، َو ُســوءِ الَْمــآِب، َو  أَْشــَقی الشَّ
ِحْرَمــاِن الثَّــَواِب، َو ُحُلــوِل الْعَِقــاِب 
ــٍد َو آلـِـهِ، َو  اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
أَعِْذنـِـی مـِـْن ُکلِّ َذلـِـَک بَِرْحَمتـِـَک َو 
َجِمیــَع الُْمْؤمِنِیــَن َو الُْمْؤمِنَــاِت، یَــا 

ــَن«. اِحِمی ــَم الرَّ أَْرَح

والدت  پربرکــت  و  پرنــور  ایــام 
خاتــم  اعظــم،  پیامبــر  باســعادت 
ــه و  ــی اهلل علی ــی )صل ــد مصطف ــا، محم انبی
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ــه  ــام( را ب ــه الس ــادق )علی ــام ص ــه( و ام آل

محضــر مقــدس امــام عصــر تبریــک 
عــرض می کنیــم. همچنیــن آغــاز 
ــر  ــه محض ــرت را ب ــت آن حض امام
منّورشــان و بــه همــه ی دوستانشــان، 
ــدر  ــز و عالی ق ــر عزی مخصوصــًا رهب
ان شــاءاهلل  می گوییــم.  تبریــک 
خــدای متعــال توفیــق دهــد شــباهت 
ــد  ــتر باش ــرت بیش ــه آن حض ــا ب م
ــت  ــن اس ــک ای ــن تبری ــای ای و معن
ــلوک  ــخصی و س ــاق ش ــه در اخ ک
اجتماعــی، شــباهت بیشــتری بــه 
اینکــه  چــه  کنیــم؛  پیــدا  پیامبــر 
حضــرت فرمودنــد: »أَْشــبَهُِکْم بـِـی... 
ــبیه ترین تان  ــًا؛]۱[ ش ــنُُکْم ُخُلق أَْحَس
ــما  ــن ش ــن... خوش اخاق تری ــه م ب

ــت«. اس

 

ویژگی های دعای هشتم 
صحیفه ی سجادیه

دعــای هشــتم، مــدت طوالنــی اســت 
ــا  ــت و م ــا اس ــث م ــل بح ــه مح ک
بــه دوســتان گفتــه بودیــم کــه اصــًا 
معلــوم نیســت کــه عمــر مــا کفــاف 
ــد. برخــاف  ــا را ده ــن دع شــرح ای
ــزارش  ــه گ ــه ک ــا در صحیف روش م
ــی  ــرعت متعادل ــود و س ــن ب مضامی
از  هشــتم،  دعــای  در  داشــتیم، 
ــه شــرح منتقــل شــدیم و  گــزارش ب

ــت. ــادی گرف ــت زی وق

در ضمــن دعــای هشــتم، یــک دوره 
برخــی  و  اخاقــی  آسیب شناســی 
مســائل پیرامونــی مطــرح شــد. از 
ــم و  ــیار مه ــث بس ــر، بح ــن منظ ای
ــه  ــال ب ــدای متع ــود و خ ــاس ب حس
ــتان  ــع دوس ــه جم ــن و ب ــن کمتری ای
توفیــق داد کــه بتوانیــم ایــن بحــث را 
داشــته باشــیم و بــرای خــودش درس 
خــارج بــود و پــای هــر کلمــه ای گاه 
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ــا پنــج جلســه ایســتادیم و نگاهــی  ت
ــه مســتندات روایــی و دیدگاه هــای  ب
بحــث  اوایــل  در  داشــتیم.  علمــا 
ــود  ــث جن ــه حدی ــه ای ب ــم مراجع ه
ــام راحــل  عقــل و جهــل و شــرح ام
عظیم الشــأن داشــتیم. البتــه شــرح 
ــکریان  ــی از لش ــدار کم ــان، مق ایش
ــود  ــت جن ــت. روای ــر می گرف را در ب
روایــات  جــزء  جهــل،  و  عقــل 
جهــت  از  و  اســت  فوق العــاده 
اخاقــی،  بهره هــای  و  ســلوکی 

