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ــَاُم فـِـي  َكاَن مـِـْن ُدَعائـِـهِ َعَلیـْـهِ السَّ
ــمَّ  ــة: »اللَُّه ــتْرِ َو الِْوَقایَ ــِب السِّ َطَل
ــٍد َو آلِــهِ، َو  َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
أَْفرِْشــنِي مَِهــاَد َكَراَمتـِـَك، َو أَْورِْدنِي 
أَْحلِْلنِــي  َو  َرْحَمتِــَك،  َمَشــارَِع 
بُْحبُوَحــَة َجنَّتِــَك، َو َل تَُســْمنِي 
دِّ َعنْــَك، َو َل تَْحرِْمنـِـي بِالَْخیْبَةِ  بِالــرَّ
نـِـي بَِمــا اْجتََرْحُت  مِنْــَك. َو َل تَُقاصَّ
َو َل تُنَاقِْشــنِي بَِمــا اْكتََســبُْت، َو 
َل تُبْــرِْز َمْكتُومِــي، َو َل تَْكِشــْف 
َمْســتُورِي، َو َل تَْحِمــْل َعَلــی مِیَزاِن 
اْلِنَْصــاِف َعَملـِـي، َو َل تُْعلـِـْن َعَلــی 
ُعیُــوِن الَْمــَإِ َخبَــرِي أَْخــِف َعنُْهــْم 
ــاراً، َو  ــيَّ َع ــُرُه َعَل ــوُن نَْش ــا یَك َم
ــَدَك  ــي عِنْ ِ ــا یُْلِحُقن ــْم َم ــِو َعنُْه اْط
ْف َدَرَجتـِـي بِرِْضَوانـِـَك،  َشــنَاراً َشــرِّ
بُِغْفَرانِــَك،  َكَراَمتِــي  أَْكِمــْل  َو 
أَْصَحــاِب  فِــي  انِْظْمنِــي  َو 
ــالِِك  ــي َمَس ِ ــي ف ِ ْهن ــِن، َو َوجِّ الْیَِمی
ــْوِج  ــي َف ِ ــي ف ِ ــَن، َو اْجَعْلن اْلمِنِی
ــَس  ِ ــي َمَجال ِ ــْر ب ــَن، َو اْعُم الَْفائِِزی
ــَن«. ــَن َربَّ الَْعالَِمی ــَن، آمِی الِِحی الصَّ

پرده پوشی خداوند، زمینه ساز 
توبه و اصالح است

موضــوع بحــث مــا گــزارش مضامین 
صحیفــه  دعــای  چهل ویکمیــن 
ســجادیه اســت. موضــوع اصلــی 
بــه  توجــه  ســی وچهارم  دعــای 
نعمت هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
الهــی و شــکرگزاری آن، یعنــی قــرار 
گرفتــن در پــرده لطــف و کــرم و 
عنایــت پــروردگار متعــال و پوشــش 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی بــود 
کــه عیــوب و اشــکاالت مــا، از نــگاه 
و ســمع دیگــران مســتور می مانــد 
ــه  ــا ک ــروی م ــب آب ــن ترتی ــه ای و ب
مهم تریــن ســرمایه مــا در زندگــی 
ــظ  ــا حف ــود. ب ــظ می ش ــت، حف اس
اصــاح عیب هــا و  امــکان  آبــرو 
اشــکاالت بــرای مــا فراهــم می شــود 
کاملــی  توبــه  می توانــد  انســان  و 
در  را  خــودش  و  باشــد  داشــته 
ــد. خــدای  ــرار ده ــری ق شــرایط بهت
متعــال هرگــز نمی پســندد کســی 
عیب هــا و اشــکاالتش را در معــرض 
دیــد دیگــران قــرار دهــد؛ چــون 
ــخصیت  ــت و ش ــک حرم ــث هت باع
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او می شــود. وقتــی شــخصیت انســان 
هتــک  حرمــت  و  ببینــد  آســیب 
کار  او  شــخصیت  اصــاح  شــود، 
ــن مناســبت  ــه همی آســانی نیســت. ب
آبــروی  حفــظ  کردیــم  عــرض 
اهمیــت  برابــر  هــزاران  دیگــران 
موظــف  انســان  می کنــد.  پیــدا 
ــرده  ــودش را در پ ــروی خ ــت آب اس
ســتر الهــی محافظــت کنــد بــه نیــت 
ــر  ــزاران براب ــی ه ــود، ول ــاح خ اص
نیــز موظــف اســت آبــروی دیگــران، 
ــظ  ــان را حف ــایر مؤمن ــًا س مخصوص
ــرای  ــا شــرایط ب ــد ت ــداری کن و نگه
اصــاح و رشــد و کرامــت آنهــا 
فراهــم باشــد. روایاتــش را خواندیــم 
ــد. ــام ش ــل انج ــش مفص و بحث های

دعــای  دیدیــم  میانــه  ایــن  در 
درخواســت  هــم  چهل ویکــم 
بــرای  خــدا  از  اســت  مؤکــدی 
ــتاری از  ــب س ــش و طل ــن پوش همی
ــه  ــم چ ــال. گفتی ــدای متع ــب خ جان
خــوب و مناســب اســت کــه در 
ــای  ــای ســی وچهارم، دع ــل دع تکمی
شــما  بــرای  هــم  را  چهل ویکــم 

بخوانیــم. البتــه چــون مباحثاتــش 
ــه  قبــًا انجــام شــده اســت، بیشــتر ب
ــی از  ــان بعض ــن و بی ــه مضامی ترجم
ــم. ــا می پردازی ــن دع ــای ای زیبایی ه

اجابت دعا در گرو صلوات است 

ــد و آل  ــر محم ــوات ب ــا صل ــا ب دع
محمــد )علیهم الســام( شــروع  می شــود 
کــه در حقیقــت تضمیــن اجابــت 
دعــا و گشــایش ابــواب رحمــت 
الهــی اســت. یکــی از آن کرامــات و 
ــل  ــه در ذی ــی ک ــات خــاص اله عنای
والیــت محمــد و آل محمــد )علیه الســام( 
ــارت اســت  ــود، عب ــا می ش ــامل م ش
از مســئله ی پرده پوشــی و ســتاری.

