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ــٍد َعبـْـِدَك  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــى ُمَحمَّ
ــَغ رَِســالَتََك، َو  َو َرُســولَِك َكَمــا بَلَّ
ــادَِك.  ــَح لِعِبَ ــرَِك، َو نََص َصــَدَع بَِأْم
اللَُّهــمَّ اْجَعــْل نَبِيَّنَــا َصَلَواتُــَك َعَليْهِ 
ــَرَب  ــةِ أَْق ــْوَم الْقِيَاَم ِــهِ يَ ــى آل َو َعَل
ــْم  ــًا، َو أَْمَكنَُه ــَك َمْجلِس ــنَ مِنْ الْنَّبِيِّي
ــَدَك  ــْم عِنْ ــَفاَعًة، َو أََجلَُّه ــَك َش مِنْ
َقــْدراً، َو أَْوَجَهُهــْم عِنْــَدَك َجاهــًا«.

اهمیت دهه ی پایانی ماه شعبان

ــر همــه ی عزیــزان و دوســتان  ــام ب ای
امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( مبارک باشــد. 
زمــان در چرخــش قمــری خــود بــه  
قطعــه ی حســاس نزدیــک می شــود و 
آن دهــه ی پایانــی مــاه معّظــم شــعبان 
اســت کــه از نظــر معنوی و ســلوکی، 
بــرای  و  اســت  ممتــاز  زمانــی 
اســتقبال از مــاه مبــارک رمضــان، 
خصوصیــت دارد؛ گرچــه کل مــاه 
شــعبان نیــز ایــن خصوصیــت را دارد. 
ــازی  ــه پاکس ــام ب ــام اهتم ــن ای در ای

ــرای  ــی ب ــارت روحان ــوی و طه معن
ــش  ــد بی ــان بای ــاه رمض ــه م ورود ب
از قبــل باشــد. طلــب مغفــرت از 
ســاحت قــدس ربوبــی و داشــتن 
ــات  ــرع و مناج ــه و تض ــت توب حال
ــق،  ــرت ح ــه درگاه حض ــال ب و ابته
در ایــن دهــه مطلوبیــت خــاص دارد. 
فرموده انــد زیــاد بگوییــد: »اَللَُّهــمَّ اِْن 
لـَـْم تَُكــْن َغَفــْرَت لَنــا فيمــا َمضــى 
مـِـْن َشــْعباَن َفاْغفـِـْر لَنــا فيمــا بَقـِـَى 
ــُه؛]۱[ خدایــا، اگــر در آن قســمت  مِنْ
ــا را  ــته، م ــه گذش ــعبان ک ــاه ش از م
کــه  قســمت  آن  در  نیامرزیــده ای، 
ــرز«. ــا را بیام ــده، م ــاه مان ــن م از ای

بررسی فرازهایی از مناجات 
شعبانیه

ان شــاءاهلل خــدای متعــال بــه همــه ی 
مــا توفیــق دهــد، مخصوصــًا بــا 
ــی  ــن بســیار عال ــتفاده از مضامی اس
ــه  ــعبانیه ک ــات ش ــازنده ی مناج و س
خیلــی پیش برنــده اســت، از ایــن 
ایــام اســتفاده کنیــم. در فــرازی از 
ایــن مناجــات می گوییــم: »َكَأنِّــى 
ــْد  ــَك َو َق ــٌة بَيْنَ يَديْ ــى َواقَِف بِنَْفِس
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لـِـى َعَليْــَك«؛]۲[  أََظلََّهــا ُحْســُن تََوكُّ
بســیار  اعتمــاد  ســایه ی  در  مــن 
ــت  ــه عنای ــتم و ب ــو هس ــه ت ــاال ب ب
دارم.  ظــن  حســن  تــو  لطــف  و 
ــو  ــه ت ــن ب ــاد م ــوکل و اعتم ــن ت ای
در  اســت.  خــود  زیبایــی  اوج  در 
ــن  ــه ام و ای ــرار گرفت ــو ق ــر ت محض
ــایه  ــن س ــر م ــو ب ــوکل ت ــن ت حس
ــر  ــن تعبی ــد ای ــت. ببینی ــه اس انداخت
چقــدر ســازنده اســت و چــه نشــاط 
و آرامشــی بــه انســان می دهــد؟!

در ادامــه می فرمایــد: »َفُقْلــَت َمــا 
ــُه« و در بعضــی نســخه ها  ــَت أَْهُل ْ أَن
ــَت  ْ ــا أَن ــَت َم ــت: »َفَفَعْل ــده اس آم
ــه  ــتر ب ــورد دوم بیش ــه م ــُه« ک أَْهُل
ــگاه  ــن در پیش ــبد. م ــان می چس انس
ــو ایســتاده ام و ســؤال مــن همــه ی  ت
وجــود مــن اســت و همــه ی وجــود 
مــن  یــک ســؤال در محضــر تو شــده 
اســت. در چنیــن وضعــی خدایــی بــا 
ــت  ــا صف ــده ای ب ــا بن ــو، ب ــت ت صف
ــاری را  ــا رفت ــد؟! آی ــه می کن ــن چ م
می کنــد کــه مــن اهلیتــش را دارم  یــا 
ــش را  ــه او اهلیت ــد ک ــاری می کن رفت
دارد؟! خــدای متعــال خــود را »أَْهــُل 

التَّْقــَوی َوأَْهــُل الَْمْغفـِـَرةِ«]۳[ معرفــی 
می دانــم  می گویــد  لــذا  می کنــد. 
آن گونــه کــه اهلــش هســتی، بــا 
ْدتَنِــى  »تََغمَّ رفتــار می کنــی.  مــن 
در  مــرا  کــه  می بینــم  بَِعْفــِوَك«؛ 
ــردی. ــرق ک ــود غ ــو خ ــای عف دری

ــه  ــت ک ــور اس ــات این ط ــام مناج مق
ــرد  ــروض می گی ــا را مف ــه ی اینه هم
بگویــد  کــه  نیســت  این گونــه  و 
خدایــا! مــرا ببخــش. اینجــا می گویــد 
مــن می بینــم کــه بخشــیده ای، چــون 
ــود  ــد خ ــان بای ــتی! انس ــش هس اهل
ــه دســت امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام(  را ب
بســپارد و مناجات شــریفه ی شــعبانیه 
را بخوانــد کــه خیلــی فوق العــاده 
ــروردگار  ــی در محضــر پ اســت. وقت
پیش نیــاز  یــک  می گیریــم،   قــرار 
داریــم و آن اینکــه خــود را بــه ولــی 
حــق بســپاریم و بــا زبــان ولــی کامــل 
بــا حــق تعالــی ســخن بگوییــم؛ زیــرا 
خــود را قابــل نمی دانیــم کــه بــا 
الفــاظ خویــش بــا او ســخن بگوییــم.

