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ــٍدَو ــیُمَحمَّ َعَل ــِلّ َص ــمَّ »اللَُّه
ــَل ــیأَکَم ِ ــْغبِإِیَمان ِّ ــهِ،َوبَل ِ آل
یقِینِــی اْجَعــْل َو اْلِیَمــاِن،
ــی ِ ــهِبِنِیت ــِن،َوانْتَ ــَلالْیقِی أَْفَض
ــاِت،َوبَِعَملـِـی إِلَــیأَْحَســِنالنِّی
 ــمَّ ــاِل.اللَُّه ــِنالْْعَم ــیأَْحَس إِلَ
ــْح ــی،َوَصِحّ ِ ــکنِیت ــْربُِلْطفِ ِّ َوف
بَِمــاعِنْــَدکیقِینـِـی،َواْســتَْصلِْح
مِنِّــی«. َفَســَد َمــا بُِقْدَرتِــک

 
برگزاری جلسات صحیفه با 

رعایت نکات بهداشتی

از زیــارت عزیــزان خوشــبخت 
هســتیم. ســرانجام توفیــق شــد 
ــکیل  ــه تش ــه مبارک ــه صحیف جلس
بــا  کــه  مشــورتی  بــا  شــود. 
ــد  ــا ش ــد، بن ــام ش ــتان انج دوس
طبــق قاعــده و بــا رعایــت ضوابــط 

برگــزار  را  بهداشــتی، جلســات 
کنیــم؛ چراکــه ظاهــراً کرونــا فعــًا 
از بیــن نمــی رود و بایــد بــا آن 
زندگــی کــرد. خــدای متعــال شــما 
را حفــظ کنــد و ســایه شــوم ایــن 
ــت و  ــوس را از مل ــروس منح وی
ــتان  ــه ی دوس ــا و هم ــت م مملک
اهــل بیــت در سراســر عالــم و 
ــاه  ــم و کوت ــا ک ــردم دنی ــه ی م هم
کنــد و همــه را نجــات دهــد.

 
دعایی که مورد توصیه رهبری 

است

ــراغ  ــه س ــم ک ــرده بودی ــده ک وع
ــاق  ــکارم االخ ــریف م ــای ش دع
برویــم. بعــد از توصیــه رهبــر 
ــت  ــه جمعی ــدر ب ــز و عالی ق عزی
دانشــجویی و تأکیــد بــر انــس 
جوان هــا بــا دعــای بیســتم صحیفه 
ــی رو  ــجادیه، و از طرف ــه س مبارک
بــه پایــان بــودن بحــث قبلــی، بــه 
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ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه 
ســراغ دعــای بیســتم برویــم. پــس 
بــا لطــف خــدای متعــال و تــوکل 
ــر حضــرت حــق، و اســتمداد از  ب
عنایــات حضــرت بقیــت اهلل االعظم 
سایه ســار  در  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( و 

ــات حضــرت سیدالســاجدین  عنای
علی بن الحســین  امام العارفیــن،  و 
دعــای  دربــاره  بحــث  )علیه الســام( 

مبارکــه  صحیفــه  بیســتم 
می کنیــم. شــروع  را  ســجادیه 

 
اهمیت اخالق در زندگی دنیوی 

و اخروی

ــا  ــاط ب ــه ای در ارتب ــب مقدم امش
ــوان مدخــل  ــه عن دعــای بیســتم ب
لطــف  بــه  و  می کنــم  عــرض 
پــروردگار متعــال، در جلســات 
ادامــه  را  بحــث  ایــن  بعــدی 
خواهیــم داد. جــزو مباحثــی اســت 
کــه جلســات طوالنــی را بــه خــود 

ــی از  ــد داد؛ ول ــاص خواه اختص
جهت تحــوالت روحــی و اخاقی 
و معنــوی خیلــی فوق العــاده اســت 
ــزه  ــتم، معج ــای بیس ــر دع و تأثی
ــد و از  ــدر بدانن اســت. دوســتان ق
ایــن فرصتــی کــه خــدای متعــال به 
ــد. ــتفاده کنن ــا داده، خــوب اس آنه

بیســتم،  دعــای  موضــوع 
همان طــور کــه مشــهور اســت، 
مــکارم اخــاق و مرضــی االفعــال 
ــمت دوم  ــوالً قس ــه معم ــت ک اس
دعــا  عنــوان  نمی گوینــد.  را 
ــهِ ِ ــْنُدَعائ ــت: »َوکاَنمِ ــن اس ای
َمــکارِمِ فِــی الســالم علیــه
ِقَوَمْرِضــیالْْفَعــاِل« ــالَ الْْخ
کــه عمدتــًا بــا عنــوان دعــای 
مــکارم اخــاق شــناخته می شــود.