وقتی پای کرم الهی در میان  
است، مؤمن به اندک راضی 

نمی شود

َكَراَمتِــَك«.  مَِهــاَد  أَْفرِْشــنِي  »َو 
و  نغــز  بســیار  جملــه ی  ایــن  در 
ــته  ــه گذش ــه در جلس ــون ک پرمضم
ــه  ــام( ب ــام )علیه الس ــم، ام ــح دادی توضی
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می دهنــد  آمــوزش  این گونــه  مــا 
کــه از خــدای متعــال عالی تریــن 
کنیــم؛  توقــع  را  کرامتــش  ســطح 
یعنــی اینکــه در حســن کرامــت الهــی 
قــرار بگیریــم، در بســتری از کرامــت 
ــوش  ــویم و در آغ ــی ش ــق پذیرای ح
ــم  ــق آرام بگیری ــرت ح ــف حض لط
ــاص  ــژه و خ ــت وی ــمول عنای و مش
خــدای متعــال و مــوالی کریم باشــیم.

»َو أَْورِْدنِــي َمَشــارَِع َرْحَمتِــَك«. 
ورودی هــا بــه یــک محلــه و بــه 
یــک چشــمه و بــه یــک خزانــه، 
می شــود مشــارع. شــریعه هــم از 
ــای  ــت؛ راه  و راه ه ــل اس ــن قبی همی
خــاص اســت. در ایــن عبــارت امــام 
می فرمایــد مــرا بــه آن مســیرهایی 
ــف و  ــمه ی لط ــه سرچش ــرا ب ــه م ک
ــان  ــمه ی احس ــش چش ــز جوش مرک
تــو می رســاند، وارد کــن؛ آن هــم 
ــر  ــه از ه ــیرش، بلک ــک مس ــه از ی ن
ــار  ــن چشمه س ــه ای ــرا ب ــیری م مس
ــان. ــودت برس ــت خ ــف و محب لط

َجنَّتِــَك«.  بُْحبُوَحــَة  أَْحلِْلنِــي  »َو 
بســیار  تعبیــر  »َجنَّتِــَك«  تعبیــر 
زیبایــی اســت؛ بهشــتی اســت کــه بــه 
خــود حضــرت حــق تبــارک و تعالــی 
ــطح  ــک س ــود. ی ــبت داده می ش نس
عالــی از بهشــت، کــه در رضــوان 
الهــی بــرای مؤمنــان پیش بینــی شــده 
اســت، کــه در آنجــا خداونــد تبــارک 
ــش از  ــای جمال ــا جلوه ه ــی ب و تعال
بهشــتیان پذیرایــی می کنــد. دیگــر 
ــرح  ــاغ و... مط ــور و ب ــئله ی ح مس
مبتدی هــا  بــرای  اینهــا  نیســت، 
ــه خاصــی از بهشــت  اســت، آن مرتب
اســت کــه در قــرآن کریــم از آن 
اســت:  آمــده  میــان  بــه  ســخن 
ــي؛]۱[ و در بهشــت  ِ ــي َجنَّت ِ »َواْدُخل
مــن داخــل شــو«. اینجــا هــم در 
همــان مقــام اســت و همــان بهشــت 
مخصــوص و آن مرتبــه ویــژه بهشــتی 
ــد  ــه خداون ــد ک را درخواســت می کن
بــرای خوبــان و دوســتان و نزدیــکان 
اســت. گرفتــه  نظــر  در  خــودش 
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و  آرزوهــا  و  توقعــات 
در  بایــد  مؤمــن  درخواســت های 
ــاع  ــدر ارتف ــد و این ق ــد باش ــن ح ای
داشــته باشــد. روش تربیــت الهــی در 
ــه  ــجادیه این گون ــه س ــه مبارک صحیف
ــاع و اوج  ــما ارتف ــه ش ــه ب ــت ک اس
آرزوهایتــان  می دهــد،  همــت  و 
را پــرورش می دهــد و بــه تمنــا و 
ــان  ــد. انس ــا می ده ــما اعت ــب ش طل
ــع  ــم قان ــی ک ــز خیل ــه چی ــد ب نبای
باشــد. اینجــا جــای قناعــت نیســت؛ 
اینجــا جــای حــرص اســت. قناعــت 
وقتــی اســت کــه مطلــوب خیلــی پایا 
ــم ارزش  ــدک و ک ــی و ان ــد، فان نباش
باشــد. راجع بــه دنیــا مطلوبیــت دارد. 
ــان می شــود  ــی شــما مطلوبت ــا وقت ام
علــم،  و  اخاقــی  کرامت هــای 
وقتــی مطلوبتــان می شــود رضــای 
الهــی، وقتــی مطلوبتــان می شــود 
و  تعالــی  و  تبــارک  حــق  خــود 
ــط  ــت نه فق ــا قناع ــی، اینج ــرب اله ق
رذیلــت  بلکــه  نیســت،  فضیلــت 
اســت؛ نه فقــط پســندیده نیســت، 
اســت.  ناپســند  به شــدت  بلکــه 
ــد  ــص باش ــد حری ــان بای ــا انس اینج

