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ــاُم  »َو َكاَن مـِـْن ُدَعائـِـهِ َعَلیـْـهِ السَّ
ــا  ــومِ: یَ ــاِف الُْهُم ــى اْستِْكَش ِ ف
 ، ــمِّ ــَف الَْغ ، َو َكاِش ــمِّ ــارَِج الَْه َف
ــَرةِ  ــا َو ااْلِخ نْیَ ــاَن الدُّ ــا َرْحَم یَ
َعَلــى  َصــلِّ  َرِحیَمُهَمــا،  َو 
ــُرْج  ــٍد، َو اْف ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ــى یَــا  ــى، َو اْكِشــْف َغمِّ َهمِّ
َواِحــُد یَــا أََحــُد یَــا َصَمــُد 
ــْد  ــْم یُولَ ــْد َو لَ ِ ــْم یَل ــْن لَ ــا َم یَ
ــٌد،  ــوا أََح ــُه ُكُف ــْن لَ ــْم یَُك َو لَ
ــْب  ــى، َو اْذَه ِ ْرن ــى َو َطهِّ ِ اْعِصْمن
ــَة الُْكْرِســىِّ َو  ــَرأْ آیَ بِبَلِیَّتـِـى. َو اْق
ُ أََحٌد«. َذتَیْــِن َو ُقــْل ُهــَو اللَّ الُْمَعوِّ

ــال، در  ــروردگار متع ــف پ ــه لط ب
موضــوع  جدیــد،  ســال  آغــاز 
ســخن مــا، گــزارش مضامیــن زیبــا 
پنجاه وچهارمیــن  امیدبخــش  و 
ــت  ــجادیه اس ــه س ــای صحیف دع
کــه آخریــن دعــای صحیفه اســت.

مقــام  در  دعــا  ایــن  عنــوان 
از  گشــایش  درخواســت 
متعــال در گرفتاری هــا،  خــدای 
مشــکالت، غــم و اندوه هــا اســت. 
ــاب  ــدی و ن ــاًل توحی ــی کام نگاه
در ارتبــاط بــا نــوع مواجهــه ی 
انســان بــا دشــواری ها و غــم و 
ــی دارد انســان  ــان م ــدوه دارد. بی ان
غم هــای  بــا  مواجهــه  هنــگام 
طبیعــی دنیــا، چــه نــگاه و زاویــه ی 
دیــد و تصویــر ذهنــی داشــته 
باشــد. دربــاره ی ایــن موضــوع 
ــخن  ــه س ــای صحیف ــد ج در چن
ــی  ــا نگاه ــن دع ــت. ای ــده اس آم
شــیرین و آرام بخــش و امیدآفریــن 
دارد و کامــاًل متکــی بــه لطــف 
بــا  ارتبــاط  در  حضــرت حــق 
ــت. ــی اس ــاع و احوال ــن اوض چنی

ــتر  ــا بیش ــن دع ــرد ای ــون کارب اکن
و  هــّم  و  غــم  زیــرا  اســت؛ 
ــت.  ــده اس ــتر ش ــدوه و ... بیش ان
خواهــم  توضیــح  شــما  بــرای 
چیســت. هــّم  و  غــم  کــه  داد 
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دعای پنجاه وچهارم صحیفه، 
دعایی برای جامعه ی امروزی

مــا  زمانــه ی  زندگــی  طبــع 
ــوم  ــه در آن هم ــده ک ــوری ش ط
ــا  ــر ب ــا بش ــت و گوی ــراوان اس ف
خــود  بــرای  خویــش  دســت 
ــاد  ــئله ایج ــاری و مس ــًا گرفت دائم
چگونــه  نمی دانــد  و  می کنــد 
از ایــن مســئله های خودســاخته 
بــا  دعــا  ایــن  شــود.  خــارج 
خیلــی  مــا  زمانــه ی  وضعیــت 
ــی  ــبک زندگ ــت. س ــگ اس هماهن
و  علــوی  توحیــدی،  اســالمی، 
بــرای  دعــا  ایــن  در  ســجادی 
چنیــن مواقعــی بیــان شــده اســت 
و از همیــن دشــواری ها و فــراز 
و نشــیب ها، پلــی از معنویــت و 
توحیــد می ســازد. امــوری کــه 
می توانــد بازدارنــده باشــد و تولیــد 
ــان  ــز انس ــد و ترم ــردگی کن افس
حــال  و  بکشــد  زندگــی  در  را 
او را بگیــرد، بــا آمــوزش امــام 
ــرای  ــی ب ــه فرصت های ــالم(، ب )علیه الس

ــاع  ــکفتن و انقط ــد، ش ــال، رش اعت
از  انســان  تــا  می شــود  تبدیــل 
غیــر خــدای متعــال فاصلــه گیــرد. 
بــرای  بهانــه ای  دشــواری ها 
ــم  ــدا، عال ــا خ ــاط ب ــت ارتب تقوی
معنــا، عالــم غیــب، صعــود معنــوی 
و پرواز هــای عرفانــی می شــود.

