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ــاَدةِ َو  ــَك بِالِْوَف ــا َذا أَُؤمُّ َ ــا أَن »َفَه
ــِلّ  ــاَدةِ َفَص َف ــَن الرِّ ــَألَُك ُحْس أَْس
ــٍد َو آلِــهِ َو اْســَمْع  َعَلــى ُمَحمَّ
نَْجــَواَي َو اْســتَِجْب ُدَعائِــي َو َل 
تَْختـِـْم يَْومـِـي بَِخیْبَتـِـي َو َل تَْجبَْهنـِـي 
ــْن  ــرِْم مِ ــَألَتِي َو أَْك ِــي َمْس دِّ ف ــرَّ بِال
عِنْــِدَك ُمنَْصَرفـِـي َو إِلَیْــَك ُمنَْقَلبـِـي 
ــُد َو َل  ــا تُرِي ـِـٍق بَِم ــُر َضائ َّــَك َغیْ إِن
ــى  ــَت َعَل ْ ــَأُل َو أَن ــا تُْس ــٍز َعمَّ َعاِج
ــْوَل َو َل  ــٌر َو َل َح ــيْ ءٍ َقِدي ُكِلّ َش
َة إَِلّ بِــالَلّ الَْعلِــِيّ الَْعِظیــِم«. ُقــَوّ

ویژگی ها و امتیازات دعای چهل 
و ششم صحیفه ی سجادیه

جلســه ی  الهــی،  توفیــق  بــه 
ــم  ــل و شش ــای چه ــه ی دع اختتامی
ــجادیه را در  ــه ی س ــه ی مبارک صحیف
ــم. در جلســات متعــددی  ــش داری پی
بــه لطــف و فضــل الهــی، بــه اتفــاق 
دوســتان موفــق شــدیم مضامیــن ایــن 
ــان  ــر خودم ــه تعبی ــرور و ب ــا را م دع
ــتان  ــاءاهلل دوس ــم. ان ش ــزارش کنی گ

ــد.  ــدر بدانن ــا را ق ــن دع ــا ای ــس ب ان
ــه  ــود ک ــی ب ــا جــزء دعاهای ــن دع ای
ــده  ــر وارد ش ــعید فط ــد س ــرای عی ب
اســت و حضــرت وقتــی از نمــاز 
برگشــتند، بــه ســمت قبلــه ایســتادند 
و ایــن دعــا را انشــا کردنــد. امــا 
ضمنــًا جــزء ادعیــه ی روز جمعــه 
هــم هســت. یــک دعــای دیگــر هــم 
ــد  ــن عی ــه بی ــم ک ــه داری در صحیف
قربــان و روز جمعــه مشــترک اســت. 
بــر مــا معلــوم می ســازد کــه روز 
ــه در  ــراری ک ــر اس ــاوه ب ــه ع جمع
ــم  ــر ه ــاد دیگ ــا اعی خــودش دارد، ب
ــی  اتصــال خــاص و وحــدت ملکوت
ــیرین  ــیار ش ــم بس ــن ه ــه ای دارد ک
ــهد و  ــل ش ــه حام ــت. روز جمع اس
ــد ســعید  ــاد دیگــر )عی حــاوت اعی
ــد  ــان و عی ــعید قرب ــد س ــر و عی فط
ســعید غدیــر( هــم هســت؛ لــذا 
بدانیــم. قــدر  خیلــی  را  آن  بایــد 

ایــن دعــا، نوعــی بدرقــه ی مــاه 
بخــش  جــزء  و  رمضــان  مبــارک 
خداحافظــی بــا مــاه مبــارک رمضــان 
ــا اســت  ــن معن ــه ای ــًا ب اســت. ضمن
کــه انســان بعــد از رمضــان، بــه 
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واســطه ی حفــظ روحیــه ی توحیــدی 
ــور و  ــد ن ــوی می توان ــه ی معن و بنی
طهــارت و صفــای حاصل شــده در 
مــاه مبــارک رمضــان را در طــول 
ــه  ــد و ب ــظ کن ــت و حف ــال صیان س
ــن  ــاند. ای ــدی برس ــان بع ــاه رمض م
نکتــه ی مهمــی در انتخــاب ایــن 
ــم. ــًا عــرض کردی ــود کــه قب دعــا ب

دعــای چهــل و ششــم از نظــر ســبک 
بیــان و نشــاط معنــوی، جــزء دعاهای 
ــدر اول و  ــتاره های ق ــک و س درجه ی
ُغــرر آســمان پرنــور و زیبا و دلنشــین 
صحیفــه ی مبارکــه ی ســجادیه اســت 
ایــن  می درخشــد.  خیلــی  کــه 
جلســات  در  دوســتان  را  مطلــب 
کــه  فهمیدنــد  و  دیدنــد  گذشــته 
ــی  ــد و واالی ــق بلن ــا چــه اف ــن دع ای
اســت. کــرده  هدف گیــری  را 

ــه   ــت روحی ــرای صیان ــا ب ــن دع ای
معنــوی و نشــاط ذکــری، خیلــی 
ایــن  لطافــت  اســت.  پیش برنــده 
ــما از اول  ــه ش ــت ک ــا در آن اس دع
ــزی  ــال چی ــدای متع ــر از خ ــا آخ ت
شــرح  همــه اش  و  نمی خواهیــد 