می گویــد:  بعــدی  فرازهــای  در 
ــى  ــى نَْفِس ــْرُت َعَل ــْد ُج ــى َق »إِلَهِ
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فـِـى النََّظــرِ لََهــا َفَلَهــا الَْويـْـُل إِْن لـَـْم 
َك  ــرُّ ِ ــَزْل ب ــى لَمْ ي ــا إِلَهِ ــْر لََه تَْغفِ
ــر  ــا، ب ــى؛ خدای ِ ــاَم َحيَات ــىَّ أَيَّ َعَل
خویــش ســتم کــردم در آن توجهــی 
کــه بــدان کــردم، پــس وای بــر او اگر 
او را نیامــرزی. خدایــا، نیکــی ات بــر 
ــی ام پیوســته  ــای زندگ ــن در روزه م
بــود، پــس نیکــی خویــش را هنــگام 
ــک  ــن«.  ی ــع مک ــن قط ــم از م مرگ
ــم  ــجادیه داری ــه ی س ــا در صحیف دع
کــه امــام ســجاد )علیــه الســام( بــه همیــن 
ــا  ــت. آن دع ــه اس ــون پرداخت مضم
ــانی را  ــام کس ــه ام ــت ک ــی اس وقت
می بینــد کــه بــه گنــاه مبتــا هســتند و 
ــه شــکلی افشــا شــده اند. حضــرت  ب
شــروع بــه ســخن گفتــن بــا خــدای 
متعــال می کنــد کــه تــو مــرا پوشــش 
ــن  ــردی و... االن م ــا نک دادی و افش
هســتم.  تــو  ســتاری  حصــن  در 
»إِلَهـِـى َقــْد َســتَْرَت َعَلــىَّ ُذنُوبــا فِى 
ــتْرَِها  ــى َس ــَوُج إِلَ ــا أَْح َ ــا َو أَن نْيَ الدُّ
ــى  ــَری إِلَهِ ــى اْلُْخ ِ ــَك ف ــىَّ مِنْ َعَل
َقــْد أَْحَســنَْت إِلـَـَى إِْذ لـَـْم تُْظهِْرَهــا 
ــَن  الِِحي ــادَِك الصَّ ــْن عِبَ ــٍد مِ ِلََح
ــْوَم الْقِيَاَمــةِ َعَلــى  َفــا تَْفَضْحنـِـى يَ
مــرا  آبــروی  ادِ«؛  الْْشــهَ ُرُءوِس 

ــردی.  ــود نب ــح خ ــدگان صال ــزد بن ن
حــال توقــع مــن بــاال رفتــه اســت و 
انتظــار دارم کــه ایــن ســتاری تــو در 
ــرای مــن ادامــه پیــدا کنــد  آخــرت ب
و آبــروی مــن در چشــم اهــل محشــر 
نشــوم. بی آبــرو  و  شــود  حفــظ 

ــده ی  ــد در باقی مان ــق ده ــدا توفی خ
ــل،  ــش از قب ــعبان، بی ــم ش ــاه معّظ م
ــماریم. ــت بش ــات را غنیم ــن کلم ای

همزمــان بــا ایــن حالــت توبــه و 
ــاد  ــم ایج ــت ه ــد فعلی ــتغفار، بای اس
ــران  ــرای جب شــده باشــد و انســان ب
حقــوق دیگــران کاری کنــد و عائــم 
صــدق توبــه را در خــود آشــکار 
ســازد تــا معلــوم شــود کــه اســتغفار 
ــدق،   ــم ص ــت. عائ ــه اس او صادقان
یکــی همــان حالــت پشــیمانی و 
دیگــری حالــت بــکا و اشــک و 
ــرع  ــحری و تض ــوت س ــری خل دیگ
اســت. عــاوه بــر اینهــا، اقــدام بــرای 
جبران اســت و انســان باید اشــکاالت 
ــه  ــوردی ک ــژه در م ــود را ـ به وی خ
حقــوق مــردم اســت ـ اصــاح کنــد.
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عطش معنوی، نشانه ی آمادگی 
برای ورود به ماه رمضان

ــن  ــما ای ــای ش ــر، دع ــه ی اخی در ده
باشــد: »اللَُّهــمَّ بَــارِْك لَنَــا فِــي 
ــْهَر  ــا َش ــْعبَاَن َو بَلِّْغنَ ــٍب َو َش َرَج
مــا  بــرای  خدایــا،  َرَمَضــاَن؛]۴[ 
در مــاه رجــب و شــعبان برکــت 
ــان  ــاه رمض ــه م ــا را ب ــرار ده، و م ق
برســان«. هیــچ تضمینــی نیســت کــه 
ــه نََفــس بعــدی و ایــن  ایــن نََفــس ب
ــل  ــدی متص ــاعت بع ــه س ــاعت ب س
ــما  ــن و ش ــه م ــن االن ک ــود. همی ش
ــال  ــده ای در ح ــته ایم، ع ــا نشس اینج
ــر  ــتند. خب ــرت هس ــه آخ ــل ب تحوی
نداریــم کــه مــرگ بــرای چــه زمانــی 
نوشــته شــده اســت. تعبیــر قــرآن این 
ــَأيِّ  ِ ــٌس ب ــْدرِي نَْف ــا تَ ــت: »َوَم اس
َ َعلِيــمٌ َخبِيٌر؛]۵[  أَْرٍض تَُمــوُت إِنَّ اللَّ
کدامیــن  در  نمی دانــد  کســی 
ــرد. درحقیقــت  خــدا  ســرزمین می می
اســت ]کــه[ دانــای آگاه اســت«.