و در خواســته اش مرتفــع باشــد؛ لــذا 
بُْحبُوَحــَة  می فرمایــد: »و أَْحلِْلــن 
َجنَّتـِـَك«. مــرا در آن مرکــز و قلــب و 
نقطــه ی اصلــی بهشــت خــودت قــرار 
ــای  ــه معن ــه بهشــت ب ــده، آن هــم ن ب
عــام، بهشــت بــه همــان معنایــی 
ــاح  ــه اصط ــم، ب ــرض کردی ــه ع ک
اللقــاء. جنــت  معرفــت،  اهــل 

ــورت  ــه ص ــت ب ــه درخواس ــن س ای
ــاَد  ــنِي مَِه ــت: »َو أَْفرِْش ــی اس ایجاب
َمَشــارَِع  أَْورِْدنِــي  َو  َكَراَمتِــَك، 
بُْحبُوَحــَة  أَْحلِْلنِــي  َو  َرْحَمتِــَك، 
َجنَّتـِـَك«. مــن هــم در محیــط کرامت 
و لطــف تــو قــرار بگیــرم، بســتر مــن 
ــو  ــه رحمــت ت ــو باشــد، ب ــرم ت از ک
ــم در بهشــت  ــن ه ــم، م ــدا کن راه پی
ــت  ــه جن ــوم ک ــّرف ش ــودت مش خ
اللقــا اســت کــه پذیرایــی اش بــا 
ــارت  ــال و زی ــروردگار متع ــال پ جم
ــد  ــه محم ــت، ک ــق اس ــال مطل جم
اســت. )علیهم الســام(  محمــد  آل  و 
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بهشت واقعی، دیدار حسین 
است

شــهدا را وقتــی بــه جایگاهــای خیلی 
خــوش می برنــد، می بیننــد دنبــال 
چیــز دیگــری هســتند. فرشــته ها 
می گوینــد اینجــا همه چیــز بــرای 
ــت  ــه دوس ــت؛ هرچ ــا اس ــما مهی ش
داشــته باشــید، از انــواع و اقســام 
و  بصــری  و  ســمعی  لذت هــای 
ــد. شــهدا  هرچــه کــه فکــرش را کنی
آنجایــی  مــا  بهشــت  می گوینــد: 
ــهدا  ــت. ش ــداهلل اس ــه اباعب ــت ک اس
بــه آن بهشــت نــگاه می کننــد و آن را 
ــت  ــد بهش ــد و می گوین ــا می کنن تمن
مــا آن اســت. اگــر آن زیــارت بــرای 
مــا حاصــل شــود و مــا خدمــت 
حضــرت برســیم، بهشــت اســت. مــا 
دنبــال حــور و غلمان و خوشــگذرانی 
نبودیــم. خــوش بــه ســعادت کســانی 
کــه آن قــدر ارتقــا پیــدا می کننــد 
بــه چنیــن  نظــر روحــی  از  کــه 
ــین  ــون حس ــند. چ ــه ای می رس مرتب
)علیه الســام( تجلــی جمــال اهلل تبــارک 

ــارت  ــارت او زی ــت، زی ــی اس و تعال
ــي  ِ ــذا »أَْحلِْلن ــت؛ ل ــی اس ــق تعال ح

بُْحبُوَحــَة َجنَّتِــَك« آنجــا اســت.

سالم خداوند بر بهشتیان 

تجلــی بهشــتی ولــّی کامــل کــه 
تجلــی جمــال الهــی نیــز هســت، بــا 
ــاس  ــن اس ــر ای ــت. ب ــام اس ــام س ن
می فرمایــد:  قــرآن  در  خداونــد 
ــٍم؛]۲[  ــْن َربٍّ َرِحی ــْوًل مِ ــَاٌم َق »َس
مهربــان  پــروردگار]ی[  جانــب  از 
ــود«.  ــه می ش ــام گفت ــان[ س ــه آن ]ب
ــش را  ــود قلب ــق ش ــان موف ــر انس اگ
تــا آن مقــام بــه ســامت ببــرد، ایــن 
ــه راه  ــه آن مرتب ــه ب ــت ک ــد هس امی
پیــدا کنــد. منتهــا چنیــن چیــزی 
لــذا  می خواهــد،  ســلیم  قلــب 
قــرآن می فرمایــد: »إِلَّ َمــْن أَتَــی 
ــی  ــر کس ــلِیٍم؛]۳[ مگ ــبٍ َس َ بَِقْل اللَّ
کــه دلــی پــاک بــه ســوی خــدا 
بیــاورد«. مؤمــن بایــد دلــش را ســالم 
نگــه دارد و تــا آنجــا ســالم برســاند.
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چهار درخواست مهم از خداوند

ادامــه  در  )علیه الســام(  حضــرت 
دِّ  می فرمایــد: »َو َل تَُســْمنِي بِالــرَّ
َعنْــَك«. مــرا ناامیــد نکــن بــا رانــدن 
ــری  ــک س ــن ی ــودت. م از درگاه خ
انجــام  برایــم  کــه  دارم  توقعــات 
ــًا  ــز اص ــوارد را نی ــی م ــود، برخ ش
تــو  اینکــه  مثــًا  نــدارم،  توقــع 
ــی. »َو  ــن بزن ــینه م ــه س ــته رد ب دس
َل تَْحرِْمنِــي بِالَْخیْبَــةِ مِنْــَك«. بــا 
ناامیــدی از رحمــت خــودت مــرا 
ــا  ِــي بَِم ن محــروم نکــن. »َو َل تَُقاصَّ
اْجتََرْحــُت«. مــن از ســر غفلــت، 
بی توجهــی،  و  شــهوت  جهالــت، 
مرتکــب گناهانــی شــدم. اجتــراح 
همــان ارتــکاب اســت. انســان وقتــی 
ســمت چیزهــای نامناســب مــی رود، 
ــراح  ــه ی اجت ــکاب از کلم ــرای ارت ب
ــی  ــد بخواه ــود. نکن ــتفاده می ش اس
ــری.  ــن بگی ــان را از م ــاص گناه تق
کــه  را  کاری  همــان  قصــاص  در 
طــرف کــرده، بــا او انجــام می دهنــد. 
ــرا  ــم م ــد می گویی ــه خداون ــال ب ح
نکــن. قصــاص  کارهایــم  بابــت 

