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ــامِ  ــه الس ِــه علی ــن دعائ »و کاَن مِ
فــی استِکشــاِف الهمــوم یَــا َفــارَِج 
، َو َکاِشــَف اَلَْغــمِّ ، یـَـا َرْحَماَن  اَلَْهــمِّ
َرِحیَمُهَمــا،  َو  اَْلِخــَرةِ  َو  نْیَــا  اَلدُّ
ــٍد،  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل َص
ــي.  ــْف َغمِّ ــي، َو اِْکِش ــُرْج َهمِّ َو اُْف
یَــا َواِحــُد یَــا أََحــُد یَــا َصَمــُد یَــا 
ــْم  ــْد َو لَ ــْم یُولَ ــْد َو لَ ِ ــْم یَل ــْن لَ َم
ِــي  ــٌد، اِْعِصْمن ــواً أََح ــُه ُکُف ــْن لَ یَُک
بِبَلِیَّتِــي«. اِْذَهــْب  َو  ْرنِــي  َطهِّ َو 

بــا  ارتبــاط  در  مــا  بحــث 
پنجاه وچهارمیــن دعــای صحیفــه ی 
ــن  ــن ای ــزارش مضامی ــجادیه و گ س
ــی و ســازنده اســت. در  دعــای نوران
ــرور  ــر م ــاوه ب ــته ع جلســات گذش
ســریع مضامیــن و نکته هــای ایــن 
دعــای نورانــی، در بــاب ریشــه ها 
و انــواع مواجهــه و مدیریــت هیجــان 
عــرض  را  مطالبــی  هــّم،  و  غــم 
ــورد  ــه م ــر، آنچ ــه نظ ــه ب ــردم ک ک
ــم شــد. ــان تقدی ــود، خدمت ت ــاز ب نی

ایــن  و  می رویــم  متــن  ســراغ 
البتــه  و  بیشــتر  دقــت  بــا  بــار 
را  مطالــب  بیشــتر،  ســرعت  بــا 
می کنــم. تقدیــم  محضرتــان 

عنایــت  بــه  متعــال  خــدای 
ــاجدین  ــرت سیدالس ــان حض موالیم
عنایــات  مشــمول  را  مــا  )علیه الســام( 

قــرار دهــد  خــاص آن حضــرت 
توحیــدی  تربیــت  از  را  مــا  و 
نمایــد. بهره منــد  بزرگــوار  آن 

مؤمن،مشکالترانردبان 
تعالیخودمیداند

از جملــه ی اول ایــن دعــا معلــوم 
مؤمــن  انســان  کــه  می شــود 
را  گرفتاری هایــی  و  دشــواری ها 
ــزن و  ــم و ح ــد غ ــرای او تولی ــه ب ک
انــدوه می کنــد ـ کــه جــزء امــور 
طبیعــی و جــاری زندگــی دنیایــی 
اســت ـ، بهانــه ای بــرای ارتقــای 
ــد. ــود می دان ــوی خ ــی و معن روحان

ایــن نــگاه بــه مســائل از منظــر 
اســامی  و  توحیــدی  جهان بینــی 
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می گویــد  مؤمــن  انســان  اســت. 
بهانــه ی خوبــی بــرای ارتبــاط گرفتــن 
ــه  ــی ب ــق و پناهندگ ــرت ح ــا حض ب
ــد.  ــدا ش ــی پی ــدس ربوب ــاحت ق س
پیش برنــده،  بســیار  نــگاه،  ایــن 
فطــرت  بــا  و هماهنــگ  ســازنده 
ــه  ــت ک ــی اس ــم کل ــت و نظ و خلق
ــان  ــی انس ــتی و زندگ ــم هس ــر عال ب
حاکــم اســت. ایــن همــان نظــم 
ــدی اســت. اگــر انســان غصــه  توحی
بخــورد و پیــش ایــن و آن مشــکلش 
را بگویــد و بی تابــی کنــد و ســازمان 
ــه  ــی و نظــم زندگــی خــود را ب روان
ــا اینکــه  ــد، مناســب اســت ی هــم زن
بــرای  بهانــه ای  را  مشــکل  ایــن 
ــال  ــاوت و بانشــاط و فع ــاط متف ارتب
بــا حضــرت حــق قــرار دهــد؟!