چــه در حیــات دنیویــی و چــه در 
حیــات برزخــی و چــه در حیــات 
بــا  همه جــا  ابــدی،  و  قیامتــی 
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اخــاق شــناخته می شــوید. آنچــه 
انســان  بــرای  را  دنیــا  زندگــی 
تحمل پذیــر و هدفمنــد می کنــد، 
اخــاق اســت. آنچــه برزخ انســان 
را بهشــت یــا جهنــم می کنــد، 
حیــات  آنچــه  اســت.  اخــاق 
می دهــد،  التــزام  را  مــا  ابــدی 
ــا  ــه اینج ــه ب ــت. هم ــاق هس اخ
مــا  افعــال  حتــی  برمی گــردد. 
منشــعب از اخــاق مــا اســت؛ 
در  دعــا  دوم  قســمت  چنان کــه 
ــت.  ــال اس ــا مرضی االفع ــه ب رابط
 ــْلُکلٌّ ــد: »ُق ــم می فرمای ــرآن ه ق
ــو  ــاکَِلتِهِ؛]۱[ بگ ــیَش ــُلَعَل یَْعَم
ــق  ــق روش )و خل ــس طب ــر ک ه
ــد«.  ــل مي کن ــود عم ــوي( خ و خ
شــاکله همــان اخــاق اســت. ما در 
ــی  ــدی اخاق ــا صورت من ــرزخ ب ب
ایــن  می کنیــم.  پیــدا  حضــور 
ــد  ــا می مان ــه در همین ج ــم ک جس
و بــه خــاک ســپرده می شــود. 
»مِنَْهــا می گویــد:  هــم  قــرآن 

َخَلْقنَاُکــْمَوفِیَهــانُعِیُدُکــْمَومِنَْهــا
ــَری؛]۲[ از  ــاَرًةأُْخ ــْمتَ نُْخرُِجُک
ــم  ــما را آفریده ای ــن[ ش ــن ]زمی ای
و  بازمی گردانیــم  را  شــما  آن  در 
ــرون  ــما را از آن بی ــر ش ــار دیگ ب
می آوریــم«. جســم از خــاک اســت 
و بــه خــاک برمی گــردد. آنــی کــه 
ــا  ــد از دنی ــط بع ــه محی ــا ب ــا م ب
منتقــل می شــود، ســاختار روحــی 
ــان  ــه هم ــت ک ــا اس ــی م و روان
اخــاق اســت. لــذا شــما خــودت 
هســتید، منتهــا پرده برداری شــده 
ــته  ــم برداش ــرده جس ــرزخ. پ در ب
می شــود و قــواره شــخصیتی ات 
ــد و  ــی می کن ــور و تجل ــا ظه آنج
ــن  ــد. از ای ــی می کنی ــا آن زندگ ب
باالتــر و واضح تــر و روشــن تر، 
ــت و ورود  ــا در قیام ــت م وضعی
ــا  ــت. آنج ــدی اس ــط اب ــه محی ب
حیــات  مرحلــه  از  به مراتــب 
ــن تر و  ــفاف تر و روش ــی ش برزخ
می باشــد. تعیین تکلیف شــده تر 
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ــال  ــه خی ــرای اینک ــات ب در روای
ــر کننــد کــه بدانیــم  مــا را راحت ت
ــا  ــد مــا ب چــه خبــر اســت، گفته ان
ــویم: »إِّن ــور می ش ــان محش نیاتم
ــم ــاَسَعلــینِیّاتِه الن اهللَیَحُشــرُ
یـَـوَمالقِیاَمــَة؛]۳[ خداونــد در روز 
قیامــت مــردم را بــر حســب نیــت 
باطنی شــان محشــور  مقاصــد  و 
نیــت  عمیق تریــن  می گردانــد«. 
ــت و  ــما اس ــخصیت ش ــش ش بخ
ــس  ــوید. پ ــور می ش ــا آن محش ب
اخــاق  کلمــه ی  در  همــه اش 
خاصــه می شــود. خــوش بــه 
ــن مســئله را  ــه ای حــال کســانی ک
ــود را در  ــند و خ ــرده باش درک ک
ــد  ــی ببینن ــی و قیامت ــداد برزخ امت
ــدی و  ــات اب ــه حی ــه ب ــا توج و ب
قیامتــی، خــود را مهیــا ســازند 
و بســازند و ســهم خــود را در 
کــه  کننــد  اســتحصال  شــاکله 
ــند.  ــد باش ــکلی می خواهن ــه ش چ
شــما دوســت داریــد چــه شــکلی 