بــه لطــف خــدای متعــال، دســتور 
جلســات و مباحثات ما بــرای چند 
ــود. ــد ب ــا خواه ــن دع ــه، ای جلس
امیدواریــم خــدای متعــال بــه لطف 
ــی  ــام نوران ــه ن ــود و ب ــَرم خ و َک
»فــارِج الَهــّم و کاِشــف الَغــّم؛ 
و  گرفتاری هــا  گشــایش دهنده 
ــی  ــا«، گشایش ــده غم ه برطرف کنن
بــرای بــرادران و خواهــران عزیزی 
ــور  ــون کش ــق گوناگ ــه در مناط ک
گرفتــار ســیل هســتند و وضعیــت 
دهــد؛  قــرار  دارنــد،  ســختی 
ایــن  ایــام  آنکــه  به خصــوص 
ــال در مناطــق مختلــف کشــور،  ابت
مقــداری طوالنــی شــده اســت.
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مشکالت سیل، ما را از شکر 

نعمت باران غافل نکند

چشــمه ی فیــض و لطــف خــدای 
متعــال بــه ســوی کشــور مــا 
بــاز شــده و جوشــیدن گرفتــه 
ــراوان  ــکر ف ــای ش ــه ج ــت ک اس
ــات،  ــل ابتالئ ــه دلی ــا ب دارد؛ منته
ــاره  ــت آن اش ــه نعم ــود ب نمی ش
ــوص  ــد به خص ــان بای ــرد و انس ک
جمع هــای  و  تریبون هــا  در 
ــد. مــن هــم  عمومــی مالحظــه کن
ــی  ــه، خیل ــاز جمع ــه ی نم در خطب
بااحتیــاط و لطیــف گفتــم کــه ایــن 
ــود  ــث ش ــد باع ــواری ها نبای دش
انســان از جنبــه ی نعمــت و شــکر 
و  محاســبه ها  شــود.  غافــل  آن 
جمع بندی هــا، کشــور مــا را در 
ــا در  ــود و م ــرده ب ــز ب ــط قرم خ
ــم. بحــران  ــه ی بحــران آب بودی لب
ــت  ــادی نیس ــی ع ــم بحران آب ه
ــات  ــد، از ابتالئ ــش بیای ــر پی و اگ
بســیار ســنگین اســت. کســانی کــه 
ــئولیت  ــور مس ــش آب کش در بخ

کــه  اســت  مدت هــا  دارنــد، 
نگــران تأمیــن آب برخــی اســتان ها 
ــد. رئیس جمهور تاجیکســتان،  بودن
امــام علــی رحمــان، در یــک ســفر 
و در جلســه ای خصوصــی بــه مــن 
گفــت: ایــن قــدر بــه نفــت و گاز 
خودتــان ننازیــد کــه در آینــده ، 
اســت و  مســئله، مســئله ی آب 
ــده  ــا برن ــگ آب، م آن روز در جن
کامــاًل  آنــان  کشــور  هســتیم. 
آب  ذخایــر  و  اســت  آب  روی 
می گفــت:  دارد.  فوق العــاده ای 
آن وقــت شــما بایــد در نوبــت 
بایســتید تــا مــا مقــداری بــه شــما 
آب دهیــم. نزدیــک بــود بــه جایــی 
برســیم کــه از همیــن تاجیکســتان 
آب بخریــم. ولــی خــدای متعال از 
ــت  ــَرم و لطــف و عنای فضــل و َک
خــود، نزوالتــی نصیــب ملــت 
و  بیابان هــا  و  دشــت ها  و  کــرد 
ــد  ــی ش ــی غن ــفره های زیرزمین س
احیــا  مرداب هــا  و  تاالب هــا  و 
شــد؛ از دریاچــه ی ارومیــه گرفتــه 
تــا تــاالب انزلــی و ... ایــن لطــف 
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خــدای متعــال در آغــاز ســال 
جدیــد بــرای ملــت مــا بــزرگ بود.

ــی  ــت، اتفاقات ــن نعم ــار ای در کن
 افتــد کــه باعــث شــد حــق شــکر 
ادا نشــود. آخریــن مباحــث مــا در 
ــکر و  ــز از ش ــکر و عج ــورد ش م
ــود.  ــه عجــز از شــکر ب ــراف ب اعت
اکنــون هــم چنیــن وضعــی داریــم؛ 
امــا بایــد گفتمــان غالــب، گفتمــان 
ــه خاطــر عظمــت نعمــت  شــکر ب
آن  عواقــب  و  شــرایط  باشــد. 
ــد  ــد و ببینی ــه کنی بحــران را مطالع
کــه چــه باغ هــا از بیــن رفــت 
چقــدر  اســتان ها  برخــی  در  و 
ــود. مــا  ــی شــده ب وضعیــت بحران
و  هســتیم  مســرفی  انســان های 
ــب  ــا، عی ــرت آق ــر حض ــه تعبی ب
ملــی مــا اســراف اســت؛ از جملــه 
در مــورد آب، چــه در شــرب و 
در  چــه  و  کشــاورزی  در  چــه 
می کنیــم. اســراف  صنعــت، 
در  ســبزواری  حاجــی  مرحــوم 
کــه  منظومــه  شــریف  کتــاب 