برایهرحاجت،ازنامالهی 
متناسبباآناستفادهکنیم

توحیــدی  تربیــت  و  جهان بینــی 
ــنهاد  ــا پیش ــه م ــی ب ــی و قرآن و اله
ــه ای  ــکات را بهان ــه مش ــد ک می ده
لطــف  ســایه ی  در  و  بــده  قــرار 
و  بگیــر  قــرار  حــق  حضــرت 

ــنی  ــا اسماءالحس ــال را ب ــدای متع خ
از  دســته  آن  بــا  منتهــا  بخــوان؛ 
ــو  ــت ت ــا وضعی ــه ب اسماءالحســنی ک
ــان ادب  ــن هم ــت. ای ــگ اس هماهن
امــام ســجاد  ارتبــاط اســت کــه 
ــد  ــوزش می دهن ــا آم ــه م ــام( ب )علیه الس

ــای  ــا نام ه ــال را ب ــدای متع ــه خ ک
ــم. ــود بخوانی ــت خ ــب وضعی مناس

ــا تفصیــل مطــرح  البتــه ایــن نام هــا ب
شــده و در صــدر دعــا، نام هــای 
»فــارج« و »کاشــف« و »رحمــان« و 
»رحیــم« آمــده اســت. جلــوه ی نــاب 
، َو  و تجلــی عینــی »یَــا َفــارَِج اَلَْهــمِّ
نْیَــا  َکاِشــَف اَلَْغــمِّ ، یَــا َرْحَمــاَن اَلدُّ
َو اَْلِخــَرةِ َو َرِحیَمُهَمــا«، محمــد 
)صلوات اهلل علیهم اجمعیــن(  محمــد  آل  و 
بــا  تجلــی  ایــن  کــه  هســتند 
اســت. شــده  مطــرح  صلــوات 

دخلوتصرفدردعاممنوع 
است

ایــن چینــش اســماء ممکــن اســت در 
نــگاه اول بــرای مــا تــا حــدی قابــل 
فهــم و درک باشــد؛ امــا پشــت پرده ی 
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ــش آن  ــی و چین ــای نوران ــن نام ه ای
و ترکیــب بیــان آن، بایــد بــه اهلــش 
ســپرده شــود کــه ائمــه ی هــدی 
هــم  تــا  هســتند  )صلوات اهلل علیهم اجمعیــن( 

نام هــا را بــه مــا معرفــی کننــد و 
ــان  ــا را بی ــم آنه ــب و نظ ــم ترکی ه
ــا حــاوی اســراری اســت  ــد. اینه کنن
ــادی  ــم ع ــط عل ــارج از محی ــه خ ک
ــت  ــی اس ــرار اله ــزء اس ــت و ج اس
ــت و  ــرار اس ــان اس ــزد صاحب ــه ن ک
ــه  ــوان ب ــا می ت ــر آنه ــط در محض فق
ــه در  ــانی ک ــرد. کس ــی ب ــّرش پ س
ــرده  ــد ک ــام( رش ــه )علیهم الس ــب ائم مکت
ــرار  ــن اس ــد، از ای ــش آموخته ان و دان
کــم و بیــش باخبــر هســتند و گاهــی 
ــا ...  ــر ی ــد و ذک ــنهاد هایی دارن پیش
ــن  ــید اب ــاب س ــًا جن ــد. مث می دهن
طــاووس کــه ســیِد طائفــه اســت یــا 
ــا  ــای دع ــی انش ــیخ طوس ــاب ش جن
ــه  ــتند ک ــق هس ــته اند و در آن اف داش
ــرای مراحــل مختلــف  ذکــر و دعــا ب
پیشــنهاد دهنــد. انســان وقتــی بــه آن 
دعاهــا مراجعــه می کنــد، می بینــد 
ــه  ــت؛ چراک ــین اس ــی دلنش ــه خیل ک
آنهــا واقــف اســرار هســتند و در ایــن 
ــا  ــه قله ه ــه و ب ــرورش یافت ــب پ مکت

ــه  ــی ب ــا و افاضات ــیده اند. الهام ه رس
قلــب مطهــر این بزرگــواران می شــود 
انــس  دعــا  عالــم  بــا  به ویــژه  و 
ــارف  ــدون تع ــا ب ــد. ام ــک دارن نزدی
ایــن دریافت هــا کجــا و آنچــه از 
ــه  ــت )علیهم الســام( توصی ــق اهــل بی طری
نســخه های  کجــا؟!  اســت  شــده 
از  ارائه شــده  درجه یــک  و  اصیــل 
ــام(، روش  ــت )علیهم الس ــل بی ــوی اه س
ــه  ــماء را ب ــدی از اس ــح بهره من صحی
ــری  ــه تعبی ــد و ب ــوزش می ده ــا آم م
ادعیــه ی مأثــوره اســت و دارای افــق 
ــب خــاص خــودش  ــار و ترتی و اعتب
حتــی  مــورد،  ایــن  در  اســت. 
ــرف و آن  ــن ط ــد ای ــات را نبای کلم
ــن همــان کلمــات  ــرد و عی طــرف ک
چینــش  همــان  بــا  دقیقــًا  بایــد 
ــت  ــا، دریاف ــمت اولی ــده از س ارائه ش
و تلقــی و فهــم و اســتفاده شــود.

