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ــٍدَوآلِهَِو َعَلــیُمَحمَّ َفَصــِلّ »اللَُّهــمَّ
اْجَعــْلَهَمَســاِتُقُلوبِنـَـاَوَحــَرکاِت
َو أَْعینِنَــا لََمَحــاِت َو أَْعَضائِنَــا
ــاِت ــیُموِجبَ ِ ــنَتِنَاف ــاِتأَلِْس لََهَج
ــنٌَة ــاَحَس ــیَلتَُفوتَنَ ــکَحتَّ ِ ثََواب
ــی ــَزاَءکَوَلتَبَْق ــاَج بَِه ــتَِحُقّ نَْس
لَنـَـاَســیئٌَةنَْســتَْوِجُببَِهــاعَِقابـَـک«.

بــه توفیــق الهــی، گــزارش مــا از 
مضامیــن عالــی و پــر نــور دعــای نهم 
صحیفــه ی مبارکــه ی ســجادیه بــه 
جمــات و نکته هــای پایانــی رســید.

 

استمداد از اولیای الهی، شرط 
دستیابی به طهارت معنوی و 

باطنی

دعــای  ایــن  اصلــی  موضــوع 
ــاه  ــه ی کوت ــزء ادعی ــه ج ــی ک نوران
صحیفــه ی مبارکــه از نظــر تعــداد 
جمــات اســت و در عیــن حــال 

و  زیباتریــن  و  نورانی تریــن  جــزء 
لطیف تریــن ادعیــه ی صحیفــه اســت، 
رمــز و راز دســتیابی بــه طهــارت 
در  )علیه الســام(  امــام  اســت.  باطنــی 
ایــن دعــای نورانــی، نقشــه ای بــرای 
ــارت  ــوی و طه ــارت معن ــن طه تأمی
ــرای  ــی ب ــی راه ــه عبارت ــی و ب باطن
صیانــت از عصمــت بنیادیــن خــداداد 
می کننــد. معرفــی  آن  توســعه ی  و 

اول،  نقطــه ی  همــان  از  حضــرت 
بــرای جلــب عنایــات الهــی و تحقــق 
ــه عنــوان یکــی از مهم تریــن  ــه، ب توب
ــک  ــی، ی ــی اهلل تعال ــازل ســلوک ال من
مســیر پلکانــی ارتقایــی نشــان دادنــد. 
ــه  ــود ک ــن ب ــم ای ــئله ه ــل مس اص
ــر  ــت پ ــن حقیق ــل ای ــرای تحصی ب
نــور کــه مرتبــه ای از نورانیــت اولیــا 
و مقــام ایشــان اســت، بایــد بــه خــود 
اولیــا پنــاه ببریــم. بــه همیــن جهــت 
ــوات  ــد. صل ــروع ش ــوات ش ــا صل ب
ــد و آل  ــه ی محم ــر جاذب ــط پ و محی
ــاب  ــن ب ــد ای ــام(، کلی ــد )علیهم الس محم
ــه در  ــد اســت ک ــن کلی ــا ای اســت. ب
ــی اهلل  ــاحت ول ــه و س ــط جذب محی
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ــد  ــرار می گیری ــت، ق ــوراهلل اس ــه ن ک
و هــم اســتضائه می کنیــد و هــم 
ــف  ــار لط ــا آبش ــان را ب کدورت هایت
ــا و  ــی اهلل، صف ــور ول ــی در حض اله
ــر  ــاد و ذک ــه ی ــد؛ چراک جــا می دهی
ــده و  ــان، جادهن ــه ایش ــه ب و توج
اســت.  صفادهنــده  و  پاک کننــده 
ســیئات  لــوح  شــوینده ی  تعبیــر 
ــب  ــن مطل ــه همی ــین، ب ــت حس اس
ــود را  ــی خ ــان وقت ــاره دارد. انس اش
در ایــن محیــط قــرار می دهــد، یکــی 
ــب  ــن دریافت هــای او در مرات از اولی
نورانیــت ولــی خــدا، طهــارت و 
پاکســازی و در مراحــل باالتــر، کنــار 
زدن حجاب هــای ظلمانــی اســت.