دارد. خاصــی  فوق العادگی هــای 

ــتم  ــای هش ــلبی، دع ــه ی س در منطق
جــزء دعا هــای فوق العــاده اســت. 
در ایــن بیســت ســال کــه بــا صحیفــه 
و جلســات صحیفــه مأنــوس هســتیم، 
جــزء آرزو هــای مــن بــود کــه دعــای 
هشــتم را به تفصیــل شــرح کنــم. 
خــدای متعــال را شــاکریم کــه توفیــق 
ــن بحــث برســیم. ســعی  ــه ای شــد ب
ــردی  ــر کارب ــات ب ــن جلس ــا در ای م

ــان  ــود و روش درم ــودن مباحــث ب ب
و اصــاح فکــری و ذکــری و عملــی 

ــم شــد. ــا حــدی تقدی ت

عنــوان دعــا »و َکاَن مِــْن ُدَعائِــهِ 
اِلْســتَِعاَذةِ  فِــی  ــَاُم  السَّ َعَلیْــهِ 
ــَاِق َو  ــیِِّئ اْلَْخ ــَکارِهِ َو َس مِــَن الَْم
َمــَذامِّ اْلَْفَعــال« بــود. بزرگــواری کــه 
ــوان  ــاب عن ــا انتخ ــن دعا ه ــرای ای ب
کــرده، انصافــًا اینجــا انتخــاب خــوب 
چراکــه  اســت؛  داشــته  دقیقــی  و 
ــد،  ــه ش ــه گفت ــواردی ک ــی از م برخ
جــزء مــکاره محســوب می شــود، 
مربــوط  وســیع تری  طیــف  امــا 
ــم از  ــود )اع ــاق ب ــیئات اخ ــه س ب
جنبه هــای درونــی و فعلــی(. همــه ی 
اهتمــام مــا در ایــن سلســله مباحثــات 
نکتــه  ایــن  بــر  هشتادجلســه ای 
ــوذ«  ــه ی »نع ــه کلم ــود ک ــتوار ب اس
ــوع مســئولیت گریزی نیســت؛  یــک ن
ــن مســئولیت پذیری اســت؛  بلکــه عی
ــر را درک  ــا خط ــه م ــا ک ــن معن بدی
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بــه  را  خــود  تــاش  و  می کنیــم 
میــدان می آوریــم و از ابتــدا تــا انتهــا 
از خــدای متعــال و لطــف و کــرم او 
اســتعانت می گیریــم. معلــوم شــد کــه 
اســتعاذه ی درســت همــراه بــا اقــدام، 
ــت.  ــل اس ــان و عم ــگیری، درم پیش
ــوه ی  ــول و ق ــه ح ــال ب ــن ح در عی
ــدا  ــه خ ــم و ب ــه نمی کنی ــود تکی خ
ــب  ــن مصائ ــه وســط ای ــم ک می گویی
و گرفتاری هــا، خــود را ذیــل عنایــت 
ــول و  ــه ح ــی آورم و ب ــو م ــدد ت و م

ــم. ــه می کن ــو تکی ــوه ی ت ق

ــا  ــارج از اراده ی م ــه خ ــوری را ک ام
ــز  ــاُن« نی َم ــا الزَّ ــر »یَنُْکبَنَ ــود، نظی ب
ــد  ــه بای ــم ک ــم و گفتی ــح دادی توضی

ــم. ــه کار کنی چ

طــرز فکــر مــا براســاس تربیت هــای 
بزرگــی شــکل گرفتــه و  اســاتید 
بــه همیــن دلیــل این گونــه نــگاه 
ــه  ــهید عام ــًا ش ــم؛ مخصوص می کنی