»َو َل تُنَاقِْشــنِي بَِمــا اْكتََســبُْت«. 
ــی  ــما در کار کس ــی ش ــه یعن مناقش
شــروع می کنیــد بــه حساب کشــِی 
ــکاالتش را  ــد اش ــق و می خواهی دقی
پیــدا کنیــد. کارهایــی کــه مــن انجــام 
ــق  ــا باشــد بررســِی دقی ــر بن دادم، اگ
شــود، قصــاص شــوم و در کارهایــم 
مناقشــه شــود، کارم تمــام اســت. 
باقــی  مــن  از  خوبــی  کار  کــدام 
ــی  ــا بررس ــان م ــر گناه ــد؟ اگ می مان
از  شــود،  محاســبه  و  مناقشــه  و 
کارهــای خوبمــان نیــز چیــزی باقــی 
نمی مانــد. اگــر دقیــق بررســی شــود، 
کــدام نمــاز مــا باقــی می مانــد؟ 
ســر  یــک  قســم  خــودش  بــه 
ــی  ــا باق ــال م ــزی از اعم ــوزن چی س
ــد  ــه تســامح او امی ــد! فقــط ب نمی مان
اســت، یعنــی بگویــد بــا همــه ی ایــن 
خرابی هــا، اعمالتــان قبــول اســت.

آسان بگیر تا با تو آسان بگیرند 

گاهــی در معاشــرت ها برخــی بــه 
فــان  شــما  می گوینــد  دیگــران 
اصطــاح  بــه  و  زدی  را  حــرف 
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ــودم  ــش خ ــن پی ــد. م ــر می دهن گی
می گویــم اگــر بخواهنــد بــا ایــن 
بیچــاره مناقشــه کننــد، چــی برایــش 
می مانــد؟ اگــر بــا خلــق ســخت 
بگیریــد، بــا شــما ســخت می گیرنــد. 
اگــر بــا کســی مناقشــه کنیــد و 
اشــکاالت طــرف را بگیریــد، بــا شــما 
ــود.  ــورد می ش ــور برخ ــم همین ط ه
بحثــم ســر افشــا کــردن نیســت، آنکه 
اصــًا انســان بــا خــود خــدای متعــال 
ــر کســی ســراغ  ــرو می شــود. اگ روب
آبــروی دیگــران بــرود بــه قصــد 
ــازی  ــا آبرویشــان ب اینکــه بخواهــد ب
کنــد، بــه جنــگ خداونــد رفته اســت. 
ــت،  ــن نیس ــث ای ــًا بح ــا اص اینج
ســخت گیری هایی  همیــن  منظــور 
خانم هــا  از  بعضــی  کــه  اســت 
ــی  ــا برخ ــان ی ــه همسرش ــبت ب نس
از آقایــان نســبت بــه همسرشــان 
دارنــد، یــا بعضــی از پــدر و مادرهــا 
نســبت بــه بچه هایشــان دارنــد و 
ــای  ــد. آدم ه ــا می دهن ــای بیج گیر ه
گرفتاری هایشــان  بعــداً  ســختگیر 
در  مخصوصــًا  می شــود.  زیــاد 
ــه خــود مــا هســت  آنچــه مربوطــه ب

و آن مــوارد هــم بــرای خــود او 
مصلحــت  و  نیســت  مخاطره آمیــز 
آنجــا  نمی فهمــد،  را  بزرگ تــری 
گرفتــن  آســان  و  تســامح  جــای 
اســت. آســان بگیــر تــا خــدای متعــال 
بــرای شــما آســان بگیــرد و دربــاره ی 
شــما مســامحه کنــد. اگــر بــاب 
مناقشــه بــاز شــود، هیــچ چیــزی 
نمی مانــد. باقــی  انســان  بــرای 

از کار پوشیده مان پرده برندار 

»َو َل تُبْــرِْز َمْكتُومـِـي، َو َل تَْكِشــْف 
َمْســتُورِي«. آن چیزهایــی کــه مکتــوم 
ــن.  ــکارش مک ــت، آش ــان اس و پنه
ما هــا هرکدام مــان یــک فهرســت 
طوالنــی از چیزهایــی داریــم کــه 
دوســت نداریــم کســی از آنهــا مطلــع 
شــود. آنهــا می شــوند مکتــوم یــا 
مســتور کــه پــرده ای روی آن هســت. 
معنــای مکتــوم و  تفــاوت  شــاید 
ــوم  ــه مکت ــد ک ــور باش ــتور این ط مس
یعنــی چیزهایــی کــه خیلــی پنهانــش 
کردیــم و در ضمیــر مــا و در الیه های 
درونــی شــخصیت مــا اســت. مســتور 
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آن بخــش جلوتــر اســت و بیشــتر در 
ــد  ــان می باش ــال انس ــای اعم محور ه
پــرده ای  اینکــه  مثــل  فعــًا  کــه 
از  باشــد و کســی  آمــده  رویــش 
ــوط  ــوم مرب ــت. مکت ــع نیس آن مطل
ــًا  ــی. قب ــای قلب ــه چیز ه ــود ب می ش
ــب  ــه در قل ــات ک ــًا تعلق ــم مث گفت
انســان اســت، یــا خطــورات ذهنــی، 
اینهــا بخــش مکتــوم اســت. امــا 
بخشــی هــم هســت کــه انســان انجام 
ــران  ــد از چشــم دیگ داده و می خواه
دور بمانــد. ایــن مســتور اســت. امــام 
ــکار  ــمت آش ــه آن قس ــد: ن می فرمای
شــود، نــه از ایــن پرده بــرداری شــود.