ــرض  ــده ع ــورت قاع ــه ص ــًا ب قب
کرده ایــم کــه نبایــد در دعــا تصــرف 
)علیه الســام( بــه  کنیــم. امــام صــادق 
یکــی از اصحــاب فرمودنــد بگوییــد: 
ــا  ــا َرِحیــُم یَ ــا َرْحَمــاُن یَ ُ یَ ــا اللَّ »یَ
ــَب الُْقُلــوِب ثَبِّــْت َقْلبـِـی َعَلــی  ُمَقلِّ
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ــان،  ــد، اي رحم ــَک؛ اي خداون ِ دِین
دگرگون کننــده  اي  مهربــان،  اي 
ــدار  ــت پای ــر دین ــرا ب ــا، دل م دل ه
خــودش  از  شــخص  آن  کــن«. 
عبــارت: »یَــا ُمَقلِّــَب الُْقُلــوِب َو 
ــا  ــده دل ه ــارِ؛ اي دگرگون کنن الْبَْص
و دیــدگان« را اضافــه کــرد. حضــرت 
ــودت  ــداری از خ ــق ن ــد: ح فرمودن
همــان  و  کنــی  اضافــه  چیــزی 
ــو.]۱[ ــم بگ ــن گفت ــه م ــزی را ک چی

ایــن کلمــات هــم همیــن خصوصیت 
ــر  ــات اث ــن کلم ــن ای ــد و عی را دارن
ویــژه و مخصــوص دارنــد. آنچــه 
ــا گره هــا  ــال آن هســتیم ت ــه دنب ــا ب م
ــد  ــن کلی ــود، همی ــاز ش ــا ب و قفل ه
ــد دندانه هــا  مخصــوص اســت و نبای
را بــاال یــا پاییــن و کــم یــا زیــاد کرد.

ــای  ــاس راز ه ــر اس ــش، ب ــن چین ای
پنهانــی اســت کــه دسترســی بــه 
آن راز هــا فقــط بــا داللــت خــودِ 
ــه  ــانی ک ــت و کس ــن اس ــا ممک اولی
ــاص  ــرایط خ ــوی و ش ــق معن در اف
پیــدا  اجــازه  گرفته انــد،  قــرار 
ــی  ــا ورد خاص ــر ی ــه ذک ــد ک می کنن

ــه  ــد. البت ــل کنن ــران منتق ــه دیگ را ب
اگــر بــه چنیــن کســی دسترســی 
خبــر  هــم  را  مــا  کردیــد،  پیــدا 
ــویم! ــرفیاب ش ــم ش ــا ه ــا ب ــد ت کنی

زمــان  بــه  نزدیــک  زمان هــای  در 
ــد و  ــن بوده ان ــانی چنی ــم کس ــا ه م
ــه  ــت ب ــل معرف ــی از اه ــه اندک البت
ــد.  ــدا می کنن ــت پی ــه دس ــن نقط ای
مرحــوم  مــا،  خــودِ  زمــان  در 
ــه  ــریف( ک ــت )اعلی اهلل مقامه الش ــت اهلل بهج آی
ــی هســتند،  ــن افق شــخصیتی در چنی
ــه ی  ــان ارائ ــاط، هم ــا احتی ــی ب خیل
می کردنــد  بیــان  را  خــدا  اولیــای 
ــرایط  ــاظ ش ــا لح ــی ب ــه گاه و البت
شــخص و بــا نــگاه معنوی خودشــان، 
ــا  ــد؛ ام ــنهاد می دادن ــخه هایی پیش نس
بســیاری از آنهــا عیــن همــان چیــزی 
بــود کــه از اولیــای خــدا نقــل شــده 
ــانی از  ــه کس ــا آنچــه ک ــن ب ــود. ای ب
ــد،  ــد می کنن ــزی تولی ــان چی خودش
تفــاوت دارد و از جا هایــی اســت 
کنــد. احتیــاط  بایــد  انســان  کــه 

 



6

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

پناهندهشدنبهرحمتومهر
الهیدرگرفتاریها

َکاِشــَف  َو   ، اَلَْهــمِّ َفــارَِج  »یَــا 
قبــًا  زمینــه  ایــن  در   .» اَلَْغــمِّ
اســم  دو  ایــن  داده ایــم.  توضیــح 
ــت کســی  ــا وضعی ــًا متناســب ب کام
اســت کــه در حــال گرفتــاری و 
غــم و انــدوه واقــع شــده اســت.

نْیَــا َو اَْلِخــَرةِ  »یَــا َرْحَمــاَن اَلدُّ
َو َرِحیَمُهَمــا«. ایــن واژه هــا، هــم 
مقــام  هــم  و  رحمانیــت  مقــام 
رحمانیــت را بیــان می کنــد. هــم 
رحمــت گســترده و فراگیــر )رحمــت 
ــه( و هــم رحمــت خــاص و  رحمانی
ــا  ــه دنی ــه( ب ــت رحیمی ــژه )رحم وی
می شــود.  داده  نســبت  آخــرت  و 
ــت  ــه رحم ــما ب ــورت ش ــر ص در ه
و مهــر الهــی پناهنــده می شــوید.