ــال و  ــرح جم ــنی و ش ــماء الحس اس
ــروردگار  جــال و فضــل و لطــف پ
ــای  ــیاری از دعاه ــت. بس ــال اس متع
ــایر  ــا س ــه ی ــه ی مبارک ــر صحیف دیگ
و  مــادی  درخواســت های  جا هــا، 
معنــوی آخرتــی دارد؛ امــا در این دعا 
ــن  ــود و از ای ــرح نمی ش ــزی مط چی
ــای  ــه دع ــباهت خاصــی ب جهــت ش
ســحر های مــاه مبــارک رمضــان پیــدا 
ــان از  ــز انس ــا نی ــد. در آن دع می کن
ــد  ــدا را می خواه ــال، خ ــدای متع خ
ــد. اینجــا  ــز دیگــری نمی خواه و چی
ارتبــاط  هــم همان طــور اســت و 
ــده  ــن بن ــقانه ای بی ــه و عاش صمیمان
ــد.  ــب می ده ــق ترتی ــرت ح و حض
ــب  ــه امش ــر ک ــش اخی ــه در بخ البت
متعــال  خــدای  از  می خوانیــم، 
ســؤال و تقاضــا دارد، امــا آن هــم 
عــام و جامــع اســت و ناظــر بــه 
ــن  ــت. در ای ــژه نیس ــای وی مصداق ه
ــو و  ــی و گفتگ ــتر رازگوی ــا بیش دع
ــن  ــت دارد و همی ــه موضوعی مخاطب
ــاال  ــا را ب ــن دع ــأن ای ــه ش ــت ک اس
بــا  گفتگــو  ادب  در  و  می بــرد 
ــاز  ــازه ای ب ــاب ت ــق، ب ــرت ح حض
و ســطح خواســته های  می گشــاید 
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بنــده را از خواســته های معمولــی بــه 
گفتگوهــای عاشــقانه بــا حضرت حق 
ــا  ــن دع ــه، ای ــد. خاص ــا می ده ارتق
ــاده  ــه ای خواســتنی و فوق الع مجموع
ــش  ــا پایان ــاز را ب ــی آغ ــت. وقت اس
کنــار هــم می گذاریــد، افــق و ســطح 
ایــن متــن نورانــی را درمی یابیــد کــه 
جــزء گنجینه هــای عرشــی و الطــاف 
فوق العــاده ی الهــی اســت کــه از 
سیدالســاجدین  حضــرت  طریــق 
)علیــه الســام( بــه جامعــه ی مؤمنــان و 

ــت. ــده اس ــه ش ــریت هدی ــام بش تم

عالــی  مضامیــن  خاطــر  بــه  مــا 
بــه  جلســات  بعضــی  در  دعــا، 
برخــی جا هــا رفتیــم کــه شــاید 
در شــرایط عــادی معمــوالً بحــث 
بــه آنجــا نــرود و ممکــن اســت 
در  شــرکت کننده  دوســتان  بــرای 
جلســه بهــت آور باشــد و چه بســا 
ــد؛  ــث کنن ــنگینی در بح ــاس س احس
امــا اقتضــای ایــن دعــا همیــن اســت. 
اگــر بخواهیــم وارد دعــای چهــل 
و هفتــم شــویم، چــه می گوییــد؟!

ــا حضــرت  ــاط ب ــد در مســیر ارتب بای
برســیم.  نقطه هــا  ایــن  بــه  حــق 
بــرای  تلنگر هــا  ایــن  گاهــی 
ذهــن  تــا  اســت  انســان خــوب 
ــه آن  ــه ب ــادی ک ــت ع ــا از وضعی م
ــود.  ــارج ش ــرده اســت، خ ــادت ک ع
ارتفــاع  آن  در  معمــوالً  مــا  البتــه 
ــرایط  ــطه ی ش ــه واس ــم و ب نمی مانی
عــادی زندگــی و مســائل جــاری 
و ارتباطــات معمولــی و ...، فــرود 
می آییــم. ایــن اوج هــا و لحظــات 
ــت  ــاده، الزم اس ــت آور و فوق الع به
و نقــش پیش برنــده در ســیر دارد.

دعــای چهــل و ششــم چنیــن جنــس 
و اقتضایــی دارد. مــا در دعــای هشــتم 
ــن جلســه، فقــط یــک صفحــه  چندی
ــه  ــم ک ــح دادی ــما توضی ــرای ش را ب
و  اخاقــی  آسیب شناســی  نوعــی 
ــی  ــات معمول ــه ابتائ ــًا ناظــر ب عمدت
خیلــی  ارتفــاع  کــه  بــود  انســان 
پایینــی دارنــد. انســان در زیســت 
ــا سلســله ای از  ــردی و اجتماعــی ب ف
کــه  می شــود  مواجــه  ناراســتی ها 
ــد و  ــدا کن ــات پی ــا التف ــه آنه ــد ب بای
مبانــی خــود را تقویــت کنــد. جالــب 
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اســت کــه نســخه ی نجات بخــش در 
مــورد دعــای هشــتم، دعــای چهــل و 
ــان از  ــر انس ــی اگ ــت؛ یعن ــم اس شش
نظــر افــق دیــد و تصویــر ذهنــی و در 
مــورد معنــای زندگــی و حیــات، افــق 
ــتی ها  ــام ناراس ــرد، تم ــدی بگی توحی
می شــود.  زدوده  او  وجــود  از 
بنیــه ی توحیــدی راهــی  تقویــت 
ــت  ــازی اس ــیر خودس ــر در مس دیگ
ــن شــود، رفعــت  ــر انســان چنی و اگ
و اوجــی پیــدا خواهــد کــرد کــه 
دســت آســیب هایی کــه در نقــاط 
ــه او نمی رســد.  فرودســت هســتند، ب
اگــر انســان ایــن جام هــا را از دســت 
ــن  ــد، چنی ــت کن ــی دریاف ــی اله ول
ــرای او پیــش خواهــد آمــد. ــی ب حال

ــت  ــا و نورانی ــت و زیبایی ه ــا لطاف ب
انســان  کــه  اســت  دعــا  ایــن 
موجــود  طبــع  لطافــت  می توانــد 
یــا روز  در مــاه مبــارک رمضــان 
ــا  ــد ی ــان بع ــاه رمض ــا م ــه را ت جمع
ــد. ــظ کن ــد حف ــه ی بع ــا روز جمع ت

در هــر صــورت ایــن بحــث بــا 
ــان  ــه پای ــراز و فرود هایــش ب تمــام ف

ــن  ــه ای را ای ــد جمل ــد و چن می رس
جلســه خدمــت شــما خواهــم خواند 
و توضیحاتــی عــرض خواهــم کــرد.

