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مدتی این مثنوی تأخیر شد

بــرادران  و  خواهــران  زیــارت  از 
عزیــز خوشــبختم. بعــد از تأخیــر 
ــه ی  ــداهلل در ده ــی بحم ــبتًا طوالن نس
میــاد  آســتانه ی  در  و  کرامــت 
ــی  ــن موس ــرت علی اب ــده حض فرخن
صحیفــه  جلســه  )علیه الســام(  الرضــا 
بازگشــایی می شــود. آرزو می کنیــم 
کــه بــه زودی نمازجمعــه هــم در 
تهــران بازگشــایی شــود. امــروز ۱۲۵ 
روز اســت کــه در تهــران نمازجمعــه 
ــم همین طــور  ــا ه ــم. جلســه م نداری
ــی از  ــل خیل ــفندماه مث ــد و از اس ش
ــا  ــد ت ــل ش ــر تعطی ــای دیگ برنامه ه
امــروز کــه در خدمــت شــما هســتیم.

جایگاه ویژه شهدای هفتم تیر 

در  می کنــد  اقتضــا  حق شناســی 
ابتــدای جلســه از شــهدای عزیــز 
ــه در  ــم؛ چراک ــاد کنی ــر ی ــت تی هف

ــا و در  ــره ی آنه ــاد و خاط ــط ی محی
شــهیدان  ایــن  قتلــگاه  مجــاورت 
مــا  جلســه ی  ســرافراز  و  عزیــز 
ــارک  ــد تب ــود. خداون ــزار می ش برگ
بهتریــن  از مجلــس مــا  تعالــی  و 
ــر  ــن ارواح مطه ــه ای ــا را ب پاداش ه
ــه  ــد. هرچ ــت فرمای ــی کرام و نوران
ماجــرای  و  اســامی  نهضــت  از 
بیشــتر  تیــر  هفــت  تکان دهنــده 
ــگاه  ــدار و جای ــدر و مق ــذرد، ق می گ
ایــن عزیــزان بهتــر شــناخته می شــود.

حادثه هفت تیر، انقالب را بیمه  
کرد

مقطــع  تیــر،  هفــت  مقطــع 
فراموش نشــدنی از تاریــخ انقــاب 
ــن  ــر ای ــون مطه ــت. خ ــامی اس اس
شــهدای عزیــز کــه بــه عــدد شــهدای 
ســامت  بــرای  بودنــد،  کربــا 
ــا  ــرش از ناخالصی ه ــت و تطهی نهض
و نفــاق و اشــکاالت اساســی کــه 
ــد،  ــش می آی ــیس پی ــه تأس در مرحل
ســرمایه گذاری شــد. ایــن خون هــای 
مطهــر، نهضــت را پاکیــزه و خالــص  
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ــب  ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــر ک و تطهی
ــد.  ــازه ای ش ــای ت ــاب وارد فض انق
لــذا همــه ی دوســتداران نهضــت 
انقــاب  طرفــداران  و  اســامی 
ایــن  مطهــر  خون هــای  مدیــون 
هســتند. عالی قــدر  شــهدای 

ــت  ــار اس ــما افتخ ــن و ش ــرای م ب
و  ایــن محــل  مناســبت  بــه  کــه 
یادشــان  بــه  جلســه مان،  تشــکیل 
باشــیم. اکنــون کــه در مجــاورت 
قتلــگاه شــهیدان هســتیم، از انــوار 
اســتفاده  کنیــم  ایشــان  قدســی 
ببریــم. بهــره  معنویتشــان  از  و 

شهید بهشتی، شهیدی نابغه و  
نظام ساز

ــر الهام بخــش  ــم تی ــاد شــهدای هفت ی
سیدالشــهدای  مخصوصــًا  اســت؛ 
آیــت اهلل  حضــرت  تیــر،  هفــت 
ــن شــخصیت بزرگــوار و  بهشــتی. ای
ــه معنــای دقیــق  ــاز، ب فوق العــاده ممت
ــاخته و  ــه، خودس ــه، نخب ــه نابغ کلم
دارای روِح بــزرگ و اخــاق فاضلــه، 

