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ــعید  ــد س ــزان، عی ــه ی عزی ــه هم ب
فطــر و بــارش بــرکات الهــی در مــاه 
ــرض  ــک ع ــان را تبری ــارک رمض مب
می کنــم. امیــدوارم خــدای متعــال 
همــه ی مــا را بــا معرفــت و آمادگــی 
ــات  ــدی از عنای ــرای بهره من ــتر ب بیش
الهــی بــه مــاه رمضــان بعدی برســاند.

استقبال و بدرقه ی فرصت های 
الهی

در جلســات گذشــته گفتیم که باید از 
ــه اســتقبال  فرصت هــای الهــی مؤدبان
کنیــم و از آنهــا مؤدبانــه خداحافظــی 
و  در ســیره  اولیــای خــدا  کنیــم. 
کلمــات نورانــی خــود، هــم ادب 
اســتقبال و هــم ادب بدرقــه را مطــرح 
ــد. ــوزش داده ان ــا آم ــه م ــرده و ب ک

ــه  ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــورد م در م
ــر  ــم و غی ــای عظی ــر ظرفیت ه خاط
ــه  ــده ب ــن قاع ــور آن، ای ــل تص قاب
صــورت مؤکــد مطــرح اســت. بــرای 
مثــال امــام ســجاد )علیــه الســام( در دعــای 

چهــل و چهــارم، ادب اســتقبال و در 
دعــای چهــل و پنجــم، ادب بدرقــه و 
وداع مــاه مبــارک رمضــان را با تفصیل 
ــرح  ــی مط ــب عال ــی و مطال و زیبای
کــرده و در دســترس مــا قــرار داده اند.

شایســته اســت کــه دوســتان بــا 
ایــن کلمــات نورانــی و دعا هــای 
و  شــوند  روبــرو  خوش مضمــون، 
اســتفاده کننــد و بهره منــد شــوند.

ــان،  ــارک رمض ــاه مب ــه ی م در بدرق
آن  بعــدی  دعــای  و  وداع  دعــای 
و  چهــل  دعــای  اســت.  مطــرح 
ــد  ــاز عی ــد از نم ــای بع ــم، دع شش
ــه نمــاز جمعــه هــم  ــه ب اســت و البت
ــای  ــت. از دع ــده اس ــم داده ش تعمی
چهــل و ســوم هــم نبایــد غافــل شــد 
کــه دعــای رؤیــت هــال مــاه اســت.

ــای  ــام، نکته ه ــی ام ــات عرش در کلم
اســت.  نهفتــه  عالــی  و  لطیــف 
ــال  ــدای متع ــف خ ــه لط ــاءاهلل ب ان ش
ســازندگی  دوســتان  تمــام  بــرای 
دارد و بــا مــدد و عنایــت خــاص 
ــام(،  ــه الس ــاجدین )علی ــرت سیدالس حض
از ایــن بــرکات بهره منــد شــویم.
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پس از ماه رمضان نیز باید  
مراقب بود

ــارک رمضــان  ــاه مب ــی کــه در م اتفاق
ــان رخ  ــه ی مؤمن ــرای شــما و جامع ب
داده، ارتقــای ســطح رفاقــت بــا حــق 
تعالــی اســت. بهره منــدی از آمــرزش 
ــده  ــث ش ــی باع ــرم اله ــف ک و لط
اســت در وضعیــت ارتباطــی بهتــری 
نســبت بــه خــدای متعــال قــرار 
اســتفاده  ایــن دعا هــا  از  بگیریــد. 
ــت  ــطح رفاق ــد س ــه بای ــود ک می ش
ــه  ــا حضــرت حــق را ک ــه ب ارتقایافت
حاصــل اذکار و اوراد و برنامه هــای 
مــاه مبــارک رمضــان اســت، بــا 
همــت ویــژه ای حفــظ کنیــم تــا 
ــد. ــدا نکن ــزل پی ــد و تن ــیب نبین آس

ادب خداحافظــی ایــن اســت کــه 
انســان ایــن ســرمایه را حفــظ کنــد و 
بــرای نگهــداری آن همــت و مراقبــت 
داشــته باشــد. البتــه باالتــر از آن، ایــن 
ــذر ادب  ــان از رهگ ــه انس ــت ک اس
ــاز هــم ســطح انــس خــود  بندگــی ب
ــد.  ــش ده ــال را افزای ــا خــدای متع ب
ــت و  ــت اس ــی، حفاظ ــگاه حداقل ن
نبایــد بگذاریــم ایــن ســرمایه ی قیمتی 
از دســت بــرود. مــا تضمینــی نداریــم 