فقر، بزرگ ترین دارایی بنده

ــاَدةِ َو  ــَك بِالِْوَف ــا َذا أَُؤمُّ َ ــا أَن »َفَه
ــا  ــاَدةِ«؛ اینج َف ــَن الرِّ ــَألَُك ُحْس أَْس
ــه ی  ــت. جلس ــری اس ــک نتیجه گی ی
ــان  ــه انس ــم ک ــرض کردی ــته ع گذش
ــد  ــر می توان ــز و فق ــال عج ــا دو ب ب
بــه ســوی حضــرت حــق ســیر کنــد 
کــه یکــی عجــز از شــکر و دیگــری 
چطــور  بــود.  اســتغفار  از  عجــز 
ــه رســید؟  ــن دو مرحل ــه ای می شــد ب
ــی  ــان وقت ــتغفار. انس ــکر و اس ــا ش ب
و  می شــود  وارد  شــکر  مقــام  در 
ــه  ــکر ب ــزل ش ــق او در من ــی طری ط
ــود،  ــام می ش ــب انج ــورت مناس ص
ــانی  ــد. انس ــز می رس ــام عج ــه مق ب
ــکر  ــد ش ــد می توان ــال می کن ــه خی ک
ــد.  خــدا را به جــا آورد، اشــتباه می کن
ــد،  ــت کن ــت حرک ــان درس ــر انس اگ
ــد  ــه می فهم ــد ک ــی می رس ــه جای ب
نمی توانــد شــکر کنــد و حالــت اقــرار 
بــه عجــز در او شــکل می گیــرد. 
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همچنیــن  چنانچه انســان راه اســتغفار 
ــه ی  ــه مرحل ــش رود، ب را درســت پی
عجــز می رســد و حتــی می بینــد 
کــه نمی توانــد حــق اســتغفار از یــک 
گنــاه را ادا کنــد. پــس حاصــل شــکر 
صحیــح، عجــز از شــکر اســت و 
ــز از  ــح، عج ــتغفار صحی ــل اس حاص
ــه ی  ــا را در نقط ــن دو م ــتغفار. ای اس
اقــرار قــرار می دهــد تــا خطــاب 
»َو  بداریــم:  بــه خداونــد عرضــه 
بِالُْحُســورِ؛  اْلِْقــَراُر  ُقَصــاَراَی 
منتهــای کار مــن آن اســت کــه اقــرار 
کنــم کــه خامــوش مانــدم«. ایــن عجز 
برخاســته از فقــر مــا اســت کــه قــرآن 
دربــاره اش فرمــود: »يـَـا أَيَُّهــا النـَّـاُس 
ــَو  ــى اللِ َواللُ ُه ــَراُء إِلَ ــُم الُْفَق أَنْتُ
الَْغنـِـيُّ الَْحِمیــُد؛]۱[ ای مــردم، شــما 
ــت  ــدا اس ــد و خ ــدا نیازمندی ــه خ ب
کــه بی نیــاز ســتوده اســت«. مــا 
هیــچ چیــزی غیــر از فقــر در بســاط 
ــر  ــن فق ــا وجــود ای ــم. ب خــود نداری
ســرمایه ی بزرگــی اســت و مــا را بــه 
ــر  ــن فق ــی می رســاند. ای مقاصــد عال
در حالــت عجــز و ضعــف، خــودش 
ــر  ــان در براب ــد. انس ــان می ده را نش
ــرم  ــد و ک ــکوه و مج ــت و ش عظم

ــاس  ــق، احس ــف ح ــدرت و لط و ق
ــیر  ــدای س ــا ابت ــد. آنج ــز می کن عج
بندگــی اســت و تــا قبــل ایــن نقطــه، 
تأمیــن مقدمــات بندگــی اســت. شــما 
خودتــان را بــه امــام ســجاد )علیــه 
کــه  می بینیــد  و  می ســپارید  الســام( 

حضــرت شــما را بــه ایــن نقطــه 
ــد: »ل  ــم می فرمای ــد ه ــاند. بع می رس
ــى بَــْل َعْجــزاً«؛ مــن  ــا إِلَهِ ــًة يَ َرْغبَ
دوســت دارم حقــش را ادا کنــم، امــا 
ناتــوان هســتم. اگــر کســی گنــج فقــر 
را در وجــود خــودش اســتخراج کنــد 
و در پیشــگاه حضــرت حــق عرضــه 
بــدارد و بــا عقلش برســد و بــا قلبش 
تصدیــق کنــد، در آن صــورت ناله هــا 
و نجوا هــا و دعا هــا و اســتمداد ها 
ــک  ــی کم ــو وقت ــت. ت ــد داش خواه
عجــز  احســاس  کــه  می خواهــی 
ــک  ــال کم ــدای متع ــا از خ ــی. م کن
ــم؛ چراکــه احســاس فقــر  نمی خواهی
و نیــاز نمی کنیــم. چــرا زبــان مــا بــه 
دعــا گشــوده نیســت؟ زیــرا احســاس 
نیــاز در مــا شــعله نگرفتــه اســت. اگر 
انســان احســاس فقــر و عجــز نکنــد، 
در محیــط توهمــی ســیر می کنــد 
کــه تــا مرتبــه ی بندگــی خیلــی 
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فاصلــه دارد. اگــر بــه هــر مرحلــه ای 
ــاَك  از بندگــی برســد، می گویــد: »إِيَّ
نَْعبـُـُد َوإِيَّــاَك نَْســتَعِیُن؛]۲[ فقــط تــو 
ــاری  ــو ی ــط از ت ــتیم و فق را می پرس
می جوییــم«. انســان در مســیر بندگــی 
ــد و  ــک می خواه ــدا کم ــًا از خ دائم
ــت. راز  ــدق او اس ــاخِص ص ــن ش ای
ایــن کمک خواهــی همیــن اســت 
کــه انســان غیــر از فقــر، چیــزی 
و  یک طرفــه  همه چیــز  و  نــدارد 
حــق  حضــرت  عطــای  و  لطــف 
را  مــا  اســتحقاق،  تصــور  اســت. 
نابــود می کنــد. اصــل وجــود مــا 
ایــن  و  اســت  اشــراق  و  افاضــه 
اســت. شــوق آفرین  احســاس، 

روزی  اســت  رفتــه  مــن  نــام 
بــر لــب جانــان بــه ســهو]۳[

ســهو  بــه  عبــارت  البتــه 
آســتان  از  وگرنــه  دارد؛  لطیفــه ای 
اســت. دور  ربوبــی  قــدس 