اســت،  نورانــی  بســیار  کتابــی 
ــدی  ــای توحی ــًا بخش ه مخصوص
آن  بهره بــرداری  توفیــق  آن کــه 
ــوقت  ــت اهلل خوش ــر آی را از محض
ــث  ــن بح ــه ای ــی ب ــتیم، وقت داش
می رســد کــه در دنیــا ماجــرای 
گرفتاری هــا و شــرور را چطــور 
در  داد،  توضیــح  می شــود 
ایــن  جریــان  می گویــد  بیتــی 
ــات و نســبت  ــا و ابتالئ گرفتاری ه
ابتــالی  مثــل  خیــرات،  بــا  آن 
یــک بــدن ســالم بــه ســنگ مثانــه 
ــی  ــی فن ــال ایشــان خیل اســت. مث
اســت. کســی کــه بــه حجرالمثانــه 
مبتــال اســت، دردی جانــکاه دارد و 
ــا  ــد. ام ــام وجــودش درد می کن تم
ایــن درد اصــاًل خطرناک نیســت و 
جــاِن شــخص را تهدیــد نمی کنــد. 
نظــام  در  می فرمایــد  ایشــان 
گرفتاری هــا  و  ابتالئــات  عالــم 
ماننــد  خیــرات،  نســبت  بــه 
ــه  ــه اســت و کســی ک ــنگ مثان س
ظرفیت هــای  و  امکانــات  دارای 
ــک  ــراوان اســت، فقــط دچــار ی ف
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ابتــالی مختصــر شــده اســت.

امــام حســن عســکری )علیه الســالم( 
و  گرفتــاری  »هیــچ  فرموده انــد: 
بالیــی  نیســت، مگــر آنکــه نعمتــی 
ــه  ــان گرفت ــد آن را در می از خداون
ــیار  ــت بس ــن روای ــت«.]۱[ ای اس
زیبــا، قاعــده ای را مطــرح می کنــد 
کــه هیــچ ابتالئــی در زندگــی 
ــردی و اجتماعــی نیســت، مگــر  ف
ــت  ــی اس ــن آن، نعمت ــه در مت آنک
کــه بــه آن احاطــه دارد. ســیل 
بــود. این طــور  واقعــًا  اخیــر، 

 

جامعه ی ایمانی، تهدیدها را به 
فرصت تبدیل می کند

ظاهــراً جامعــه ی مــا با خشکســالی 
ــدی  ــود و دیگــر امی ــده ب ــار آم کن
نداشــتیم. حــال خــدای متعــال 
ابــواب فیــض و لطــف و رحمــت 
خــود را بــاز کــرده اســت. بــا ایــن 
حــال عزیزانــی از مــا گرفتــار شــده 
ــر  ــرض خط ــتان هایی در مع و اس

ــازی  ــا خودس ــد؛ ام ــرار گرفته ان ق
ــد. اگــر  بزرگــی دارد اتفــاق می افت
ــی  ــدی و نگرش ــگاه توحی ــن ن ای
کــه از متــن صحیفــه ی مبارکــه 
کــه لــّب لبــاب قــرآن اســت، 
اســتخراج  شــود و جامعــه بــه 
ــری  ــری و ذک ــتگاه فک ــن دس چنی
ــن  ــا چنی ــی ب ــد، وقت ــز باش مجه
می شــود،  روبــه رو  صحنه هایــی 
ــای  ــه فرصت ه ــا را ب ــه ی اینه هم
می کنــد. تبدیــل  معنــوی 

ــی  ــخصی یعن ــای ش ــه جنبه ه البت
افــرادی کــه در مســیر زندگــی 
ــات  ــات و ابتالئ ــه امتحان ــود ب خ
ــه جــای خــود  ــال می شــوند، ب مبت
باقــی اســت. قــرآن می فرمایــد: 
ِّــَن الَْخــْوِف  »َولَنَبُْلَونَُّكــم بَِشــْيءٍ م
ــَواِل  ــَن الْْم ِّ ــٍص م ــوِع َونَْق َوالُْج
َوالْنُفــسِ َوالثََّمــَراِت؛]۲[ و قطعــًا 
شــما را بــه چیــزی از ]قبیــل[ 
ــی در  ــنگی و کاهش ــرس و گرس ت
امــوال و جان هــا و محصــوالت 
ــه  ــت ک ــب اس ــم«. جال می  آزمایی
در ســیل همــه ی اینهــا هســت. 
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ــه ی  ــی ائم ــا برخ ــن ب ــب م دیش
در خوزســتان صحبــت  جمعــه 
ــر بخــش  می کــردم، می گفتنــد ب
زیادی از اســتان ســیل وارد نشــده، 
امــا حالــت خــوف، مدت ها اســت 
ــت.  ــده اس ــردم وارد ش ــر م ــه ب ک
ــا  ــت: م ــزه می گف ــه هوی امام جمع
ســیل  معــرض  در  بهمن مــاه  از 
هســتیم و مــدام بــه مــا می گوینــد 
ــوع  ــیل، ج ــید. در س ــب باش مراق
عــادی  نیازمندی هــای  کــه 
و  دارد  وجــود  اســت،  زندگــی 
نقــص امــوال هــم فــراوان اســت؛ 
ــس  ــص انف ــبختانه نق ــی خوش ول
آن خیلــی زیــاد نبــود؛ گرچــه کــم 
ــت  ــک وق ــاد اســت. ی ــم زی آن ه
یــک زلزلــه می آیــد و ناگهــان 
هــزاران نفــر از بیــن می رونــد؛ 
ماجــرا  ایــن  در  الحمــدهلل  امــا 
ــوده اســت. تلفــات انســانی کــم ب

