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ــٍد َعبـْـِدَك  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــى ُمَحمَّ
ــالَتََك َو  ــَغ رَِس ــا بَلَّ ــولَِك َكَم َو َرُس
ــادَِك  ــَح لِعِبَ ــرَِك َو نََص ــَدَع بِأْم َص
اللَُّهــمَّ اْجَعــْل نَبِيَّنَــا َصَلَواتُــَك َعَليْهِ 
ــَرَب  ــةِ أْق ــْوَم الْقِيَاَم ِــهِ يَ ــى آل َو َعَل
ــْم  ــًا َو أْمَكنَُه ــَك َمْجلِس ــَن مِنْ الْنَبِيِّي
ــَدَك  ــْم عِنْ ــَفاَعًة َو أَجلَُّه ــَك َش مِنْ
ــًا«. ــَدَك َجاه ــْم عِنْ ــْدراً َو أْوَجَهُه َق

روند تفسیر و تبیین دعای چهل 
و دوم

موضــوع ســخن ســیری در مضامیــن 
ــه ی  ــای صحیف ــن دع ــل و دومی چه
مبارکــه ی نوریه ی عرشــیه ی ســجادیه 
بــود. از بیانــات و اشــارات و لطایفــی 
کــه در ایــن دعــای نورانی تعبیه شــده 
اســت، فیــض بردیــم و قرآن شناســی 
و ادب زندگــی بــا قــرآن را آموختیــم.

موفــق شــدیم در طــول جلســات 
ــن  ــای ای ــاره ی فرازه ــی، درب طوالن
دعــای نورانــی بحــث کنیم. جلســه ی 
امــروز ما کــه آخرین بحــث در ارتباط 
بــا دعــای چهــل و دوم و اختتامیــه ی 
مباحــث محســوب  ایــن سلســله 

ــاه  ــی م ــای پایان ــود، در روز ه می ش
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــعبان ق ــم ش معّظ
ــم. ــک می گیری ــال نی ــه ف ــه آن را ب ک

ــش  ــال، بخ ــدای متع ــف خ ــه لط ب
ــه قســمتی از آن را  ــا را ک ــی دع پایان
قبــًا خوانده ایــم در عــرض ارادت 
بــه ســاحت پیامبــر و قدرشناســی آن 
ــه  ــه خواهــم داد؛ چراک ــوار ادام بزرگ
مــا بــه برکــت وجــود حضــرت، 
قــرآن را داریــم و از قــرآن بهــره 
ــته و  ــیار شایس ــی بس ــم. صلوات داری
ــرای  ــی ب درخواســت های بســیار عال
ــر اعظــم )صلــی اهلل  وجــود مقــدس پیامب
ــن دعــا  ــی ای ــه( در بخــش پایان ــه و آل علی

نهفتــه اســت. ایــن بخــش نکته هــا و 
توضیحــات تکمیلــی دارد کــه آنهــا را 
هــم بــرای شــما عــرض خواهــم کرد.

ــق روال  ــان طب ــارک رمض ــاه مب در م
و قاعــده  ســال های اخیــر، جلســه 
ــل  ــا تعطی ــی جلســات م ــم؛ ول نداری
برنامه هــای  بــه  بلکــه  نمی شــود، 
بــه  می شــود.  تبدیــل  دیگــری 
بــه  و  متعــال  خــدای  لطــف 
فضــل الهــی در اولیــن دوشــنبه ی 
رمضــان،  مبــارک  مــاه  از  بعــد 
ــرد. ــد ک ــدا خواه ــه پی جلســات ادام