مطهــری )رحمــه اهلل( کــه مباحــث مربــوط 
بــه انســان و سرنوشــت ایشــان را در 
ــان  ــم. ایش ــتان خوانده ای دوران دبیرس
ــاری  ــه گرفت ــد ک ــان می کن ــا بی آنج
بــزرگ جامعــه ی مؤمنــان، ارجــاع بــه 
ــت  ــدر و سرنوش ــا و ق ــه ی قض قص
ــل  ــام راح ــاگرد ام ــان ش ــت. ایش اس
اســت کــه موفق شــد با آن تشــخیص 
درســت، مــردم را بــه میدان بیــاورد و 
اتفاقــات بــزرگ را رقــم بزنــد. مردمی 
کــه قاعــد هســتند و موضوعاتــی نظیر 
انتظــار فــرج را بــه شــکل ورشکســته 
می بیننــد و صرفــًا دعــا می کننــد، 
دعایشــان مســتجاب نمی شــود؛ زیــرا 
ــتقامت  ــت و اس ــا، حرک ــن دع در مت
ــی  ــگاه، انحراف ــن ن ــت. ای ــه اس نهفت
ــی مســئله ی  ــه ای اســت. وقت و حجتی
انتظــار را بــه دســت شــخصی روشــن 
ــای  ــود مبن ــد، می ش ــام بدهن ــل ام مث

ــرای ســاخت جامعــه. اقــدام ب

عامــه  مرحــوم  آنکــه  غــرض 
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مطهــری در چنــد جــا ـ از جملــه 
ــه خــود  ــی ک ــدل اله ــه ی ع در مقدم
ــه  ــاز ب ــت و نی ــه اس ــی رنج نام نوع
شــرح دارد یــا کتــاب شــریف انســان 
را  مباحــث  ایــن  ـ  سرنوشــت  و 
ــر  ــان کــرده و ذهــن مــا هــم درگی بی
آن بــود. لــذا کلمــه ی »نعــوذ« را 
ــی  ــه یعن ــردم ک ــه ک ــه ترجم این گون
تمــام قــوای فکــری، ذکــری، ذهنــی، 
شــخصی،  جوانحــی،  جوارحــی، 
خانوادگــی و اجتماعــی بســیج شــود 
ــان  ــزرگ در ام ــر ب ــک خط ــا از ی ت
باشــیم. بــه همیــن علــت شــرح ایــن 

ــید. ــول  کش ــا ط دع

نظیــر  مــوردی  در  می شــد  کاش 
َمــاُن« مفصل تــر صحبــت  ــا الزَّ »یَنُْکبَنَ
کــرد. اگــر انســان بــر زمــان مدیریــت 
نکنــد، مدیریــت می شــود و مدیریــت 
زمــان، رکــن زندگــی ایمانــی اســت. 
ــان  ــی، زم ــته باش ــه نداش ــر برنام اگ
ــان،  ــت زم ــی رود. مدیری ــت م از دس

و  اســت  نبــوی  زندگــی  رکــن 
ــت  ــدار مدیری ــر م ــوی ب ــیره ی نب س

ــت. ــده اس ــتوار ش ــان اس زم

حسرت عظمی، مصیبت در دین 
است

ــا  ــر دع ــه ی اخی ــن قطع ــر م ــه نظ ب
ذیــل حســرت عظمــی اســت. انســان 
بایــد مراقــب باشــد کــه بــه حســرت 
عظمــی مبتــا نشــود و حســرت 
ــرده  ــی پ ــه وقت ــت ک ــی آن اس عظم
ــر  ــرتا س ــاد واحس ــت، فری ــار رف کن
دهــد و بگویــد: مــن چــه مقامــات و 
مراتــب و منازلــی را از دســت داده ام.

در آنجــا بــه مــردم می گوینــد: »إْقــرأ 
ــه  ــرو«. ب ــاال ب ــوان و ب َو اْرَق؛]۲[ بخ
تعبیــر دیگــر، مراتــب قرب بــا مدارج 
قرآنــی تعریــف شــده و حــّظ شــما از 
ــم،  ــرآن کری ــه ق ــل ب ــت و عم معرف

ــود. ــما می ش ــرب ش ــان ق نردب
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آلــه(  و  علیــه  اهلل  )صلــی  اکــرم  پیامبــر 
ــیم  ــاب تقس ــن اصح ــتند بی می خواس
مســئولیت کننــد. حضــرت براســاس 
حفــظ قــرآن بــه آنهــا مســئولیت 
دادنــد و مثــًا کســی را کــه ســوره ی 
ــده ی لشــکر  ــود، فرمان بقــره حفــظ ب
ــی را  ــه شــرایط عموم ــد. البت می کردن
ــت  ــن حرک ــتند. ای ــر داش ــز مدنظ نی
بیانگــر آن اســت کــه انــس بــا قــرآن 
در  نهایــی  تعیین کننــده ی  کریــم، 
نــگاه پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( 