کــه  بخواهیــد  متعــال  خــدای  از 
فرصــت دهــد تــا بــا حالــت طهــارت 
معنــوی و اشــتهای خیلــی وســیع 
ــیم.  ــان برس ــاه رمض ــه م ــوی ب معن

ــارک  ــاه مب ــه م ــبت ب ــا نس ــال م ح
ــد  ــنه ای باش ــال تش ــد ح رمضــان بای
کــه قدم به قــدم بــه چشــمه ی آب 
ــود.  ــک می ش ــان نزدی ــوارای جوش گ
ــى  ــم: »َمت ــه می گویی ــای ندب در دع
ــْد  ــَك َفَق ِ ــْذِب مائ ــْن َع ــُع مِ ِ نَنْتَق
در  شــود  کــی  ــدی؛  الصَّ طــاَل 
چشــمه ی آب زالل تــو، غرقه شــویم؛ 
ــت؟«.  ــی گش ــا طوالن ــش م ــه عط ک
ــوارا  ــه آن آب گ ــی ب ــه زمان ــا چ م
می رســیم؟! از نشــانه های آمادگــی 
بــرای ورود بــه مــاه مبــارک رمضــان، 
ــوی  ــتهای معن ــش و اش ــن عط همی
انســان  احســاس  ماننــد  اســت. 
ــک   ــوارای خن ــه آب زالل گ ــنه ب تش
یــا احســاس گرســنه بــه غــذای 
خوش پخــت و خوش عطــر اســت. 
اســت  خوبــی  نشــانه های  اینهــا 
ــم  ــت کنی ــود تقوی ــد در خ ــه بای ک
و از خــدای متعــال بخواهیــم کــه 
ــه ظاهــر مــاه مبــارک رمضــان  هــم ب
ــا و  ــه باطــن و رازه برســیم و هــم ب
ســفره ها و کرامت هــای ایــن مــاه. 
ــا  ــی ب ــن حال ــا چنی ــد ب ــان بای انس
ــه رو شــود. مــاه مبــارک رمضــان روب
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برنامه ریزی برای ورود به ماه 
رمضان

رمضــان  مــاه  بــه  ورود  بــرای 
تــا  باشــید  داشــته  برنامه ریــزی 
بدانیــد بــا چــه وضعــی از ســاعات و 
ــاه اســتفاده  ــن م لحظــات و ســحر ای
خواهیــد کــرد. طبــق پیش بینی هــا 
ــوم اســت؛  ــاه معل روز اول و آخــر م
ــا پایــان  بایــد جدول بنــدی کنیــم و ت
ــم  ــیم و بدانی ــته باش ــه داش ــاه برنام م
ــرآن و  ــاوت ق ــرای روزه و ت ــه ب ک
ــان و توســل و  ــه محروم رســیدگی ب
دعــا و مناجــات چــه برنامــه ای داریم.

ــر  ــه ی آخ ــگ در ده ــان های زرن انس
مــاه معّظم شــعبان، مناجــات ابوحمزه 
را انتخــاب و قطعه بنــدی می کننــد 
و  می ســازند  روان  بــرای خــود  و 
ــرآن  ــاوت ق ــیم ت ــم و تقس ــه تنظی ب
مشــغول هســتند و کیفیــت تــاوت و 
مراجعــات تفســیری خــود را روشــن 
افطــار  برنامــه ی  اگــر  می ســازند. 
 یــا صلــه ی رحــم داشــته باشــند، 
می کننــد. مشــخص  نیــز  را  آنهــا 

ــار  ــه در اختی ــن برنام خوشــبختانه مت

خطبــه ی  هســت.  شــما  و  مــن 
ــی  ــأن )صل ــر عظیم الش ــعبانیه ی پیامب ش
اهلل علیــه و آلــه( کــه در کتــاب شــریف 

و  چهــل  دعــای  آمــده،  مفاتیــح 
ــای  ــز دع ــای ورود و نی ــم، دع پنج
ــا ایــن مــاه کــه در صحیفــه ی  وداع ب
ــت.  ــه اس ــن برنام ــده، مت ــه آم مبارک
ــه  ــه ب ــدون برنام ــه ب ــی ک ــه کس البت
مــاه مبــارک رمضــان برســد هــم 
ــرد؛  ــره می ب مســتفیض می شــود و به
امــا کســی کــه برنامــه دارد و ســاعات 
کــرده  تقســیم  را   ... و  ســحرها  و 
ــرد  ــره می ب ــتر به ــی بیش ــت، خیل اس
و اســتقبال مناســبی از ایــن مــاه دارد.

مؤمن بر فضل خداوند تکیه 
می کند، نه اعمال خود

بایــد هــم از ایــن مــاه اســتقبال خوبی 
ــی  داشــته باشــیم و هــم آن را به خوب
بدرقــه کنیــم. اســتقبال خوب بــا اذکار 
و ادعیــه ی ویــژه ی مــاه معّظم شــعبان 
ــد  ــم امی ــه چش ــود. البت ــق می ش محق
ــی  ــه کارهای ــت، ن ــدا اس ــه خ ــا ب م
کــه انجــام می دهیــم. مؤمــن بــه 
هیــچ کار خــود اعتمــاد نمی کنــد 
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و آنهــا را از بــاب وظیفــه و ادب 
بندگــی می دانــد. خیــال نمی کنــد 
ــارک  ــاه مب ــه م ــش او را ب ــه اعمال ک
ــه  ــا ب ــد. آی ــک می کن ــان نزدی رمض
کارهایــی کــه انجــام می دهــد، تکیه و 
اعتمــاد دارد؟ بــه هیچ وجــه. فقــط بــه 
لطــف و فضــل خــدای متعــال تکیــه 
می کنــد. خــودش در قــرآن کریــم 
خیــال بــزرگان و اولیــا را راحــت 
کــرده و فرمــوده اســت: »َولَــْوَل 
ــا  ــُه َم ــْم َوَرْحَمتُ ِ َعَليُْك ــُل اللَّ َفْض
ــًدا؛]۶[  َ ــٍد أَب ــْن أََح ــْم مِ ــى مِنُْك َزَك
رحمتــش  و  خــدا  فضــل  اگــر  و 
بــر شــما نبــود، هرگــز هیچ کــس 
ــه  ــن آی ــد«. ای ــاک نمی  ش ــما پ از ش
از نظــر تأکیــد خیلــی فوق العــاده 
ــال  ــدای متع ــل خ ــر فض ــت. اگ اس
شــامل حــال شــما نشــود، احــدی از 
شــما بــه تزکیــه نخواهــد رســید. اگــر 
ــا هــم  همــه ی دهــر و اقطــاب و اولی
ــده ای  ــد، فای ــک کنن ــان کم ــه انس ب
انســان  آنچــه  داشــت.  نخواهــد 
فضــل  می رســاند،  جایــی  بــه  را 
ــا را  ــت م ــر دس ــه اگ ــت ک ــدا اس خ
می رســیم. همه جــا  بــه  بگیــرد، 

فضــل هــم در خــودش لطیفــه ای 
ــل و  ــدار عم ــه دائرم دارد و آن اینک
ــه  ــت ب ــک وق ــت.  ی ــتحقاق نیس اس
کار  فــان  اگــر  می گوینــد  شــما 
ــه  ــاداش ب ــان پ ــد، ف ــام دهی را انج
شــما داده می شــود. بــه آن فضــل 
ــًا  ــت مجان ــک وق ــا  ی ــد. ام نمی گوین
کــه  می دهنــد  چیــزی  شــما  بــه 
ــان را  ــه انس ــت. آنک ــل اس ــن فض ای
ــت؛  ــدا اس ــل خ ــرد، فض ــو می ب جل
ــه  ــا ک ــات م ــال و اقدام ــه اعم وگرن
ــن  ــد مؤم ــم امی ــدارد. چش ــری ن اث
بــه فضــل خــدای متعــال اســت. 
مــا بــه عنــوان وظیفــه ی بندگــی 
می دهیــم  انجــام  را  کارهــا  ایــن 
می آوریــم؛  فراهــم  را  زمینه هــا  و 
اعتمــاد  آنهــا  بــه  هرگــز  امــا 
نمی کنیــم. چــه چیــزی قابــل اعتمــاد 
اســت؟ لطــف حــق و فضــل او.