ــد  ــا اب ــی ت ــان زندگ ــا پای ــا ت ــر م اگ
اآلبــاد در ُســکر )مســتی( ایــن باشــیم 
کــه حضــرت حــق اســم مــا را بــرده، 

بــاز کــم اســت. مگــر مــا اســتحقاقی 
ــتیم؟  ــه هس ــا ک ــر م ــته ایم؟ مگ داش
همیــن  هســتیم؟  چــه  مــا  مگــر 
احســاس، سرمســتی می آورد و انسان 
عــارف را تــا ابــد پیــش می بــرد. ایــن 
اســم بــردن هــم این گونــه نیســت کــه 
یــک بــار بگوینــد و تمــام شــود؛ بلکه 
تــا زمانــی کــه هســتیم، بــر اثــر لطــف 
ــال  ــه ح ــا ب ــدا اســت. ت و توجــه خ
این طــور بــه خــودت نــگاه کــرده ای؟!

مــن کــه بــه فضــل تــو هســت شــدم 
و وجــود پیــدا کــردم، فقــر را برایــم 
قــرار دادی تــا زبانــم بــه درخواســت 
بگویــم:  و  شــود  گشــوده  تــو  از 
ــت  ــَألَُك...«. خدم ــي أَْس ِّ ــمَّ إِن »اللَُّه
ــِن  ــی م ــي« یعن ِّ ــه »إِن ــم ک شــما گفت
بــا تأکیــد. حضــرت حــق را مخاطــب 
ِّــي« وقتــی  قــرار می دهیــم و ایــن »إِن
ــود،  ــه می ش ــؤال ضمیم ــه س ــه ب ک
درســت می شــود؛ چراکــه وجــود من 
از ســؤال و فقــر آفریــده شــده اســت.

ــم ــن در دو عال ــیه رويى ز ممک س

ــم]۴[ ــد و الل اعل ــز نش ــدا هرگ ج
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ــق  ــؤال خل ــا از س ــود م ــًا وج اساس
شــده اســت. چنانچــه بــه ایــن نکتــه 
ــه  ــر برســیم، ب ــن فق ــه کشــف ای و ب
ــیده ایم.  ــم رس ــای عال ــه ی گنج ه هم
کــه  اســت  فقــری  همــان  ایــن 
ــُر  سیدالمرســلین بیــان می کنــد: »الَْفْق
َفْخــرِي؛]۵[ فقــر ]بــه درگاه خداوند[ 
ــی  ــه فخــر مــن اســت«. مــن وقت مای
ســر جــای خــودم هســتم کــه ســائل 
ــت  ــر وق ــم و ه ــال باش ــدای متع خ
از حــال و هــوای ســؤال از خــدا 
فاصلــه  خــودم  از  شــوم،  خــارج 
ازخودبیگانگــی  دام  در  و  گرفتــه 
ــاده ام کــه پایــه ی ســقوط بنــی آدم  افت
ــی(  ــیون )ازخودبیگانگ ــت. الیناس اس
از  می کنــد.  بدبخــت  را  انســان 
لحظــه ای کــه انســان گرفتــار اســتغنا 
زیــرا  می شــود؛  ســاقط  می شــود، 
از خــودش فاصلــه گرفتــه اســت. 
عالَــم هســتی از ســِر اســتهزا بــه 
چنیــن  می خنــدد.  کســی  چنیــن 
ــودن  ــتن و دارا ب ــم داش ــانی توه انس
ــام  ــای تم ــت مبن ــن حال ــه ای دارد ک
اســت. بیچارگی هــا  و  بدبختی هــا 

تکبــر و ُعجــب و حســد از آنجــا 
تــو  از  تــو  کــه  می شــود  آغــاز 
بــودن خــارج شــده  و چیــز دیگــری 
ــر  ــرده ای. اگ ــم ک ــود توه ــرای خ ب
ــن  ــار ای ــی، گرفت ــدا کن خــودت را پی
کــه  کســی  نمی شــوی.  چیز هــا 
ــد و از  ــن می گوی ــن م ــن م ــاد م زی
شــأن خــود می گویــد، دچــار چنیــن 
ــای  ــام بدبختی ه ــت. تم ــی اس حالت
ــه  ــردد ک ــتغنا برمی گ ــه اس ــان ب انس
ــل عجــز و فقــر اســت. نقطــه ی مقاب

ــل  ــی در تحلی ــل اخاق ــه ی رذائ هم
تحلیــل ســطحی،  در  نــه  و  فنــی 
ــی  ــو وقت ــردد. ت ــتغنا برمی گ ــه اس ب
ــی  ــال اله ــارج از اتص ــودت را خ خ
ببینــی و بــرای خــودت چیــزی قائــل 
شــوی، دچــار بخــل و کبر و حســد و 
... می شــوی. کســی کــه دچــار بخــل 
ــی ایجــاد  ــرای خــودش انیت اســت، ب
ــود  ــل وج ــه اص ــی ک ــرده؛ در حال ک
ــرو و  او و ضمیمه هــای وجــود او )آب
اعتبــار و پــول و نعمــت و ...( همگــی 
فضــل اســت. بخــل ایــن اســت 
کــه تــو، خــودت و ضمیمه هــای 
خــودت را از آِن خــودت بدانــی. 
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ــد  ــر می دان ــود را فقی ــه خ ــانی ک انس
را  خــود  داشــته های  و  وجــود  و 
می توانــد  می دانــد،  الهــی  فضــل 
بخیــل باشــد؟! اگــر دیگــری بــه 
ــاز  ــت، نی ــن اس ــار م ــه در اختی آنچ
دارد و مــن از اعطــای آن امســاک 
ایــن  ورزم، دچــار بخــل هســتم. 
بخــل زمانــی ظهــور می کنــد کــه 
منیتــی تصــور شــود و حالــت اســتغنا 
وجــود داشــته باشــد. خودبرتربینــی و 
ــام  ــه انســان در مق ــز اینک ــر و نی تکب
عبــادت حضــرت حــق، منتــی داشــته 
چشــمش  بــه  عبادتــش  و  باشــد 
بیایــد، ناشــی از همیــن اســتغنا اســت.