حســینی،  حماســه  از  بهره منــد 
شــجاعت علــوی، حکمــت و بصیرت 
بــود. آقــای بهشــتی )رضوان اهلل تعالی علیــه( 
خیلــی فوق العــاده بودنــد؛ شــخصیتی 
نظام ســاز کــه فهــم عمیــق از معــارف 
و درک  قرآنــی و وحیانــی  الهــی، 
درســت از اراده الهــی بــرای تشــکیل 
داشــت.  تــراز  اســامی  مجتمــع 
جــزو حلقــه مؤســس نظــام اســامی 
بودنــد و ســهم ممتــاز و ویــژه ای 
در تأســیس آن داشــتند. بــه طــور 
ــی  ــتگاه قضای ــش دس ــاص در بخ خ
و فراینــد نوشــتن قانــون اساســی 
هندســه  تدویــن  و  تصویبــش  و 
گذاشــتند.  تأثیــر  اســامی  نظــام 
را  اســامی  نظــام  تعبیــر هندســه 
در  عالی قدرمــان  و  عزیــز  رهبــر 
بردنــد. کار  بــه  دوم  گام  بیانیــه 

بــرای اولیــن بــار بــر اســاس هندســه 
توحیــدی و مبتنــی بــر روش اولیــای 
خــدا، نظامــی را طراحــی کردنــد؛ 
ــزرگ  ــه کار ب ــت ک ــی اس ــذا طبیع ل
و دشــواری باشــد؛ ولــی بحمــداهلل از 
ــام  ــا ام ــراه ب ــد. هم ــده اش برآمدن عه
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ــان  ــاران رشیدش راحــل مؤســس و ی
و ســرمایه گذاری های بزرگــی کــه 
توســط امــت شــد، بعــد از این همــه 
ــیب ها  ــراز و نش ــور از ف ــال  و عب س
و طوفان هــا، ایــن نظــام همچنــان 
برپــا اســت و بــه حیــات خــود 
ــام و  ــن ام ــا چنی ــد. ب ــه می ده ادام
امتــی توقــع اســت کــه روزهــای 
بســیار بهتــری را هــم بــه لطــف 
باشــیم. شــاهد  متعــال  خداونــد 

بُعد کمتر شناخته شده شهید  
بهشتی

ــخصیت های  ــهدا ش ــن ش ــن ای در بی
و  زندگــی  کــه  بودنــد  بزرگــی 
انقــاب  جریــان  در  تأثیرشــان 
ــی  ــه و بررس ــل مطالع ــه قاب جداگان
اســت؛ ولــی متأســفانه در معرفــی 
و  جدیــد  نســل های  بــه  آنــان 
و  اســت  شــده  غفلــت  جامعــه، 
بخــش  ایــن  در  را  وظیفــه خــود 
به درســتی انجــام ندادیــم. دربــاره 
ــه  ــت ک ــود گف ــتی می ش ــهید بهش ش
شــخصیت علمــی و وجــه تشــکیاتی 

و اجتماعــی ایشــان بــر وجــه معنــوی 
ایــن بزرگــوار غلبــه دارد. امــا بدانیــد 
کــه رمــز ویــژه موفقیــت آقــای 
ســاحت های  همــه ی  در  بهشــتی 
ــه  ــت ک ــان اس ــت ایش ــر، معنوی دیگ
خیلــی فوق العادگــی  دارد. ایــن جهت 
شــخصیت ایشــان کمتر شــناخته شده 
ــان  ــت ایش ــم از معنوی ــا می توانی و م
بهره هــای وافــر داشــته باشــیم. یکــی 
از اهــل معرفــت کــه ســابقه انــس بــا 
ــتند و  ــتی داش ــای بهش ــرت آق حض
ــنا  ــان آش ــخصیت ایش ــوز ش ــه رم ب
بودنــد، در ایــن زمینــه نکته هــای 
برایــم  کــه  کردنــد  نقــل  نابــی 
ــردم  ــاس می ک ــود و احس ــیرین ب ش
ــر شــخصیت  ــی تحــت تأثی ــه خیل ک
ــان  ــرا ایش ــتم؛ زی ــوار هس ــن بزرگ ای
جایــگاه ویــژه ای در ذهنیــت مــن 
ــن  ــرای م ــان ب دارد. توضیحــات ایش
و  کــرد  رمزگشــایی  مقــدار  یــک 
فهمیــدم کــه جنبــه باطنــی و معنــوی، 
ــخصیت،  ــی ش ــارت روح و زالل طه
و حــظ وافــر از معنویــت و توحیــد، 
باعــث موفقیــت شــهید بهشــتی شــد.
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ســعی کنید ایشــان را بیشــتر بشناسید، 
ــد و  ــه کنی ــی اش مطالع ــاره زندگ درب
ارتبــاط معنــوی و روحــی خــود را بــا 
ایــن شــهید عزیــز تقویــت کنیــد کــه 
ــادی  ــای زی ــورت بهره ه ــن ص در ای
خواهیــد بــرد. اهــل دقــت می تواننــد 
از باطــن ایشــان خیلــی بهره منــد 
ــی،  ــی، اجتماع ــه سیاس ــوند. وج ش
تشــکیاتی و جنبه هــای فرهنگــی 
ــث  ــان، باع ــخصیت ایش ــی ش و علم
ــان  ــوی و توحیدی ش ــد معن ــد بُع ش
کمتــر شــناخته شــود. خیلــی خــوب 
اســت کــه بــه ایــن بُعــد هــم توجــه 
شــویم. بهره منــد  آن  از  و   کنیــم 