در  شــد،  قرائــت  کــه  آیــه ای 
ــت. در  ــور اس ــه ی ن ــوره ی مبارک س
ــْوَل  ــورد »َولَ ــار م ــوره چه ــن س ای
ــاب  ــه حس ــت ک ِ«]۷[ اس ــُل اللَّ َفْض
ــار  ــک اعتب ــه  ی ــیده! و ب ــه را رس هم
همیــن  قوی تــر،  آنهــا  همــه ی  از 
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ــد. در  ــاوت ش ــه ت ــت ک ــه ای اس آی
متــن ایــن آیــه  یــأس از خــود و امیــد 
بــه حضــرت حــق نهفتــه اســت.

صلوات، زیباترین شکل تشکر 
از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله(

و  چهــل  دعــای  پایانــی  بخــش 
از  ولــی  اســت؛  صلــوات  دوم، 
صلوات هــای پــر و پیمــان. البتــه 
ــه اســت  صحیفــه، صحیفــه ی صلواتی
و در ابتــدا و انتهــا و فواصــل دعاهــا، 
صلــوات بــر محمــد و آل محمــد 
اســت؛ امــا در برخــی دعاهــا صلوات 
ــه دعــای  ــن زمین ــرد. در ای اوج می گی
قبــًا  کــه  داریــم  هــم  مســتقلی 
بخــش  در  خوانــده ام.  خدمت تــان 
پایانــی دعــای چهــل و دوم،  یــک 
ــاال  ــه ی ب ــا رتب ــل و ب ــوات مفص صل
داریــم کــه قســمتی از آن را خواندیــم 
ــت. ــده اس ــی مان ــز باق ــی نی و بخش

دوم،  و  چهــل  دعــای  در  ســخن 
و  اســت  کریــم  قــرآن  دربــاره ی 
شــامل قرآن شناســی، معرفــه القــرآن، 
ــرآن  ــفاعه الق ــرآن و ش ــع الق ادب م

می شــود. بخــش پایانــی دعــا بــا 
ــٍد َعبِْدَك«  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــى ُمَحمَّ
ــای  ــان دع ــا پای ــود و ت شــروع می ش
نورانــی ادامــه پیــدا می کنــد. عنایــت 
داشــته باشــید کــه صلــوات، ادب 
مــع النبــی اســت و در دعــای چهــل 
بــه  سپاســگزاری  نوعــی  دوم،  و 
ســاحت قــدس ربوبــی در ادب ورزی 
ــرآن را  ــت او ق ــه معنوی ــی ک ــا کس ب
ــا  ــازل کــرده اســت، وجــود دارد. م ن
اینجــا واســطه ی نعمــت عظمــای 
ــه  ــم ک ــگزاری می کنی ــرآن را سپاس ق
در  و ســپاس،  و شــکر  ادب  ایــن 
قالــب صلــوات ریختــه شــده اســت. 
صلــوات درحقیقــت در مقــام ســپاس 
ــان  ــب و زب ــه قل ــت ک ــی اس از کس
مقــدس او واســطه ی نــزول و تاوت 
اســت.  عظیــم  قــرآن  ارائــه ی  و 
ــى  ــُن َعَل وُح الْمِي ــرُّ ــهِ ال ِ ــَزَل ب »نَ
ــَن؛]۸[  ــَن الُْمنِْذرِي ــوَن مِ ِــَك لِتَُك َقْلب
روح االمیــن آن را بــر دلــت نــازل 
کــرد تــا از ]جملــه[ هشــداردهندگان 
ــر قلــب مقــدس حضــرت  باشــی«. ب
ایشــان  بــر زبــان  نــازل شــده و 
جریــان پیــدا کــرده و بــه مــا رســیده 
ــا، حــاِل تشــکر  ــذا حــال م اســت. ل
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حالــت  ایــن  و  اســت  پیامبــر  از 
در زیباتریــن شــکل ممکــن قــرار 
ــت. ــوات اس ــان صل ــه هم ــه ک گرفت

ــه  ــرای ادب ورزی ب ــن روش ب بهتری
ســاحت مقــدس حضــرت، صلــوات 
ــای  ــت تمن ــوات درحقیق ــت. صل اس
ــما از  ــت و ش ــق اس ــرت ح از حض
ــه  ــه ب ــی را ک ــام آن مراتب ــدا تم خ
ــرای  ــاره ب ــت، دوب ــرت داده اس حض
حضــرت می خواهیــد. حــواس شــما 
هــم بــه ایــن هســت کــه درخواســت 
حضــرت  ترقــی  باعــث  مــا 
ــب  ــن ادب در قال ــا ای ــود؛ ام نمی ش
ــا  ــه از م ــود ک ــه می ش ــی ریخت دعای
ــه  ــدا عرض ــه خ ــت و ب ــاخته نیس س
ــر  ــه پیامب ــه ک ــو آن گون ــم ت می داری
شایســتگی دارد، از او پذیرایــی کــن.