ــه مــاه مبــارک رمضــان بعــدی  کــه ب
یــا برخــی فرصت هــای الهــی قبــل از 
آن برســیم. آنچــه در ایــن مــاه رمضان 
ــمند  ــی ارزش ــده، خیل ــت آم ــه دس ب
و قیمتــی اســت و انســان بایــد مثــل 
ــد. ــت کن ــیرین از آن مراقب ــاِن ش ج

دو راه مراقبت از دستاوردهای 
ماه رمضان

اســت:  چیــز  دو  بــه  مراقبــت 
تضــرع  بــه  دوم  و  ورع  بــه  اول 
متعــال. خــدای  درگاه  بــه 

انســان بایــد بیــن خــودش و خــدای 
متعــال، احتیاطــات شــرعی را تقویــت 
ــود  ــک نش ــا نزدی ــه قرق ه ــد و ب کن
و فاصلــه ی خــود را بــا قرق هــای 
منطقــه ی  دهــد.  افزایــش  الهــی 
دارد.  اهمیــت  خیلــی  محّرمــات 
ــکاب،  ــط ارت ــه فق ــال ن ــدای متع خ
ــه  ــه آن منطق ــدن ب ــک ش ــه نزدی بلک
ــا  ــن حرمت ه ــه ای ــندد؛ چ را نمی پس
ســمعی باشــد، و چــه بصــری و 
ــان  ــی. انس ــری و اقدام ــانی و فک لس
ــن  ــا ای ــت ب ــا وســواس و دق ــد ب بای
ــه ی  ــا کلم ــود. م ــه ش ــه مواج منطق
و  می گیریــم  وام  را  وســواس 
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ــت.  ــدید اس ــاط ش ــان احتی منظورم
ــاط شــدید در مــورد محّرمــات،  احتی
ــده و مناســب اســت.  بجــا و پیش برن
صحنه هــا  ایــن  بــه  کســی  اگــر 
ــاط  ــود، ارتب ــا مرتکــب ش ــک ی نزدی
ــل  ــال تقلی ــدای متع ــا خ ــود را ب خ
می دهــد و خــراب می کنــد. حتــی 
نزدیــک شــدن بــه ایــن امــور، کشــف 
از جســارت بــه مــوال و خــروج 
از دایــره ی بندگــی و ادب اســت.

شــعبانیه   خطبــه ی  نقــل  از  پــس 
ــه(،  ــه و آل ــی اهلل علی ــر اکــرم )صل توســط پیامب
امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( بــه عنــوان 
ناقــل می گویــد: بلنــد شــدم و گفتــم: 
»یــا َرُســوَل الَلّ َمــا أَْفَضــُل الْْعَماِل 
ــْهرِ؟«؛]۱[ افضــل  فِــی َهــَذا الَشّ
اعمــال در مــاه مبــارک رمضــان کــدام 
ــل  ــه افض ــت ک ــب اس ــت؟ جال اس
رمضــان  مبــارک  مــاه  در  اعمــال 
ــرک اســت  ــس ت ــام از جن ــد صی مانن
ــل  ــن افض ــدام. ای ــس اق ــه از جن و ن
االعمــال، ورع از محــارم الهی اســت.

بــزرگان مــا بــه مــا توضیــح داده انــد 
کــه ورع اخــص از تقــوا و ذیــل تقــوا 
ــورد  ــدید در م ــاط ش ــت و احتی اس
گناهــان و فاصلــه گرفتــن از خطــوط 

بعضی هــا  اســت.  الهــی  قرمــز 
ایــن  بــه  و  هســتند  بی احتیــاط 
خطــوط و دره هــا نزدیــک می شــوند 
و از منطقــه ی ورع خــارج و بــه غیبت 
و تهمــت و بهتــان و نــگاه حــرام 
نزدیــک  ایــن  نزدیــک می شــوند. 
ــان  ــروج انس ــای خ ــه معن ــدن ها ب ش
بــه  و جســارت  ورع  منطقــه ی  از 
خــدای تبــارک و تعالــی اســت. البتــه 
ــا  ــان همان ج ــه انس ــت ک ــد هس امی
توقــف کنــد و عمــل را مرتکــب 
نشــود، امــا همیــن جســارت، خــروج 
از دایــره ی بندگــی اســت. پیامبــر 
اعظــم )صلــی اهلل علیــه و آلــه(، افضــل اعمــال 
ــه  ــان را فاصل ــارک رمض ــاه مب در م
گرفتــن از حــرام معرفــی کردنــد.