یادونامائمه،برطرفکنندهی 
غمواندوهاست

یکــی از بهتریــن راه ها بــرای مدیریت 
غــم و انــدوه ایــن اســت کــه انســان 
لطــف  سایه ســار  در  را  خــودش 

ــام شــامخ محمــد و  ــی مق الهــی، یعن
ــه  ــرار دهــد ک آل محمــد )علیهم الســام( ق
ــان و  ــه ایش ــه ب ــان و توج ــاد ایش ی
ــبت  ــت نس ــر و محب ــن مه برانگیخت
ــه ایشــان، گشایشــگر اســت. حتــی  ب
ــده ی  ــزرگان برطرف کنن ــن ب ــام ای ن
ــد  ــه رس ــا چ ــت ت ــدوه اس ــم و ان غ
ــه  ــه محبــت ایشــان و چــه رســد ب ب
ــان  ــاک ایش ــه مضجــع تابن تشــّرف ب
و چــه رســد بــه تشــّرف بــه محضــر 
خودشــان! وقتــی انســان بــه محضــر 
ــم  ــه غ ــر چ ــد، دیگ ــرات برس حض
ایــن  دارد؟!  اندوهــی  و  غصــه  و 
ــادی  ــاری و ع ــای ج ــم و غصه ه غ
ــه ســیمای  ــگاه ب ــک ن ــا ی زندگــی، ب
حضــرات و بــا نــگاه بــه قبــر مطهــر 
ــرف  ــی برط ــه صــورت کل ایشــان، ب
ــام  ــورد ام ــی در م می شــود. در روایت
رضــا )علیه الســام( هســت کــه هیــچ 
اندوهگیــن و غــم زده ای بــه ایــن 
ــود  ــارت مشــّرف نمی ش ــدار و زی دی
ــر  ــود، مگ ــرم نمی ش ــن ح و وارد ای
از  اینکــه خــدای متعــال، غــم را 
حــرم  واقعــًا  می بــرد.]۲[  او  دل 
ــن  ــام( چنی ــا )علیه الس ــام رض ــر ام مطه
کــه  می شــود  معلــوم  و  اســت 
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تصرفــی می شــود و انســان یــک 
ــرت را  ــت حض ــت عنای ــه دس لحظ
می بینــد. گاهــی انســان می گویــد 
آنجــا بــروم و غــم دل بگویــم، ولــی 
ــر  ــاط خاط ــه انبس ــد ک ــد می بینی بع
فرصــت  اصــًا  و  می آیــد  پیــش 
بگوییــم. دل  غــِم  کــه  نمی شــود 

توجهبهمقامازلیتوابدیت 
خداوندجهترفعاندوه

ــي«.  ــي، َو اِْکِشــْف َغمِّ »َواُْفــُرْج َهمِّ
ــن دو درخواســت از خــدای  طــی ای
ــم  ــّم و غ ــه ه ــم ک ــال می خواهی متع
مــا را برطــرف نمایــد. مجــدداً مقــام 
واحدیــت و احدیــت و صمدیــت بــا 
چینــش دیگــری مطــرح می شــود 
ــی  ــت. وقت ــی اس ــب عجیب ــه مرات ک
ــه  ــر ب ــد، ناظ ــد« می گویی ــا واح »ی
توحیــد ذاتــی اســت؛ وقتــی »یــا 
ــد  ــه توحی ــر ب ــد، ناظ ــد« می گویی اح
ــد«  ــا صم ــی »ی ــی اســت؛ وقت صفات
صمدیــت  مقــام  بــه  می گوییــد، 
خــدای متعــال اشــاره داریــد کــه 
آن حقیقــِت بی نیــازی اســت کــه 
مقصــد و مقصــود و محــل مراجعــه ی 

ــت. ــدان اس ــا و نیازمن ــه ی نیاز ه هم

ــوره ی  ــن س ــرات مضامی ــن فق در ای
ــماء  ــب اس ــد، در قال ــه ی توحی مبارک
مــورد  خداونــد  و  شــده  ریختــه 
ــا )در  ــرد. آنج ــرار می گی ــاب ق خط
ــْد  ِ ــْم یَل ــما »لَ ــد(، ش ــوره ی توحی س
َولَــْم یُولَــْد« می گوییــد و اینجــا 
»یاَمــْن لَــْم یَلِــْد َولَــْم یُولَــْد« 
ــه  ــن دو، اینک ــب ای ــد. ترکی می گویی
ــه  ــزی زاده می شــود و ن ــه از او چی ن
ــت،  ــی اس ــا کس ــزی ی او زاده ی چی
ایــن عبــارت دیــده می شــود.  در 
ــٌد«  ــواً اََح ــُه ُکُف ــْن لَ ــْم یَُک در »َولَ
نیــز حالــت خطــاب دیــده می شــود.