تنها جایی که باید از عدالت  
ترسید

مِیــَزاِن  َعَلــی  تَْحِمــْل  َل  »َو 
اْلِنَْصــاِف َعَملِــي«. ایــن جملــه 
ــه جمــات قبلــی اســت  بازگشــت ب
کــه عــرض کردیــم، منتهــا بــا تعبیــر 
ـِـي«  ن دیگــری اســت. شــبیه »َل تَُقاصَّ
ــدای  ــه خ ــت. ب ــنِي« اس و »َل تُنَاقِْش
ــا  ــا عدلــت ب متعــال می گوییــم کــه ب

ــش  ــر پای ــدل اگ ــن. ع ــار نک ــا رفت م
وســط بیایــد، هیچ کــس نجــات پیــدا 
ــو  ــا از ت ــه م ــزی ک ــد. آن چی نمی کن
ســراغ داریــم، عــدل و انصــاف اســت 
و خــدای متعــال ظلــم نمی کنــد. 
ْلــِم  اَلظُّ إِلَــی  یَْحتَــاُج  ََّمــا  إِن »َو 
عِیــُف؛]۴[ کســی احتیاج به ســتم  اَلضَّ
کــردن دارد کــه ناتــوان اســت«. ظلــم 
ــی  ــت، کس ــف اس ــراد ضعی ــرای اف ب
ــد و  ــم نمی کن ــت، ظل ــوی اس ــه ق ک
نیــازی بــه ظلــم نــدارد. خــدای متعال 
بندگانــش  بــه  اعمالــش ظلــم  در 
ــال  ــی خــدای متع ــدارد. وقت راهــی ن
ــم  ــان می داری ــم، بی ــبیح می کنی را تس
متعــال  خــدای  ســوی  از  هرچــه 
هســت، عــدل و انصــاف اســت. 
ــت  ــن عدل ــم همی ــا می گویی ــا م منته
ــْل  مــا را هــاک می کنــد، »َو َل تَْحِم
ــي«،  ِ ــاِف َعَمل ــَزاِن اْلِنَْص ــی مِی َعَل
ــرازوی انصــاف و  ــرا روی ت عمــل م
عــدل نگــذار. اگــر خــدای متعــال بــا 
ــان  ــد، کارم ــد حســاب کن ــا بخواه م
ــن حــاال انســان  تمــام اســت. از همی
ــد کــه جایــش در قعــر جهنــم  می دان
ــی  ــال باق ــزی از اعم ــت. هیچ چی اس
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تمــام  کار  اول،  همــان  نمی مانــد. 
ــبه  ــه محاس ــت ب ــًا نوب ــت و اص اس
ــوت  ــی در خل ــن گاه ــد. م نمی رس
ــرض  ــال ع ــدای متع ــه خ ــودم ب خ
می کنــم کــه همیــن اآلن تکلیــف 
معلــوم اســت و یــوم الحســاب و 
ــاب ]اعمــال[ ــَك؛]۵[ کت ــَرأ كِتابَ »إْق
را  چیزهــا  ایــن  و  بخــوان«  را  ت 
حــاال  همیــن  از  نمی خواهــد، 
دســت مــا بــاال اســت. وضــع خیلــی 
ــت! ــا اس ــن حرف ه ــر از ای خراب ت

»َو َل تَْحِمــْل َعَلــی مِیــَزاِن اْلِنَْصاِف 
َعَملـِـي«، یعنــی از تــو فقط کــرم مورد 
توقــع اســت و َکَرَمــت مــا را نجــات 
لطــف  احســان،  عفــو،  می دهــد. 
و فضــل تــو نجات بخــش اســت. 
امیــد مــا هــم فقــط بــه اینهــا اســت.

رابطه ی ایمان با تواضع 

مؤمــن در ســیرش هــر قــدر کــه 
جلوتــر مــی رود، ســرش پایین تــر 
می افتــد. بیشــتر افــرادی کــه بــه 
اصطــاح ســیر و ســلوک دارنــد، 