ــن  ــارک رمضــان بی ــاه مب از برکــت م
شــما و بســیاری از معاصــی، فاصلــه 
ایجــاد شــده و حــّظ و بهــره ی اصلــی 
شــما از مــاه مبــارک رمضــان همیــن 
اســت. حفــظ ایــن فاصله همــان ادب 
خداحافظــی و وداع اســت. انســان 
ــه ی  ــود و فاصل ــات خ ــد احتیاط بای
خویــش را از گناهــان جدی تــر کنــد.

در مــاه مبــارک رمضــان، بخشــودگی 
ویــژه ای نصیــب حضرتعالــی شــده و 
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ــحر و  ــر س ــه خاط ــال ب ــدای متع خ
ــه ی  ــار و صل ــدر و افط ــب های ق ش
رحــم و ...، بار شــما را ســبک کرده و 
ایــن خیلــی قیمتی و ارزشــمند اســت. 
ایــن همــان بــاری اســت کــه بیــن مــا 
ــدازد  ــه می ان ــال فاصل ــدای متع و خ
و حجــاب ایجــاد می کنــد. مؤمــن 
بایــد ایــن ســبک باری را زیرکانــه 
بایســتد. آن  پــای  و  بدانــد  قــدر 

اصالح قلب در گرو اصالح زبان  
است

در بحــث مراقبــت، مراقبــت از زبــان 
بســیار حیاتــی و مهــم اســت. توضیح 
از مــا ضعفــی  آنکــه هــر کــدام 
ســمعی،  بعضــی  ضعــف  داریــم. 
برخــی بصــری و بعضــی کامــی 
ــا  ــه ی م ــن هم ــود ای ــا وج ــت. ب اس
ضعــف کامــی داریــم و زبــان، تمــام 
حســنات مــا را بــر بــاد می دهــد. 
ــام( در  ــه الس ــن )علی ــه ی امیرالمؤمنی خطب
نهــج الباغــه خیلــی تکان دهنــده 
فرمــوده  آن  ابتــدای  کــه  اســت 
اســت: »انْتَفُِعــوا بِبَیـَـاِن الَلّ َو اتَّعُِظــوا 
نَِصیَحــَة  اْقبَُلــوا  َو  الَلّ  بَِمَواعِــِظ 
ِ؛]۲[ از ســخن خــدای ســود برید و  الَلّ
از مواعظــش پنــد گیریــد. انــدرز خدا 

را بپذیریــد«. در ایــن خطبــه مطالــب 
عالــی و ســازنده آمــده اســت و گویــا 
بعضــی از محققیــن نهــج الباغــه 
معتقــد هســتند کــه ایــن خطبــه، 
اولیــن خطبــه ی حضــرت بعــد از 
خافــت اســت. در آن خطبــه مطالــب 
بــه  می رســد  تــا  اســت  مهمــی 
بخــش اخیــر خطبــه کــه امــام ارجــاع 
ــی اهلل  ــم )صل ــر اعظ ــخنی از پیامب ــه س ب
علیــه و آلــه( می دهنــد کــه فرموده انــد: 

ــَكارِهِ َو إِنَّ  ــْت بِالَْم ــةَ ُحفَّ »إِنَّ الَْجنَّ
ــت  ــَهَواِت؛ بهش ــْت بِالشَّ ــاَر ُحفَّ النَّ
ــش  ــده و آت ــه ش ــختي ها احاط در س
در خواهش هــای نفســانی«. ســپس 
حضــرت  از  دیگــر  ســخنی  بــه 
ارجــاع می دهنــد کــه فرموده انــد: 
»ال یَســتَقیُم إیمــاُن َعبــٍد حتّــی 
ــُه  ــتَقیُم َقلبُ ــُه، و ال یَس ــتَقیَم َقلبُ یَس
ایمــان  لِســانُُه«؛  یَســتَقیَم  حتّــی 
انســان مســتقیم نمی شــود و قــوام 
ــه  ــر اینک ــد، مگ ــدا نمی کن و دوام پی
قلــب او مســتقیم شــود و بــه موازیــن 
الهــی ملتــزم شــود و قلــب انســان بــه 
اســتقامت نمی رســد، مگــر اینکــه 
ــه  ــا ک ــود. آنه ــتقیم ش ــان او مس زب
ــتند،  ــه هس ــج الباغ ــرح نه ــل ش اه
ــر  ــند متحی ــا می رس ــه اینج ــی ب وقت
می شــوند و می گوینــد اینکــه تــا 
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قلــب انســان مســتقیم نمی شــود، 
نمی شــود،  مســتقیم  او  ایمــان 
ــه  ــت؛ چراک ــم اس ــل درک و فه قاب
کانــون اصلــی شــخصیت انســان، 
ــوارح  ــه ی ج ــت و هم ــب او اس قل
و ظرفیت هــای شــخصیتی مــا بــه 
اینکــه  امــا  برمی گــردد.  قلبمــان 
ــان  ــامت لس ــه س ــب ب ــامت قل س
ــل اســت؛  ــل تأم گــره می خــورد، قاب
لــذا ایــن قســمت را تشــریح و تبییــن 
کرده انــد. آنچــه قلــب را بــه مخاطــره 
می انــدازد و ایمــان را در معــرض 
ــت. ــان اس ــد، زب ــرار می ده ــر ق خط