ــت  ــْد« حکای ــْم یُولَ ــْد َولَ ِ ــْم یَل »لَ
ــی از  ــت. یک ــت اس ــت و ادبی از ازلی
ــروز  ــم ام ــت: می خواه ــتان گف دوس
از حضــرت آیــت اهلل بهجــت ســؤالی 
بی ادبــی  گفتــم:  او  بــه  بپرســم. 
ــی؟!  ــت می کن ــًا جرئ ــود، اص می ش
گفــت: بلــه، و در حالــی کــه اســتاد از 
درس اصــول، ســمت منــزل می رفتنــد 
و مقــداری اطــراف ایشــان خلوت تــر 
بــود ـ چــون هنــوز بحــث مرجعیــت 
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ناشــناخته  و  بــود  نشــده  مطــرح 
گفــت:  و  رفــت  جلــو  ـ  بودنــد 
ســؤالی دارم. اســتاد توقــف کردنــد و 
گفتنــد: بفرماییــد. دوســت مــا گفــت: 
قصــه ی نالــه ی شــما در هنگامــی کــه 
بــه »لَــْم یَلـِـْد َولَــْم یُولَــْد« در نمــاز 
ــل  ــان تأم ــت؟ ایش ــید، چیس می رس
کردنــد و فرمودنــد: بــه مقــام ازلیــت 
توجــه  ابدیــت حضــرت حــق  و 
ــل  ــویم. اه ــرار می ش ــم و بی ق می کنی
ــر  ــات به ظاه ــن کلم ــت از همی معرف
مراتــب  ایــن  بــه  منتقــل  ســاده، 
می شــوند. بی قــرار  و  می شــوند 

ــٌد«.  ــواً اََح ــُه ُکُف ــْن لَ ــْم یَُک »َولَ
حالــت بی ماننــدی خــدای متعــال 
ــدای  ــه خ ــال ک ــد. ح ــان می کن را بی
ــد  ــماء خواندی ــن اس ــا ای ــال را ب متع
»اِْعِصْمنــی  می خواهیــد؟  چــه 
بِبَلِیَّتــی«.  اْذَهــْب  َو  ْرنــی،  َوَطهِّ
ــد  ــت می کنی ــظ و صیان تقاضــای حف
الهــی  حصــن  در  می خواهیــد  و 
ــای  ــس از آن تقاض ــد. پ ــرار بگیری ق
ــد. ــاری می کنی ــع گرفت ــارت و رف طه

ــدی، مشــکل  ــت توحی ــام تربی در نظ

ــرای  ــی ب ــه ی خوب ــاری، بهان و گرفت
و  حــق  حضــرت  بــه  مراجعــه 
خوانــدن او اســت. می گوییــد مــرا از 
ــه  ــن لطم ــه م ــه ب ــا و آنچ آلودگی ه
می زنــد، در عصمــت قــرار بــده. 
ــی  ــه خیل ــت ک ــه ی اول آن اس مرتب
ــن  ــه م ــیطانی ب ــای ش ــن تیره از ای
اصابــت نکنــد و مرتبــه ی دوم آن 
ــت  ــه اصاب ــی ک ــه از تیرهای اســت ک
ــد  ــاخته و الب ــوده س ــرا آل ــرده و م ک
ایــن گرفتــاری هــم معلــول همان هــا 
اســت، مــرا پاکیــزه گــردان. بعــد 
ــی«  ــْب بِبَلِیَّت ــد: »َو اْذَه ــم می گوی ه
اشــاره  مشــکلی  همــان  بــه  کــه 
اســت. آمــده  پیــش  در  کــه  دارد 

در ایــن میانــه توجــه بــه مقــام والیت 
ــود:  ــذا فرم ــد؟ ل ــه می کن ــی چ عظم
ــٍد«. ــٍد َو آِل ُمَحمَّ »َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ

بههربهانهای،بهقرآنپناهنده 
شویم

ایــن دعــا  انشــاء  امــام در مقــام 
 » ــیِّ ــَة الُْکْرِس ــَراْ ایَ ــد: »َواْق می فرماین
کــه  دادیــم  توضیــح  قبــًا  کــه 
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منظــور از اول آیــه ی »الل ال الــه اال« 
ــم«.  ــی العظی ــو العل ــا »و ه اســت ت
ــن«  َذتَیْ ــد: »َوالُْمعوِّ ــپس می فرماین س
ســوره ی  و  نــاس  ســوره ی  کــه 
می فرماینــد:  بعــد  و  اســت  فلــق 
را  اینهــا  اََحــٌد«.   ُ ُهــَواللَّ »ُقــْل 
بایــد بــا همیــن ترتیــب بخوانــی 
و جلــو یــا عقــب نکنــی. ســپس 
می فرماینــد: »َو ُقــْل اَللَُّهــمَّ اِنّــی 
اَْســئَُلَک...« کــه ادامــه ی دعــا اســت.