ذی القعده، ماه اجابت دعا 

ــاه  ــم، م ــرار داری ــه در آن ق ــی ک ماه
پورنــوری اســت. مــاه ذی القعــده 
اســت.  ماه هــای حــرام  از جملــه 
خداونــد تبــارک و تعالــی شــوق 
مــا  همــه ی  دل هــای  در  را  حــج 
ــه  ــتیاق ب ــش اش ــه دارد. آت ــده نگ زن
زیــارت خانــه ی خــدا را همیشــه 
ــد.  ــه داری ــه نگ ــان برافروخت در دلت

حــج  ماه هــای  جــزو  مــاه  ایــن 
هــم  ایــن جهــت  از  کــه  اســت 
اســت. الهام بخــش  مــا  بــرای 

معنویــت  ذی القعــده  مــاه 
بــه  مشــهور  دارد.  فوق العــاده ای 
ــه اســت و دعــا در ایــن  شــهر االجاب
مــاه، خیلــی قریــن لطــف الهــی 
ــب  ــی مجی ــام نوران ــل ن ــت و ذی اس
پــروردگار متعــال قــرار می گیــرد. 
البتــه دعــا همیشــه مســتجاب اســت، 
منتهــا در مــاه ذی القعــده، مخصوصــًا 
باســعادت  والدت  خاطــر  بــه 
)علیه الســام(  رضــا  امــام  حضــرت 
اســت. نزدیک تــر  اجابــت  بــه 

ذکری فوق العاده برای ماه  
ذی القعده

مراقبــت عمومــی و اســتفاده از ذکــر 
ــورد  ــاه م ــن م ــیه در ای ــریفه یونس ش
تأکیــد اســت. عــدد خاصــی برایــش 
ذکرهــا  بــرای  نمی کنیــم.  تعییــن 
عدد هــای خــاص و آداب ویــژه ای 
ــا کاری  ــه آنه ــًا ب ــه فع وارد شــده ک
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ــان  ــه انس ــدار ک ــن مق ــم. همی نداری
ــه  ــًا بعــد از هــر نمــاز واجــب، ب مث
ــوق  ــه ش ــدر ک ــر ق ــجده رود و ه س
داشــت بــا ایــن کلمــات نورانــی 
از  اســت.  کافــی  باشــد،  مأنــوس 
مــدد  تعالــی  و  تبــارک  خداونــد 
ــر شــریفه یونســیه را  ــم و ذک بخواهی
ــوی  ــات معن ــه در فتوح ــم ک بگویی
ــن  ــا همی ــاده اســت. ب ــی فوق الع خیل
ذکــر نورانــی در پیشــگاه خــدای 
ــام  ــه مق ــم و ب ــذر بخواهی ــال ع متع
نزاهــت پــروردگار متعــال توجــه 
پیــدا کنیــم و حــال خــود را در یــک 
ــم: »َل  ــم و بگویی ــام کنی ــه اع جمل
ِّــي ُكنـْـُت  إِلـَـَه إِلَّ أَنـْـَت ُســبَْحانََك إِن
ــز  ــودی ج ــَن؛]۲[ معب الِِمی ــَن الظَّ مِ
تــو نیســت، منزهــی تــو، راســتی 
بــودم«.  ســتمکاران  از  مــن  کــه 
و  روشــن تر  واضح تــر،  ایــن  از 
ــم  ــم. ظل ــی نداری ــان حال ــر زب دقیق ت
ــای خاصــش  ــه معن در اینجــا، هــم ب
ــروج از  ــای خ ــه معن ــم ب اســت و ه
ــی روش  ــُت«، یعن ــرز بندگــی. »ُكنْ م
ــت.  ــوده اس ــن ب ــن ای ــگی م همیش
ــت  ــن اس ــیه ای ــر یونس ــی ذک ویژگ