صلــوات در واقــع دســت تمنــا و 
ــما  ــت. ش ــت اس ــل و درخواس توس
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح از حض
شــفاعت  بــا  کــه  می خواهیــد 
ــیت  ــت و قدس ــام نورانی ــان، مق ایش
کنــد.  عطــا  شــما  بــه  را  ایشــان 
ــه ذوات مطهــره،  ــا توســل ب انســان ب
بــا  و  می کنــد  تمنــا  را  طهــارت 
ــت  ــه، قداس ــه ذوات مقدس ــل ب توس

ــن،  ــه ذوات معصومی ــل ب ــا توس و ب
می کنــد. تمنــا  را  عصمــت 

راه  مرتبه به مرتبــه  حضــرت 
را  باالتــر  مراحــل  بــه  ورود 
می دهنــد. نشــان  شــما  بــه 

درخواست عصمت از فکِر گناه 

ــاَر ــِمأَبَْص ــی»َوأَْع ــه ی نوران جمل
ــَک؛ و  ــَفَمَحبَّتَ ــاَخالَ ــاَعمَّ ُقُلوبِنَ
چشــِم دل هــاي مــا را از دیــدن آنچــه 
ــردان«  ــور گ ــي داري، ک ــت نم دوس
گذشــته  جلســه ی  پایــان  در  کــه 
خوانــده شــد، خیلــی عجیــب اســت؛ 
ــما  ــد. ش ــور نکنی ــی عب از آن به راحت
در انــس و محبــت و رفاقت هــای 
انســان  کــه  دیده ایــد  خودمــان 
کســی  کــه  می رســد  جا یــی  بــه 
باشــد،  محبــوب  مخالــف  کــه  را 
ــد. آن  ــل کن ــد و تحم ــد ببین نمی توان
چیــزی کــه مخالــف محبــت و مغایــر 
ــدای  ــورد خ ــت در م ــام محب ــا مق ب
معصیــت  و  گنــاه  اســت،  متعــال 
ــد. ــه باش ــه ای ک ــر مرتب اســت؛ در ه
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ــه ی  ــت از زاوی ــه معصی ــرت ب حض
ــد  ــد و می فرماین ــگاه کرده ان ــی ن حبّ
ــه ای برســم  ــه رتب ــارت ب ــن در طه م
ــه  ــم؛ چ ــت را نبین ــًا معصی ــه باطن ک
داشــته  را  آن  تمنــای  کــه  رســد 
ــش شــوم.  ــم مرتکب ــا بخواه باشــم ی
ــًا  ــًا و باطن ــما قلب ــه ش ــل اینک حاص
ــر  ــد. اگ ــدا می کنی ــی پی ــاه ایمن از گن
ــد،  ــدا کن ــت پی ــان عصم ــب انس قل
ــش و  ــط کن جــوارح و اعضــا و محی
ــد.  ــدام انســان هــم پوشــش می یاب اق
»َو می گویــد:  جهــت  همیــن  بــه 
ــا ــْنَجَوارِِحنَ ــيْءٍمِ ــْللَِش َلتَْجَع
نُُفــوذاًفِــيَمْعِصیَتِــَک؛ و چنــان 
ــک  ــه هیچ ی ــو ب ــي ت ــه نافرمان کــن ک
ــارت  ــد«. عب ــا راه نیاب ــوارح م از ج
»لَِشــيْءٍمِــْنَجَوارِِحنَــا« یعنــی 
در  مــا  جــوارح  و  اعضــا  تمــام 
ایمنــی از گنــاه قــرار گیرنــد. کلمــه ی
»نُُفــوذاًفِــيَمْعِصیَتِــَک« بیانگــر 
ــا و مســتوری  ــت و خف ــت ظراف حال
اســت و نوعــی کنــش ظریــف و 
ــد. در  ــان می کن مســتور و دقیــق را بی
بحــث نفــوذ در عرصه هــای سیاســی 
بحث هــای  آقــا  حضــرت  هــم 