 
عبرت ها و درس های سیل

ــی  در کشــاورزی و زندگــی عموم
ــش  ــی پی ــردم و ...، گرفتاری های م
آمــده اســت؛ امــا جامعه  بــا نگرش 
می توانــد  صبــر،  و  توحیــدی 
همیــن ابتــال را بــه فرصتــی بــرای 
جالــب  کنــد.  تبدیــل  شــکفتن 
ــی،  ــتره میهن ــال در گس ــه ابت اینک
ابتــال نیســت، و نعمــت اســت. 
ــا  ــده، ب ــش آم ــال پی ــه ابت ــا ک آنج
چنیــن نگاهــی، تبدیــل بــه فرصتی 
برای خودســازی، رشــد، بهســازی 
ــتا ها،  ــردن روس ــاد ک ــا، آب محیط ه
ــر  ــاذ تدابی ــا، اتخ ــی قنات ه الیروب
ــات  ــی از اقدام ــد، قدرشناس جدی
از  جلوگیــری  و  انجام شــده 
و  انفســی  خطرنــاک  اتفاقــات 
... باشــد. اگــر همیــن ســد های 
بــزرگ و باعظمــت نبــود، چه بســا 
اتفاقــات بدتــری رخ مــی داد. آنجــا 
کــه کــم و کاســتی و غفلــت داریــم 
نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد. 
ــانی  ــت امدادرس ــون وق ــا اکن منته
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و وحــدت ملــی بــرای کاهــش 
آالم اســت و بعــد از آن، نوبــت 
آنجــا  اســت.  و ســاز  ســاخت 
ــت های  ــه سیاس ــت ک ــت اس فرص
ابالغــی رهبــر عزیزمــان در ارتبــاط 
تحلیــل  را  زیســت  محیــط  بــا 
ــه  ــوط ب ــت های مرب ــد. سیاس کنن
ــازی، آب  ــت، شهرس ــط زیس محی
ــا  ــده و آنج ــالغ ش ــمًا اب و ... رس
نقشــه ی راه حفــظ کشــور در برابــر 
ــری  ــات و جلوگی ــوع ابتالئ ــن ن ای
اســت. آمــده  گرفتــاری  از 

در شــهر دماونــد، هــر ســه چهــار 
ــد و  ــیل می آم ــار س ــک ب ــال ی س
ــین ها  ــا و ماش ــا و خانه ه درخت ه
ــّرش و صــدا  ــرد. غ ــود می ک را ناب
ــاک  ــًا خوفن ــه ی ســیل واقع و حمل
ــا چهــار مــورد  اســت. مــن ســه ی
دارم.  یــاد  بــه  را  ســیل  آن  از 
بچه هــای جهــاد ســازندگی طــرح 
آبخیــزداری را در آن منطقــه اجــرا 
کردنــد و تمــام مســیل ها و دره هــا 
کرســی چینی  ارتفاعــات  در  را 

کردنــد. خیلــی دیدنــی اســت. 
بــا وجــود باران هــای به مراتــب 
اســت  دهــه  ســه  ســنگین تر، 
نداریــم. ســیل  دیگــر  کــه 

ماجــرای  در  مهم تــر  عبــرت 
ــه در  ــت ک ــران اس ــت بح مدیری
ــاب  ــرپل ذه ــه ی س ــرای زلزل ماج
هــم مشــاهده شــد. آنچــه مــا 
داریــم، پاســخگو نیســت و نیازمند 
بــا  هســتیم.  ســریع تر  واکنــش 
ــف،  ــدت، عواط ــن، وح ــود ای وج
ــی  ــا و قدرشناس ــا، دعا ه محبت ه
از نعمــت، واقعــًا ســتودنی اســت. 
ــل  ــان پ ــن زم ــا در کوتاه تری بچه ه
می زننــد و ارتباط هــا را برقــرار 
ــاع  ــوای دف ــال و ه ــد و ح می کنن
مقــدس و مواکــب و ... برقــرار 
صفــای  و  معنویــات  اســت. 
مخصوصــًا  صحنه هــا،  ایــن 
بــرای جوان هــا فــراوان اســت.