ــم  ــی ه ــای طرفین ــرار دع ــک ق ــا  ی م
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بــا هــم داریــم. مــاه مبــارک رمضــان 
مخصوصــًا  اســت؛  دعــا  وقــت 
کــه  آن  ممتــاز  فرصت هــای 
ــن  ــتند و در بی ــدر هس ــب های ق ش
شــب  در  دعــا  قــدر،  شــب های 
بیســت و ســوم خیلــی مطلوبیــت 
ــما  ــم، ش ــدا کنی ــق پی ــر توفی دارد. اگ
ــم  ــما ه ــرد؛ ش ــم ک ــا خواهی را دع
ــا از ایــن  ــد ت ــا را دعــا کنی ــًا م متقاب
ــیم. ــته باش ــوی داش ــره ی معن ــاه به م

در مــورد نحــوه ی برنامه ریــزی در ماه 
مبــارک رمضــان در جلســه ی گذشــته 
ــه  ــا مراجع ــه شــد. ب ــی ارائ توضیحات
بــه دعــای ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ صحیفــه و 
مناجــات شــریفه ی شــعبانیه، دوســتان 
ــی  ــی خوب ــه ی خیل ــد برنام می توانن
ــرای مــاه مبــارک رمضــان آمــاده  را ب
برنامه ریــزی  تاکنــون  اگــر  کننــد. 
روز  دو  ایــن  یکــی  نکرده ایــد، 
فرصــت خوبــی بــرای این کار اســت.

دعایی برای برقراری ارتباط 
بهتر با قرآن

ــه در جلســات گذشــته  همان طــور ک
عــرض کردیــم، دعــای چهــل و دوم  
ــه ی  ــت. هم ــه اس ــه ی الهی ــک عطی ی
طــور  همیــن  صحیفــه  دعا هــای 
ــا فوق العادگــی  ــن دع ــا ای هســت، ام

ــت  ــن اس ــّر آن ای ــی دارد و س خاص
ــی  ــک طــرح تفصیل ــا  ی ــن دع ــه ای ک
در برقــراری نســبت بیــن مــا و قــرآن 
عظیــم اســت کــه از زبــان قــرآن 
ناطــق، شــخصیتی ماننــد امــام ســجاد 
)علیــه الســام( بیــان شــده اســت. انــس و 

شــناخت قــرآن و بــاز شــدن راه برای 
انــس بیشــتر بــا قــرآن و قدرشناســی 
کــه  اســت  ویــژه ای  امــکان  آن، 
و  می شــود  فراهــم  دعــا  ایــن  در 
ــرآن اســت. ــم ق ــم خت ــه ی آن ه بهان

مــا بــا همیــن نــگاه، در محضــر امــام 
ســجاد )علیــه الســام( از فرصــت اســتفاده 
ــل  ــوع را تفصی ــن موض ــم و ای کردی
ــه ۴۶ جلســه شــد. ممکــن  ــم ک دادی
بحث هــای  بیــن  ایــن  در  اســت 
مناســبتی و ... هــم داشــته باشــیم، امــا 
حــدود چهــل مجلــس دربــاره ی ایــن 
دعــای نورانــی بحــث شــد. فرصــت 
ــی از  ــه هفتگ ــود ک ــی ب ــی خوب خیل
قــرآن ســخن بگوییــم و بشــنویم. 
ــد،  ــا را ببینی ــد و بحث ه ــه کنی مراجع
ــی  ــای معرفت ــه بخش ه ــًا ب مخصوص
رجــوع  کریــم  قــرآن  مــورد  در 
بخش هــای  البتــه  باشــید.  داشــته 
ــت  ــاوت و قرائ ــاری و آداب ت رفت
و تدبــر هــم خیلــی مهــم اســت.