بــازی درمی آورنــد. طــرف چنــد 
ــی  ــرد و اعمال ــاد می گی ــر ی ورد و ذک
بــاال  را  ســرش  می دهــد،  انجــام 
کــه  می کنــد  خیــال  و  می گیــرد 
کســی بــه حســاب می آیــد. قطعــًا در 
دســتگاه الهــی ایــن چیزهــا مشــتری 
ــش  ــی روی اعمال ــر کس ــدارد. اگ ن
می برنــدش  کــرد،  بــاز  حســاب 
باشــد.  حواســتان  تــرازو.  روی 
خــب،  خیلــی  می گوینــد:  او  بــه 
ــرو روی  ــا ب ــاب، بی ــاب الحس الحس
ــت  ــم چــه هســتی. آن وق ــرازو ببینی ت
لــذا  اســت.  قطعــی  مــردودی اش 
البتــه  اســت.  عرفان بــازی  اینهــا 
ممکــن اســت کســی بــر اثــر برخــی 
از ریاضت هــا، چیزهایــی هــم بــه 
ــا  ــن چیزه ــا ای ــاورد. منته ــت بی دس
ــر  ــا جلوت ــد ت ــش می اندازن را جلوی
نــرود و همانجــا ســرگرم باشــد. 
ــاس  ــت و احس ــوش اس ــه آن دلخ ب
دارد.  کراماتــی  و  کشــف  می کنــد 
یکــی از اهــل معرفــت می گفــت کــه 
ــودش  ــت خ ــال هیچ وق ــدای متع خ
ــای  ــد؛ اولی ــکار کســی نمی کن را بده
بدهــکار  را  هــم خودشــان  خــدا 
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کســی  اگــر  نمی کننــد.  کســی 
کاری  یــا  مســیری  یــا  برنامــه ای 
یــا خدمتــی بکنــد، همین جــا بــا 
چــه  حــاال  می کننــد؛  او حســاب 
نفهمــد. چــه  و  بفهمــد  خــودش 
مــا از خــدای متعــال فقــط کــرم توقع 
داریــم، فضــل، احســان، مغفــرت 
می خواهیــم.  را  گرفتــن  ندیــده  و 
ــور  ــودش را این ط ــم خ ــودش ه خ
معرفــی کــرده اســت. لــذا اهــل معنــا 
و اهــل معرفــت و ســیر درســت، 
ــان  ــد، سرش ــر می رون ــه جلوت هرچ
پایین تــر می افتــد؛ هرچــه جلوتــر 
متواضع تــر  بی ادعاتــر و  می رونــد، 
بدهکارتــر  را  خــود  و  می شــوند 
زیــرا  ندارنــد؛  ادعــا  می داننــد. 
ــی؛]۶[  ع ــِن ادَّ ــَك َم ــد: »َهَل می دانن
ادعاکننــده نابــود شــد«. اینجــا کســی 
ــد،  ــرد و ادعــا کن ــه بگی بخواهــد قیاف
از چشــم خــدای متعــال می افتــد.

پرده پوشی الهی جلوی رسوایی 
را می گیرد

ــَإِ  ــوِن الَْم ــی ُعیُ ــْن َعَل ِ »َو َل تُْعل
مــردم،  چشــم  جلــوی  َخبَــرِي«. 
اخبــار مــرا آشــکار مکــن. مثــًا 
دیگــران  و  بگذارنــد  را  آدم  فیلــم 
ــت،  ــور اس ــک ط ــا ی ــد. در دنی ببینن
دیگــر. نحــوی  بــه  آخــرت  در 

ــُرُه  ــوُن نَْش ــا یَك ــْم َم ــِف َعنُْه »أَْخ
ــر  ــه اگ ــزی را ک ــاراً«. چی ــيَّ َع َعَل
شــرمنده  مــن  بفهمنــد  دیگــران 
می شــوم، از مــردم مخفــی کــن. عــار 
چیــزی اســت کــه باعث ســرافکندگی 
و خفــت و افتــادن از چشــم دیگــران 
اســت؛ باعــث ســرزنش دیگــران 
اســت، باعــث بی آبــرو شــدن اســت. 
چیــزی کــه باعــث عــار اســات، آن را 
مخفــی کــن. »َعنُْهــْم« یعنــی از مردم. 
چیــزی کــه اگــر پخــش شــود، باعــث 
عــار و ننــگ و خفــت مــن می شــود، 
ــع  ــن مطل ــر از م ــه اگ ــری ک آن خب
شــوند، باعــث عــار و ننــگ می شــود، 
کــن. مخفــی  را  آن  مــن  بــرای 
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یُْلِحُقنِــي  َمــا  َعنُْهــْم  اْطــِو  »َو 
ــه  ــزی ک ــر چی ــنَاراً«. ه ــَدَك َش عِنْ
بی آبرویــی  و  رســوایی  باعــث 
متعــال  خــدای  از  می شــود، 
بپوشــاند. را  آن  می خواهیــم 

دستیابی به شرافت در پرتو  
مقام رضا

ــاَد  ــنِي مَِه اول دعــا گفتیــم: »َو أَْفرِْش
َمَشــارَِع  أَْورِْدنِــي  َو  َكَراَمتِــَك، 
َرْحَمتِــَك«. حــال امــام می گویــد: 
بِرِْضَوانِــَك«.  َدَرَجتِــي  ْف  »َشــرِّ
ــده و  ــا ب ــدر ارتق ــرا آن ق ــه ی م درج
بــاال ببــر کــه مــن بــه مقــام رضــوان 
ــرآن  ــه ق ــی ک ــوم؛ همان ــل ش ــو نائ ت
»َورِْضــَواٌن  می گویــد:  دربــاره اش 
خشــنودی  و  أَْكبَــُر؛]۷[   ِ اللَّ مِــَن 
ــت[  ــر از بهش ــر ]و برت ــدا بزرگ ت خ
ــَك«  ِ ــَة َجنَّت ــان »بُْحبُوَح ــت«. هم اس
ــوان  ــت رض ــم، جن ــه گفتی ــت ک اس
اســت. الهــی  رضــای  مقــام  و 

کســب  اهتمامــش  تمــام  مؤمــن 
ــه  ــت ک ــق اس ــرت ح ــت حض رضای
ــت و  ــر رضای ــود و نظ ــی ش او راض
ــرد.  ــق بگی ــه او تعل ــق ب ــت ح عنای
و  منــزل  منــزل رضــا،  و  مرحلــه 
ــت. ــی اس ــع و عجیب ــه ی مرتف مرحل