امیــدوارم خــدای تبــارک و تعالــی 
مشــکالت  و  گرفتاری هــا  ایــن 
بــا  و  خــودش  لطــف  بــه  را 
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همــت مــردم و کمــک نهاد هــا 
مرتفــع ســازد و ملــت مــا تــا 
ــن  ــرکات ای ــال از ب ــال های س س
باشــد. بهره منــد  نعمت هــا 

شــده  شــروع  ترســالی  اگــر 
ــب  ــات متناس ــد اقدام ــد، بای باش
شــود.  شــروع  ســریع  آن  بــا 
مثــاًل رودخانــه ای کــه ســال ها 
ــی  ــت، الیروب ــده اس ــی نش الیروب
و دیوارچینــی شــود. بیــن شــهرها 
ایجــاد  مانــع  رودخانه هــا  و 
شــود. ســاخت و ســاز در حاشــیه 
گــردد.  ممنــوع  رودخانه هــا 
ســایر  و  تهــران  از  دماونــد  در 
ــه گمــان اینکــه  ــده و ب شــهرها آم
ــر اســت و  ــه باصفات ــار رودخان کن
ــم  ــابی ه صاحــب درســت و حس
ــن  ــاخته اند. همی ــه س ــدارد، خان ن
رحمــت  کــه  می شــود  باعــث 
بــرای مــا بــه نقمــت تبدیــل شــود.

 

اندوه مؤمنان بابت پایان یافتن 
ماه رجب

ــد.  ــروع ش ــعبان ش ــم ش ــاه معّظ م
مــاه مکــّرم رجــب کــه بســیار زیبا، 
ــده،  ــی، پیش برن ــزا، نوران بهجت اف
پرگشــایش و پرفتوحــات بــود، 
پشــت ســر گذاشــته شــد و شــما 
ــره  ــت به ــن ظرفی ــداهلل از ای بحم
داشــتید. مــاه رجــب گذشــت و مــا 
ــن  ــل ف ــم. اه آن را از دســت دادی
ــب  ــاه رج ــی م ــه وقت ــد ک می دانن
ــی چــه! حــق  ــام می شــود، یعن تم
ــه  ــی ک ــد کس ــان مانن ــت انس اس
ــود را  ــز خ ــا عزی ــادر ی ــدر و م پ
ــاه رجــب  ــی م از دســت داده، وقت
رو بــه اتمــام اســت، ضجــه بزنــد. 
ــه  ــی ب ــب کس ــاه رج ــر م در آخ
)علیه الســالم(  امــام صــادق  خدمــت 
آیــا  فرمــود:  حضــرت  رســید. 
در ایــن مــاه روزه گرفتــه ای؟ او 
ــود:  ــرت فرم ــه. حض ــد: ن می گوی
ــت داده ای  ــواب از دس ــدر ث آن ق
کــه انــدازه ی آن را کســی جــز خدا 
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نمی دانــد!]۳[ اگــر همــه ی عالــم را 
ــد جــای  ــد، نمی توان ــو بدهن ــه ت ب
آن برداشــت های معنــوی را پــر 
ــد. شــما الحمــدهلل از بهره هــای  کن
ــد و روزه  ــاه اســتفاده کردی ــن م ای
گرفتیــد و اعتــکاف رفتیــد و ...

 

سیری کوتاه در صلوات شعبانیه

در مــاه شــعبان قــرار داریــم؛ ماهی 
ِّــَک؛ مــاه پیامبــرت«  کــه »َشــْهُر نَبِی
)علیه الســالم(  ســجاد  امــام  اســت. 
ترســیم دلپذیــری از ایــن مــاه 
ــات  ــا آن مقدم ــد؛ ب ــه می کنن ارائ
ــه  ــه ب ــوات و توج ــه صل ــه هم ک
ــت.  ــه اس ــای الهی ــت عظم حقیق
ــر  ــه ی مه ــعبانیه جنب ــوات ش صل
ــه را در  ــوات الهی ــف در جل و لط
خــود دارد. امــام، مــاه شــعبان را در 
ــد و  ــی می کنن ــا معرف ــای دع فض
ــد:  ــد می فرماین ــه خداون خطــاب ب
ــَک؛ ایــن مــاه،  ِّ ــْهُر نَبِی ــَذا َش »َو َه
اگــر  تــو اســت«.  پیامبــر  مــاه 
ــن  ــت امیرالمؤمنی ــه دس ــن را ب ای

خطابــه ای  بدهیــم،  )علیه الســالم( 

ــد  ــه می کن ــردم ارائ ــه م ــاب ب خط
ــام ســجاد )علیه الســالم(  ــه ام ــی ب و وقت
ــا  ــک دع ــه ی ــل ب ــد، تبدی می رس
می شــود. الهیــه  مخاطبــات  در 

»َو َهَذا َشــْهُر نَبِیَِّک َســیِِّد ُرُســلَِک 
ـِذی َحَفْفتَــُه مِنْــَک  َشــْعبَاُن الَـّ
ــاه  ــن م ــَواِن؛ ای ْض ــةِ َو الرِّ ْحَم بِالَرّ
ــرور  ــو اســت، آن َس ــر ت ــاه پیامب م
فرســتادگان، شــعبانی کــه آن را بــه 
ــاندی«.  ــت پوش ــت و رضوان رحم
از ســوی پــروردگار متعــال و از 
ــن  ــَرم او، ای ــف و َک ــه ی لط خزان
مــاه محفــوف بــه رحمــت اســت.