ــت. اس

و  رود  کنــار  پرده هــا  اگــر  حــال 
بــه روزی برســیم کــه بچــه پیــر 
شــیری  نــوزاد  مــادر،  و  می شــود 
ــه  ــد]۳[ و ب ــوش می کن ــود را فرام خ
روزی برســیم کــه پنجــاه هــزار ســال 
ــم کــه  ــگاه می بینی طــول می کشــد، آن
ــد  ــور خــود ســیر می کنن برخــی در ن
ــّظ  ــذر ح ــد و از رهگ ــاال می رون و ب
ــه ی  ــا آیه آی ــم ب ــرآن کری ــی از ق عال

برخــی  و  می کننــد  پــرواز  قــرآن 
دچــار  و  می کننــد  نــگاه  فقــط 

حســرت عظمــی می شــوند.

همــان  عظمــی  حســرت  ایــن 
ــت  ــت و مصیب ــری اس ــت کب مصیب
کبــری، مصیبــت در دیــن اســت. 
ــه  ــای شــب نیمــه ی شــعبان ب در دع
ــه(  ــه و آل ــی اهلل علی ــرم )صل ــر اک ــل از پیامب نق
ــا  ــْل ُمِصیبَتَنَ ــه: »َو ل تَْجَع ــده ک آم
ــا«. اگــر مصیبــت بــه دیــن  فـِـي دِینِنَ
بخــورد، حاصلــش حســرت عظمــی 
ــان را در  ــت انس ــه در قیام ــت ک اس
ــه  ــد و شــخص ب ــرار می ده ــر ق خط
ــار  ــن گرفت ــت ممک ــن وضعی بدتری
»بئــس  و  جهنــم  کــه  می شــود 
ــت. ــآِب« اس ــوءِ الَْم ــرار« و »ُس الق

ــَقاِء« کــه از  عبــارت »أَْشــَقی الشَّ
ــقاوت  ــی اســت، ش ــاز عقل ــوع مج ن
را بــه شــقاوت توصیــف نمــوده و آن 
را دارای مراتــب کــرده و باالتریــن 



8

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

مرتبــه را بیــان مــی دارد. قــرآن کریــم 
هــم بیــان می کنــد کــه باالتریــن 
مرتبــه ی شــقاوت، جهنــم اســت: 
»َفَأَمّــا الَِّذیــَن َشــُقوا َففـِـي النـَّـاِر؛]۴[ 
تیره  بخــت   کــه  کســانی  امــا  و 
شــده  اند، در آتــش هســتند«. پــس 
ــرت  ــان حس ــَقاءِ« هم ــَقی الشَّ »أَْش

ــت. ــی اس عظم
یعنــی بدتریــن  الَْمــآِب«  »ُســوءِ 
ــاز  ــه ب ــتقرار ک ــل اس ــع و مح مرج
اشــاره بــه جهنــم دارد. در قــرآن نیــز 
ــَن  اغِی ــت: »َوإَِنّ لِلَطّ ــده اس ــان ش بی
بــرای  ]امــا[  و  َمــآٍب؛]۵[  لََشــَرّ 
فرجامــی  بــد  واقعــًا  طغیانگــران 
ــوء  ــا س ــآب ی ــر م ــن ش ــت«. ای اس
ــه  ــه ب ــت ک ــم اس ــان جهن ــآب هم م
قرارگاهــی  بــد  و  می رســند  آن 
اســت. یــک ســر ســوزن بــرای مــن 
ــًا  و شــما قابــل تصــور نیســت؛ صرف
می شــنویم و می رویــم. در نقطــه ی 
ــآب  ــن م ــآب، ُحس ــوء م ــل س مقاب