شــما نوعــًا بحــث را دنبــال کرده ایــد 
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هــم  جزوه هایــش  خوشــبختانه  و 
بابــت  کــه  اســت  شــده  تقدیــم 
می کنــم. تشــکر  دوســتان  از  آن 

بهار قرآن را قدر بدانید 
را  مبــارک رمضــان  فرصــت مــاه 
ــدر  ــرآن اســت، ق ــاه ق ــًا م ــه اساس ک
مــاه  شناســنامه ی  قــرآن  بدانیــد. 
مبــارک رمضــان اســت و در ایــن مــاه 
همــه ی ظرفیت هایــش بــه شــکل 
ویــژه ای آشکارســازی و مضاعــف 
انســان  نََفــس  از  لــذا  می شــود؛ 
ــر  ــواب و روزه و تفک ــا خ ــن ت مؤم
در  و  می یابــد  برکــت  همــه   ... و 
ــود.  ــرب می ش ــی ض ــق تعال ــرم ح ک

ــک  ــم  ی ــر بخواهی ــه اگ ــن میان در ای
عنــوان را بــه صــورت شناســه ی مــاه 
ــم، خــود  ــرار دهی ــارک رمضــان ق مب
ــرده و  ــن ک ــم آن را روش ــرآن کری ق
فرمــوده اســت: »َشــْهُر َرَمضــاَن 
ــاه  ــْرآُن؛]۱[ م ــهِ الُْق ــِزَل في ــذي أُنْ الَّ
ــه در  ــاه[ اســت ک رمضــان ]همــان م
آن، قــرآن فرو فرســتاده شــده اســت«. 
اگــر می خواهیــد مــاه رمضــان را 
ــه  ــی اســت ک ــد ماه ــید، بدانی بشناس
قــرآن در آن نــازل شــد. اوج و قلــه ی 
ارتبــاط قــرآن و مــاه رمضــان، در لیله 
ــاط  ــن ارتب القــدر اســت. به قــدری ای

فرموده انــد  کــه  اســت  جالــب 
ــارک  ــاه مب ــه در م ــک آی ــاوت  ی ت
ــرآن در  ــم ق ــا خت ــر ب ــان، براب رمض
ــت. ــان اس ــارک رمض ــاه مب ــر م غی

ــوان  ــاید بت ــل ش ــن دلی ــه همی ]۲[ ب
گفــت تکیــه ی اصلــی مؤمنــان در مــاه 
رمضــان بایــد ارتبــاط بــا قرآن باشــد.

دستورالعمل ویژه ی اصحاب 
صحیفه در ماه مبارک رمضان

دوره ی  شــما  یــک  خوشــبختانه 
ــاط  ــی و آداب ارتب ــی قرآن شناس عال
حــال  گذرانده ایــد.  را  قــرآن  بــا 
شــما بعــد از گذرانــدن ایــن دوره 
مبــارک  مــاه  وارد  می خواهیــد 
رمضــان شــوید. ورود شــما بــا ورود 
ــده  ــن دوره را نگذران ــه ای ــی ک کس
می کنــد.  تفــاوت  خیلــی  اســت، 
بهتریــن راه ایــن اســت کــه بــه  
مراجعــه  جزوه هــا  و  یادداشــت ها 
کنیــد و ســطح ارتبــاط خــود بــا 
مــاه  همیــن  در  را  کریــم  قــرآن 
مبــارک رمضــان ارتقــا دهیــد. مــا در 
ــت و ...  ــر و قرائ ــر و تدب ــورد تفک م
ــان  ــق هم ــد طب ــال بای ــم، ح گفته ای
آداب عمــل کنیــم. ایــن را از خــدای 
متعــال بخواهیــد تــا بــه شــما توفیــق 
دهــد. دســتورالعمل ویــژه ی اصحــاب 
صحیفــه در مــاه مبــارک رمضــان 
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ــد. ــل و دوم باش ــای چه ــن دع همی