مغفرت، کرامت الهی را تکمیل  
می کند

ــو  ـِـَك«. ت ِــي بُِغْفَران ــْل َكَراَمت »َو أَْكِم
ــودت  ــت خ ــمول کرام ــرا مش ــه م ک
قــرار دادی، این همــه بــه من اســتعداد 
مــرا  این همــه  دادی،  ظرفیــت  و 
ــم  ــش تکری ــردی، در آفرین ــم ک تکری
ــم کــردی،  کــردی، در صــورت تکری
خــودت  اولیــای  بــا  آشــنایی  در 
ــلمانی  ــن مس ــردی، در آیی ــم ک تکری
از  بهره منــدی  در  کــردی،  تکریــم 
ــردی،  ــم ک ــتانت تکری ــت دوس محب
در فراهــم کــردن میــدان بــرای انجــام 
بندگــی خــودت تکریــم کــردی، 
تکریــم  بــا صالحیــن  رفاقــت  در 
ــا ایــن  کــردی، حــاال می گویــم خدای
ــش  ــن. اکمال ــل ک ــت را تکمی کرامت
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ـِـَك« اســت. کــم و کســری ها  »بُِغْفَران
ــا  ــتباهات و خطاه ــا و اش و غفلت ه
را بــر مــن ببخــش. بخشــش خــدای 
ــر بســیار  ــک تعبی ــا ی ــال اینجــا ب متع
ــا  ــی تقاض ــی و فن ــا، عال ــیار زیب بس
خدایــا  نمی گویــد  اســت.  شــده 
مــرا ببخــش، می گویــد: »أَْكِمــْل 
َكَراَمتِــي بُِغْفَرانِــَك«. چــون مــن 
کرامــت  دیــدم،  تــو  از  هرچــه 
ــن  ــه م ــه ب ــی را ک ــن کرامت ــوده، ای ب
تکمیلــش  کــن.  تکمیلــش  دادی، 
ــرا  ــه م ــو اســت، اینک ــرت ت ــه مغف ب
اســت! لطیــف  چقــدر  بیامــرزی. 

أَْصَحــاِب  فِــي  انِْظْمنِــي  »َو 
ــی  ــاب یمین ــان اصح ــِن«. هم الْیَِمی
کــه قــرآن درباره شــان می فرمایــد: 
ــاُب  ــا أَْصَح ــِن َم ــاُب الْیَِمی »َوأَْصَح
الْیَِمیــِن فـِـی ِســْدرٍ َمْخُضــودٍ َوَطْلٍح 
ــاران  ــاران راســت  ی ــودٍ؛]۸[ و ی َمنُْض
ــان  ــر[ درخت راســت کدامنــد؟ در ]زی
درخت هــای  و  بی  خــار،  کنــار 
مــوز کــه میــوه اش خوشه خوشــه 
روی هــم چیــده اســت«. خوشــا 
ــي  ِ ــعادتمندان. »َو انِْظْمن ــال س ــه ح ب

ــر  ــرا بب ــِن«. م ــاِب الْیَِمی ــي أَْصَح ِ ف
یمیــن،  اصحــاب  صــف  وســط 
ــه  ــده. چ ــا ب ــا ج ــم آنج ــن ه ــه م ب
ــد  ــت! دیدی ــی اس ــت زیبای درخواس
قطعه هایــی بــا ترتیــب مناســبی کنــار 
می گوییــم  می شــود،  چیــده  هــم 
»َو  کردیــم،  منظــم  مــا  را  اینهــا 
ــِن«،  ــاِب الْیَِمی ــي أَْصَح ِ ــي ف ِ انِْظْمن
ــم در صــف اصحــاب  ــرا ه ــی م یعن
یمیــن قــرار بــده و مســتقر کــن.

 

والیت، یگانه راه مستقیم

ْهنـِـي فـِـي َمَســالِِك اْلمِنِیــَن«.  »َو َوجِّ
راه هایــی  یعنــی  آمنیــن  مســالک 
کــه روندگانــش در امنیــت کامــل 
ــر  ــیر بب ــوی آن مس ــرا س ــتند، م هس
ــتقیم  ــراط مس ــان ص ــن راه هم و ای
ــَماُل َمَضلَّــٌة َو  اســت. »الْیَِمیــُن َو الِشّ
ُة؛]۹[  رِیــُق الُْوْســَطی هِــَي الَْجــادَّ الطَّ
راه  و  گمراهــی،  راســت  و  چــپ 
ــه، جــاده مســتقیم الهــی اســت«.  میان
صــراط مســتقیم، راه امیرالمؤمنیــن 
)علیه الســام( اســت کــه روندگانــش از 

ســقوط و گمراهــی در امــان هســتند.
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ــَن«.  ــْوِج الَْفائِِزی ِــي َف ِــي ف »َو اْجَعْلن
فــوج  را  مــردم  از  جماعتــی 
حــزب  یــک  یعنــی  می گوینــد، 
ــد  ــم می گوین ــی ه ــزرگ، در فارس ب
و  دســته  در  مــن  فــوج.  فــوج 
حــزب و گــروه ســعادتمندان باشــم.

الِِحیــَن«.  »َو اْعُمــْر بـِـي َمَجالـِـَس الصَّ
مقــام  اقتضــای  بــه  صالحیــن 
ــروه  ــر همگ ــا همدیگ ــان ب صاحش
بینشــان  می شــوند.  همنشــین  و 
جــذب و انجــذاب اســت، مجالســت 
دارنــد، گــروه دارنــد، هیئــت دارنــد، 
جلســه دارنــد، کاس دارنــد، برنامــه 
دارنــد، دور هــم جمــع می شــوند. 
آن اجتمــاع صالحیــن کــه مخصوصــًا 
مجالســت  اینجــا  لطیفــش  تعبیــر 
همدیگــر  بــا  اینهــا  کــه  اســت، 
همنشــین و جلیــس هســتند، زیــر 
محیــط  یــک  در  و  ســقف  یــک 
هســتند، عمــرم در آنجا ســپری شــود.