ــا  ــت اکتف ــن وضعی ــن تبیی ــه ای ــه ب ک
می کنــد و اوضــاع مــا را سربســته نگه 
مــی دارد. در خــودش هــزاران دعــا و 
درخواســت نهفتــه دارد. شــامل تمــام 
ــود و  ــاره خ ــم درب ــه ظل ــا، چ ظلم ه
ــاره دیگــران می شــود  ــم درب چــه ظل
کــه همــه ی اینهــا ذیــل حــق اهلل 
تعالــی قــرار می گیــرد. تبــارک و 

می دهــد  نشــان  اعترافــی  چنیــن 
بنــده بــه حــال خــودش وقــوف 
ــه همــان خودشناســی اســت.  دارد ک
هرچــه انســان بــه مــدد الهــی در 
ایــن خودشناســی پیــش بــرود، بهتــر 
ــد و از لطــف  ــتضائه کن ــد اس می توان
و انــوار الهــی بیشــتر بهره منــد شــود. 
هرچــه بــا یقین و اشــراف و شــناخت 
و توجــه بیشــتر بــه موقعیــت خودش 
متعــال  پــروردگار  بــا  نســبت  در 
بگویــد: »َل إِلـَـَه إِلَّ أَنـْـَت ُســبَْحانََك 
الِِمیــَن«،  الظَّ مِــَن  ُكنْــُت  ـي  إِنِـّ
بــه همــان انــدازه بهــره می بــرد.

ــتََجبْنَا  ــت؟ »َفاْس ــش چیس ــا جواب ام
ِــَك  ــِمّ َوَكَذل ــَن الَْغ ــاُه مِ یْنَ ــُه َونَجَّ لَ
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ــَن؛]۳[ پــس ]دعــای[  نُنِْجــي الُْمْؤمِنِی
او را بــرآورده کردیــم و او را از انــدوه 
ــان را ]نیــز[ چنیــن  رهانیدیــم و مؤمن
ــی  ــارت بزرگ ــم«. بش ــات می دهی نج
گرفتــار  کــه  ماهــا  بــرای  اســت 
تاریکی هــای تودرتــو هســتیم؛ بــه 
تعبیــر قــرآن: »ُظُلَمــاٌت بَْعُضَهــا َفْوَق 
ــْد  ــْم یََك ــَدُه لَ ــَرَج یَ ــٍض إَِذا أَْخ بَْع
ــه  ــت ک ــی اس ــا؛]۴[ تاریکي های یََراَه
بعضــی بــر روی بعضــی قــرار گرفتــه 
اســت. هرگاه دســتش را بیــرون آورد، 
به زحمــت آن را می بینــد«. آن قــدر 
گرفتــار تاریکــی اســت کــه خــودش 
هــم نمی توانــد خــودش را ببینــد! 
اولیــا کــه گرفتــار حجــاب النــور 
هســتند نیــز بــا ایــن جملــه اســتغفار 
می کننــد و از او نجــات می طلبنــد.

ــرای خــروج از حجــاب طبیعــت و  ب
ــهوت  ــزه و حجــاب ش حجــاب غری
و حجــاب خیــال، انســان بایــد از 
ایــن ادب یونســی بهــره وافــر داشــته 
باشــد. اگــر ایــن حــال در مــا شــکل 
ــد داد. ــا را خواهن ــواب م ــرد، ج بگی

 

ارزش و اهمیت حالت انقطاع و 
راه رسیدن به آن

ــرد دارد  ــاس ک ــی احس ــه کس چنانچ
ــال  ــرع و ابته ــود و تض ــرق می ش غ
در پیشــگاه خداونــد متعــال در پیــش 
گرفــت ـ حالتــی کــه بــرای حضــرت 
یونــس اتفــاق افتــاد و در آن تاریکــی 
ــه  ــتش ب ــر دس ــد و دیگ ــس ش حب
جایــی بنــد نبــود ـ و حالــت اضطــرار 
ــف  ــًا لط ــت، قطع ــکل گرف در او ش
خــدای متعــال و دســتگیری حضــرت 
می شــود؛  او  حــال  شــامل  حــق 
ــد. ــدا می زن ــدا را ص ــون دارد خ چ