ان شــاءاهلل بعــد از مــاه مبــارک رمضان 
ــه شــرفیاب محضــر شــما شــدیم،  ک
ببینیــم کــه ارتفاعــی در شــخصیت و 
برنامه هــا و نــگاه و معرفــت دوســتان 
ایجــاد شــده اســت. زیســت بــا قــرآن 
ــه  ــی را نتیج ــد و ارتفاع ــم، رش کری
می تواننــد  دیگــران  کــه  می دهــد 
ــوده اســت  ــد. معصــوم فرم درک کنن
ــه  ــر اینک ــینید، مگ ــرآن نمی نش ــا ق ب
ــم  ــا ک ــه ی ــما اضاف ــه ش ــزی ب چی
ــی شــخص از محضــر  ــود. وقت می ش
قــرآن برمی خیــزد، دانــش و نــور 
و هدایــت بــه او اضافــه شــده و 
گنــاه و تاریکــی از او کــم شــده 
ــاه  ــد در م ــرض کنی ــال ف ــت. ح اس
ــت  ــن ظرفی ــا ای ــان ب ــارک رمض مب
ویــژه در محضــر قــرآن هســتید.

آیا صلوات ما موجب باال رفتن 
مقام پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( 

می شود؟
ــون  ــا، همچ ــن دع ــی ای ــش پایان بخ
ــت:  ــوات اس ــه اش صل ــاح و میان افتت
ــٍد َو آِل  ــى ُمَحمَّ ــِلّ َعَل ــمَّ َص »اللَُّه
ــْم  ــُه َو َعِظّ ْف بُنْيَانَ ــرِّ ــٍد َو َش ُمَحَمّ
ـْل  ِّــْل مِيَزانَــُه َو تََقبَـّ بُْرَهانَــُه َو ثَق
ــْض  ِّ ــيَلتَُه َو بَي ْب َوِس ــرِّ ــَفاَعتَُه َو َق َش

َوْجَهــُه َو أَتـِـَمّ نُوَرُه َو اْرَفــْع َدَرَجتَُه«.
فهرســتی از آرزو هــا و تقاضا هــای 
قــرآن  پرتــو  در  مؤمــن  انســان 
ــی  ــرای کس ــه، ب ــرار گرفت ــم ق عظی
کــه واســطه ی ایــن فیــض اکبــر 
اســت؛ یعنــی شــخص پیامبــر اعظــم 
ــا  ــه دع ــت ب ــا دس ــه(. م ــه و آل ــی اهلل علی )صل