ــن  ــی ای ــش پایان ــبت بخ ــس مناس پ
ــه  ــکر ب ــام ش ــا در مق ــه م ــت ک اس
درگاه خــدای متعــال هســتیم و خــود 
ــا آمــوزش داده  ــه م حضــرت حــق ب
کــه شــکر در نعمــت وقتــی بــه کمال 
ــت  ــطه ی در نعم ــه واس ــد ک می رس
ــطه ی  ــود. واس ــگزاری ش ــم سپاس ه

امتــداد  و  پیامبــر  قــرآن،  نعمــت 
ــر  ــی آل پیغمب ــدس او، یعن ــور مق ن
)علیهــم الســام( اســت. مــا می خواهیــم 

بــه  در  بزرگــوار  آن  وســاطت  از 
دســت آوردن ایــن نعمــت عظیــم 
سپاســگزاری کنیــم و بهتریــن شــکل 
ــت. ــوات اس ــگزاری، صل ــن سپاس ای

برخــی از صلوات هــا قالــب دعــا 
ــا  ــورد بحــث م ــون م ــه اکن ــدارد ک ن
نیســت. امــا شــیوه ی مشــهور، قالــب 
دعــا دارد و شــما بــه خــدا می گوییــد 
ــر کاری  ــرای پیامب ــم ب ــن نمی توان م
ــردی و  ــف ک ــن لط ــه م ــو ب ــم؛ ت کن
ــات  ــرای او مقام ــا ب ــازه دادی ت اج
ایــن  می دانــم  گرچــه  بخواهــم؛ 
مقامــات را بــه او داده ای. مــن می دانم 
ــه ای،  ــفاعت او را پذیرفت ــو ش ــه ت ک
ــفاعت او  ــم ش ــم بگوی ــا می خواه ام
را بپذیــر. مهــم ایــن اســت کــه مــن 
از تــو عالی تریــن رتبه هــا در بیــن 
ــی اهلل  ــام )صل ــر اس ــرای پیامب ــا را ب انبی
علیــه و آلــه( تمنــا می کنــم. ایــن در حالــی 

ــه او  ــا را ب ــر دارم اینه اســت کــه خب
ــر از  ــر از او و نزدیک ت داده ای و باالت
ــودت در  ــرا خ ــت؛ زی ــی نیس او کس
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ــا َفتََدلَّــى  ــمَّ َدنَ قــرآن فرمــوده ای: »ثُ
ــيِْن أْو أْدنَــى؛]۹[  ــاَب َقْوَس ــَكاَن َق َف
ســپس نزدیــک آمــد و نزدیک تــر 
شــد تــا ]فاصلــه اش[ بــه قــدر ]طول[ 
دو ]انتهــای[ کمــان یــا نزدیک تــر 
ــه  ــی را ک ــان چیزهای ــن هم ــد«. م ش
می خواهــم. تــو  از  داده ای  او  بــه 

دو اثر صلوات برای فرد 
صلوات فرستنده

ــم  ــری ه ــا تأثی ــن خواســتِن م ــا ای آی
ــی دارد؛  ــای فراوان ــه.  تأثیره دارد؟ بل
ولــی دو تأثیــر دارای فوق العادگــی 
ــن در  ــه ادب م ــر اول آنک ــت. اث اس
قالبــی از نــور و لطــف خــدای متعــال 
ــه  ــر او هدی ــرت و آل مطه ــه حض ب
خوشــحالی  باعــث  کــه  می شــود 
و ُســرور او می شــود. خوشــحالی 
کــه  برمی گــردد  مــا  بــه  پیامبــر، 
ــرم  ــرت و ک ــت و مغف ــان رحم هم
و  گشــایش  و  درجــه  و  رتبــه  و 
کفــاره ی ســیئات و فتوحــات معنــوی 
اســت. روحانــی  پروازهــای  و 

ــه  ــه چ ــم ک ــما بگوی ــرای ش ــر ب اگ

ــوش  ــد، ه ــان می رس ــن انس ــه ای ب
ــر اعظــم  ــی رود! پیامب از ســر شــما م
قــرب  قلــه ی  در  آلــه(  و  علیــه  اهلل  )صلــی 

الهــی و در خلوتگــه راز از مــن و 
ــن و  ــن را م ــد، و ای ــاد می کن ــو  ی ت
تــو نمی فهمیــم. خــدا از خزانــه ی 
کرمــش ایــن پــاداش را بــه تــو 
ــق  ــدای مطل ــه گ ــد ک منتســب می کن
ــر  ــه پیامب ــو ب ــرف ت ــتی و از ط هس
عزیــز و امیرالمؤمنیــن و حضــرت 
الســام(  )علیهــم  بیــت  اهــل  و  زهــرا 
ــا  ــو آنج ــم ت ــن اس ــد؛ بنابرای می ده
در قالــب ســرور و خوشــحالی بــرده 
می شــود. بــرای مثــال شــاخه ی گلــی 
از طــرف شــما بــه پیامبــر می رســد و 
او را خوشــحال می کنــد، خوشــحالی 
حضــرت بــه  یــک تمنــا و دعــا 
ــا  ــود. منته ــل می ش ــما تبدی ــرای ش ب
ــه  ــرت در چ ــرای حض ــا ب ــای م دع
ســطح و موقعیتــی از قــرب قــرار 
ــه در  ــا چ ــرای م ــای او ب دارد و دع
مرتبــه ای اســت؟ حضــرت در آن 
خلوتگــه از شــما  یــاد می کنــد و 
ــت و  ــرت و رحم ــما مغف ــرای ش ب
می خواهــد.   ... و  فضــل  و  لطــف 
صلــوات  کــه  اســت  این طــور 
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دعــای مســتجاب قطعــی اســت و رد 
نمی شــود. صلــوات پــر می کشــد 
ــه  ــوات ب ــی رود. صل ــرش م ــا ع و ت
ــاع  ــر ارتف ــه پیامب ــاب ب ــل انتس دلی
ــه مقصــد می رســد  ــد و ب ــدا می کن پی
ــان  ــردد و در برگشــت، انس و برمی گ
بــا  متناســب  را  صلوات فرســتنده 
ــف  ــرق در لط ــت و ادب او غ معرف
می کنــد. حــق  حضــرت  کــرم  و 

ــرای  ــی ب ــچ قالب ــل هی ــن دلی ــه همی ب
ــر و اهــل بیــت  سپاســگزاری از پیامب
)علیهــم الســام( باالتــر و زیباتــر از صلــوات 

ــن روش  ــم. ای ــیم و نداری نمی شناس
ــرآن از  ــن ق ــام گرفت ــب در مق و قال
پیامبــر اســت. مــا مشــّرف بــه شــرف 
ــت آن  ــرآن و دریاف ــا ق ــه ی ب مخاطب
ــی  ــیار باالی ــرف بس ــه ش ــده ایم ک ش
اســت. اینجــا حالــت شــکر و ســپاس 
ــه انســان دســت  ــی ب ــع النب و ادب م
می دهــد.  یــک جملــه را مــن خیلــی 
ــنیده اید  ــرر ش ــه مک ــت دارم ک دوس
و از کلمــات اســتاد امــام راحــل، 
شــاه آبادی  آیــت اهلل  حضــرت 
را  قــرآن  فرموده انــد  کــه  اســت 
ــن  ــرد. ای ــازل ک ــر ن ــت پیامب معنوی

ــت.  ــام اس ــی در آن مق ــع النب ادب م
ــم. پــس بایــد صلــوات را قــدر بدانی

ــوات را  ــن صل ــی ای ــه کس ــال چ ح
ــد؟  ــوزش می ده ــما آم ــن و ش ــه م ب
ــورد فخــر و  ــه وجــودش م کســی ک
زینــت اولیــا و پیامبــر اســت؛ حضرت 
الســام(. )علیــه  الحســین  ابــن  علــی 

درخواست هایی ویژه در قالب 
صلوات

ــارک  ــاه مب ــرای م ــه ب ــتی ک در فهرس
ــان شــد، دعــای ۴۳ و ۴۴  رمضــان بی
ــب اســت  ــد. جال ــدر بدانی و ۴۵ را ق
کــه بافاصلــه بعــد از دعــای چهــل و 
دوم، دعــای اســتهال اســت کــه برای 
اســتقبال از مــاه مبارک رمضان اســت.