تعبیــری در نهــج البالغــه در مــورد 
دنیــا آمــده کــه هرچــه طاعــت در 
دنیــا هســت، محفــوف بــه مــکاره 
ــت اســت،  ــه معصی اســت و هرچ
ــر  ــا صب ــهوات. ب ــه ش ــوف ب محف
بــر طاعــت اســت کــه انســان 
ــه  ــت ک ــز طاع ــه مغ ــد ب می توان
ــال  ــدای متع ــاص خ ــه ی خ هدی
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ــت  ــه معصی ــد. هرچ ــت، برس اس
و  لــذت  بــه  اســت،  دنیــا  در 
ــت.  ــده اس ــوف ش ــهوت محف ش
ــت  ــر معصی ــر ب ــی صب ــر کس اگ
ــم  ــق جهن ــا عم ــد، ت ــته باش نداش
پیــش مــی رود. البتــه در محــور 
ــل  ــن قاب ــم ای ــی ه ــر مصیبت صب
توجــه اســت. در بخــش قبلــی 
گفتیــم کــه زندگــی انســان در دنیــا 
ــت و از  ــا اس ــا بال ه ــده ی ب پیچی
ــی،  ــدا می کن ــات پی ــه نج ــی ک یک
بــا دیگــری گرفتــار می شــوی. 
َو  بَِحَرامَِهــا  َحَالََهــا  »َفَخَلــَط 
ــا بَِمْوتَِها  َها َو َحیَاتََه ــا بَِشــرِّ َخیَْرَه
حــالل  َهــا؛]۴[  بُِمرِّ ُحْلَوَهــا  َو 
نیکویــي اش  بــه حــرام و  را  آن 
را  زندگانــي اش  و  بــدی  بــه  را 
بــه مــرگ و شــیریني اش را بــه 
خیــر  اینجــا  آمیخــت«.  تلخــی 
و شــر و شــیرینی و تلخــی و ... 
ــم هســت و انســان  ــا ه همگــی ب
تــا می خواهــد طعــم ســالمتی 
می آیــد. بیمــاری  بچشــد،  را 

 

چگونه می توان از ماه شعبان 
بهره برد؟

ــعبان را  ــاه ش ــی م ــُه«، یعن »َحَفْفتَ
بــا رحمــت و رضوانــی پیچیــده ای 
ــد و  ــزه می کن ــه شستشــو و پاکی ک
ــن  ــد. چــرا ای ــی می ده اوج و تعال
ــت و  ــطح از رحم ــن س ــاه در ای م
رضــوان الهــی اســت؟ چــون ایــن 
ــه  ــت. چگون ــر اس ــاهِ پیامب ــاه، م م
و  رحمــت  ایــن  از  می شــود 
بایــد  شــد؟  بهره منــد  رضــوان 
پیامبــر  ببینیــم روش و ســیره ی 
چــه بــود. »الَّــِذی َكاَن َرُســوُل اللِ 
ــلََّم  ِــهِ و َس ــهِ َو آل ــى اللُ َعَلیْ َصلَّ
ــهِ  ــهِ َو قِیَامِ ــى ِصیَامِ ِ ــْدأَُب ف یَ
ــه  ــهِ؛ ماهــی ک ــهِ َو أَیّامِ ِــى لَیَالِی ف
ــر او  ــدا ب ــدا )درود خ ــول خ رس
و خاندانــش بــاد(، در روزه داری 
و به پــاداری عبــادت در شــب ها 
تــوان  تمــام  بــا  روزهایــش  و 
بــه  دأب  می کــرد«.  کوشــش 
ــه ی  ــای روش و ســیره و برنام معن
مــداوم اســت. برنامــه ی جــدی 
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ــام و  ــاه، صی ــن م ــرت در ای حض
قیــام بــود و شــب را بــه مناجــات 
و نمــاز و قیــام، و روز را بــه روزه 
ــد:  ــه می گوی ــد. بالفاصل می گذران
ــتِنَاِن  ــى االْس ــا َعَل ــمَّ َفَأعِنَّ »اللَُّه
ــَفاَعةِ  بُِســنَّتِهِ فِیــهِ َو نَیْــِل الشَّ
ــهِ؛ خدایــا! مــا را در ایــن مــاه  لََدیْ
ــروی از روشــش و رســیدن  ــه پی ب
بــه شــفاعتش یــاری فرمــا«. یعنــی 
ــر  ــن ســنت پیامب ــه همی ــا هــم ب م
موفــق شــویم و بــه ســنت صاحب 
ایــن مــاه قیــام کنیــم و مــا را بــرای 
ایــن موضــوع یــاری کــن. ادامــه ی 
آن هــم بســیار شــیرین اســت: 
ــفِیعًا  ــى َش ِ ــُه ل ــمَّ َو اْجَعْل »اللَُّه
ــا؛  ــَک َمْهیَع ــًا إِلَیْ ــفَّعا َو َطرِیق ُمَش
خدایــا! او را بــرا مــن شــفیعی 
بــا شــفاعت پذیرفتــه و راهــی 
روشــن بــه ســویت قــرار ده«.