کرده انــد. مطــرح  را  مفصلــی 

هیچ یــک  می فرماینــد  حضــرت 
از جــوارح مــا، انــدک ورودی بــه 
ــی  ــو نداشــته باشــند؛ حت ــت ت معصی
ــر  ــان کمت ــاید انس ــه ش ــی ک جوارح
ــا  ــد؛ ت ــته باش ــا داش ــا اعتن ــه آنه ب
چــه رســد بــه جــوارح رئیســی 
ــدان جوارحــی  ــان. تمــام می ــر زب نظی
مــا در اختیــار زبــان اســت و در 
عالــم تمثیــل، گفته انــد کــه زبــان 
ــح  ــاز صب ــا در آغ ــه ی اعض ــه هم ب
ــْم؛ شــب  ــَفأَْصبَْحتُ ــد: »َکیْ می گوی
را چگونــه بــه صبــح رســاندید؟«. 
تــو  اگــر  می گوینــد:  جــواب  در 
بگــذاری، حــال مــا خــوب اســت.]۱[

حضــرت اینجــا مرتبــه ی واالیــی 
آرزو و  عنــوان  بــه  را  از طهــارت 
می کننــد.  تقاضــا  مؤمنــان  عمــل 
ــذاری  ــا را هدف گ ــد اینج ــما بای ش
و  پیش پاافتــاده  مطالــب  و  کنیــد 
قــرار  خــود  مقصــد  را  معمولــی 
ندهیــد. البتــه آمــاده باشــید کــه 
می رویــم. باالتــر  هــم  ایــن  از 
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طهارت قلبی، مقدمه ی طهارت 
اعضا است

چنانچــه انســان بــه لحــاظ قلبــی 
ــه  ــد، ب ــارت کن ــل طه ــد تحصی بتوان
ــرا  ــد؛ زی ــم می توان ــی ه ــاظ قالب لح
قالــب مــا تابــع قلــب مــا اســت 
ــد،  ــامت برس ــه س ــب ب ــر قل و اگ
ــد.  ــامت می رس ــه س ــم ب ــب ه قال
ــد،  ــت ش ــار معصی ــب دچ ــر قل اگ
ــر  ــت تأثی ــتی تح ــط زیردس کل محی
ــوش  ــرد و گ ــرار می گی ــت ق معصی
دچــار  زبــان  و  پــا  و  چشــم  و 
والــی  اگــر  می شــود.  معصیــت 
معیــوب شــود، رعیــت همــه معیــوب 
می بیننــد. آســیب  و  می شــوند 

ــامت کل در  ــت، س ــن جه ــه همی ب
و  اســت  قلــب  پرتــوی ســامت 
ــارت  ــد، طه ــر باش ــا طاه ــر آنج اگ
ــه  ــد. چنانچ ــرریز می کن ــا س از آنج
آنجــا آلــوده شــد، بایــد توبــه ی 
قلبــی کــرد تــا بــه دنبــال آن توبــه ی 
ــدارد  ــکان ن ــی حاصــل شــود. ام قالب
عصمــت  مرتبــه ی  بــه  شــما  دل 