اینهــا قالب هــای خــاص صلواتــی 
اســت که در کارگاه عشــق امام ســجاد 
)علیــه الســام( تولیــد و تقدیم شــده اســت.

در صحیفــه صلوات هــای خاصــی 
داریــم کــه ایــن،  یکــی از آنهــا اســت: 
ــٍد َعبـْـِدَك  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــى ُمَحمَّ
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ــَغ رَِســالَتََك، َو  َو َرُســولَِك َكَمــا بَلَّ
ــادَِك.  ــَح لِعِبَ ــرَِك، َو نََص َصــَدَع بَِأْم
اللَُّهــمَّ اْجَعــْل نَبِيَّنَــا َصَلَواتُــَك 
ــةِ  ــْوَم الْقِيَاَم ــهِ يَ ِ ــى آل ــهِ َو َعَل َعَليْ
ــًا، َو  ــَك َمْجلِس ــَن مِنْ ــَرَب الْنَّبِيِّي أَْق
ــْم  ــَفاَعًة، َو أََجلَُّه ــَك َش ــْم مِنْ أَْمَكنَُه
ــَدَك  ــْدراً، َو أَْوَجَهُهــْم عِنْ ــَدَك َق عِنْ
ــر محمــد بنــده و  ــار الهــا ب ــًا؛ ب َجاه
ــه  ــت؛ همچنان ک ــرت درود فرس پیامب
پیــام تــو را رســاند، و دســتور و 
و  ســاخت،  آشــکار  را  فرمانــت 
ــا،  ــود. باراله ــت ب ــواه بندگان خیرخ
پیامبــر مــا را ـ کــه صلواتــت بــر او و 
ــن  ــت مقّرب تری ــاد ـ در قیام ــش ب آل
ده،  قــرار  محضــرت  در  پیامبــران 
و قدرتــش را از نــزد خــودت بــر 
شــفاعت از همــه بیشــتر کــن، و مقــام 
و منزلتــش را نــزدت واالتریــن، و 
ــرار ده«. ــن ق ــش را آبرومندتری مکانت

ــی  ــرم )صل ــر اک ــم پیامب ــا می خواهی م
ــرب همــه ی  ــام ق ــه( از در مق ــه و آل اهلل علی

نزدیک تــر  بــه خداونــد  پیامبــران 
باشــد؛ در شــفاعت، کامل تریــن و 
مرتبــه ی  نافذتریــن  و  جامع تریــن 
شــفاعت را داشــته باشــد؛ از نظــر 

باشــکوه ترین  منزلــت،  و  قــدر 
و  قــدر  و  رتبــه  رفیع تریــن  و 
ــر  ــد و از نظ ــته باش ــت را داش منزل
ســطح  عالی تریــن  آبرومنــدی، 
وجاهــت را. در ادامــه نیــز چنیــن 
»اللَُّهــمَّ  می کنیــم:  درخواســت 
ــٍد،  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعَل َص
ــُه،  ــْم بُْرَهانَ ــُه، َو َعظِّ ْف بُنْيَانَ ــرِّ َو َش
ــَفاَعتَُه،  ــْل َش ــُه، َو تََقبَّ ــْل مِيَزانَ َو ثَقِّ
ْب َوِســيَلتَُه، َو بَيِّــْض َوْجَهــُه،  َو َقــرِّ
ــُه َو  ــْع َدَرَجتَ ــوَرُه، َو اْرَف ــمَّ نُ ِ َو أَت
ــر  ــدا، ب ــنَّتِهِ؛ خداون ــى ُس ــا َعَل أَْحيِنَ
و  فرســت،  درود  آلــش  و  محمــد 
بنیــادش را واالیــی ده، و برهانــش 
را بلنــد و قــوی ســاز، و میزانــش 
را  شــفاعتش  و  کــن،  ســنگین  را 
نزدیــک  را  وســیله اش  و  بپذیــر، 
ــورش  ــپید، و ن ــش را س ــن، و روی ک
را کامــل، و درجــه اش را بلنــد ســاز، 
ــدار«. ــده ب ــنّت او زن ــر س ــا را ب و م

سوره ای تکان دهنده و 
بیدارکننده

ــا،  ــه ی انبی ــود ســوره ی مبارک ــرار ب ق
ــا  ــی آن را ب ــات پایان ــًا آی مخصوص
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ــی  ــای زمان ــد. آق ــاوت کنی ــت ت دق
ــی  ــات پایان ــد و آی ــف کردن ــم لط ه
آن را در آغــاز جلســه قرائــت کردنــد.

ایــن ســوره خیلــی تکان دهنــده و 
بیدارکننــده شــروع می شــود: »اْقتـَـَرَب 
لِلنَّــاِس ِحَســابُُهْم َوُهــْم فـِـى َغْفَلــةٍ 
ُمْعرُِضــوَن؛]۱۰[ بــرای مــردم ]وقــت[ 
ــت و  ــده اس ــک ش ــان نزدی حسابش
رویگرداننــد«.  بی  خبــری  در  آنــان 
کمتــر ســوره ای بــه ایــن شــکل آغــاز 
می شــود. اول ســوره بــه آخــر ســوره 
گــره می خــورد. در آیــات میانــی، 
ــه  جریان شناســی نبوت هــا اســت و ب
همیــن دلیــل، اســم ســوره انبیــا شــده 
ــتمرار و  ــت و اس ــان بعث ــت. جری اس
بررســی  آن  مصادیــق  و  جلوه هــا 
ــرده  ــا ب شــده و اســم تعــدادی از انبی
ــر  شــده اســت. ماجــرای برخــی نظی
ــه  ــم )علی ــرت ابراهی ــا حض ــیخ االنبی ش
ــان شــده اســت.  ــل بی ــا تفصی الســام( ب