 
روزه ی ماه شعبان را از دست 

ندهید

ــی  ــا جای ــران! ت ــرادران و خواه ب
ــکان،  ــد ام ــد و در ح ــه می توانی ک
ــر  ــا در نظ ــه ب ــد؛ البت روزه بگیری
گرفتــن ســالمت جســمی و عــدم 
تزاحــم بــا واجبــات بزرگ تــر. 
مثــاًل بنــده  مســئولیت هایی دارم 
ــرم،  ــم روزه بگی ــر بخواه ــه اگ ک
نمی توانــم آن وظیفــه ی واجــب 
دهــم.  انجــام  به شایســتگی  را 
ــر  ــه خاط ــد ب ــی بخواه ــر کس اگ
مســتحب در یــک واجــب کــم 
ــد.  ــن کار را بکن ــد ای بگــذارد، نبای
ــان  ــورت، حرامت ــن ص ــر ای در غی
ــی  ــد! کس ــر روزه نگیری ــد اگ باش
کــه هــم ســالم اســت و هــم 
بــا وجــود روزه بــه درس و کار 
می رســد،  خــود  واجبــات  و 
از دســت دهــد. نبایــد روزه را 
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ظرفیت ویژه ی مناجات شعبانیه

قیــام  اهــل  بحمــداهلل  شــما 
شــب های  در  ولــی  هســتید، 
مــاه معّظــم شــعبان، قســمتی را 
بــه طــور خــاص بــه گفتگــو 
اختصــاص  متعــال  خــدای  بــا 
محتــوای  خوشــبختانه  دهیــد. 
آن را بــه مــا داده انــد. مناجــات 
شــریفه ی شــعبانیه واقعــًا باشــکوه، 
ــت.  ــا اس ــق و زیب ــت، عمی باعظم
مــا در بیــن مناجــات نقل شــده 
مناجاتــی  )علیهم الســالم(،  ائمــه  از 
نمی شناســیم کــه آتــش عشــق 
این قــدر  بــه خــدای متعــال را 
تــا  مناجاتــی  ســازد.  شــعله ور 
ایــن  در  و  لطیــف  حــد  ایــن 
نمی شناســیم.  عرفــان  از  ســطح 
بــا  شــعبانیه  مناجــات  نســبت 
ــبت  ــد نس ــا مانن ــایر مناجات ه س
خــود امیرالمؤمنیــن )علیه الســالم( بــا 
اســت. )علیهم الســالم(  ائمــه  ســایر 

ســاحت  از  شــعبانیه  مناجــات 
ــرده  ــی ک ــی تجل ــام عل ــه ن مقدس
امیرالمؤمنیــن  بچه هــای  اســت. 
ــد.  ــدر آن را بدانن ــد ق ــالم( بای )علیه الس

ــما  ــد و ش ــن را گفته ان ــش ای اهل
خــدا  شــنیده اید.  مکــرر  هــم 
حضــرت  عالی قدرمــان  اســتاد 
ــد  ــت اهلل بهجــت را رحمــت کن آی
ــد در  ــا هرچن ــود: اینه ــه می فرم ک
مــاه شــعبان وارد شــده اســت، امــا 
ــرای  ــه ب ــت ک ــن نیس ــش ای معنای
ــش  ــه معنای ــت؛ بلک ــاه اس ــن م ای
ــت  ــا فرص ــه اینج ــت ک ــن اس ای
تمریــن و چشــیدن اســت تــا برای 
طــول ســال، آن را روان کنیــد. 
برخــی، از مــاه شــعبان کــه خــارج 
می شــوند، تــا مــاه شــعبان بعــدی، 
کاری بــا مناجــات شــعبانیه ندارند.

ویــژه ای  مــاه شــعبان ظرفیــت 
بــرای انــس، آشــتی، ارتبــاط و 
بــا  انســان  تــا  دارد  بهره منــدی 
عالــم بــاال ارتبــاط پیــدا کنــد. 
ان شــاءاهلل از ســقایت امیرالمؤمنیــن 
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ــوید و وارد  ــت ش ــالم( سرمس )علیه الس

مــاه مبــارک رمضــان شــوید. اگــر 
کســی شــهد مناجــات شــعبانیه را 
بچشــد، آن وقــت مــاه رمضــان 
او مــاه رمضــان می شــود. اگــر 
کســی ســّر مــاه شــعبان را در 
روزه ی مــاه شــعبان دریافــت کنــد، 
ــان او  ــاه رمض ــت روزه ی م آن وق
ــد باشــد. روزه ای می شــود کــه بای

مناجــات  قــدر  رفقــا! 
بدانیــد. را  شــعبانیه  شــریفه ی 

دعــای ظهرگاهــی هــم کــه از 
امــام ســجاد )علیه الســالم( در قالــب 
صلــوات وارد شــده و مشــهور 
اســت،  شــعبانیه  صلــوات  بــه 
ــوید. ــد ش ــد و از آن بهره من دریابی

 

شعبان، ماه گشایش و فتوحات 
ماّدی و معنوی

ظرفیــت  دارای  شــعبان، 
فوق العــاده ای اســت. ایــن مــاه 
و  گشــادگی  و  فتــح  حالــت 
دارد.  عجیبــی  خیلــی  گشــایش 
ــایش آن  ــاه و گش ــن م ــعه ی ای س
ــه  ــاب ب ــرف انتس ــر ش ــه خاط ب
ســاحت قــدس نبــوی بــا تجلیــات 
ایــن مــاه اســت.  حضــرت در 
ــان و  ــر ملکــوت زم ــعبان از نظ ش
ــت  ــته اس ــری توانس ــه ی ده جنب
ــد  ــدا کن ــا پی ــِم م ــه عال ــی ب اتصال
ــا  ــم ب ــر اعظ ــا، پیامب ــِم م و در عال
امــام حســین و امــام ســجاد و 
حضــرت ابوالفضــل و حضــرت 
بقیــت اهلل  علی اکبــر و حضــرت 
اســت.  کــرده  تجلــی  )علیهم الســالم( 