دعــای  در  مشــکات  ایــن  حــل 
ــا  ــن دع ــت. ای ــم اس ــل و شش چه
فراهم ســازنده ی مقدمــه ی »اللَُّهــمَّ 
ــی  ــَك...« و پناهندگ ِ ــوُذ ب ــي أع ِّ إِن
همــان  پناهندگــی  ایــن  اســت. 
کــه  اســت  »نَْســتَعِیُن«  کلمــه ی 
می گوییــم.  نمــاز  در  روز  هــر 
داریــم؟! هــم  بــاور  آیــا  امــا 

ــؤال، در  ــن س ــه ای ــت ک ــب اس جال
حقیقــت ســفره ی فضــل خــدای 

ــری  ــل دیگ ــه فض ــت ک ــال اس متع
دربــاره ی شــما می شــود. ســفره ی 
ــتن  ــؤال و خواس ــا س ــی ب ــل اله فض
چــه  خواســتن  می شــود.  فراهــم 
ــه  ــی ک ــم می شــود؟ وقت ــی فراه زمان
تــو خــودت باشــی. تــو چــه زمانــی 
ــر  ــه فقی ــی ک ــتی؟ وقت ــودت هس خ
ــق  ــرت ح ــه درگاه حض ــد ب و نیازمن
ــد  ــر، نق ــن فق ــی ای باشــی. چــه زمان
ــه ی  ــه مرحل ــه ب ــی ک ــود؟ وقت می ش
عجــز برســی. اگــر غیــر ایــن باشــد، 
ــتی و  ــاالت هس ــم و خی ــار توه دچ
ممکــن اســت یــک عمــر در خیــاالت 
و توهمــات خــود زندگــی کنــی.

ــدای  ــد از خ ــه بای ــزی ک ــن چی اولی
ــه  ــت ک ــن اس ــم، ای ــال بخواهی متع
مــا را از خودمــان باخبــر ســازد. 
ــتری: ــود شبس ــیخ محم ــول ش ــه ق ب

مــرا  مــن،  باشــم  كــه 
كــن]۶[ خبــر  مــن  از 

ــَراُء  ــُم الُْفَق ــتم؟ »أَنْتُ ــه هس ــن چ م
خــدا  بــه  شــما  ِ؛]۷[  اللَّ إِلَــى 
نیازمندیــد«. مــا فقیــر مطلــق هســتیم.
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رابطه ی فقر و عصمت

ــر  ــی فق ــای واقع ــه معن ــو ب ــی ت وقت
ــزان، عصمــت  ــان می ــه هم برســی، ب
پیــدا می کنــی و دســت شــیطان از 
ــرای  ــیطان ب ــود. ش ــاه می ش ــو کوت ت
و  می کنــد  وسوســه  گنــاه  انجــام 
گنــاه یعنــی خــروج از خــط بندگــی. 
ــه ای از ایــن خــط  ــا چــه مؤون مــن ب
خــط  مــوال  کنــم؟  عبــور  قرمــز 
ــن اراده  ــرده و ای ــن ک ــا را معیّ قرمز ه
ــه  و مغــز و دســت و قلــب متعلــق ب
ــوان  ــه می ت خــدا اســت؛ پــس چگون
بــا آنچــه مــال خــدا اســت، در ُملــک 
ــر او  ــدا، از ام ــور خ ــدا و در حض خ
ــی  ــی می توان ــو وقت ــرد؟ ت ــی ک تخط
ــه آن  ــوی ک ــارج ش ــی خ ــر اله از ام
ــال  ــو خی ــرد و ت ــکل بگی ــتباه ش اش
اگــر  هســتی.  کســی  کــه  کنــی 
ــز  ــزی ج ــو چی ــه ت ــردی ک ــاور ک ب
فقــر و عجــز و نیــاز نیســتی، اوالً 
مقدمــه ی صیانــت و ثانیــًا امــکان 
ــود.  ــم می ش ــو فراه ــرای ت ــرواز ب پ
ــم،  ــه گفتی ــور ک ــه همان ط ــن نقط ای
ــت. ــی اس ــط بندگ ــر خ ــه ی س نقط

دعای چهل و ششم، نسخه ی  
میان بر برای سالک

نســخه ی دعــای چهــل و ششــم، 
عبــور  بــرای  میان بــر  نســخه ی 
اســت و شــما را از تمــام موانــع 
ــر از  ــدان پ ــن می ــد. ای ــور می ده عب
میــن اســت و اصــًا جناب عالــی 
نمی توانــی درک کنــی کــه میــدان 
ــی  ــد درک کن ــه! بای ــی چ ــن یعن می
ــن  ــدان می ــی کــه می ــا بدان ــی ت و ببین
چیســت و کســانی کــه رفته انــد، چــه 
ــه  ــد ک ــور کنی ــد. تص ــانی بوده ان کس
زمیــن مین گــذاری شــده اســت و 
محــل مین هــا هــم مشــخص نیســت. 
شــما بــرای عبــور از میــدان میــن دو 
ــی  ــن کار های ــد. راه اول همی راه داری
اســت کــه بچه هــای تخریــب انجــام 
می دهنــد. آنهــا آمــوزش دیده انــد 
و شــروع بــه آزمایــش زمیــن و پیــدا 
کــردن مین هــا و خــارج ســاختن 
آنهــا از زمیــن و انجــام عملیــات 
ــی  ــر کس ــد. اگ ــازی می کنن خنثی س
ــدان  ــن می ــور از ای ــال عب ــه در ح ک
اســت، انــواع مین هــا را بشناســد 
ــت  ــا دق ــده باشــد و ب ــوزش دی و آم
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عبــور کنــد، شــاید بتوانــد یــک 
ــدازه ی یــک نفــر ایجــاد  ــه ان ــر ب معب
کنــد. راه دوم ایــن اســت کــه ســوار 
ــدان  ــاالی می ــود و از ب ــده ای ش پرن
میــن پــرواز کنــد تــا بــه مین هــا 
ــما  ــن و ش ــه م ــد. اینک ــورد نکن برخ
رذائــل  بــا  یک به یــک  بخواهیــم 
اخاقــی مواجــه شــویم، از قبیــل راه 
اول اســت. حســد و عصبانیــت و 
ــگاه نامناســب و ... مواجــه  شــویم،  ن
ــه  ــت ک ــی اس ــان مین های ــا هم اینه
ــوزش  ــایی و آم ــل شناس ــد از قب بای
الزم بــرای آن دیــده شــده باشــد. 
ایــن راه، ســخت اســت و مجاهــدت 
ایــن  مین هــای  زیــرا  می خواهــد؛ 
مــا  نفــس  بــرای  نه تنهــا  میــدان 
ترســناک نیســت؛ بلکــه حتــی مــورد 
ــس  ــت. نف ــم هس ــس ه ــه ی نف عاق
ــد  ــو می خواه ــب و له ــه لع ــه ب میّال
ــش ها  ــا و کش ــن جاذبه ه ــان ای از می
ــن  ــه ای ــد ک ــور کن ــامتی عب ــا س ب
ــراه و  ــه و هم ــتان ها دارد و نقش داس
اســتاد می خواهــد. اگــر اســتاد شــما 
خردمنــد باشــد و قبًا ایــن راه را رفته 
باشــد، تــا حــد زیــادی می توانــد 
بی اســتادی  باشــد.  کمک کننــده 