ســمت  دســت تان  بــاز  و  برســد 
ــه ی  ــه مرتب ــرود. اگــر قلــب ب ــاه ب گن
طهــارت برســد، جــوارح مــا کــه در 
ــاه  ــال گن ــت، دنب ــال اس ــط فع محی
ــن  ــه ای ــب ب ــر قل ــی اگ نمــی رود. ول
مرتبــه نرســد، مثــًا چشــم کــه دچــار 
دنیــوی  زینت هــای  و  زخــارف 
ــا دخالــت شــیاطین جــن  می شــود، ب
و انــس، بــا تصویر هایــی مواجــه 
می شــود کــه بــه دل می نشــیند و 
حاصــل آن، تعلــق و تمنــا اســت. 
ــود،  ــده می ش ــه دی ــه ای ک ــر صحن اگ
عــاوه بــر حرمــت ســلوکی، حرمــت 
ــته باشــد،  ــم داش ــی ه شــرعی تکلیف
ــر  ــود. اگ ــز می ش ــر نی ــت بدت وضعی
ایــن تصویــر بــه قلــب برســد، بــه آن 
ــارت  ــا طه ــون ب ــد؛ چ ــیب می زن آس
باطنــی و فطــری ناهمســاز اســت. در 
ــدا  ــه ص ــر ب ــگ خط ــوارد زن ــن م ای
 درمی آیــد و بــه تعبیــر قــرآن: »إِنَّ
ــٌف ِ ــُهْمطائ ــْواإِذاَمسَّ ــَناتََّق الَِّذی
ــُروا؛]۲[ کســانی  ــیْطاِنتََذکَّ مِــَنالشَّ
ــون  ــد، چ ــروا دارن ــدا[ پ ــه ]از خ ک
وسوســه ای از جانب شــیطان بدیشــان 
ــد«. ــاد آورن ــه ی ــدا را[ ب ــد، ]خ رس
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در ارتبــاط بــا محــور قبلــی )طهــارت 
قلبــی(، ایــن تصاویــر بــه قلــب 
نمی رســد و اساســًا ایــن زخــارف از 
محیــط چشــم ســر عبــور نمی کنــد و 
ــا،  ــول جوان ه ــه ق ــود. ب ــر می ش فیلت
شــخصیت او فایــروال دارد و بــه 
ــدی  ــی، طبقه بن ــان حفاظت ــول آقای ق
دارد و دیگــر اینجــا امــکان عبــور 
)علیه الســام(  علــی  حضــرت  نــدارد. 
الباغــه  نهــج   ۲۸۹ حکمــت  در 
ــی ــاَمَض ِــيفِیَم ــد: »َکاَنل می فرمای
أٌَخفـِـياهللَِوَکاَنیُْعِظُمــُهفـِـيَعیْنِي
نْیـَـافـِـيَعیْنـِـهِ؛ در گذشــته  ِصَغــُرالدُّ
ــه  ــی داشــتم )ک ــرادری الهــی و دین ب
ــه او را  ــود(: آنچ ــن ب ــش چنی وصف
مــی داد،  بــزرگ جلــوه  نظــرم  در 
کوچکــِی دنیــا در نظــر او بــود«.

در مرحلــه ای کــه گفتیــم، دیــدن 
ممنــوع نیســت؛ بلکــه انتقــال آن 
جهــت  از  قلــب،  مرحلــه ی  بــه 
چراکــه  اســت؛  ممنــوع  ســلوکی 
دل را بازمــی دارد و آلــوده می کنــد 
آن  اگــر  امــا  و گرفتــار می شــود. 

صحنــه گنــاه و ممنــوع باشــد، »َســْهٌم
ــُموٌم«؛]۳[  ــَسَمْس ــَهامِإِبْلِی ــْنِس مِ
ــیطان  ــای ش ــمومی از تیره ــر مس تی
ــور  ــم عب ــط چش ــه از محی ــت ک اس
قلــب  بــه  مســتقیم  و  می کنــد 
آلــوده  شــود،  کــه  دل  می خــورد. 
و  می شــود  منتشــر  آلودگــی اش 
لــذا  می کنــد.  آلــوده  را  همه جــا 
اَبْصاَرُکــم ــوا »ُغضُّ  فرموده انــد: 
ــم هایتان  ــَب؛]۴[ چش ِ ــَرْوَنالَْعجائ تَ
را )از نامحــرم( بپوشــانید تــا عجایــب 
ــر چشــم  ــد«. اگ و شــگفتي ها را ببینی
ــی  ــد، عجایب ــت کنی ــود را مدیری خ
بــه  آلــوده  نــگاه  دیــد.  خواهیــد 
قلــب برســد، چشــم قلــب از رؤیــت 
حقایــق  دیــدن  و  جانــان  جمــال 
مربــوط بــه ملکــوت، نابینــا می شــود. 
کــه  بی ارزشــی  دیدن هــای  چــه 
ــری را پشــت ســر  ــای خطی نادیدن ه
ــی  ــه نابینایی های ــی آورد! چ ــود م خ
ــود دارد! ــرت ها وج ــه در آن حس ک
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توبه، واجب فوری است