چــه خبــر اســت؟! ایــن مــاه، 
ــات و  ــت و تجلی ــر اس ــاه پیامب م
جلوه گری هــای حضــرت، یکــی 
ــود. ــده می ش ــری دی ــر از دیگ بهت
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رابطه ی ماه شعبان و امام 

حسین )علیه السالم(

ــرار  ــاه ق ــن م ــوم ای ــب س در ش
درخشــش  شــب  کــه  داریــد 
طلعــت نبــوی در ســیمای حســینی 
شــرِف  ایــن  این قــدر  اســت. 
انتســاب عجیــب اســت کــه در 
اکــرم  پیامبــر  تعابیــر،  بعضــی 
حســین  نمی گویــد  )صلی اهلل علیه وآلــه( 

از مــن اســت؛ بلکــه می گویــد 
مــن از حســین هســتم. اهــل معنــا 
ــیٍْن«]۵[  ــْن ُحَس ــا مِ َ ــه ی »أَن دیوان
ــون  ــه جن ــن اســت ک هســتند و ای
ــد  ــت می گوین ــل دق ــی آورد. اه م
»ُحَســیٌْن مِنـِّـي« قابــل درک اســت، 
ــه  ــیٍْن« چ ــْن ُحَس ــا مِ َ ــا در »أَن ام
ــدم  ــر اســت؟! در نســخه ای دی خب
کــه: »أَنـَـا مـِـْن ُحَســیْن و ُحَســیْن 
ــب اســت.  ــن از اعاجی ــى« و ای مِنّ
ایــن همــان جهتــی اســت کــه قبــل 
ــر و  ــود پیامب ــه خ از والدت او، ب
ــن  ــه ی طاهــره و امیرالمؤمنی صدیق
دادنــد  را  آن  خبــر  )علیهم الســالم( 

ــل  ــهادته قب ــود بش ــه: »الموع ک
از  قبــل  یعنــی  اســتهاله«؛]۶[ 
ــن  ــینی در ای ــت حس ــوع طلع طل
ــرخ او  ــروب س ــورد غ ــاه، در م م
اســت. شــده  گفتــه  ســخن ها 

ــینیه  ــص الحس ــم از خصائ ــن ه ای
اســت. در همیــن دعــای فــردا 
کــه از ناحیــه ی امــام عســکری 
)علیه الســالم( بــه صــورت توقیــع صــادر 

شــده اســت، ایــن را بخوانیــد 
و حــق مســئله را ادا کنیــد کــه 
آنجــا همیــن مســاله آمــده اســت. 
جالــب اســت کــه دعــای روز 
ــداهلل )علیه الســالم( سرشــار  والدت اباعب
از بشــارت بــه رجعــت اســت. 
بنیان گــذارِی  و  ســرمایه گذاری 
بــا  آخریــن  تجلــی  آن  اصلــی 
ــه ایــن ترتیــب  اباعبــداهلل اســت. ب
و  الُحــدوث  »نَبَــوی  اســالم 
می شــود. البَقــاء«  ُحســینى 
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ــد از  ــه( بع ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک پیامب
بوســه بــر لب هــای اباعبــداهلل، 
ــود:  در حــال شــوق و ابتهــاج فرم
ــیْنًا؛  ــبَّ ُحَس ــنْ أََح ُ َم ــبَّ اللَّ »أََح
ــدارد کســي را  ــد دوســت ب خداون
ــدارد«.  ــت ب ــین را دوس ــه حس ک
ــوب  ــد محب ــی می خواه ــر کس اگ
راهــش  حضــرت حــق شــود، 
)علیه الســالم( شــدن  عاشــق حســین 
ــام  ــه تم ــت ک ــب اس ــت. جال اس
دعــای فــردا آکنــده ی بــه بشــارت 
می گویــد  و  اســت  رجعــت 
حســین می آیــد و چــه آمدنــی!

بــرادران و خواهــران عزیــز بــه 
شــکرانه ی والدت امــام حســین 
نیــت  بــه  و  )علیه الســالم( 
ــه  ــدان ب ــایش در کار عالقه من گش
ــه  ــالم( ک ــین )علیه الس ــام حس ام
ــت  ــر در وضعی ــیل اخی ــت س باب
روزه  را  فــردا  هســتند،  ســخت 
ــرای  ــه ب ــم ک ــحر ه ــد و س بگیری
بیــدار  ســحری  کــردن  میــل 
ــات  ــه از مناج ــد جمل ــدید، چن ش

بخوانیــد.  را  شــریفه ی شــعبانیه 
ــای  ــه ی روز ه ــتید، هم ــر توانس اگ
بگیریــد. روزه  را  مــاه  ایــن 
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