ــکل  ــد اآلن در ش ــید؟ می توانی باش
خــود مداخلــه کنیــد. ایــن ویژگــی 
ــتید،  ــا هس ــا اینج ــت. ت ــا اس دنی
می توانیــد در چهــره برزخــی و 
قیامتی تــان مداخلــه کنیــد؛ بنابرایــن 
ــد. ــدر بدانی ــات را ق ــت حی فرص

ــرای  ــد ب ــتم می خواه ــای بیس دع
مــا بهشــت اخــاق را ترســیم  کند.

 
ویژگی های دعای مکارم 

االخالق

۱.داشتنجایگاهیممتازدربین
سایرادعیهصحیفه

ســایر  بیــن  در  بیســتم  دعــای 
ــه ســجادیه،  ــه مبارک ــه صحیف ادعی
انــدازه و قــدر و وزن و موقعیتــش، 
کامــًا ممتــاز و خیلــی فوق العــاده 
اســت. اگــر ادعیــه ای کــه از امامان 
ــه  ــه منزل ــده ب ــل ش ــام اهلل علیهم( نق )س

یــک کهکشــان باشــد، صحفیــه 
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ســجادیه منظومــه حقیقتــًا پرنــور و 
درخشــش و دلنــواز اســت. البته در 
ــا  ایــن منظومــه پرنــور، ســتاره ها ب
ــدر  ــد؛ برخــی ق ــرق می کنن ــم ف ه
ــدر دوم.  ــی ق ــتند و بعض اول هس
دعــای بیســتم مبارکــه صحیفــه 
ســتاره  حقیقــت  در  ســجادیه، 
قــدر اول ایــن منظومــه اســت. 
لــذا از وقتــی کــه صحیفــه در بیــن 
)علیهم الســام(  بیــت  اهــل  دوســتان 
شــناخته شــده، بــزرگان و خوبــان 
و اهــل معرفــت بــه انــس بــا 
ــد؛  ــه کرده ان ــکارم توصی ــای م دع
ــزرگان  ــی کــه بعضــی از ب ــا جای ت
ــن و  ــن و متأخری ــم از متقدمی ـ اع
معاصریــن ـ بــرای شــرح و تبییــن 
و تفســیر آن وقــت گذاشــته اند. 
ــت اهلل  ــم از آی ــادی کنی همین جــا ی
پیــش  هفتــه  کــه  ممدوحــی 
ــه  ــان از جمل ــدند. ایش ــوم ش مرح
علمــای معاصــر بودنــد کــه موفــق 
ــجادیه  ــه س ــه مبارک ــدند صحفی ش

را در چنــد جلــد شــرح کننــد. 
ــا ایشــان  ــل ب ــن از ســال های قب م
ــه  ــال ب ــدای متع ــودم. خ ــنا ب آش
ــی و  ــدر، انقاب ــم عالی ق ــن عال ای
شایســته، از جلســه مــا کــه جلســه 
ــن  صحیفــه ســجادیه اســت، بهتری
فرمایــد.  کرامــت  را  پاداش هــا 
مرحــوم  کــه  اســت  جالــب 
ــح  ــاب مفاتی ــی در کت ــدث قم مح
خودشــان نتوانســته اند از دعــای 
هــم  را  آن  و  بگذرنــد  مــکارم 
آورده انــد. ســّرش ایــن اســت کــه 
راجع بــه  ویــژه ای  پیشــنهادهای 
ــت.  ــکارم هس ــای م ــدن دع خوان
اگــر مؤمنــان بــه صحیفه دسترســی 
نداشــتند، در مفاتیــح می تواننــد 
بخواننــد. را  مــکارم  دعــای 