ــا  ــد ب ــه بخواهی ــت ک ــد آن اس مانن
ــا ســیصد عصــا  ــا ب ــا، ام چشــم نابین
ــتاد  ــد! اس ــور کنی ــیر عب ــک مس از ی
شــبیه چشــم بینــا اســت کــه در 
پرخطــر  مســیر های  از  گذشــتن 
بــه  خــوش  اســت.  کمک کننــده 
ــان  ــد در زم ــه بتوانن حــال کســانی ک
ــدت،  ــن مجاه ــن ای ــک و در مت نزدی
از  و  برســند  پــروازی  مــدل  بــه 
ــد. ــرواز کنن ــن پ ــدان می فراســوی می

دعــای چهل و ششــم، راه دوم اســت؛ 
ــد و  ــاع می ده ــما ارتف ــه ش ــی ب یعن
ــی  ــدس ربوب ــاحت ق ــه س ــما را ب ش
بــه  شــما  اگــر  می کنــد.  متصــل 
لطــف الهــی بــه ایــن منــزل رســیدی، 
ــری  ــرار می گی ــی ق ــه ی باالی در نقط
ــای  ــه پ ــا ب ــن مین ه ــر ای ــه دیگ ک
شــما نمی رســد و بــه ســامت عبــور 
ــت و  ــطح رفاق ــه س ــی. چنانچ می کن
بندگــی مــا در مــورد حضــرت حــق 
راه  پــرواز می کنیــم.  یابــد،  ارتقــا 
شــهدای مــا در ارتبــاط صمیمانــه 
و نزدیــک بــا حضــرت حــق، راه 
ــن اســت کــه  ــی اســت و چنی متفاوت
رفتنــد.  یک شــبه  را  صدســاله  راه 
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مــن چنــد شــب قبــل وصیــت یکــی 
ــاله را  ــده س ــانزده هف ــهدای ش از ش
می خوانــدم. یکــی از آنهــا نوشــته 
چنــان  دل  کــه حرم خانــه ی  بــود 
الهــی  ایمــان  لطــف  و  نــور  بــا 
پــر شــده کــه می توانــم بگویــم: 
همــه  مشــغول؛  بکّلــک  کلــی  »و 
وجــود  همــه  مشــغول  وجــودم 
تــو اســت«. ایــن ســخن، انتهــای 
ــن شــهدا چــه  ــا اســت. ای ســیر عرف
ــن همــان راهــی  ــد؟! ای کســانی بودن
ــرواز اســت  ــر پ ــی ب ــه مبتن اســت ک
ــدر در  ــش آن ق ــا و اجزائ ــن دنی و ای
چشــم شــخص کوچــک می شــود 
ــد  ــت می رس ــت صیان ــه حال ــه ب ک
او  بــه  گناهــان  دســت  دیگــر  و 
بچه هــا  ایــن  از  یکــی  نمی رســد. 
ــدا  ــدرت، خ ــه ابرق ــود ک ــته ب نوش
اســت! بــه جایــی رســیده اســت کــه 
ــرت  ــر از حض ــی غی ــد قدرت می دان
ــی  ــدارد؛ ول ــود ن ــم وج ــق در عال ح
را   Super Power کلمــه ی  مــا 
و  کرده ایــم  ترجمــه  فارســی  بــه 
اینهــا  می کنیــم.  اســتفاده  مــدام 
ــد  ــدی مانن ــده ی روح موح تربیت ش
ــکا  ــت آمری ــه می گف ــتند ک ــام هس ام

هیــچ غلطــی نمی توانــد بکنــد. اینهــا 
همــه تربیت شــده ی زینــب )ســام اهلل 
علیهــا( هســتند کــه بــه یزیــد گفــت تــو 

ــا  ــن حرف ه ــر از ای ــی کوچک ت خیل
هســتی و نمی توانــی نــام حســین )علیــه 
الســام( را از ایــن عالــم محــو کنــی.]۸[

ایــن مشــی توحیــدی وقتــی در روح 
مؤمنــان منعکــس می شــود، همــان راه 
دوم ایجــاد می شــود و دیگــر دســت 
نمی رســد.  انســان  بــه  بدی هــا 
ایــن افــراد در قیامــت می گوینــد: 
ــَدٌة؛]۹[ از آن  ِ ــَى خام ــا َو هِ »ُجْزناه
ــی  ــتیم، در حال ــم[ گذش ــی جهن ]یعن
کــه خامــوش بــود«. ایــن ســخن 
بیانگــر ســرعت ســیر اســت و خوشــا 
بــه شــهدا کــه بــا ایــن ســرعت ســیر 
ــی  ــه ی حماس ــد! در وصیت نام کردن
ــن  ــه م ــود ک ــده ب یکــی از شــهدا آم
ایــن مســیر را مــی روم تــا ثابــت 
ــی  ــن جوانان ــام چنی ــه اس ــم ک کن
ــون  ــود را در خ ــم خ ــما قل دارد. ش
مــن بزنیــد و عــزت ملــت و شــکوه 
ــید. ــن بنویس ــون م ــا خ ــت را ب مل
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مرا کریمانه بپذیر