نکتــه ی دقیــق آنکــه هــر  یــک از ایــن 
پیامبــران بــر اســاس ابتائــی کــه 
دارنــد، درخواســتی از خــدای متعــال 
دارنــد و خــدای متعــال درخواســت و 
ابتــای ایشــان را بــه همــراه نامشــان 

ــد. ــرح می کن ــودش مط ــخ خ و پاس

اوج ایــن قضیــه بعــد از ماجــرای 
حضــرت ایــوب )ســام اهلل علیــه(، ماجــرای 
ــت؛  ــه( اس ــام اهلل علی ــس )س ــرت  یون حض
ــوِن  ــد: »َوَذا النُّ ــه می فرمای ــا ک آنج
ــْن  ــنَّ أَْن لَ ــا َفَظ ــَب ُمَغاِضبً إِْذ َذَه
ُلَمــاِت  نَْقــِدَر َعَليْــهِ َفنَــاَدی فـِـى الظُّ
ِّــى  ْــَت ُســبَْحانََك إِن َــَه إِل أَن أَْن ل إِل
الِِميــَن؛]۱۱[ ذوالنــون  ُكنْــُت مـِـَن الظَّ
ــه خشــمگین  ــگاه ک ــن[ آن ــاد ک را ]ی
ــز  ــا هرگ ــه م ــت ک ــت و پنداش رف
ــا در ]دل[  ــم ت ــی نداری ــر او قدرت ب
ــودی  ــه: معب ــدا درداد ک ــا ن تاریکي ه
جــز تــو نیســت، منزهــی تــو؛ راســتی 
کــه مــن از ســتمکاران بــودم«. تــرک 
اوالی او خیلــی ســنگین بــوده اســت. 
»َفاْســتََجبْنَا  می گویــد:  بعــد  آیــه 
ِــَك  ــِمّ َوَكَذل ــَن الَْغ ــاُه مِ يْنَ ــُه َونَجَّ لَ
نُنِْجــى الُْمْؤمِنِيــَن؛]۱۲[ پــس ]دعای[ 
از  را  او  و  کردیــم  بــرآورده  را  او 
ــز[  ــان را ]نی ــم و مؤمن ــدوه رهانیدی ان
ــه،  ــن آی ــم«. ای ــن نجــات می دهی چنی
ذکــر  یونســیه، یعنــی »ل إِلَــَه إِل 
ــَن  ــُت مِ ــى ُكنْ ِّ ــبَْحانََك إِن ــَت ُس ْ أَن
الِِميــَن« را تعمیــم داده اســت.  الظَّ



14

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ذکــر   ایــن  بــا  می فرمایــد  قــرآن 
ــپس  ــرد و س ــدا ک ــات پی ــس نج یون
می فرمایــد  و  می دهــد  تعمیــم 
ســایر مؤمنــان هــم اگــر شــیوه ی 
حــال  عــرض  در  را  جنــاب   آن 
بــه ســاحت قــدس ربوبــی پیــدا 
ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــات پی ــد، نج کنن

ــا  ــان نبوت ه ــب جری ــن ترتی ــا همی ب
پایانــی  قســمت  در  و  می آیــد 
خاتــم  بــه  نبوت هــا،  سلســله ی 
می رســد و ســپس بــه جلــوه ی ویژه ی 
می رســد. االوصیــا  خاتــم  در  آن 

ظهور، در امتداد جریان نبوت و 
کامل کننده ی آن است

ــى  ِ ــْم ف ــَها َوُه ــَمُعوَن َحِسيَس »ل يْس
َمــا اْشــتََهْت أَنُْفُســُهْم َخالِــُدوَن 
ل يْحُزنُُهــُم الَْفــَزُع الْكبـَـُر َوتَتََلقَّاُهــُم 
ــْم  ــِذی ُكنْتُ ــُم الَّ ــُة َهَذا يْوُمُك الَْمائَِك
ــَماَء َكَطــِىّ  تُوَعُدونَ يــْوَم نَْطــِوی السَّ
َل  ــا أَوَّ َ ــا بََدأْن ــِب َكَم ــِجِلّ لِْلُكتُ الِسّ
ــا  َّ ــا إِن ــًدا َعَليْنَ ــُدُه َوْع ــٍق نُعِي َخْل
ــى  ِ ــا ف ــْد َكتَبْنَ ــَن َولََق ــا َفاعِلِي ُكنَّ
ــرِ...؛]۱۳[  ْك ــِد الِذّ ــْن بَْع ــورِ مِ بُ الزَّ

صــدای آن را نمی شــنوند و آنــان 
در میــان آنچــه دل هایشــان بخواهــد، 
ــان را  ــزرگ آن ــره ی ب ــد. دله جاودانن
از  فرشــتگان  و  نمی کنــد  غمگیــن 
ــان  ــه آن ــد ]و ب ــتقبال می کنن ــا اس آنه
می گوینــد[ ایــن همــان روزی اســت 
کــه بــه شــما وعــده می دادنــد روزی 
ــدن  ــون درپیچی ــمان را همچ ــه آس ک
درمی پیچیــم.  نامه هــا  صفحــه ی 
نخســت  بــار  کــه  همان گونــه 
آفرینــش را آغــاز کردیــم، دوبــاره آن 
را بازمی گردانیــم. وعــده ای اســت 
بــر عهــده ی مــا کــه مــا انجام دهنــده 
آنیــم. و درحقیقــت در زبــور پــس از 
ــزرِگ  ــاق ب ــتیم...«. اتف ــورات نوش ت
قیامــت چــه زمانــی رخ می دهــد؟ 
وقتــی کــه  یــک اتفــاق بســیار بــزرگ 
رخ داده باشــد و آرزوی همــه ی انبیــا 
ــق  ــی محق ــره ی خاک ــن ک روی همی
شــده باشــد. خــدا چــه زمانــی بســاط 
ــه  ــی ک ــد؟ وقت ــع می کن ــم را جم عال
ــق و  ــم و عش ــاح و عل ــفره ی ص س
ــل و بندگــی و  ــاه و کام ــان و رف عرف
ــت و ســداد روی ایــن  قســط و عدال
کــره ی خــاک پهــن شــده باشــد. 
ــدا  ــد، خ ــن ش ــفره په ــی آن س وقت
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ســفره ی عالــم را جمــع می کنــد.