بایــد  انســان  اینکــه  غــرض 
شناســایی  را  خــود  ضعف هــای 
و  خــود  بیــن  فاصلــه ی  و  کنــد 
ضعف هــا و محــارم را تقویــت کنــد.

رهرو گر صد هنر دارد، تضرع 
بایدش

بایــد  هــم  تضــرع  مــورد  در 
ــیر ورع و  ــما در مس ــر ش ــت اگ گف
ــه ی  ــه برنام ــلوکی، ب ــای س برنامه ه
اعتمــاد  خویــش  اراده ی  و  خــود 
شــما  می شــوید.  ســاقط  کنیــد، 
ــر لطــف و  ــه ب ــا تکی ــد ب ــد بگویی بای

ــرکات  ــًا ب ــی و مخصوص ــل اله فض
ــی  ــان و قدرشناس ــارک رمض ــاه مب م
ــق  ــرت ح ــه حض ــرکات، ب ــن ب از ای
و  التمــاس  و  می شــوم  پناهنــده 
کــه  می کنــم  و خواهــش  تضــرع 
ــن نعمــت  ــرای قدرشناســی ای ــرا ب م
ــارف  ــدون تع ــد. ب ــزرگ کمــک کن ب
کنــده،  پوســت  و  رک  خیلــی  و 
تــا  می خواهــد  زاری  و  گریــه 
ــما  ــه ش ــز ب ــاه عزی ــن م ــه در ای آنچ
ــرود. ــت ن ــت، از دس ــده اس داده ش

یکــی از همســران پیامبــر اعظــم )صلــی 
را  حضــرت  می گویــد  آلــه(  و  علیــه  اهلل 

ــدا  ــجده پی ــت س ــب در حال نیمه ش
ــه و نیــاز دارد  کــردم و دیــدم کــه نال
و می گویــد: »اللَُّهــمَّ َو اَل تَِكْلنِــی 
إِلـَـی نَْفِســی َطْرَفــَة َعیـْـٍن أَبـَـداً«؛ مرا 
بــه انــدازه ی یــک چشــم به هــم زدن 
ــذار مکــن. جمــات  ــه خــودم واگ ب
دیگــری هــم دارد کــه ایــن بیانشــان، 
ــِزْع  ــمَّ اَل تَنْ ــا اســت: »اللَُّه مدنظــر م
مِنـّـی َصالـِـَح َمــا أَْعَطیْتَنِی أَبـَـداً«؛]۳[ 
آنچــه از لطفــت بــه مــن داده ای، 
خیلــی قیمتــی و ارزشــمند اســت، آن 
را از مــن مگیــر. پیوســت ایــن گرفتن 
ــرکات، حســرتی اســت کــه از هــر  ب
ــه  ــرآن ب ــت. ق ــخت تر اس ــی س عذاب
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ــتور  ــه( دس ــه و آل ــی اهلل علی ــرم )صل ــر اک پیامب
ــَرةِ  ــوَم الَحس ــم یَ می دهــد: »َوأَنِذرُه
إِذ ُقِضــَي اَلمــُر؛]۴[ و آنــان را از روز 
ــوم  ــم ده«. ی ــرت بی ــیمانی و حس پش
ــان  ــه انس ــت ک ــی اس ــره زمان الحس
ببینــد چیــزی را که بــه دســت آورده، 
بــر اثــر غفلــت از دســت داده اســت. 
ــان  ــما نش ــه ش ــی را ب ــت و قرب بهش
می دهنــد و می گوینــد تــو اینجــا 
بــودی، امــا بــه خاطــر بی دقتــی 
شــدن،  مغــرور  و  بی مباالتــی  و 
حــال اینجــا و در مزبلــه هســتی.