ــت  ــل معرف ــزرگان اه ــان و ب خوب
دعــای  در  کــه  می فهمنــد 
اســت.  بیســتم چــه خبرهایــی 
در  کــه  اســت  عرشــی  گنــج 
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گرفتــه؛  قــرار  مــا  دســترس 
کســانی  ســعادت  بــه  خــوش 
ــس  ــا آن ان ــد و ب ــدر بدانن ــه ق ک
ــد. ــرار کنن ــاط برق ــد و ارتب بگیرن

 
۲.بیاندعاتوسطکسیکه

خودشعاملاست
در ایــن دعــا شــرح فضیلت هــا 
و زیبایــی و مــکارم اخاقــی و 
توســط  افعــال  در  زیبایی هــا 
کــه  می گیــرد  صــورت  کســی 
ــر قلــه ایــن فضیلت هــا  خــودش ب
ــا کســی مواجــه هســتید  اســت. ب
کــه تمــام فضیلت هــا در وجــود او 
بــه فعلیــت رســیده اســت. اگــر در 
مــا آرزو اســت، در وجــود مقــدس 
اســت؛  فعلیــت رســیده  بــه  او 
ســطح.  عالی تریــن  در  آن هــم 
نازلــه  بیســتم  نورانــی  دعــای 
بزرگــی  حقیقــت  چنیــن  روح 
کامــل  انســان  جایــگاه  اســت. 
و نقــش و تأثیــرش بــه عنــوان 

اســتاد کل، اهمیــت بســیار دارد.

 ۳.ترســیمزیباییهــایاخالقــی
ــای  ــن دع ــر ای ــت دیگ خصوصی
نورانــی ایــن اســت کــه امــام 
دســت شــما را می گیــرد و بــا 
ــن  ــط ای ــه محی ــرد ب خــودش می ب
زیبایی هــا و مــکارم و این مســیرها 
می دهــد. نشــان  شــما  بــه  را 

 
۴.چینشخاصمطالب

چینــش دعــای بیســتم، متفــاوت و 
ــا  ــاده اســت. فراز ه ــی فوق الع خیل
دارد.  تنــوع  دارد،  فرود هایــی  و 
صحیفــه مبارکــه ســجادیه ترجمــه 
عرشــی قــرآن کریــم اســت و 
ــب  ــن مطل ــب دارد. ای ــوع مطال تن
در دعــای بیســتم صحیفــه مبارکــه 
بــه صــورت خیلــی متفاوتــی قابــل 
ــود  ــا وج ــام ب ــه ام ــت ک درک اس
ــات  ــی موضوع ــوع و گونه گون تن
هــم  بــه  را  آنهــا  عناویــن،  و 
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وصــل کــرده؛ یکــی مقــّدم اســت 
چیدمانــش  مؤخــر.  دیگــری  و 
دارد. فوق العادگــی  خیلــی 

۵.کوتاهبودن،درعینجامع
بودن

اخــاق،  کتاب هــای  برخــی 
چنــد جلــد اســت؛ ولــی ایــن 
دعــای نورانــی عصاره گیــری و 
ــا اســت؛ توســط  خاصه شــده آنه
کســی کــه وجــود نازنینــش عینیت 
فضیلت هــا اســت و در خلــوت 
ــا  ــمش دع ــه اس ــته ک ــی نشس انس
اســت. در پیشــگاه پــروردگار و 
ــدس او  ــود مق ــی وج ــا راهنمای ب
ــم. ــن مجموعــه را مــرور می کنی ای

ــار،  ــن اختص ــتم در عی ــای بیس دع
جامعیــت فوق العــاده ای دارد. اگــر 
دســت اهلــش بدهنــد، کل مباحث 
می آیــد.  دســت  بــه  اخاقــی 
اســت.  خوش ظرفیــت  خیلــی 