ــًا  ــورت کام ــه ص ــت ب ــن وضعی ای
بــه  ورود  در  آشــکار  و  مکشــوف 
ــد.  ــش می آی ــان پی ــرای انس ــرزخ ب ب
می شــود،  منقطــع  اســباب  تمــام 
و  می گذارنــد  خــاک  زیــر  را  مــا 
ــان  ــه انس ــزی ک ــر چی ــد. ه می رون
ــده  ــرای او کمک کنن گمــان می کــرد ب
اســت، اعــم از رفیــق و پــدر و مــادر، 
همــه دنبــال کار خــود می رونــد. 
اگــر خــدای متعــال کمــک کنــد کــه 
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ــام  ــت انقطــاع را در ای انســان آن حال
ــازی  ــودش بازس ــرای خ ــی ب زندگ
اســت.  پیش برنــده  خیلــی  کنــد، 
»ُموتُــوا  گفته انــد:  همیــن  بــرای 
ــش  ــد پی ــوا؛]۵[ بمیری ــَل اَن تُموتُ َقب
از آنکــه مرگتــان فرارســد«. قبــل 
ــد،  ــان بیفت ــاق برایت ــه آن اتف از اینک
شــما خودتــان را در آن وضعیــت 
قــرار دهیــد. جســم انســان زیــر 
خروارهــا خــاک مــی رود و اطرافیــان 
ــه  ــی ک ــد. وقت ــد بکنن کاری نمی توانن
نفــس بــه شــمارش می افتــد نیــز 
نمی تواننــد کاری بکننــد. قــرآن در 
ــْو ل إِذا  ــد: »َفَل ــاره می فرمای ــن ب ای
ــٍذ  ِ ــْم ِحینَئ ــوَم َو أَنْتُ ــِت الُْحْلُق بََلَغ
تَنُْظــُروَن َونَْحــُن أَْقــَرُب إِلَیـْـهِ مِنُْكــْم 
َولَِكــْن َل تُبِْصــُروَن َفَلــْوَل إِْن ُكنْتـُـْم 
ــْم  ــا إِْن ُكنْتُ ــَن تَْرِجُعونََه ــَر َمِدینِی َغیْ
ــه  ــگاه ک ــس چــرا آن ــن؛]۶[ پ َصادِقِی
ــد، و  ــو می رس ــه گل ــما[ ب ــان ش ]ج
نظاره گریــد،  خــود  هنــگام  آن  در 
از شــما  ]محتضــر[  آن  بــه  مــا  و 
نمی بینیــد.  ولــی  نزدیک تریــم، 
بی جــزا  شــما  اگــر  چــرا  پــس 
می  مانیــد ]و حســاب و کتابــی در 

کار نیســت[، اگــر راســت می گوییــد 
برنمی گردانیــد؟«. را  ]روح[ 

تمــام دوســتان و نزدیکانــش هــم 
جمــع شــوند، نمی تواننــد برایــش 
ــی اســباب منقطــع  ــد. وقت کاری بکنن
ــدر  ــه چق ــد ک ــان می فهم ــد، انس ش
خداونــد بــه او نزدیــک بــوده اســت.