ــت. ــت اس ــه بهش ــرار دارد ک ق

از دست دادن ثواب، حسرت  
عظمی را در پی دارد

ــاِن  ــه ی »ِحْرَم ــا دو جمل ــا ب بحــث م
ــام  ــاِب« تم ــوِل الْعَِق ــَواِب، َو ُحُل الثَّ
ــه  ــی ک می شــود. انســان از پاداش های
ــی شــده،  ــی پیش بین ــراد متق ــرای اف ب
محــروم می شــود. این همان حســرت 
عظمــی اســت. خــدای متعــال در 
ــنی هایی  ــد: چشم روش ــرآن می گوی ق
ــه  ــده ک ــاده ش ــرای ســحرخیزان آم ب
نــه گوشــی شــنیده، نــه چشــمی 
دیــده و نــه بــه قلــب کســی خطــور 
تصــور  حــال  اســت.]۶[  کــرده 
ــاداش و  ــن پ ــد انســان از چنی بفرمایی
ــر،  ــد. از آن بزرگ ت ــا بمان ــی ج ثواب
آنجایــی اســت کــه کســی گرهــی از 
ــاز کنــد و باعــث  کار بنــده ی خــدا ب
خوشــحالی و شــادی دل او شــود. 
ــل  ــی مث ــه کس ــد ک ــور بفرمایی تص
ــه از  ــد ک ــردا ببین ــیاه، ف ــن رو س ای
اینهــا جــا مانــده اســت، آیــا حســرت 
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نخواهــد داشــت؟! در لحظه لحظــه 
این جهانــی،  زندگــی  ثانیه هــای  و 
ــه  ــا بی توج ــه اســت؛ ام ــواب ریخت ث

از کنــار آنهــا می گذریــم.

ــاداش  ــواب و پ ــد ث ــی نمی توانی حت
یــک ســام بــه مؤمــن را تصــور 
ــن، برخــی  ســر  ــا وجــود ای ــد. ب کنی
خــود را برمی گرداننــد تــا ســام 
نکننــد. اینهــا خــود را از چندیــن 
ــه  ــد ک ــروم کرده ان ــواب مح ــوع ث ن
یکــی ســام و دیگــری تبســم و 
ــن  ــت. ای ــه و... اس ــری مصافح دیگ
ــا  ــود، ام ــا ب ــار دســت م ــا کن ثواب ه

از کنــار آن گذاشــتیم. به راحتــی 

ایــن دنیــا خیلــی مهــم اســت و 
متجــر )محــل تجــارت( اولیــای خــدا 
ــوی:  ــول مول ــه ق ــت. ب ــا اس همین ج
ــد  ــه، کجایی ــج رفت ــه ح ــوم ب »ای ق
کجاییــد؛ دلــدار همیــن جاســت، 
ــرادر،  ــادر، ب ــدر، م ــد«. پ ــد بیایی بیایی

ــا  ــت م ــا، بهش ــتان م ــر و دوس خواه
ــتند. هس

غفلت هــا،  خاطــر  بــه  انســان 
و  بی ذکری هــا  بی فکری هــا، 
جــا  ثــواب  از  بی برنامگی هــا 
ــی  ــرت عظم ــار حس ــد و دچ می مان

. د می شــو

همین گونــه  هــم  عقــاب  حلــول 
اســت. اســتاد مــا تعریــف می کردنــد 
ــی از  ــه ای، یک ــای صادق ــه: در رؤی ک
ــی  ــه زندان ــدم ک ــم را دی هم محلی های
ــه صــورت  ــود و ب ســلول انفــرادی ب
وارونــه هــم بــود. وارونــه بــودن 
هــم تحقیرآمیــز اســت و هــم خیلــی 
زجردهنــده اســت. هرازچندگاهــی 
هــم چیــزی وارد می شــود و بــه 
او نیشــی می زنــد. دلــم ســوخت 
و بــا آنکــه خجالــت می کشــیدم، 
جلــو رفتــم. تــا مــرا دیــد خوشــحال 
شــد و گفــت: پولــی کــه بــرای یــک 
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بیچــاره اســت، بــا ظلــم از او گرفتــه  
و در فــان اتــاق دفــن کــرده ام. آن را 
ــانید.  ــش برس ــه صاحب ــد و ب درآوری
ــم.  ــهرمان رفت ــه ش ــدم و ب ــدار ش بی
ــب را  ــردم و مطل ــدا ک ــر او را پی پس
ــرد  ــول نمی ک ــدا قب ــم. ابت ــه او گفت ب
ــد.  ــن می کنی ــما توهی ــت: ش و می گف
ســرانجام بــه اتفــاق پســر آن شــخص 
رفتیــم و آنجــا را کندیــم. دیدیــم کــه 