چــون در معــرض گنــاه هســتیم، 
حالــت توبــه و اســتغفار بایــد در مــا 
ــه محــض ایجــاد  ــا ب دائمــی باشــد ت
شستشــوی  آلودگــی،  از  مرتبــه ای 
فــوری انجــام شــود. توبــه مثــل 
ــا  ــارت مســجد اســت. مســجد ب طه
دیگــر مکان هــا تفــاوت دارد و بــرای 
ــه ی  ــی دارد. از جمل ــودش احکام خ
ــت  ــارت آن اس ــجد، طه ــکام مس اح
ــوری اســت. اگــر در  کــه طهــارت ف
ــر  ــود، ب ــدا ش ــتی پی ــجد نجاس مس
ــت  ــب اس ــما واج ــن و ش ــه ی م هم
کــه بــرای طهــارت، فــوراً اقــدام 
کنیــم. اگــر یکــی از ما اقــدام کــرد، با 
توجــه بــه وجــوب کفایــی، از عهده ی 
ــی  ــود. آن کس ــاقط می ش ــران س دیگ
ــَرُماهللِ؛]۵[  ــُبَح ــوده: »الَقْل کــه فرم
ــب  ــت«، قل ــدا اس ــرم خ ــب، ح قل
شــما را مســجد جامــع وجــود شــما 
ــال  ــه ح ــوش ب ــت. خ ــرار داده اس ق
ــه  ــه را همیش ــن خان ــه ای ــانی ک کس
بــرای صاحب خانــه، طاهــر نــگاه 
ــل  ــا قائ ــزرگان م ــد. برخــی ب می دارن

هســتند کــه توبــه از جملــه واجبــات 
ــوع  ــض وق ــه مح ــت و ب ــوری اس ف
ــرد. ــه ک ــوراً توب ــد ف ــت، بای معصی

پــرورش  بــود  الزم  مطلــب  ایــن 
حضــرت  بدانیــم  تــا  شــود  داده 
ــت  ــه و عصم ــه ای از توب ــه مرتب چ
و طهــارت را بــه عنــوان مقصــد 
مــا  و  می کننــد  معرفــی  مــا  بــه 
ــم. ــذاری کنی ــا را هدف گ ــد کج بای

مِــْن لَِشــيْءٍ تَْجَعــْل َل »َو 
ِــَک«؛ ِــيَمْعِصیَت ــوذاًف ــانُُف َجَوارِِحنَ
جــوارح  و  اعضــا  از  هیچ یــک 
مــا، هیــچ نــوع ورودی، هرچنــد 
ــاه  ــه گن ــق، ب ــف و دقی ــدک و ظری ان
نداشــته باشــد. ایــن بــه آن معنــا 
اســت کــه حساســیت انســان نســبت 
بــه گنــاه افزایــش پیــدا می کنــد.

ــد؛  ــت کن ــا را رحم ــتاد م ــدا اس خ
یــک بــار اول صبــح در مجلــس 
ــا  ــرک کج ــیخ ت ــت: آن ش درس گف
اســت؟ اســم او را یــادش نبــود. 
گفــت زود او را پیــدا کنیــد. رفتیــم آن 
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آقــا را پیــدا کردیــم و آوردیــم. اســتاد 
بلنــد شــد و او را در آغــوش گرفــت 
و بوســید و بــه او محبــت کــرد و 
ــا  ــار دســت خــود نشــاند؛ ت او را کن
حــدی کــه بــه نظــرم بقیــه حســادت 
کردنــد. بعــد فرمودنــد: شــما از مــن 
رنجیــدی! قضیــه چــه بــود؟ ایــن آقــا 
در جلســات درس بــه اســتاد اشــکال 
ــید  ــؤاالتی می پرس ــرد و س وارد می ک
کــه برخــی از آنهــا بیهــوده بــود. روز 
قبــل هــم از اســتاد ســؤاالت زیــادی 
کــرده و اســتاد بــه او گفتــه بــود 
گویــا شــما رهــا نمی کنــی. ایــن آقــا 
هــم منفعــل شــده و تــا پایــان جلســه 
ســکوت کــرده بــود. بعــد اســتاد 
گفــت: شــما از مــن رنجیدی، ســحرم 
مشــکل پیــدا کــرد. ایــن حالــت 
نشــان دهنده ی پاکــی و صافــی اســت.