»َفَهــا أَنـَـا َذا أَُؤمُّــَك بِالِْوَفــاَدةِ«؛ مــن 
تــو را بــا همــه ی اســامی و نام هایــت 
خوانــدم و بــه عجــز خــودم اعتــراف 
در  توانســته  کــه  کســی  کــردم. 
ــدا  ــت پی ــی نورانی ــمای اله ــو اس پرت
رســیده  اینجــا  بــه  حــال  کنــد، 
اســت کــه می گویــد مــن جایــی 
جــز تــو و جــز دامــن مِهــر تــو 
ــُدَک. ــی أقص ــَك«؛ یعن ــدارم. »اُؤمُّ ن

َفــاَدةِ«؛ از  »َو أَْســَألَُك ُحْســَن الرِّ
ــوب  ــن خ ــه از م ــم ک ــو می خواه ت
پذیرایــی کنــی. مــن همــان هســتم که 
انتهــای فقــر و نیاز هســتم و حــال، تو 
را قصــد کــرده ام تــا شــرفیاب شــوم و 
ــم. ــوب می خواه ــِی خ ــو پذیرای از ت

ــٍد َو آلـِـهِ«؛ اینجا  »َفَصــِلّ َعَلــى ُمَحمَّ
دقیقــًا جــای صلــوات اســت. شــما با 
ــد  ــد و می دانی ــس گرفته ای ــه ان صحیف
ــوات  ــن صل ــم. ای ــه می گوی ــه چ ک
ــانی  ــن کس ــه م ــد ک ــادآوری می کن ی
را دارم کــه می توانــم بــا تمســک بــه 
ــت ها  ــن درخواس ــان، ای ــات آن عنای

ــد و آل  ــا محم ــم. اینج ــرح کن را مط
ــر  ــن( در براب ــم اجمعی ــوات اهلل علیه ــد )صل محم
ســالک متجلــی می شــوند و ایــن 
ســخن، اســتمداد از آنانــی اســت 
ــون  ــیده اند و اکن ــد رس ــه مقص ــه ب ک
ســفره دار و خلیفــه ی حضــرت حــق 
و امیــن اهلل و حجــت اهلل هســتند.

اْســتَِجْب  َو  نَْجــَواَي  اْســَمْع  »َو 
ــای ســّری  ِــي«؛ نجــوا، گفتگو ه ُدَعائ
ــه  ــت ک ــقانه ای اس ــف و عاش و ظری
صــورت  احبّــه  و  دوســتان  بیــن 
می گیــرد. خطــاب بــه خــدای متعــال 
ــد نجــوای مــرا بشــنو. اینجــا  می گوی
حضــرت نهایــت ادب را رعایــت 
کــرده اســت. می گویــد مــن مســتحق 
ــنوی؛  ــخنم را بش ــو س ــه ت ــتم ک نیس
ــا  ــو اهــل شــنیدن هســتی. اینه ــا ت ام
گفتگوهــای  همــان  بــه  مربــوط 
ــوا  ــت. نج ــتانه اس ــقانه و دوس عاش
همــان پــژواک قلــب اســت کــه 
ــان دل  ــت. زب ــما اس ــه ی ش نهان خان
ــت  ــت! درخواس ــدا اس ــوش خ در گ
دیگــر مــن آن اســت کــه دعــای مــرا 
ــن فهرســت  ــای م ــی. دع ــت کن اجاب
کــه  اســت  مــن  درخواســت های 
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ــامتی و  ــم و س ــود و عل ــان می ش بی
ســفر اربعیــن و ... را در بــر می گیــرد. 
ــدا و  ــت خ ــا معرف ــذا ت ــک غ از نم
ــا  ــس ب ــدا و ان ــت خ ــارت حج زی
صحیفــه ی ســجادیه و ... را در قالــب 
دعــا مطــرح کنیــد. جــواب نجــوا در 
ــتجابت  ــا اس ــا دع ــت؛ ام ــنیدن اس ش
ــاب  ــه ب ــی ب می خواهــد. جــواب وقت
اســتفعال مــی رود، یعنــی یــک جواب 
ــم. ــان می خواه ــر و پیم ــوب و پ خ

بَِخیْبَتِــي«؛  يَْومِــي  تَْختِــْم  َل  »َو 
روز  یــا  جمعــه  روز  بــه  یومــی، 
ــه  ــد ک ــاره دارد. نکن ــر اش ــد فط عی
امــروزِ مــن بــا محرومیــت تمــام 
شــود؟! مــن از امــروز توقــع همــه ی 
ــه دوســتان  ــی را دارم کــه ب جایزه های
جــای  اینجــا  می دهــی.  خــودت 
ــه  ــت؛ چراک ــه اس ــول دادن و اطال ط
می گوییــد. ســخن  حبیــب  بــا 

دِّ فِي َمْســَألَتِي«؛  »َو َل تَْجبَْهنـِـي بِالــرَّ
در درخواســت و ســؤالی کــه داشــتم، 
ــی و  ــن نزن ــینه ی م ــه س دســت رد ب
ــی.  ــی برنگردان ــت خال ــا دس ــرا ب م
بندگــی  ادب  اینهــا  می دانیــد کــه 

ــن  ــق م ــی دارد ح ــان م ــت و بی اس
ایــن اســت کــه دســت رد بــه ســینه ی 
مــن بزنــی؛ ولــی تــو کریــم هســتی.

ِــي«؛  ــِدَك ُمنَْصَرف ــْن عِنْ ــرِْم مِ »َو أَْك
بــه  مــن  کــه  مراجعــه  هــر  در 
محضــر تــو دارم و دعــای خــود 
اوج  تــو  از  می کنــم،  مطــرح  را 
کرامــت و پذیرایــی را می خواهــم.