ــه  ــم ب ــر ه ــای دیگ ــی دعا ه در خیل
همیــن شــکل، ارجــاع بــه قــرآن 
کریــم دیــده می شــود. در بحــث 
دعــای ختــم قــرآن، گفتیــم کــه 
ــه  ــی ب ــرآن و پناهندگ ــه ق ــاع ب ارج
ــه ای و گرفتــن شــفا  ــه هــر بهان آن، ب
از قــرآن کریــم و پیوســتن بــه حبــل 
ــما  ــزد ش ــدا ن ــت خ ــه حج ــی ک اله
ــاع فکــری  اســت، اوالً خــودش ارتف
و ثانیــًا روشــنایی ذکــری و ثالثــًا 
ــی  ــرأ« یعن ــن »اق ــی آورد. ای ــفا م ش
ــو صاحــب داری  ــه اینکــه ت توجــه ب
ــم  ــو، صاحــِب ایــن عال و صاحــِب ت
ــدارد و  ــرت ن ــواب و ُچ ــت و خ اس
زمیــن  و  آســمان ها  نگهدارنــده ی 

اســت؛ پــس چــرا غصــه می خــوری؟!

طبــق آمــوزش خــدای متعــال، از 
گرفتاری هــا و مشــکات ســر راه، 
ــو پیــدا  ــرای ت کــه از جــن و انــس ب
شــده اســت، بایــد بــه خــدای متعــال 
پناهنــده شــوی و »ُقــْل أَُعــوُذ بـِـَربِّ 
ــه  ــرم ب ــاه می ب ــو پن ــِق؛]۳[ بگ الَْفَل
ــوُذ  ــْل أَُع پــروردگار ســپیده دم« و »ُق
ــی  ــاه م ــو پن ــاِس؛]۴[ بگ ــَربِّ النَّ ِ ب
بــرم به پــروردگار مــردم« بگویــی. در 
ــد و  ــب نگفته ان ــن ترتی ــورد معوذتی م
ــا اگــر همــان  ــار داری. ام ــا اختی گوی
ــی،  ــت کن ــف را رعای ــب مصح ترتی
ــر اســت و  ــن ارجــاع نزدیک ت ــه ای ب
ــت  ــب رعای ــن ترتی خــوب اســت ای
شــود. در مــورد »قــل هــو الل احــد« 
ــه تعابیــر ســوره را طــی  هــم جداگان
ــد  ــا می گوین ــا اینج ــی، ام ــا گفت دع
ــوان.  ــد را بخ ــوره ی توحی ــودِ س خ
قــرآن بــه عتــرت و عتــرت بــه قــرآن 
ارجــاع می دهنــد کــه ایــن قــرآن 
ناطــق و آن قــرآن صامــت اســت.

بخشــی از قــرآن کــه اینجــا انتخــاب 
و  اســت  محــض  توحیــد  شــده، 
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ســیداآلیات )آیه الکرســی( هــم ذکــر 
ــن  ــت. ای ــد اس ــه اوج توحی ــده ک ش
ارجــاع، ارتفــاع فکــری بــرای انســان 
ــت  ــن اس ــم ای ــد و مه ــاد می کن ایج
ــی  کــه مراجعــات، مکــرر شــود. وقت
ــد،  ــوع می کن ــار رج ــک ب ــان ی انس
پــرواز می کنــد و بعــد فــرود می آیــد 
و هبــوط می کنــد و از اســتقرار در 
ــذا  ــد؛ ل ــاز می مان ــت ب ــت رفع حال
ــم  ــرآن کری ــه ق ــم ب ــد دائ ــان بای انس
مراجعــه و تــاوت داشــته باشــد.

مشکالت،سیماتصالمؤمنبه 
خدااست

انســان  زندگــی  در  نمی شــود 
گرفتــاری نباشــد؛ دنیــا همیــن اســت 
و از یــک مشــکل، بــه مشــکل دیگــر 
وارد می شــوید. البتــه معمــوالً پشــت 
ســر هــر گرفتــاری، گشایشــی اســت 
ــده  ــوی چی ــه نح ــب ب ــن ترتی و ای
ــر  ــان زمین گی ــه انس ــت ک ــده اس ش
نشــود. دنیــا مخصوصــًا بــرای مؤمــن، 
ــا  ــت ت ــوف اس ــکات محف ــا مش ب
ــد  ــاع رخ ده ــت انقط ــرای او حال ب
ــق،  ــرت ح ــه حض ــه ی او ب و مراجع

ــرای  ــات ب ــد. ابتائ ــدا کن ــر پی توات
انســان مؤمــن، ماننــد بــاران رگبــاری 
پیــدا  نجــات  یکــی  از  و  می آیــد 
می کنــد، ولــی گرفتــاری دیگــر پیــش 
می آیــد. ایــن بــارش مصیبت هــا، 
ــه حضــرت حــق را  ــر رجــوع ب توات
بــه دنبــال دارد تــا در ایــن مراجعــه ی 
مکــرر، حالــت انقطــاع در انســان 
ایــن  اگــر  تثبیــت شــود.  مؤمــن 
ــه  ــّری ک ــود، س ــل ش ــه حاص نتیج
وجــود  گرفتاری هــا  و  بایــا  در 
ایــن  اســت.  شــده  محقــق  دارد، 
گرفتاری هــا بــرای آن اســت کــه 
همــان بــاال بمانیــم و ســقوط نکنیــم؛ 
ــی ها،  ــال خوش ــه دنب ــا ب ــه م چراک
می شــویم. غفلــت  دچــار  ســریع 