ــت. ــت اس ــانی درس نش
ــتغیب در  ــای دس ــوم آق ــاب مرح کت
ــی  ــگ، خیل ــا و جن ــی م ــان جوان زم
ــتان های  ــاب داس ــت. کت ــق داش رون
ــاب  ــا کت ــد ی شــگفت ایشــان را ببینی
لقــاء اهلل مرحــوم ملکــی تبریــزی، 
را  توبــه اش  بخــش  مخصوصــًا 
ــده اســت! ــد؛ بســیار تکان دهن بخوانی

گنــاه گرفتــاری دارد؛ مخصوصــًا حــق 
النــاس کــه در دعــای ۳۸ بیــان کردیم. 
و  گرفتــار  انســان  اگــر  وامصیبتــا 
معطــل یــک جمــع و جماعــت شــود. 

کســانی کــه دنبــال مســئولیت هســتند 
و خــود را داوطلــب می کننــد، یــا 
ــه!  ــا دیوان ــتند ی ــجاع هس ــی ش خیل
ــد  ــم می زن ــه ه ــان را ب ــن و زم زمی
تــا فــان صندلــی را بــه دســت 
ــم  ــه ی مســئولیت، ه آورد. لحظه لحظ
ــم  ــزرگ و ه ــای ب فرصــت خدمت ه
و  بــزرگ  خیانت هــای  لغــزش گاه 

اســت. ســخت  پاســخ گویی های 

ــوان  ــوع می ت ــر را دو ن ــمت اخی قس
معنــی کــرد. یــک روش آن اســت کــه 
بگوییــم ایــن چنــد کلمــه ی اخیــر، به 
همــان حســرت عظمــی برمی گــردد. 
ــا را  ــه اینه ــت ک ــر آن اس روش دیگ
جداگانــه بیاوریــم و بــرای هــر کــدام، 

ــم. توضیحــات مســتقلی دهی

صلوات، شاه کلید مشکالت 

ــلِّ  ــمَّ َص ــی: »اللَُّه ــه ی پایان ــا جمل ام
ــٍد َو آلـِـهِ«. قبــًا در مــورد  َعَلــی ُمَحمَّ
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صلوات هــای صحیفــه توضیحاتــی 
ــراً  ــوات ظاه ــن صل ــم. ای داده بودی
ــی  ــفاعت و مددخواه ــتعانت و ش اس
اســت. صلــوات در دنیــا و بــرزخ 
عجیبــی  کارآیی هــای  قیامــت،  و 
اعظــم و  پیامبــر  بــه  دارد. توجــه 
اتصــال  و  الســام(  )علیهــم  اهل بیــت 
ــب  ــه قل ــا ب ــب و روح م ــر و قل فک
ــگفتی  ــار ش ــکان، آث ــِم ام و روح عال
دارد. نــور، روشــنایی، گره گشــایی، 
کفــاره ی گناهــان و برکــت را بــه 
ــیطان  ــوات، روی ش ــال دارد. صل دنب
ــش  ــاق را کاه ــد و نف ــیاه می کن را س
جامــع  کلیــد  می دهــد. صلــوات، 
ــا  ــه ب ــا اســت؛ درحالی ک ــام قفل ه تم
ــا  ــی از قفل ه ــر، برخ ــای دیگ ذکر ه

بــاز می شــود.