و  ســپاس  مقــام  در  و  می بریــم 
کــه  می خواهیــم  خــدا  از  تشــکر 
ــا  ــه م ــه ب ــض ک ــن فی ــر ای ــه خاط ب
ــا  ــن پاداش ه ــه او باالتری ــیده، ب رس
ــن روش، روش  ــد. ای ــت کن را کرام
ــع آن  ــل جم ــت و حاص ــی اس خوب
ــمَّ  ــت: »اَلّلُه ــه اس ــک جمل ــن  ی همی
ــٍد«. ــٍد َوآِل ُمَحمَّ ــى ُمَحمَّ ــِلّ َعَل َص
ــان  ــوات هم ــی، صل ــع النب در ادب م
ادب جامــع اســت. قبــًا در ایــن مورد 
نکته هایــی را خدمــت دوســتان بیــان 
داشــته ایم. حاصــل رفــت و برگشــتی 
کــه در صلــوات ایجــاد می شــود، 
ــت  ــت و عافی ــور و رحمــت و برک ن
ــی  ــرای مؤمن ــت ب ــزت و عظم و ع
می فرســتد.  صلــوات  کــه  اســت 
بفرســتد،  صلــوات  کســی  اگــر 
ــود  ــی خ ــطح معرفت ــا س ــب ب متناس
چنیــن برداشــتی خواهــد داشــت.
امــا آیــا از رهگــذر صلــوات و دعــای 
مــا بــرای حضــرت، چیــزی بــه 
حضــرت اضافــه می شــود؟ مثــًا 
ْف  ــرِّ ــد: »َو َش ــا می گویی ــما اینج ش
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ــت  ــان او را رفع ــی بنی ــُه«؛  یعن بُنْيَانَ
ــاخت  ــه او س ــاختمانی ک ــا س ــده  ی ب
جامعــه ی  بــه  او  کــه  اســامی  و 
بشــری تقدیــم کــرد  یــا کرمــی کــه او 
بنیان گــذاری کــرد، شــرافت بــده.  یــا 
ــْم  ــد: »َو َعِظّ ــه می گویی ــًا در ادام مث
ــُه« ؛ یعنــی حجــت او را عظیــم  بُْرَهانَ
ــا  ــا دل ه ــن ت ــب ک ــر و غال ــا فراگی  ی
و اندیشــه ها را تســخیر کنــد کــه 
ایــن خیلــی درخواســت عالــی اســت.
مباحــث  در  براهیــن  این همــه 
خداشناســی و توحیــد و معادشناســی 
پیامبــر  ســوی  از   ... و  امامــت  و 
آلــه( ارائــه  )صلــی اهلل علیــه و  عظیم الشــأن 
شــده اســت. حــال شــما تقاضــا 
فراگیــر  برهــان،  آن  تــا  می کنیــد 
ــْل  ِّ ــد: »َو ثَق ــًا می گویی ــا مث شــود.  ی
مِيَزانَــُه«؛  یعنــی مجموعــه ی آثــار 
ــدس  ــود مق ــه از وج ــی را ک و برکات
او باقــی مانــده اســت، ســنگین کــن. 
البتــه در مــورد ایــن دعــا احتماالتــی 
ــه  در مقایســه  ــه  یکــی آنک هســت ک
بــا اعمــال دیگــر انبیــا، اعمــال پیامبــر 
را ســنگین قــرار بــده.  یــا مثــًا 
ــه  ــَفاَعتَُه« ک ــْل َش ــد: »َو تََقبَّ می گویی
همــان »َو اقبــل َشــَفاَعتَه« اســت؛ امــا 
ــه اســت.  ــد بیشــتری در آن نهفت تأکی
ــه  ــا اســت ک ــن معن ــه ای ــم ب ــن ه ای
ــایر  ــورد س ــرت در م ــفاعت حض ش
امت هــا و امــت اســامی را بپذیــر.  یــا 

ْب َوِســيَلتَُه«؛  مثــًا می گوییــد: »َو َقــرِّ
 یعنــی وســیله ی او بــرای پیشــبرد 
ــی  ــه مفهوم ــن ک ــک ک ــور را نزدی ام
شــبیه بــه مفهــوم شــفاعت اســت. »َو 
بَيـِّـْض َوْجَهــُه«؛  یعنــی چهــره ی او را 
روشــن قــرار بــده کــه ایــن حکایــت 
از آن اســت کــه آبــرو و وجاهــت او 
ــوازی ســیمای او را  ــری و دلن ــا دلب  ی
ــوَرُه«؛  ــمَّ نُ ِ ــده. »َو أَت ــرار ب ــتر ق بیش
 یعنــی نــور او را تتمیــم کــن. »َو 
ــه ی او  ــی درج ــُه«؛  یعن ــْع َدَرَجتَ اْرَف
ــده. ــرار ب ــع ق ــودت رفی ــزد خ را ن