آیــت اهلل  مرحــوم  کــه  شــنیدم 
بروجــردی کــه فخــر شــیعه هســتند 
و شــکوه و جالــت خاصــی داشــتند، 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــر خــود واجــب ک ب
اگــر یــک بــار در مجلــس درس، 
یــا  ســائل  طلبــه ی  بــه  نســبت 

ــال  ــک س ــود، ی ــی ش ــئّال، عصبان س
ــت  ــن عصبانی ــر ای ــد! مگ روزه بگیرن
ــه  ــی آورد ک ــش م ــی پی ــه کدورت چ
بــرای  اســت  حاضــر  آقــا  ایــن 
ــرد؟! ــال روزه بگی ــک س ــع آن، ی رف

گناه، تمام وجود انسان را آلوده  
 می کند

یادتــان باشــد کــه اگــر معصیــت 
ــه ی  ــا توب ــد، ب ــاق بیفت جوارحــی اتف
فــوری، امــکان ســرایت ایــن ویروس 
بگیریــد؛  را  قلبــی  منطقــه ی  بــه 
وگرنــه ایــن آلودگــی محرومیــت 
ــد،  ــداد یاب ــه امت ــر چ ــی آورد و ه م
مــی آورد. وســیع تری  محرومیــت 

صحیفــه ی  شــارحین  برخــی 
ــس  ــه عک ــیر ب ــا تفس ــجادیه، اینج س
تَْجَعــْل »َل فرموده انــد:  و  کــرده 
نُُفــوذاً َجَوارِِحنَــا مِــْن لَِشــيْءٍ
ــْل ــی»َلتَْجَع ِــَک«یعن ــيَمْعِصیَت ِ ف
لَِشــيْءٍمـِـْنالمعاصــینُُفــوذاًفــی
َجَوارِِحنــا«. ایــن معنــای دقیقــی 
نیســت. آن طــور کــه مــن گفتــم معنــا 
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درســت می شــود و معنــای مــورد 
نظــر آنــان نیــز تأمیــن می شــود. 
ــم  ــرد، چش ــاه ک ــا گن ــم م ــر چش اگ
در معصیــت نفــوذ کــرده اســت و 
مرتکــب گنــاه شــده و ایــن معصیــت 
دارد  ســرایت  باالتــر  به مراتــب 
ــت  ــدورت و ظلم ــه ک ــا ک ــا آنج ت
آن، بــه محیــط قلــب می رســد و 
در  می کنــد.  محجــوب  را  قلــب 
آلــوده  مــا  عضــو  رفــت،  مســیر 
ــن  ــا در برگشــت، ای شــده اســت؛ ام
ــد. ــوده می کن ــا را آل ــب م ــگاه، قل ن

ــی  ــوش کس ــر گ ــد اگ گمــان نکنی
ــی در  ــود، آلودگ ــوده ش ــاه آل ــه گن ب
ــه  ــه ب ــد؛ بلک ــی می مان ــا باق همانج
قلــب ســرایت می کنــد. چنانچــه 
انســان یــک موســیقی حــرام یــا 
ــب  ــوده ای را شــنید، در قل صــوت آل
نزدیک تریــن  می گــذارد.  اثــر 
اســت  قلــب، چشــم  بــه  عضــو 
جــزء  بصــری  آلودگی هــای  و 
در  کــه  اســت  آلودگی هایــی 
ــوده  ــب را آل ــان قل ــن زم نزدیک تری
می ســازد. بعــد از چشــم، گــوش 

قــرار دارد و چنانچــه معصیت ســمعی 
و اســتماعی رخ دهــد، بیــن گــوش تا 
قلــب، فاصلــه ی بســیار کمــی اســت 
و بــه قلــب نفــوذ می کنــد و آن را 
ــی  ــن آلودگ ــر ای ــوده می ســازد. اگ آل
بــه محیــط قلــب رفــت، همــه ی 
ــاه  ــود و آن گن ــوده می ش ــوارح آل ج
همه جــا را نجــس می کنــد. مثــل 
ــه  ــه در فق ــروف مرتبط ــده ی ظ قاع
اســت. خیلــی مواظــب دلتــان باشــید.