اگــر خاطرتــان باشــد در دعای هشــتم 
ــث  ــی بح ــرت عظم ــورد حس در م
ــق حســرت  ــی از مصادی ــم. یک کردی
عظمــی ایــن اســت کــه انســان پــس 
از نیــل بــه قــرب الهــی و بهره منــدی 
ــق،  ــرت ح ــرم حض ــرت و ک از مغف
بــر اثــر بی دقتــی و بی مباالتــی و 
ــرب را از دســت  ــن ق ــی، ای بی توجه
ــان  ــت انس ــت هس ــک وق ــد. ی بده
چیــزی را نــدارد کــه ایــن یــک نــوع 
حســرت اســت. ولــی گاهــی چیــزی 
ــن  ــه ای ــت داده ک ــته و از دس را داش
حســرت، خیلــی بزرگ تــر اســت. 
ــد  ــته باش ــد نداش ــی فرزن ــر کس اگ
ــی  ــد، نوع ــران را ببین ــد دیگ و فرزن

ــکند.  ــت و دل او می ش ــرت اس حس
ولــی اگــر کســی فرزنــد داشــته باشــد 
و جلــوی چشــم او پرپــر شــود، 
حســرتش متفــاوت خواهــد بــود.

حــال آیــا مــا می توانیــم مواظــب 
و  می کنیــم  تــاش  نــه!  باشــیم؟ 
ــتیم و  ــا هس ــن دقت ه ــه ای ــور ب مأم
ــاه اســت،  ــه گن ــر ک ــه ی خط از منطق
امــا حتــی در  فاصلــه می گیریــم؛ 
عاجــز  گرفتــن،  فاصلــه  همیــن 
هســتیم. ادب باالتــر، ابــراز عجــز 
ــت. ــق اس ــرت ح ــگاه حض ــه پیش ب

در مناجــات شــعبانیه خطــاب بــه 
حضــرت حــق عرضــه می داریــم: 
»إِلَهِــي لَــْم یَُكــْن لِــي َحــْوٌل 
َفَأنْتَقـِـَل بـِـهِ َعــْن َمْعِصیَتـِـَك إاِل فـِـي 
ــا  ــَك؛ خدای ِ ــي لَِمَحبَّت ِ ــٍت أَیَْقْظتَن َوْق
ــه خــود را  ــی نیســت ک ــم نیروی برای
به وســیله آن از عرصــه ی نافرمانــی ات  
ــه  ــه ب ــگاه ک ــر آن ــرم، مگ ــرون ب بی
محبتــت بیــدارم ســازی«. دســت 
ــم:  ــم و می گویی ــاال می بری ــود را ب خ
ــت  ــزی و دق ــاش و برنامه ری ــن ت م
ــت  ــب اس ــه ی ح ــا یقظ ــم، ام می کن
ــد؛  ــش باش ــد نجات بخ ــه می توان ک
ــری. ــرا بگی ــت م ــد دس ــودت بای خ
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ــه  ــت ک ــی اس ــال خوش ــرع، ح تض
ــظ  ــودش حف ــرای خ ــد ب ــن بای مؤم
کنــد. انســان بایــد از حــول و قــوه ی 
خــودش ناامیــد باشــد. بر این اســاس 
ــات  ــام( در مناج ــه الس ــجاد )علی ــام س ام
می فرماینــد:  ثمالــی  ابوحمــزه 
ــْن  ــیَن مِ ــَة اْلیِِس ــُت َمنِْزلَ ــْد نََزلْ »َق
ــاال  ــَوأَ َح ــوُن أَْس ــْن یَُك ــرِی َفَم َخیْ
ــدان  ــگاه ناامی ــه جای ــک ب ــی؛ این مِنّ
از خیــر و صــاح فــرود آمــده ام، 
پــس بدحال تــر از مــن کیســت؟«.