تــا اینجــا مــا درخواســت هایی را 
مطــرح کردیــم. آیــا ایــن درخواســت 
مــا تأثیــری دارد؟! درخواســت های 
ــرض  ــد، ع ــدون تردی ــًا و ب ــا قطع م
ــرت  ــدس حض ــاحت مق ــه س ادب ب
ــد.  ــه او می رس ــن ادب، ب ــت و ای اس
ــال  ــدای متع ــدس خ ــا از ذات مق م
ــن  ــده ای ــده ی برگزی ــن بن ــرای ای ب
ــی  ــن خیل ــم و ای ــا را داری خواهش ه
مؤدبانــه و قریــن بــا ادب اســت. قطعًا 
ــن  ــال، چنی ــدای متع ــر خ در محض
ــای  ــت و دع ــتجاب اس ــی مس دعای
مســتجاب حداقــل عرضه کننــده ی 
ــه ســاحت مقــدس پیامبــر  ــا ب ادب م
باعــث  و  آلــه(  و  علیــه  اهلل  )صلــی  اکــرم 
ــود.  شــادمانی آن حضــرت خواهــد ب
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یــک نکتــه ی دیگــر هــم قطعــی 
ایــن  اینکــه حاصــل  اســت و آن 
عــرض ادب بــه مــا برمی گــردد و 
ــک  ــویم.  ی ــد می ش ــم بهره من ــا ه م
ــی  ــل کام باق ــوان مح ــه عن ــه ب نکت
می مانــد و آن ایــن اســت: آیــا دعــای 
مــا ســبب نورانی تــر شــدن پیامبــر و 
ــا پذیــرش  ــه و درجــه   ی افزایــش رتب
ــای  ــود؟! مبن ــان می ش ــفاعت ایش ش
ــن  ــه چنی ــت ک ــن آن اس ــن کمتری ای
گفته انــد  برخــی  نــدارد.  تأثیــری 
تأثیــر دارد و توضیحــات شــنیدنی 
هــم دارنــد، امــا بنــده قانــع نشــدم. ما 
بــرای حــرف خودمــان مبنایــی داریــم 
و آن ایــن اســت کــه فعلیــت تامــه در 
ــدس آن حضــرت وجــود  وجــود مق
دارد و برهــان او عظیــم و شــفاعت او 
ــه  ــول اســت. این طــور نیســت ک مقب
ــوط  ــرت من ــفاعت حض ــرش ش پذی
ــرت  ــد. حض ــا باش ــت م ــه خواس ب
ــش  ــت و درخش ــه اس ــاض الوج بی
و آبــروی او مافــوق همــه اســت. 
نــگاه  دعا هــا  بــه  این طــور  اگــر 
اســت. حاصــل  تحصیــل  کنیــد، 

ــی  ــا همــه ی توضیحــات و توجیهات ب
قانــع  مــن  دارنــد،  دیگــران  کــه 
ــن  ــان مــی دارم کــه ای نشــدم. مــن بی
بــاب ادب اســت و کلمــات مــا بایــد 
ــه  ــد و ب ــته باش ــه داش ــگ مؤدبان آهن

ســاحت خــدای متعــال تقدیــم شــود. 
ــر  ــرای پیامب ــرت ب ــب مغف ــًا طل مث
اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( خــاف ادب 
ــته هایی را  ــد خواس ــما بای ــت. ش اس
مطــرح کنیــد کــه بــا ادب و تکریــم و 
مقــام منیــع حضــرت ســازگار باشــد. 
ایــن ادب را اولیــا بــه مــا آموخته انــد 
و مــا طبــق همــان بایــد عمــل کنیــم. 
ــول در  ــای رس ــدا و رض ــای خ رض
ــود دارد  ــه وج ــش مؤدبان ــن خواه ای
و نتیجــه ی آن رضایــت، بــه خــود مــا 
برمی گــردد و بــاز مــا از ایــن رهگــذر 
بــه خودمــان رســیدگی می کنیــم.

برهــان آن  بــه  مــن  یــک وقــت 
و  شــده  قانــع  مقــداری  آقایــان 
ــودم،  ــرده ب ــه ک ــم در جلس ــی ه نقل
ــل  ــی ام، ناســخ آن نق ــا ســخن فعل ام
ــت  ــه نیس ــم این گون ــت. معتقدی اس
ــه حضــرت  کــه دعــای مــا چیــزی ب
می کنــم  احســاس  کنــد.  اضافــه 
و  مقــام  بگوییــم،  را  ایــن  اگــر 
ــم. ــرت را درک نکرده ای ــکوه حض ش

حوض کوثر، اوج لطف خدای 
متعال به بندگانش

می گوییــم:  و  برمی گردیــم  حــال 
ــا َعَلــى ُســنَّتِِه«؛  زیســت مــا  »َو أْحيِنَ
ــنت  ــی و س ــبک زندگ ــا س ــق ب مطاب
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ــى  ــا َعَل آن حضــرت باشــد. »َو تََوفَّنَ
مِلَّتِــهِ«؛ طبــق دیــن آن حضــرت 
زندگــی کنیــم و موافــق بــا دیــن 
آن حضــرت دنیــا را تــرک کنیــم.