ضمنــًا ایــن ابتائــات، حالــت کفــاره 
دارد و ســبکی مــی آورد. طبــق تربیــت 
توحیــدی، شــما از رهگــذر ایــن 
گرفتــاری و رنجــش، مراجعــه بــه 
حضــرت حــق پیــدا می کنیــد و ایــن 
ــات  ــی ابتائ ــرر، در پ ــات مک مراجع
مکــرر، باعــث می شــود شــما در 
حالــت انقطــاع و رجــوع بــه ســاحت 
قــدس ربوبــی و در پــروازی کــه 
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داشــته اید، ســقوط نکنیــد. ذات بایــا 
شــیرین اســت، گرچــه ظاهــِر آن تلــخ 
ــد  ــی را نمی توانی ــچ بای ــت. هی اس
ــرای انســان مؤمــن پیــدا کنیــد کــه  ب
نباشــد؛  نهفتــه  لطــف  آن  ذات  در 
منتهــا جنبــه ی تلخــی آن آشــکار 
اســت و شــیرینِی آن مســتور اســت.

انســان مؤمــن بــا ایــن دســتگاه زیبایی 
کــه حضــرت در دعــای پنجاه وچهارم 
آمــوزش داده انــد، هم از تســلط غم و 
انــدوه نجــات پیــدا می کنــد و هــم بــه 
بهانــه ی غــم و انــدوه پیش آمــده، بــه 
ُســرور برتــر کــه ُســرور یــاد حضرت 
حــق و پناهندگــی بــه ســاحت قــدس 
ــی اســت، دســت پیــدا می کنــد. ربوب

بــه قــرآن کــه شــفاخانه ی حــق اســت 
ــز،  ــر چی ــم و کاش ه ــه کردی مراجع
بهانــه ی مراجعه بــه قرآن کریم شــود.

تنهافریادرِسبیچارگان 

ــِن  ــؤاَل َم ــئَُلَک ُس ــی اَْس ّ ــمَّ اِن »اَللَُّه
ــُه،  تُ ــْت ُقوَّ ــُه، َوَضُعَف ْت فاَقتُ ــتَدَّ اْش
ــَرْت ُذنُوبُــُه«. کســی کــه اکنــون  َوَکثُ

می کنــد،  ســؤال  تــو  از  و  آمــده 
را  خــود  حاجــت  و  درخواســت 
اســت،  محبــوب  تــو  نــزد  کــه 
چــون  آورده؛  شــفیع  عنــوان  بــه 
محبــوب خــدای متعــال اســت و 
کریــم، ســؤال را دوســت دارد. حــال 
ــد و  ــه مبســوط الی ــده ک ــو آم ــزد ت ن
هســتی. خیرالمســئولین  و  کریــم 

خــدای متعــال ســؤاِل مــا را دوســت 
دارد و منتظــر اســت کــه از او چیــزی 
ــار  ــار و دچ ــی گرفت ــم. وقت بخواهی
»ُخــذ  می گویــی:  شــدی،  بــا 
بِیــَدی؛ دســتم را بگیــر«؛ چراکــه مــن 
فریــادرس دیگــری نــدارم. ایــن نــوع 
ــان  ــه انس ــت ک ــس اس ــت نف معرف
را بــه معرفــه الرحمــان می رســاند 
دارد. پــی  در  خداشناســی  و 

اســت؛  حاجــت  همــان  »فاقــت« 
ــه انســان را  ــی اســت ک ــا حاجت منته
می پیچانــد و گرفتــار می کنــد. انســان 
ــاری و حاجــت  ــن گرفت ــد ای می گوی
مــن بــه اوج خــودش رســیده اســت. 
ــر  ــن مختص ــُه«. ای تُ ــْت ُقوَّ »َوَضُعَف
ــه  ــل ب ــتم تبدی ــه داش ــم ک ــوان ه ت
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ضعــف شــده و از مــن گرفتــه شــده 
ــای  ــُه«. باه ــَرْت ُذنُوبُ ــت. »َوَکثُ اس
زیــادی بــه ســر خــود آورده ام و 
بایایــی  حاصــل  گرفتــاری  ایــن 
ــرده ام.  ــاد ک ــودم ایج ــه خ ــت ک اس
»ُســؤاَل َمــْن الیَِجــُد لِفاَقتـِـهِ ُمغیثــًا«. 
ــت  ــن وضعی ــرای ای ــد ب ــان می کن بی
»َوال  نیســت.  فریادرســی  ســخت، 
یــًا«. بــرای ایــن ضعــف  لَِضْعفـِـهِ ُمَقوِّ
»َوال  نــدارد.  تقویت کننــده ای  هــم 
ــه  ــی ک ــرای گناهان ــراً« ب ِ ــهِ غاف ِ لَِذنْب
بــه آن مبتــا اســت، بخشــنده ای 
ــر  ــو غاف ــَرَك«. جــز ت ــد. »َغیْ نمی بین
نمی شناســم. مغیثــی  و  مقــوی  و 