ــزه  ــار )ابوحم ــن دین ــت ب ــای ثاب آق
ــق  ــاب و موف ــی کامی ــی( خیل ثمال
بــوده اســت. مــن بــه رفقــا می گویــم 
روان  مــاه  رمضــان،  مبــارک  مــاه 
ــه  ــت؛ وگرن ــا اس ــن دعا ه ــردن ای ک
ــه  ــا ب ــن دع ــه ای ــه ک ــس نگفت هیچ ک
رمضــان  مبــارک  مــاه  ســحر های 
اختصــاص دارد. برخــی از دعا هــا، 
اختصاصــی مــاه مبــارک رمضــان 
اســت؛ امــا برخــی دعا هــا مثــل 
ــان  ــوص زم ــزه، مخص ــای ابوحم دع
خاصــی نیســت و یــک قصیــده ی 
ــق  ــان و عش ــت و عرف ــد در محب بلن
و اســتغفار اســت. ایــن دعــا، شــرحی 
شــریفه ی  مناجــات  بــر  مفصــل 
ــان  ــی انس ــه وقت ــت. البت ــعبانیه اس ش

بــه  می بینــد  می کنــد،  بررســی 
بایــد  دیگــری  فــراوان  دعا هــای 
ــرح  ــده ی ش ــا از عه ــم ت ــوع کنی رج
ــم.  مناجــات شــریفه ی شــعبانیه برآیی
مــاه مبــارک رمضــان، فرصــت تمرین 
ــا  ــس ب و روان ســازی و آشــنایی و ان
ــی  ــت؛ ول ــات اس ــات عالی ــن کلم ای
برخــی از مــا بعــد از اتمــام مــاه 
ــار  ــا را کن ــن دع ــارک رمضــان، ای مب
ــه  ــه آن مراجع ــم و دیگــر ب می گذاری
نمی کنیــم. بایــد در طــول ســال و 
در نوافــل ســحری )در قنوت هــای 
از  قطعه هایــی  شــب(،  نافلــه ی 
ــد؛  همیــن دعــای ابوحمــزه را بخوانی
آن  قطعــات  آنکــه  به خصــوص 
ــا را راحــت  جداجــدا اســت و کار م
ــن  ــای جوش ــًا دع ــا مث ــد. ی می کن
ــزار  ــای ه ــوان دع ــا عن ــه ب ــر ک کبی
اســم در شــب های قــدر خوانــده 
می شــود، فقــط در همــان ســه شــب 
می گیــرد؛  قــرار  مراجعــه  مــورد 
ــازندگی و  ــر س ــه از نظ ــی ک در حال
بــه  دعایــی  کمتــر  پیش برندگــی، 
افــق دعــای جوشــن کبیــر می رســد؛ 
پــروردگار  اســم  فقــط  زیــرا 
و  اهتــزازآور  چیدمــان  و  اســت 
شــوق انگیزی دارد. گاهــی ممکــن 
اســت بــا یــک فــراز ایــن دعــا، 
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صبــح  تــا  را  شــب  یــک  شــما 
ــن  ــا ای ــد ب ــان بای ــد. انس ــپری کنی س
ــد. ــا کن ــرد و صف ــس بگی ــا ان دعا ه

و  ورع  بــا  ترتیــب  بدیــن  پــس 
ایــن  از  می توانــد  انســان  تضــرع 
لطــف الهــی کــه در مــاه مبــارک 
شــده  او  حــال  شــامل  رمضــان 
اســت، صیانــت و حفاظــت کنــد.

خیلــی  ســوغاتی های  از  یکــی 
خــوب مــاه مبــارک رمضــان، همیــن 
حالــت تضــرع و رقّــت قلــب اســت 
ــت.  ــم اس ــی مه ــظ آن خیل ــه حف ک
امــام ســجاد )علیــه الســام( در دعــای وداع 
ــَاُم  ــد: »السَّ ــان می فرمای ــاه رمض م
ــهِ  ــْت فِی ــاِورٍ َرقَّ ــْن ُمَج ــَك مِ َعَلیْ
ــوب؛  ن ــهِ الذُّ ــْت فِی ــوُب، َو َقلَّ الُْقُل
ســام بــر تــو ای همســایه ای کــه در 
ــق  ــرم و رقی ــا ن ــو دل ه ــاورت ت مج
شــوند و گناهــان رو بــه کاســتی 
رونــد«. انســان بایــد ایــن رقّــت 
ــد. ــدر بدان ــد و ق ــظ کن ــب را حف قل

خــود  خلــوت  در  بایــد  انســان 
بنشــیدند و از عمــق جــان خــود 
گریــه کنــد و اینهــا را از خــدای 
متعــال بخواهــد. اتفاقــًا همیــن دعــای 