در مقــام دعــا تفصیــل و تنــوع تعبیــر، 
مطلــوب اســت؛ چراکــه بــا معشــوق 
ادامــه  در  لــذا  ســخن می گوییــد. 
ــُه«؛   ــا مِنَْهاَج ــْذ بِنَ ــم: »َو ُخ می گویی
ــن  ــن راه روش ــر ای ــا را ب ــا م خدا ی
ــه آن معنــی اســت کــه  ــر. ایــن ب بگی
مــا را در ایــن راه نگاه دار. »َو اْســُلْك 
جلــو  راه  ایــن  در  َســبِيَلُه«؛   بِنَــا 
ــو و صــراط  ــم کــه راه بندگــی ت روی
مســتقیم اســت. »َو اْجَعْلنَــا مِــْن 
ــی  ــزء گروه ــا ج ــهِ«؛ م ِ ــِل َطاَعت أْه
باشــیم کــه در مقــام طاعــت از پیامبــر 
و تبعیــت از وجــود مقــدس او جــدی 
ــي  ِ ــْرنَا ف ــتند. »َو ْحُش ــتوار هس و اس
ــاران و  ــه ی  ی ــا در حلق ــهِ«؛  م ِ ُزْمَرت
اصحــاب مــورد پســند حضــرت 
ــویم. ــور ش ــان محش ــا آن ــیم و ب باش

»َو أْورِْدنَــا َحْوَضــُه«؛  مــا را بــر 
حــوض او وارد کــن. تعبیــر حــوض 
ــل  ــت و مح ــی اس ــر عال از آن تعابی
وفــاق فریقیــن اســت. طبــق روایــات 
اهــل ســنت و منابــع نــاب اهــل 
ــه(  ــه و آل ــی اهلل علی ــرم )صل ــر اک ــت، پیامب بی
ــا اینکــه  صاحــب حــوض اســت. ام

ایــن حــوض و ایــن آب و ایــن 
ــاقی  ــن س ــام و ای ــن ج ــدح و ای ق
اســت  دیگــری  بحــث  چیســت، 
ــرد. ــان می ب ــر انس ــوش از س ــه ه ک

ــه  ــرش ب ــی از ع ــف اله ــار لط آبش
برگزیــده  بنــده ی  ایــن  احتــرام 
لطــف  اوج  کــه  جــاری می شــود 
ــار  ــت و در اختی ــال اس ــدای متع خ
و در دســترس آن بزرگــوار قــرار 
می گیــرد. نــام آن حــوض و نهــر 
و آبشــار، کوثــر اســت. البتــه برخــی 
پیامبــر  گفته انــد  دقــت  اهــل  از 
ــه   ــوض دارد ک ــه( دو ح ــه و آل ــی اهلل علی )صل

ــل مرصــاد و صــراط اســت  یکــی قب
اســت.  بهشــت  در  دیگــری  و 
ــود  ــات موج ــن روای ــته اند بی خواس
در ایــن زمینــه جمــع کننــد. حــوض 
ــان  ــر، هم ــوض کوث ــه ح ــهور ب مش
ــا  ــا اینج ــت. م ــتی اس ــوض بهش ح
بــر آن حــوض  را  مــا  می گوییــم 
بَِكْأِســهِ«؛  اْســقِنَا  »َو  و  کــن  وارد 
ــیم.  ــوص او بنوش ــام مخص ــا از ج م
ایــن حــوض، حــوض والیــت الهیــه 
اســت و آنجــا صاحــب منصــب، 
علــی ابــن ابیطالــب )علیــه الســام( اســت. 
ــی  ــت عل ــدح والی ــی از ق ــر کس اگ
)علیــه الســام( در ایــن عالــم نوشــید، 