ــان  ــرامِ«. یادت ــاِل َوااْلِْک ــا َذا الَْج »ی
رفیع تریــن  از  یکــی  ایــن  باشــد 
انســان  کــه  اســت  اســم هایی 
بــا  مخاطبــه  مقــام  در  می توانــد 
اگــر  و  بخوانــد  حــق  حضــرت 
ــا  ــد، غوغ ــت بخوان ــا معرف ــی ب کس
می کنــد. مقــام جالــت و کرامــت 
اشــاره  مــورد  حــق  حضــرت 
قــرار گرفتــه و جــال بــا عنــوان 
کرامــت  و  آمــده  خــودش  نــاب 
ــت. ــه اس ــال رفت ــاب افع ــه ب ــم ب ه

مؤمنخواستههایسطحیو
زودگذرندارد

چــه  مقدمــات  ایــن  بــا  شــما 
می خواهیــد؟! اینجــا دیگــر شــما 
نمی گوییــد درخواســت مــن رفــع 
ایــن گرفتــاری اســت! آن را قبــًا 
ــْب  ــه ای: »َو اْذَه ــرده و گفت ــان ک بی
ــو  ــان ت ــا حــاال زب ــا گوی ــی«. ام بِبَلِیَّت
بــاز شــده اســت. اکنــون درخواســت 
ــن همــان توســعه ی  ــو چیســت؟ ای ت
و  درخواســت  تربیــت  و  نیــاز 
ــو  ــؤال ت ــت. س ــؤال اس ــت س تربی
ــرده اســت و  ــدا ک ــرورش پی حــال پ
ــاری  ــع گرفت ــو رف دیگــر مســئله ی ت
نیســت. ایــن انســان در سایه ســار 
ــد  ــوره ی توحی ــی و س ــت الکرس آی
ــد  ــد و آل محم ــار محم و در سایه س
)علیهم الســام( قــرار گرفتــه اســت و دیگــر 

مســئله ی او گرفتــاری و ورشکســتگی 
و رنــج و انــدوه نیســت. مســئله ی او 
ــبُّ  ــًا تُِح ــئَُلَک َعَم ــت؟! »اَْس چیس
ــانی  ــهِ«. آن انس ِ ــَل ب ــْن َعِم ــهِ َم ِ ب
کــه دنبــال رفــع غــم و انــدوه خــود 
ــت و  ــرواز اس ــال پ ــال دنب ــود، ح ب
همــان بــا، بهانــه ای شــد کــه او 
ــه  ــن ب ــد و ای ــرواز باش ــال پ ــه دنب ب
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دســت ولــی خــدا حاصــل شــد. 
ــگاه  ــد مــن خــودم را ن حــال می گوی
کــردم و بــه خودشناســی رســیدم 
خودشناســی،  ایــن  پرتــوی  در  و 
اولــی  کــه  می خواهــم  چیــز  دو 
ــه  ــی ک ــم عمل ــت و آن ه ــل اس عم
ــد. ــوب باش ــو محب ــزد ت ــِل آن ن عام

»َویَقینــًا تَنَْفــُع بـِـهِ َمــِن اْســتَیَْقَن بـِـهِ 
ــرَِك«.  ــاذِ اَْم ــی نَف ــِن ف ــقَّ الْیَقی َح
می خواهــم  کــه  چیــزی  دومیــن 
یقیــن اســت. ایــن یقیــن، قلــه ی یقین 
اســت کــه همــان حــق الیقیــن اســت.

انســان در پرتــوی مشــکل پیش آمــده 
و بــا جلــوه ی اســمای الهــی، دوبــاره 
دوبــاره،  دیــدن  ایــن  در  و  دیــد 
تقاضــا و ســؤال او تغییــر کــرد و 
دیگــر دنبــال ادای قــرض یــا شــفای 
ســراِغ  و  نیســت   ... یــا  مریضــی 
ــت. ــده اس ــت ها آم ــل درخواس اص

شــما  امــام  بعــد  بــه  اینجــا  از 
می دهــد. پــرواز  و  اوج  را 

ان شــاءاهلل توفیــق باشــد در جلســه ی 
ــه  ــث را ادام ــا بح ــدی از همین ج بع
ــال  ــم خــدای متع ــم. امیدواری می دهی
دعــای  بــال  بــا  پریــدن  توفیــِق 
پنجاه وچهــار را بــه ما عنایــت فرماید.
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