تصویــر ایــن انقطــاع را تــا می توانیــد 
بــرای خودتــان برجســته ســازید؛ زیرا 
ــه لطــف حضــرت  باعــث می شــود ب
حــق و بــه عنایــت پــروردگار متعــال، 
حالــت اضطــرار در شــما شــکل 
اســت:  گفتــه  او  خــود  بگیــرد. 
ــاُه  ــرَّ إَِذا َدَع ــُب الُْمْضَط ــْن یُِجی »أَمَّ
ــا ]کیســت[  ــوَء؛]۷[ ی ــُف السُّ َویَْكِش
چــون  را  درمانــده  کــه  کــس  آن 
وی را بخوانــد، اجابــت می کنــد و 
گرفتــاری را برطــرف می گردانــد«. 
ــد،  ــک بخواه ــا کم ــی از م ــر کس اگ
کمکــش  و  می دهیــم  را  جوابــش 
پناهنــده   مــا  بــه  اگــر  می کنیــم. 
ــی  ــم. کس ــاه می دهی ــه او پن ــود، ب ش
در  و  خــاک  خروارهــا  زیــر  کــه 
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آســتانه ورود بــه عالــم دیگــر اســت، 
ــده  ــد پناهن ــی می توان ــه کس ــه چ ب
ــرای حضــرت  ــت ب ــن حال  شــود؟ ای
ــده  ــش آم ــرایط پی ــس در آن ش یون
بــود؛ وقتــی در شــکم ماهــی بــزرگ 
حالــت  بــا  بــود،  گرفتــه  قــرار 
ــن  ــا ای ــد متعــال را ب اضطــرار خداون
کلمــات مؤدبانــه خوانــد: »َل إِلـَـَه إِلَّ 
ــَن  ــُت مِ ــي ُكنْ ِّ ــبَْحانََك إِن ــَت ُس ْ أَن
الِِمیــَن«. ایــن دعــا قریــن اجابــت  الظَّ
اســت؛ چراکــه در ادامــه فرمــود: 
ــِمّ  ــاُه مِــَن الَْغ یْنَ ــتََجبْنَا لَــُه َونَجَّ »َفاْس
َوَكَذلـِـَك نُنِْجــي الُْمْؤمِنِیــَن؛]۸[ پــس 
ــم و او  ــرآورده کردی ــای[ او را ب ]دع
انــدوه رهانیدیــم، و مؤمنــان  را از 
ــم«. ــات می  دهی ــن نج ــز[ چنی را ]نی

خودتــان  در  را  اضطــرار  حالــت 
تقویــت کنیــد و بــا ایــن کلمــات کــه 
توصیــه کرده انــد در ســجده بگوییــم، 
انــس بگیریــد. البتــه در هــر وضعــی 
ــا در  ــت؛ ام ــوب اس ــود، خ ــه ش گفت
ســجده ورود دارد. مکــرر بگوییــد 
ــرد. ــکل بگی ــما ش ــتعال در ش ــا اش ت

جهــت  ایــن  در  ذی القعــده  مــاه 
جــزو  و  دارد  خصوصیاتــی 
بــا  انــِس  ســلوکی اش،  آداب 
بــا  اســت  نورانــی  ذکــر  ایــن 
توضیحاتــی کــه عــرض کردیــم.

دو عمل مهم در ماه ذی القعده 

مــاه  ایــن  یکشــنبه های  برنامــه 
و نمــاز توبــه ای کــه وارد شــده، 
خیلــی عجیــب و آثــارش خیلــی 
شــگفت انگیز اســت. بعــد از خوانــدن 
ــد  ــاس می کنی ــًا احس ــاز، واقع آن نم
ــد. ــرار گرفته ای ــت ق ــورد عنای ــه م ک

را  خودتــان  مــاه  ایــن  تمــام  در 
حضــرت  زیــارت  حالــت  در 
)علیه الســام( قــرار دهیــد. هــر  رضــا 
آن  روز حداقــل صلــوات خاصــه 
زیــارت  قصــد  بــه  را  حضــرت 
بخوانیــد. فضــای مــاه ذی القعــده 
ــا ایــن ولــی الهــی  نســبت ویــژه ای ب
ــام  ــد. ای ــت بدانی ــن را غنیم دارد. ای
ــوم  ــرت، در بیست وس ــی حض زیارت
بیســت وپنجم  و  مــاه  ایــن 
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اســت. االرض  دحــو  روز  آن، 

دو توصیه صحیفه ا ی از مقام  
معّظم رهبری

ایــن  صحیفــه،  بررســی  از  قبــل 
ــا،  نکتــه را بگویــم کــه در ایــام کرون
عالی قدرمــان  و  حکیــم  رهبــر 
دو  هــر  کــه  داشــتند  توصیــه  دو 
ابتــدای  همــان  بــود.  صحیفــه ا ی 
دعــای  خوانــدن  کرونــا،  جریــان 
ــد. در جلســه  ــه کردن ــم را توصی هفت
ــای  ــه دع ــه ب ــز توصی ــجویی نی دانش
بیســتم داشــتند کــه مشــهور بــه 
اســت. االخــاق  مــکارم  دعــای 