ابوحمــزه بــرای گریــه کــردن، خیلــی 
خــوب اســت. همیــن نشســتن و 
گریــه اســت کــه در مــا طوفــان 
ــا  ــن م ــد و بی ــاد می کن ــوی ایج معن
و دنیــا فاصلــه ایجــاد می کنــد. تعبیــر 
ــا مِــْن  نْیَ »َســیِِّدی أَْخــرِْج ُحــبَّ الدُّ
ــا  ــتی دنی ــن، دوس ــای م ــی؛ آق ِ َقْلب
ــای  ــاز« در دع ــارج س ــم خ را از قلب
ــدی  ــه ی بع ــده و جمل ــزه آم ابوحم
ــد  ــد و آل محم ــه محم ــاق ب آن، الح
ایــن  اســت.  اجمعیــن(  علیهــم  اهلل  )صلــوات 

چنانچــه  می دهــد  نشــان  مطلــب 
انســان بتوانــد از منطقــه ی حــّب دنیــا 
ــاق  ــت الح ــه اهل بی ــود، ب ــارج ش خ
می شــود و ایــن الحــاق در پرتــو 
انقطــاع از دنیــا حاصــل می شــود.

ایــن مطالــب را اجمــاالً در مــورد 
ــان  ــم. انس ــرض کردی ــه ع ادب بدرق
بایــد ایــن ادب ورزی را داشــته باشــد 
ــت  ــامت و عافی ــا س ــد ب ــا بتوان ت
بــه مــاه رمضــان بعــدی برســد.

دعای جدید جلسات صحیفه
ششــم  و  چهــل  دعــای  مــن 
را  ســجادیه  مبارکــه ی  صحیفــه ی 
ــا چنــد جلســه از  انتخــاب کــرده ام ت
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ــض  ــویم و فی ــد ش ــوار آن بهره من ان
ــه  ــت ک ــن اس ــبتش ای ــم. مناس ببری
ــارک رمضــان  بحــث ادامــه ی مــاه مب
اســت. عنــوان دعــای چهــل و ششــم، 
ــهِ  ِ ــْن ُدَعائ ــت: »َو َکاَن مِ ــب اس جال
ــْومِ الْفِْطــر إَِذا  ــهِ الّســَاُم فـِـی یَ َعَلیْ
ــًا  ــاَم َقائِم ِــهِ َق ــْن َصَات ــَرَف مِ انَْص
ــْومِ  ــی یَ ِ ــَة، َو ف ــتَْقبََل الْقِبَْل ــّم اْس ثُ
ــورد  ــن دعــا، هــم در م ــةِ«. ای الُْجُمَع
عیــد فطــر و بعــد از نمــاز عیــد فطــر 
ــه.  ــورد روز جمع ــم در م اســت و ه
البــد بعــد از نمــاز جمعــه هــم 
ــد.  ــت می کرده ان ــرت آن را قرائ حض
ایــن دعــا، از نظــر حاوت و شــیرینی 
و زیبایــی و اوج و مضامیــن توحیدی 
حســنی  اســماء  از  رمزگشــایی  و 
ــک  ــوب و درجه ی ــی خ ــی، خیل اله
جــزء  گفــت  می شــود  و  اســت 
عوالــی ادعیــه ی امــام ســجاد )علیــه 
دارد. خاصــی  وزِن  و  اســت  الســام( 

اگــر بپرســید باالتــر از ایــن دعــا 
کــدام اســت، خواهــم گفــت دعــای 
ــم(  ــل و هفت ــای چه ــدی )دع بع
کــه دعــای عرفــه اســت و جــزء 
صحیفــه ی  ناشــناخته ی  گنج هــای 
ــم جــزء  ــا ه ســجادیه اســت. آن دع
عوالــی و ادعیــه ی بلنــد امــام ســجاد 

ــدای  ــاءاهلل خ ــت. ان ش ــام( اس ــه الس )علی

متعــال عرفــات را روزی شــما گرداند 
تــا صبــح، عرفــه ی امــام ســجاد 
)علیــه الســام( و عصــر، عرفــه ی امــام 