این گونــه  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
و  می کننــد  هدف گــذاری 
می کننــد. تربیــت  این طــور 

اشتیاق به طاعت، نخستین  
ثمره ی توبه

ســلوک،  منــازل  در  انســان  اگــر 
ــه شــود و در  ــًا وارد منــزل توب حقیقت
ایــن منــزل مســتقر شــود و مســتودع 
ــن اســت  ــوه اش ای ــن می نباشــد، اولی
ــاد  ــت در او زی ــه طاع ــتیاق ب ــه اش ک
طاعــات  بی قــرار  و  می شــود 
ــا را  ــتهای م ــم اش ــاه ه ــود. گن می ش
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ــش  ــی کاه ــت اله ــه طاع ــبت ب نس
می دهــد. اگــر کســی نســبت بــه 
ــد  ــادش باش ــنگین اســت، ی ــاز س نم
ــب  ــاد اســت. قل ــی اش زی ــه آلودگ ک
ماننــد بــدن اگــر ســالم باشــد، اشــتها 
پیــدا می کنــد و بــوی غــذا، هــوش از 
ســر انســان گرســنه ی ســالم می بــرد. 
در برخــی مراحــل بیمــاری، انســان ها 
ــد  ــدن غــذا ب ــا دی ــو ی ــا ب حالشــان ب
می شــود کــه ایــن اثــر ناســالم بــودن 
اســت. عامــت ســامت باطنــی ـ که 
ــی  ــی و قلب ــز آن در طهــارت باطن رم
ــت. ــت اس ــتیاق در طاع ــت ـ اش اس

نفی مطلق گناه و طلب مطلق  
ثواب، مهم ترین خواسته ی ما 

در دعای نهم

ــوات  ــا صل ــا را ب ــام( تمن ــام )علیه الس ام
ــام(،  ــد )علیهم الس ــد و آل محم ــر محم ب
کــه فانــی در طاعــت و عاشــق طاعت 
ــدم  ــک ق ــد، ی ــق بودن ــرت ح حض
ــروع  ــب ش ــد و از قل ــر می برن جلوت
می کننــد و می فرماینــد: »َواْجَعــْل
َحــَرکاِت َو ُقُلوبِنَــا َهَمَســاِت

َو أَْعینِنَــا لََمَحــاِت َو أَْعَضائِنَــا
ــاِت ــیُموِجبَ ِ ــنَتِنَاف ــاِتأَلِْس لََهَج
ــات و  ــات همس ِــک«. روی کلم ثََواب
حــرکات و لمحــات و لهجــات دقــت 
کنیــد. یکــی در مــورد قلــب و بعــدی 
ــورد  ــدی در م ــا و بع ــورد اعض در م
چشــم و بعــدی در مــورد زبان اســت. 
اهــل بیــت اســتاد کل فــی الــکل 
هســتند؛ بــاور کنیــد خــارج از دنیــای 
ــازی و  ــت، عرفان ب ــل بی ــارف اه مع
ــا  ــرت اینج ــت. حض ــازی اس خودب
بــه طاعــت می خواهنــد؛  اشــتیاق 
ولــی ایــن شــوق را در مراتــب بــاالی 
خــود می خواهنــد و از قلــب شــروع 
می کننــد و ســراغ همــس القلــب 
می رونــد. همــس صدایــی اســت 
ــنود.  ــده می ش ــود گوین ــط خ ــه فق ک
ایــن همــان حــاالت درونــی قلبــی ما 
اســت کــه فقــط خــدا و خــود مــا از 
ــم. حضــرت از خــدا  آن اطــاع داری
می خواهنــد کــه آن کار خیلــی ظریف 
را در مســیر ایجــاب ثــواب خــودش 
ــراغ  ــرت س ــی حض ــد. وقت ــرار ده ق
ــرکات  ــه ی ح ــد، از کلم ــا می آی اعض
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هــر  و حرکــت  می کنــد  اســتفاده 
عضــو هــم بــه حســب همــان عضــو 
ــوی از  ــر عض ــه ه ــبت ب ــت. نس اس
و  هــم ظریف تریــن  مــا  اعضــای 
تعبیــر  بــا  حــرکات،  لطیف تریــن 
یــاد می شــود. حضــرت  حرکــت 
ــن  ــد. از بی ــا می کنن ــز تمن ــن را نی ای
ــورد  ــرت دو م ــا، حض ــه ی اعض هم
ــص  ــازند و تخصی ــته می س را برجس
بــه ذکــر می کننــد. مــورد اول، چشــم 
اســت و در مــورد چشــم، ســراغ 
ــار  ــم در کن ــد. چش ــات می رون لمح
ــد  ــم دارد. بع ــارات ه ــا، اش دیدن ه
می رونــد  زبــان  ســراغ  چشــم  از 
و آنجــا هــم مطلــب حضــرت در 
ــات  ــا و کلم ــودِ صحبت ه ــورد خ م
ــت.  ــات اس ــورد لهج ــت، در م نیس
ــم  ــم در فارســی می گویی ــان ه خودم
لهجــه و بــه لهجه هــای یــزدی و 
شــیرازی و ... اشــاره می کنیــم. در 
ــت  ــخاص حال ــی اش ــت برخ صحب
ــه آن را  ــت ک ــی اس ــول و عرض و ط
لهجــه می نامیــم. حضــرت اینجــا 
می گوینــد نــه فقــط گفتــار مــن 
ــه  ــد، بلک ــو باش ــت ت ــیر طاع در مس