دعایی کوتاه برای قرار گرفتن  
در حصن الهی

وجــود نازنیــن شــما از کرونــا و 
ــا  ــیب ها و افت ه ــام آس ــواع و اقس ان
و ویروس هــای ظاهــری و باطنــی 
محفــوظ باشــد. اســتاد مــا می فرمودند 
کــه انســان در همه ســال خوب اســت 
ــمَّ  ــار بگویــد: »اللَُّه اول صبــح ســه ب

ــةِ  ــَك الَْحِصینَ ــي دِْرعِ ِ ــي ف ِ اْجَعْلن
ــُد؛]۹[  ــْن تُرِی ــا َم ــُل فِیَه ـِـي تَْجَع الَّت
ــود  ــم خ ــاه محک ــرا در پن ــا م خدای
بگیــر کــه هرکــس را خواهــی در 
ــل  ــد مث ــی«. می فرمودن ــای ده آن ج
زرهــی انســان را حفــظ می کنــد. 
ان شــاءاهلل در ایــن زره اســتوار الهــی، 
و  خانواده هــا  و  نازنیــن  وجــود 
ــید. ــان باش ــان در ام ــدان عزیزت فرزن

یک امتحان دشوار، دقیق و  
همیشگی

صحیفــه  ســی وپنجم  دعــای 
جــزء دعاهــای مختصــر صحیفــه 
ــی  ــا خیل ــر معن ــی از نظ ــت، ول هس
فوق العادگــی دارد. برایــش مقدمــه 
مفصلــی گفتیــم و توضیحاتــی دادیــم. 
ــْن  ــود: »َو َكاَن مِ ــن ب ــوان دعــا ای عن
ــا  َض ــي الرِّ ِ ــَاُم ف ــهِ السَّ ِــهِ َعَلیْ ُدَعائ
ــا«. نْیَ ــاِب الدُّ ــی أَْصَح ــَر إِلَ إَِذا نََظ

مــا یــک امتحــان داریــم کــه خــاص، 
اســت.  دائمــی  و  دقیــق، ســخت 
ــانی  ــا کس ــویم ب ــرو می ش ــًا روب دائم
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ــت  ــژه ای از معیش ــای وی ــه بهره ه ک
ــه  ــد؛ مخصوصــًا در زمان ــی دارن دنیای
مــا ایــن اتفــاق بســیار می افتــد؛ زیــرا 
برخــی بــا بــاال و پاییــن رفتــن قیمــت  
مــدت  در  ارز،  و  ملــک  و  ســکه 
کوتاهــی ثروتشــان چنــد برابــر  شــد.

ــی  ــان دائم ــن امتح ــان از ای ــر انس اگ
ــد  ــی رش ــد، خیل ــرون بیای ــروز بی پی
ــن امتحــان  ــد، و چنانچــه در ای می کن
ــی  ــیب فراوان ــورد، آس ــت بخ شکس
در  توحیــد  نــور  اگــر  می بینــد. 
وجــود انســان باشــد، بــا دیــدن چنین 
ــد و  ــرد و ناامی ــش نمی گی ــرادی دل اف
افســرده نمی شــود. مشــاهده اصحــاب 
زیــاد  بهره هــای  دارای  کــه  دنیــا 
دنیــوی هســتند، نه تنهــا بــرای او 
ــده  ــده، ناامیدکنن دلســردکننده، بازدارن
بلکــه  نیســت،  افســرده کننده  و 
بــرای او پیش برنــده هــم هســت.

 

ویژگی های دعای سی وپنجم 
صحیفه

بایــد نرم افــزار دعــای ســی وپنجم 
اگــر  کنیــد.  قلبتــان نصــب  در  را 
ــد  ــدا می کنی ــات پی ــد، نج ــب ش نص
ــما  ــرای ش ــا ب ــا نه تنه ــن نگاه ه و ای
ــده  ــه پیش برن ــده نیســت، بلک بازدارن
ــن  ــدا در ای ــی خ ــه ول ــت؛ چراک اس
تقدیــر  و  از قضــا و حکــم  دعــا 
می کنــد. پرده بــرداری  الهــی 