ــد. ــت کنی ــام( را قرائ ــه الس ــین )علی حس

ــه« در  ــوم الجمع ــی ی ــارت »ف عب
عنــوان دعــای چهــل و ششــم لطیــف 
ــه و  ــن روز جمع ــبتی بی ــت و نس اس
ــب  ــد. جال ــرار می کن ــر برق ــد فط عی
ــورد  ــاق در م ــن اتف ــه همی ــت ک اس
ــای  ــد و دع ــم می افت ــان ه ــد قرب عی
ــای روز  ــم دع ــاز ه ــان، ب ــد قرب عی
ــه  ــه ب ــب جمع ــت. در ش ــه اس جمع
صــورت هفتگــی، راز لیلــه القــدر 
نهفتــه هســت و روز جمعــه هــم 
از  زیباتــر  دارد.  خاصــی  ظرفیــت 
جمعــه فقــط روز عیــد ســعید غدیــر 
از  زیباتــر  می گوینــد  کــه  اســت 
خلــق  روز هــا  و  زمان هــا  در  آن 
ــی،  ــی هفتگ ــت. در بررس ــده اس نش
جمعه هــا چنیــن خصوصیتــی دارد 
و حّظــی از جمــال اهلل در آینــه ی 
ــت.  ــی اس ــورت هفتگ ــه ص ــان ب زم
جمعــه، جلــوه ی جمــال الهــی اســت 
ــه  و کســانی کــه اهــل راز هســتند، ب
ایــن چیز هــا توجــه دارنــد؛ امــا چــه 
ــِن  ــد؟! م ــتر می چران ــه اش ــد آنک دان
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ــی  ــم؟! آن کس ــه می فهم ــت چ بدبخ
ــن جمــال،  ــه اهــل راز اســت از ای ک
بهــره ی خــاص خــود را دارد. جمعــه 
امتــداد نــور مــاه مبــارک رمضــان بــه 
صــورت هفتگــی اســت و ایــن دعــا، 
ــی آورد. ــم م ــی را فراه ــن امکان چنی

مطلــع  در  مــا  کــه  اســت  حــق 
ایــن دعــا در مــورد عیــد فطــر و 
جمعــه و نســبت ایــن دو ســخن 
بــه همیــن مقــدار  امــا  بگوییــم؛ 
می کنیــم. اکتفــا  شــد،  بیــان  کــه 

ــت و از  ــی اس ــی عال ــا خیل ــن دع ای
نظــر نیــل بــه کرامــت اهلل و مقامــات 
ــت  ــم رفاق ــه عال ــدی و ورود ب توحی
حضــرت حــق، یــک امدادگــر فعــال 
و پیش برنــده اســت کــه نازلــه ی 
روح زیــن العابدیــن و امــام العارفیــن 
اســت. امــدادِ ایــن دعــا کــه گــزارش 
ولــی کامــل از آن تماشــا اســت، 
ــل و  ــای چه ــت. دع ــاال اس ــی ب خیل
ششــم گــزارش آن تماشــا و آن نظــر 
ــتم  ــای هش ــورد دع ــا در م ــت. م اس
چنیــن ســخنی نمی گوییــم؛ زیــرا 
بحــث آسیب شناســی مطــرح اســت. 
یــا گاهــی حضــرت در یــک دعــا در 
مــورد جیــران )همســایگان( یــا پــدر 

و مــادر یــا فرزنــد ســخن می گویــد؛ 
ــی،  ــی اله ــرح جمال ــا ش ــی اینج ول
ــن اهلل الناظــره  ــت عی ــه رؤی ــم ب آن ه
ــع  ــی بدی ــم خیل ــا ه ــت. قالب ه اس
شــروعی  و  اســت  فوق العــاده  و 
شــوق انگیز دارد و از قلــه شــروع 
کــرده اســت: »یَــا َمــْن یَْرَحــُم 
ــْن  ــا َم ــاُد َو یَ ــُه الْعِبَ ــْن اَل یَْرَحُم َم
ــا  ــَاُد َو یَ ِ ــُه الْب ــْن اَل تَْقبَُل ــُل َم یَْقبَ
َمــْن اَل یَْحتَقـِـُر أَْهــَل الَْحاَجــةِ إِلَیـْـهِ؛ 
ــه  ــر آن ک ــی ب ــم می کن ــه رح ای آن ک
بنــدگان بــر او رحــم نمی کننــد، و  
ای کســی کــه می پذیــری کســی 
و   نمی پذیرنــدش،  شــهرها  کــه  را 
ای کســی کــه اهــل حاجتمنــداِن 
نمی کنــی«. خــوار  را  خــود 

ایــن دعــا خیلــی عالــی اســت و اگــر 
ــور  ــراب طه ــن ش ــه ای ــان ب کام انس
خیلــی  شــود،  تطهیــر  و  تلطیــف 
مــی آورد. دســت  بــه  را  چیز هــا 

قــدر  شــما  و  مــا  ان شــاءاهلل 
و  شــویم  بهره منــد  و  بدانیــم 
مــاه  بدرقــه ی  ادب  نحــوی  بــه 
ــم. ــت کنی ــان را رعای ــارک رمض مب
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