وقــت  آن  ُمنَْقَلبِــي«؛  إِلَیْــَك  »َو 
کامــًا  می خواهــم  کــه  اســت 
بیایــم )مــرگ(، پــس  پیــش تــو 
کــن. دریافــت  کریمانــه  مــرا 

ــُد«؛  ــا تُرِي ــٍق بَِم ِ ــُر َضائ ــَك َغیْ َّ »إِن
ــه شــناخته ام کــه  ــو را این گون مــن، ت
دســت تــو بســته نیســت و هــر چــه 
بخواهــی، از تــو برمی آیــد و هــر 
چــه اراده کنــی، همــان می شــود.

ــا تُْســَأُل«؛ هــر  »َو َل َعاِجــٍز َعمَّ
درخواســت  تــو  از  کــه  چیــزی 
بــرآورده  می توانــی  شــود، 
نیســت. تــو  در  عجــزی  کنــی؛ 
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ــٌر«؛  ــيْ ءٍ َقِدي ــى ُكِلّ َش ــَت َعَل ْ »َو أَن
می گویــد  عبــارت  ایــن  متــن  در 
ــت  ــخ گیری مثب ــه پاس ــن ب ــد م امی
ــت  ــد اس ــو، صددرص ــاحت ت از س
نــدارم. تردیــد  آن  در  ذره ای  و 

ذکری بهشتی و پر اثر

َة إَِلّ بِــاللِ  »َو َل َحــْوَل َو َل ُقــوَّ
عبــارت  ایــن  الَْعِظیــِم«  الَْعلِــِيّ 
ــًا  ــه قب ــت ک ــا اس ــش دع پایان بخ
ــن  ــت. ای ــی اس ــج بزرگ ــم گن گفتی
ــرت  ــوص حض ــه ی مخص ــر عطی ذک
ــه در  ــوده ک حــق و از کنوزالعــرش ب
ــم  ــرت خات ــه حض ــراج ب ــب مع ش
کلمــه  دو  اســت.  فرمــوده  عطــا 
حضــرت حــق از آن مقــام عرشــی بــه 
پیامبــر اعظــم هدیــه داد کــه به دســت 
امــت رســیده و از نظــر شــرک زدایی 
و ضعف زدایــی و فقرزدایــی )فقــر 
ــه زدایی  ــی( و وسوس ــای منف ــه معن ب
ــاس  ــر احس ــت. اگ ــاده اس ــوق الع ف
می کنیــد در زندگــی شــما نکبــت 
ــا  ــت ی ــاری اس ــواری و گرفت و دش
ــده،  ــش آم ــاج پی مریضــی صعب الع
ایــن ذکــر را زیــاد بگوییــد. ایــن ذکــر 

ــه  ــای بهشــتی اســت]۱۰[ ک از گنج ه
ــًا  ــم. مخصوص ــدر آن را بدانی ــد ق بای
بــرای بعــد از نمــاز بــه صــورت 
هفتگانــه و بــا بســم اهلل ســفارش 
ــز  ــر حیرت انگی ــه اث ــت ک ــده اس ش
دارد. کســانی کــه از نظــر ایمانــی 
ــد  ــار تردی ــتند و گرفت ــف هس ضعی
می شــود  ســفارش  می شــوند، 
کــه ایــن ذکــر را زیــاد بگوینــد.

یــک جملــه ی عجیــب از امــام صادق 
ایــن  معنــای  مــورد  الســام( در  )علیــه 

ــرت  ــت. حض ــده اس ــان ش ــر بی ذک
ــن  ــی بی ــْوَل« یعن ــد »َل َح فرموده ان
فاصلــه ای  و  پــرده  گنــاه،  و  مــن 
ــر  ــن ناظ ــو )ای نیســت جــز لطــف ت
َة«  ــوَّ ــت(. »َو َل ُق ــت اس ــه حیلول ب
ــام  ــتطاعتی در انج ــوان و اس ــی ت یعن
ــدارم  ــه مــن دســتور دادی، ن آنچــه ب
ــودت  ــه خ ــط ب ــدم فق ــم امی و چش
اســت. حــرف بــاء در »بِــاللِ« از 
اســت. معنــا  پــر  حرف هــای  آن 

ــود،  ــع و پُرس ــیار ناف ــر بس ــن ذک ای
ــی  ــت. برخ ــی اس ــزء اذکار عموم ج
ــی  ــه برخ ــت و ب ــاص اس اذکار، خ
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افــراد توصیــه می شــود؛ امــا ایــن 
ذکــر عمومیــت دارد و بــه همیــن 
ــه ی بعــد  ــفارش هفتگان ــت، س جه
ــه اســت. اینکــه  ــه هم ــاز آن، ب از نم
بگوییــد،  عــدد  فــان  گفته انــد 
زیــاد مهــم نیســت؛ مهــم همیــن 
بگوییــد. زیــاد  را  آن  کــه  اســت 

ــین  ــام حس ــه ام ــود ک ــت نب بی جه
ــل  ــورا در مقاب ــه الســام( در روز عاش )علی

آن جماعــت، ایــن ذکــر را می گفتنــد 
ــد  ــکاران می زدن ــه صــف ایــن ناب و ب
ــد،  ــخت تر می ش ــه کار س ــر چ و ه
ایــن ذکــر را بیشــتر می گفتنــد. از 
ــرت  ــه حض ــده ک ــزارش ش ــل گ مقت
حتــی در آن شــرایط ســخت ایــن 
ذکــر را می گفتنــد و حتــی نقــل شــده 
کــه ســر بریــده هــم چنــد جــا ایــن 
ذکــر را گفــت.]۱۱[ بنابرایــن ذکــری 
حســینی اســت کــه در موقعیت هایــی 
مخاطــرات  و  وسوســه ها  نظیــر 
ــد. ــه انســان کمــک می کن نفســانی، ب

ــن و  ــه م ــال ب ــدای متع ــاءاهلل خ ان ش
ــای  ــرای اعت ــد. ب ــک کن ــما کم ش
نظــام و شکســتن کمــر آمریــکای 

ملعــون و تأییــد رهبــر عزیــز و تحقق 
ــد. ــر را بگویی ــن ذک ــان، ای منویاتش
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