و  رفتنــد  و  آمدنــد  انبیــا  همــه ی 
ــه  ــا کار ب ــید، ام ــم رس ــم ه ــه خات ب
ــه در  ــده ای ک ــید. وع ــرانجام نرس س
داده  آســمانی  کتاب هــای  همــه ی 
ــه: »أَنَّ الْْرَض  ــت ک ــن اس ــد، ای ش
الُِحــوَن؛]۱۴[  يَرِثَُهــا عِبَــادَِي الصَّ
ــه  ــا ب ــته م ــدگان شایس ــن را بن زمی
ارث خواهنــد بــرد«. ایــن همــان 
خاتــم  اســت.  ظهــور  ماجــرای 
االوصیــا در امتــداد خاتــم االنبیــا 
ــا رحمــت واســعه ی الهــی  ــد ت می آی
بســط داده شــود و ســفره ی عــام 
رحمــت رحیمــی، رحمانــی  شــود. او 
ــد  ــط می ده ــه را بس ــت رحیمی رحم
فراگیــرد.  را  بنــدگان  همــه ی  تــا 
وســیله ی  بــه  بــزرگ  اتفــاق  آن 
می دهــد  رخ  االوصیــا  خاتــم 
کــه خاتــم از پــی خاتــم اســت.

بــرای اینکــه خاطــر شــما جمــع 
شــود، می گویــد: »إِنَّ فِــى َهــَذا 
َعابِِديــَن؛]۱۵[  لَِقــْومٍ  لَبَاًغــا 
بــرای  ]امــور[  ایــن  در  به راســتی 
اباغــی  عبادت پیشــه  مــردم 

ــر  ــک خب ــن  ی ــت«. ای ــی[ اس ]حقیق
دســت اول  و  آشــکار  و  خــوب 
ــام  ــه در مق ــت ک ــانی اس ــرای کس ب
هســتند. مســتقر  حــق  بندگــی 

خطــاب  پیامبــر  بــه  ســپس 
إِلَّ  أَْرَســْلنَاَك  »َوَمــا  می شــود: 
تــو  و  لِْلَعالَِميــَن؛]۱۶[  َرْحَمــًة 
جهانیــان  بــرای  رحمتــی  جــز  را 
مقــّدم  نکتــه ی  آن  نفرســتادیم«. 
اینجــا آشــکار می شــود. مــا تــو 
خــاص  قطعــه ی  بــرای  یــک  را 
نفرســتادیم. مــکان  و  زمــان  از 

ــوَن«، در  الُِح ــادَِي الصَّ ــارت »عِبَ عب
روایــات بیــان کرده انــد کــه ایــن 
آیــه، مهــدی و انصــار او هســتند 
کننــد.  تمــام  را  کار  آمده انــد  کــه 
البتــه ایــن  یــاران کــه در مــورد 
حضــرت مهــدی )علیــه الســام( گفتــه 
می شــود، از حضــرت عیســی بــن 
مریــم تــا اباعبــداهلل الحســین )علیــه 
الســام( و ان شــاءاهلل شــما را در بــر 

می گیــرد؛ منتهــا مصــداق بــارزش 
مهــدی )علیــه الســام( و انصــارش اســت.
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بیــان  بحــث،  ایــن  از  غــرض 
ــت و جریان شناســی  مســئله ی خاتمی
نبــوت در ســوره ی انبیــا بــود. از 
ــَرَب  ــی »إْقتَ ــان  یعن ــر آخرالزم پیامب
ــراغ  ــد و س ــروع می کن ــاِس...« ش لِلنَّ
تاریــخ، جریان شناســی و اســرار انبیــا 
و بعثــت مــی رود کــه بندگــی خالــص 
پــروردگار اســت. ســپس بــه مصادیق 
و جلوه هــای نبوت هــا می رســد و 
ــان  ــه پای ــوره ک ــه اول س ــاره ب دوب
عالــم اســت، برمی گــردد و بــه ســؤال 
نبوت هــا  جریــان  ـ  شــما  مقــدر 
و  می رســد  ـ  رســید؟  کجــا  بــه 
ــا  ــه ی آرزوه ــا هم ــد در انته می گوی
ــم  ــی در خات ــه متجل ــا ک ــال انبی و آم
ــژه ی  ــوه ی وی ــت، در جل ــا اس االنبی
آن حضــرت کــه خاتــم االوصیــا 
لــذا  می شــود.  محقــق  اســت، 
روایــت می گویــد اگــر  یــک روز 
بــه قیامــت مانــده باشــد، خــدای 
ــی  ــدر طوالن ــال آن روز را این ق متع
ــد. ــاق رخ ده ــن اتف ــا ای ــد ت می کن

يَرِثَُهــا  الْْرَض  »أَنَّ  جملــه ی 
ــی لطیــف  ــوَن« خیل الُِح ــادَِي الصَّ عِبَ
اســت. می خواهــد بگویــد زمیــن 

همــه ی  و  داســتان ها  تمــام  بــا 
ــح  ــدگان صال ــه بن ــش ب موجودی های
بــه ارث می رســد. از کلمــه ی ارث 
بیــان  کــه  اســت  شــده  اســتفاده 
ــد.  ــب بوده ان ــران غاص ــی دارد دیگ م
از ارث پــدری شــیرین تر نداریــم. 
برخــی فقهــا، ماننــد آقــای عزیزمــان 
ارث خمــس  کــه  فتــوا می دهنــد 
ــودت  ــه خ ــق ب ــه متعل ــدارد؛ چراک ن
اســت. اینجــا هــم از کلمــه ی »يَرِثَُها« 
اســتفاده شــده اســت تــا نشــان دهــد 
زمیــن، حــق همیــن افــراد بــوده 
ــت. ــیده اس ــا رس ــه آنه ــال ب ــه ح ک

ان شــاءاهلل خــدای تعالــی همــه را 
بهره منــد  خــود  عنایــت  نظــر  از 
ــاه  ــه م ــرای ورود ب ــا را ب ــد و م کن
ســازد. آمــاده  رمضــان  مبــارک 
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منابع و مآخذ
]۱[. شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، 

ج۲، ص۵۱.

]۲[. شيخ عباس قمى، مفاتيح الجنان، 
اعمال ماه شعبان.

]۳[. مدثر: ۵۶.

]۴[. شيخ عباس قمى، مفاتيح الجنان، 
اعمال ماه رجب.

]۵[. لقمان: ۳۴.

]۶[. نور: ۲۱.

]۷[. همان: ۱۰ و ۱۴ و ۲۰ و ۲۱.

]۸[. شعرا: ۱۹۳ ـ ۱۹۴.        

]۹[. نجم: ۸ـ۹.

]۱۰[. انبيا: ۱.

]۱۱[. همان: ۸۷.

]۱۲[. همان: ۸۸.

]۱۳[. همان: ۱۰۲ـ۱۰۵.

]۱۴[. همان: ۱۰۵.

]۱۵[. همان: ۱۰۶.

]۱۶[. همان: ۱۰۷.