ــدا  ــن ص ــا و ت ــراز و فرود ه ــی ف حت
و قبــض و بســط در کلمــات، در 
مســیر کســب ثــواب تــو باشــد.

تــا اینجــا چنــد نکتــه بــرای دوســتان 
ــه،  ــه توب ــوم شــد. اوج اشــتیاق ب معل
اشــتهای به طاعت اســت و در طاعت 
ــوید.  ــد ش ــد و هنرمن ــاال روی ــم ب ه
ــد و  ــروع کردن ــب ش ــرت از قل حض
ــس از آن  ــد و پ ســراغ جــوارح آمدن
دو عضــو را بــه خاطــر حساســیت و 
ــان  ــش سرنوشت سازش ــت و نق اهمی
مــا،  شــقاوت  یــا  ســعادت  در 
کــه  دادنــد  ذکــر  بــه  تخصیــص 
ــود. ــان ب یکــی چشــم و دیگــری زب

ــم؟!  ــا برس ــه کج ــد ب ــن بای ــا م ام
پایانــی  جملــه ی  در  حضــرت 
َحَســنٌَة تَُفوتَنَــا »َل می فرماینــد: 
َل َو َجــَزاَءک بَِهــا  نَْســتَِحقُّ
ــا ــتَْوِجُببَِه ــیئٌَةنَْس ــاَس ــیلَنَ تَبَْق
از  عَِقابَــک«؛ هیــچ کار حســنه ای 
ــد  ــون می توان ــود، چ ــوت نش ــن ف م
پــاداش  و  ثــواب  جذب کننــده ی 
ــچ  ــی در هی ــچ گناه ــد و هی ــو باش ت
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مــن  شــخصیتی  مراتــب  از  یــک 
ــاب  ــد عق ــه بخواه ــد ک ــی نمان باق
نفــی  کنــد.  مــن  متوجــه  را  تــو 
ــواب  ــق ث ــب مطل ــاه و طل ــق گن مطل
و حســنه، غایــت ســیری اســت کــه 
در دعــای نهــم تصویــر می شــود.

ــه حــق حضــرت  از خــدای متعــال ب
)علیه الســام( می خواهیــم  ســجاد  امــام 
کــه همــه ی آنچــه را حضــرت در این 
ــرم  ــه لطــف و ک ــته اند، ب ــا خواس دع
و عنایــت خــود، روزِی همــه ی مــا و 
ــد. ــتان حضــرت بفرمای ــه ی دوس هم
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