ایــن دعــا جــزء دعاهایــی اســت کــه 
ــان  ــود و در هم ــروع می ش از اوج ش
»الَْحْمــُد  می فرمایــد:  امــام  ابتــدا 
ــّر  ــی س ِ«. وقت ــِم اللَّ ــی بُِحْك ِ رًِض لِلَّ
ــکار  ــان آش ــر انس ــر ب ــا و تقدی قض
ــه در  ــزی ک ــد چی ــود و می دان می ش
ــم جــاری اســت، حکــم  همــه ی عال
ــی  ــه مبتن ــت ک ــی اس ــر اله و تقدی
ــی  ــت اســت، وقت ــدل و حکم ــر ع ب
ــکل  ــان ش ــود انس ــا در وج ــن مبن ای
دارا  افــراد  دیــدن  بــا  می گیــرد، 
نه تنهــا ناراحــت نمی شــود، بلکــه 
ــی آرود. ــا م ــد را به ج ــکر خداون ش
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َمَعایِــَش  َقَســمَ   َ أَنَّ اللَّ »َشــهِْدُت 
در  کــه  آنــی  بِالَْعــْدِل«.  عِبَــادِهِ 
عالــم  ایــن  در  مردمــان  زیســت 
جــاری اســت، مبتنــی بــر عــدل 
الهــی اســت. »َو أََخــَذ َعَلــی َجِمیــِع 
َخْلقـِـهِ بِالَْفْضــِل«. همــه ســر ســفره ی 
ــال نشســته اند.  ــروردگار متع فضــل پ
و  الهــی  تقدیــر  توانســتی  وقتــی 
ــی را در  ــای اله ــی و قض ــم اله حک
ــه آن  ــی و ب ــم ببین ــن عال ــانی ای پیش
ایمــان بیــاوری، حالتــی کــه در قلــب 
تــو جوانــه می زنــد، حالــت رضایــت 
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح از حض
ــد  ــام حم ــما را در مق ــه ش ــت ک اس
عرفــان  قلــه  کــه  می دهــد  قــرار 
اســت. الهــی  عرفــان  و  اســامی 

در فرازهــای بعــدی می گوییــد خدایــا 
ــه  ــر آنچ ــن ب ــکر م ــن ش ــم ک کمک
از ایــن معایــش بــه مــن نــدادی، 
ــوراک  ــاس و خ ــکن و لب ــد مس مانن
ــن  ــکر م ــد از ش ــتر باش ــال، بیش و م
ــن دادی.  ــه م ــه ب ــزی ک ــه آن چی ب
اســت! فوق العــاده ای  حــال  چــه 

 

رضا، مهم ترین میوه درخت 
توحید

امــام  ســی وپنجم،  دعــای  در 
ــروزی  ــت و پی ــام( روش موفقی )علیه الس

امتحــان  ایــن  در  را  نمــره آوری  و 
ــم  ــوزد؛ آن ه ــما می آم ــه ش ــی، ب دائم
از  برگرفتــه  کــه  نرم افــزاری  بــا 
توحیــد اســت و مبتنــی بــر فهــم 
ــان  ــن در جری ــام احس ــی از نظ عال
خلقــت. چنانچــه انســان بســط و 
ــه دســت حضــرت حــق  ــض را ب قب
ــن  ــا ای ــد و ب ــی ببین ــارک و تعال تب
ــدل  ــت ع ــدی حاکمی ــرش توحی نگ
ــی  ــم اله ــی و حک ــر اله ــر تقدی را ب
ــد  ــن می رس ــه یقی ــد، ب ــاهده کن مش
ــش نوشــته،  ــد برای ــه آنچــه خداون ک
ــه  ــن ب ــت. بنابرای ــض اس ــر مح خی
ــن  ــت می یابــد. ای مقــام رضــا دس
حالــت رضایــت در قلــب انســان 
شــکفته  خوشــبو  گل  یــک  مثــل 
ثمــره  عالی تریــن  می شــود. 
خوشــبوترین  و  توحیــد  درخــت 
ــت.  ــا اس ــد، رض ــتان توحی گل بوس
خوشــگل تر  و  شــیرین تر  ایــن  از 
نداریــم. عالــم  در  معطرتــر  و 
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تبــارک  خداونــد  امیــدوارم 
بــه  تحقــق  توفیــق  تعالــی  و 
را  ســی وپنجم  دعــای  حقیقــت 
بــه همــه ی مــا کرامــت فرمایــد.
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