وقتــی مؤمنــان کنــار هــم جمــع 
مجلــس  می شــود  می شــوند، 
ــع  ــه جم ــرادی ک ــم اف ــن. ه صالحی

بــه  می شــوند، موصــوف هســتند 
ــه  ــزی ک ــم چی ــاح، ه ــف ص وص
اینهــا را جمــع کــرده، صــاح اســت. 
ــم  ــا را دور ه ــزی آنه ــاال چــه چی ح
جمــع کــرده؟ بــرای امــری کــه 
موصــوف بــه صــاح اســت؛ صــاح 
ــور  ــاح ام ــا، اص ــاح دنی ــن، ص دی
ــس  ــوند مجال ــا می ش ــلمین. اینه مس
صالحیــن کــه انــواع و اقســامی دارد.

گرمابخش جمع مؤمنان باشیم 

َمَجالِــَس  بِــي  اْعُمــْر  »َو 
ــه وســیله  ــروردگارا ب ــَن«، پ الِِحی الصَّ
آبــاد  را  صالحیــن  مجالــس  مــن 
زیبایــی  درخواســت  چــه  کــن. 
ــی  ــه جمع ــی ب ــا وقت اســت! بعضی ه
خــراب  را  آنجــا  می شــوند،  وارد 
ــد.  ــاف راه می اندازن ــد و اخت می کنن
ــا  ــا نداشــتن ادب، ب ــا اخاقشــان، ب ب
بــا  اندازه هایشــان،  رعایــت  عــدم 
ــان و  ــب و ناموزونش ــرات نامناس نظ
بــا ســخت گیری های بی موردشــان، 
ــوند،  ــه می ش ــه ای ک ــر جلس وارد ه
می کننــد. خــراب  را  آنجــا 
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در ایــن فــراز دعــا می گوییــم خدایــا 
ــم.  ــین باش ــن همنش ــا صالحی ــن ب م
امــا ایــن کافــی نیســت، ممکن اســت 
میــان آنــان بــروم و خرابــکاری کنــم. 
ــم  ــی باش ــن کس ــم م ــس می گویی پ
کــه بــا حضــورم جلســات صالحیــن 
آبــاد شــود؛ وقتــی بیــن آنان مــی روم، 
ــود.  ــه ش ــان اضاف ــت و وحدتش محب
بــا پیشــنهاد و فکــر  مــن، رونــق 
ــود،  ــان روان ش ــد و کارش ــدا کنن پی
مجلسشــان  مــن  دل  صفــای  بــا 
ــاق  ــر اخ ــا عط ــد، ب ــدا کن ــا پی صف
معطــر  مجلسشــان  مــن  خــوش 
ــت! ــی اس ــای زیبای ــه دع ــود. چ ش

ــی جــای کار دارد  ــن قســمت خیل ای
ــا  ایــن اســت کــه  ــرای م و پیامــش ب
باشــیم، تکــرو  ارتبــاط  اهــل  اوالً 
نباشــیم، منتهــا طــرف ارتباط مــان 
ــان را  ــند و خودم ــن باش ــم صالحی ه
ــه مجالــس، هیئــت، کاس، جلســه  ب
و تشــکیات صالحیــن متصــل کنیــم. 
در مرحلــه ی بعــدی، حضــور مــا 
حضــوری رونق بخــش، پیش برنــده و 
ــی  ــا وقت ــد. بعضی ه ــده باش کمک کنن

بــه مجالــس صالحیــن می آینــد، اهــل 
جلســه یــخ می کننــد! یــک جلســه ی 
ــده،  ــای ناامیدکنن ــا حرف ه ــرم را ب گ
مثــل  بعضی هــا  می کننــد.  ســرد 
ــای  ــان خبره ــط در جیبش ــه فق اینک
ــی  ــت، خال ــت، تهم ــد؛ غیب ــد دارن ب
ــا  ــی بعضی ه ــان. ول ــردن دل مؤمن ک
وجودشــان  هســتند؛  برعکــس 
می دهــد،  گرمــا  می دهــد،  رونــق 
می دهــد،  امیــد  می دهــد،  انــس 
احســاس خــوب می دهــد، دلبســتگی 
می بخشــد. گرمــا  می دهــد، 

ــه خــود حضــور در  ــان باشــد ک یادت
ــت  ــم موضوعی ــن ه ــس صالحی مجال
ــع  ــن جم ــا صالحی ــم کج دارد. ببینی
کنیــم  پیــدا  حضــور  هســتند، 
کنیــم؛  تقویــت  را  عدد شــان  تــا 
وقتــی  باکیفیــت.  حضــور  منتهــا 
و  گرمــا  شــود،  اضافــه  تعــداد 
می شــود. اضافــه  هــم  امیــد 

تمــام  عبــارت  ایــن  بــا  دعــا 
می شــود: »آمِیــَن َربَّ الَْعالَِمیــَن«.
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خــدای متعــال را قســم می دهیــم بــه 
حــق امــام ســجاد )علیه الســام( و حضــرت 
)عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(  عصــر  ولــی 
آنچــه در ایــن دعــا امــام ســجاد 
ــته،  ــال خواس ــدای متع ــام( از خ )علیه الس

دربــاره ی مــا و همــه ی دوســتان 
بفرمایــد. مســتجاب  حضــرت  آن 
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