ــوقت  ــت اهلل خوش ــوم آی ــدا مرح خ
ــت کنــد؛  ــریف( را رحم ــه الش ــی اهلل مقام )اعل

ــس  ــد و مجال ــی بودن ــان صلوات ایش
ــزی در آن  ــتند. هیچ چی ــوات داش صل

ــًا در  ــد و صرف ــه نمی ش ــه گفت جلس
ــان،  ــور و زالل ایش ــور روح من حض
صلــوات  بــه  مشــغول  جماعــت 

ــد. بودن

از مرحــوم آیت اهلل العظمــی بهاءالدینی 
ــه  ــد ب ــر می خواهی ــودم: اگ ــنیده ب ش
ــه دهیــد،  همــه ی شــهدا چیــزی هدی
ــس  ــت. پ ــی اس ــوات کاف ــک صل ی
ــد از ورود  ــه، بع ــن نکت ــنیدن ای از ش
بــه مقابــر، شــروع بــه صلــوات 
ــور  ــا از قب ــم. بی اعتن ــتادن می کن فرس
ــرزخ، از  ــل ب ــه اه ــوید؛ چراک رد نش
ــد.  ــاس می کنن ــش و التم ــما خواه ش
ــد.  بایســتید و حمــد و ســوره بخوانی
ــد و  ــد و حم ــه راه می رون ــی ک برخ
ســوره می خواننــد، ممکــن اســت 
درد  جملــه  از  بیماری هایــی  بــه 
ــم  ــان ه ــوند و خودش ــار ش ــا دچ پ
ــش آن  ــت. علت ــش چیس ــد علت ندانن
ــای او را  ــرزخ پ ــی ب ــه اهال ــت ک اس
می کشــند. بــرای کســی مکاشــفه رخ 
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ــا  ــدم ُمرده ه ــت: دی ــود، می گف داده ب
تــا نیم تنــه بیــرون آمــده و پــای 
ــد:  ــیدند و می گفتن ــران را می کش عاب

ــت. ــزی بفرس ــم چی ــن ه ــرای م ب

غــرض آنکــه صلــوات، کلیــد همــه ی 
قفل هــا اســت. در بــرزخ موجــب 
ــت  ــس اس ــراغ و ان ــنایی و چ روش
مواقــف  تمــام  در  قیامــت،  در  و 
ازجملــه میــزان و صــراط، بــه فریــاد 
ــال  ــبه ی اعم ــگام محاس ــد. هن می رس
ــی  ــأن )صل ــر عظیم الش ــت، پیامب در قیام
اهلل علیــه و آلــه(، هدایــای شــما را بــه شــما 

شــما  فریــاد  بــه  و  برمی گرداننــد 
ــه ی  ــوات، لقلق ــه صل ــند. البت می رس
زبــان نیســت؛ نمــاد محبــت، مــودت، 
تعلــق، دلبســتگی، شــوق و جوشــش 

ــی اســت. قلب

در پایــان دعــا بــه نصــرت، کرامــت، 
شــفاعت، هدایــت و مــدد محمــد 
پناهنــده  الســام(  )علیهــم  محمــد  آل  و 

می شــوید تــا بــه شــما در مقابلــه بــا 
ــیطان، حســد، غضــب و حســرت  ش

ــد. ــک کنن ــی کم عظم

در پایــان هــم می گوییــم: »َو أَعِْذنـِـی 
ـِـَک بَِرْحَمتـِـَک«؛ خدایــا!  مِــْن ُکلِّ َذل
ــر خــود،  ــه رحمــت و لطــف و مه ب
ــاه ده. واژه ی  ــا پن ــرا از همــه ی اینه م
یــا  مجموعــی  می تــوان  را  »کل« 
انفــرادی ترجمــه کــرد کــه همــه اش 
ــک  ــا یک ی ــد ی ــراد باش ــم م ــا ه ب

ــا. آنه

ــرای  ــا را ب ــن دع ــز همی ــا نی در انته
بیــان  جمیــع مؤمنــان و مؤمنــات 
عوامــل  مهم تریــن  از  می کنیــم. 
اســتجابت دعــا، تعمیــم اســت؛ یعنــی 
دعــا را عمومــی کنیــم و بــرای همــه 

ــم. ــا نمایی دع

ــجاد  ــام س ــه ام ــال آنچ ــد متع خداون
)علیــه الســام( در ایــن دعا و ســایر 
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ــرح  ــه مط ــه ی مبارک ــای صحیف دعا ه
فرمودنــد، دربــاره ی مــا و دوســتان و 
ــان و  ــه ی مؤمن ــا و هم ــواده ی م خان

ــد. ــات، مســتجاب بفرمای مؤمن
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