ــرت  ــود حض ــت خ ــاءاهلل از دس ان ش
ــید. ــد نوش ــر خواه ــوض کوث از ح
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چند درخواست  از خداوند برای 
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله(

ــٍد َو آلـِـهِ  »َو َصــِلّ اللَُّهــمَّ َعَلــى ُمَحَمّ
ُِّغــُه بَِهــا أَْفَضــَل َمــا يَْأُمُل  َصــَاًة تُبَل
مـِـْن َخيـْـرَِك َو َفْضلـِـَك َو َكَراَمتـِـَك 
ــٍل  ــَعةٍ َو َفْض ــةٍ َواِس ــَك ُذو َرْحَم َّ إِن
َكرِيــٍم«؛ مــا از تــو صلــوات و درودی 
ــرت  ــود حض ــه خ ــم ک را می خواهی
آرزوی آن را دارد. آنچــه او از تــو 
می خواهــد، همــان را بــه او بــده کــه 
رحمــت و فضــل واســعه ی تو اســت.

»اللَُّهــمَّ اْجــِزهِ بَِمــا بَلِّــَغ مِــْن 
آيَاتِــَك  مِــْن  أدِّی  َو  رَِســاالتَِك 
ــي  ِ ــَد ف ــادَِك َو َجاَه ــَح لِعِبَ َو نََص
َجَزيْــَت  َمــا  أَْفَضــَل  َســبِيلَِك 
ــَن َو  بِي ِــَك الُْمَقرَّ ــْن َمَائَِكت ــداً مِ أَح
ــَن«؛  ــلِيَن الُْمْصَطَفيْ ــَك الُْمْرَس ِ أَنْبِيَائ
ایــن قســمت دقیقــًا مربــوط بــه 
ــم  ــرآن کری ــات ق ــال آی ــزول اج ن
اســت.  یعنــی خدا یــا بــه خاطــر 
آنکــه پیامبــر )صلــی اهلل علیــه و آلــه( رســاالت 
ــاند و  ــا رس ــه م ــو را ب ــای ت و پیام ه
آیــات تــو را ادا کــرد و بــرای بنــدگان 
بــرای  و  کــرد  خیرخواهــی  تــو 
ــدت  ــو مجاه ــته های ت ــق خواس تحق
ــر  ــیار بافضیلت ت ــی بس ــرد، پاداش ک
از آنچــه بــه فرشــتگان و انبیــا و 
بــه او عطــا کــن. مقربیــن دادی، 

ُم َعَليْــهِ َو َعَلــى آلِــهِ  ــاَ »َو السَّ
اهِرِيــَن َو َرْحَمــُة اهللِ  يِبِيــَن الَطّ الطَّ
طاهریــن  و  طیبیــن  بََرَكاتُــُه«؛  َو 
بــرای آل، صفتــی بســیار جــذاب 
ــا  ــد، دع ــا ســخن از آل نیای اســت. ت
ابتــر  و  ناقــص  و صلــوات شــما 
اســت و مقبــول نیســت. وقتــی از 
ــای  ــد، دع ــان می آی ــه می آل ســخن ب
شــما تتمیــم و تکمیــل می شــود.

خدا یــا آنچــه را امــام ســجاد )علیــه الســام( 
ــته اند،  ــل و دوم خواس ــای چه در دع
دربــاره ی مــا و همــه ی دوســتان 
حضــرت و دوســتان امیرالمؤمنیــن 
بفرمــا. مســتجاب  الســام(  )علیــه 
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