ــه  ــه را ـ ک ــات طیب ــد حی می توانی
تعبیــرش در قــرآن کریــم فقــط 
یــک بــار آمــده اســت ـ در دعــای 
ــد.  ــه ببینی ــه مبارک ــتم صحیف بیس
ــرزخ  ــا ب ــا ت ــه، از دنی ــات طیب حی
ــدی  ــات اب ــا حی ــت و ت ــا قیام ت
ــات  ــد و حی ــا را پوشــش می ده م
شــیرین  و  گــوارا  و  دلپذیــر  را 
بیســتم  دعــای  اگــر  می کنــد. 
ــود،  ــتجاب ش ــی مس ــاره کس درب
بهشــت برایــش حاصــل می شــود.

ــن  ــه ای ــای بیســتم ب ــت دع جامعی
صــورت اســت کــه هــم اصــول و 
ریشــه ها و قواعــد را گفتــه، حیــات 
و شــجره طیبــه را بیــان کــرده، تنــه 
درخــت در دعــای بیســتم اســت، 
هــم  میوه هایــش  و  شــاخه ها 
ــه  ــی ک ــای احتمال ــت. آفت ه هس
ــه  ــا ب ــه ی ــه بدن ــا ب ــه ی ــه ریش ب
شــاخه یــا بــه میــوه می خــورد 
ــه شــده. در بیشــتر  ــز در آن گفت نی
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مــوارد،  همــه ی  نــه  مــوارد، 
فرعــی  صــورت  بــه  آفت هــا 
گاهــی  اســت.  شــده  مطــرح 
ــرح  ــن مط ــوان مت ــه عن ــا ب آفت ه
می شــوند، مثــل دعــای هشــتم؛ 
خدایــا بــه تــو پنــاه می بــرم، و 
یکی یکــی  می کردیــم  شــروع 
آفت هــا را اســم می بردیــم. امــا 
ــل  ــا ذی ــتم آفت ه ــای بیس در دع
ــکارم مطــرح شــده،  ارزش هــا و م
ــه از  ــتقل ک ــورت مس ــه ص ــه ب ن
لحــاظ فــن اخــاق، جالــب اســت. 
ــادت  ــق عب ــن توفی ــه م ــا ب خدای
بــده، بــه طــوری کــه گرفتــار 
ــق  ــن توفی ــه م ــوم. ب ــب نش عج
بــده دســتم بــه صــورت عطــا بــه 
ســوی دیگــران گشــاده باشــد، 
ــار  ــه گرفت ــاش ک ــم ب ــی مواظب ول
دیگــران  بــه  گذاشــتن  منــت 
ــت  ــت، آف ــار فضیل ــوم. در کن نش
بیــان می شــود. آســیب هــم  و 

 ۶.توجــهبــهاخــالقتوحیــدی
اخــاق  بســط  بیســتم  دعــای 
کلمــات  اســت و در  توحیــدی 
اهــل معرفــت بــه عنــوان حکمــت 
می شــود.  شــناخته  عملــی 
را  اخاقــی  بخواهیــم  چنانچــه 
ــط  ــه توس ــه مبارک ــه در صحیف ک
در  شــده،  ارائــه  )علیه الســام(  امــام 
کنیــم،  خاصــه  کلمــه  یــک 
ــدی. ــاق توحی ــم اخ ــد بگویی بای

۷.اصالحروابطسهگانهانسان
ــه ی  ــم رابط ــتم، ه ــای بیس در دع
ــی  ــال مهندس ــدای متع ــا خ ــا ب م
می شــود، هــم رابطــه ی مــا بــا 
ــا  ــا ب ــه ی م ــم رابط ــان، ه خودم
دیگــران. البتــه بخــش عمــده ی 
ــال،  ــدای متع ــا خ ــا ب ــه ی م رابط
ــا دیگــران  ــا ب در گــرو رابطــه ی م
ــود  ــوم می ش ــا معل ــت. از اینج اس
در  اجتماعــی  زیســت  ســهم 
یــا  طیبــه  حیــات  شــکل گیری 
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زیــاد  چقــدر  خبیثــه  حیــات 
ــد  ــش را می توانی ــن بخ ــت. ای اس
ــا  ــد، منته ــتم ببینی ــای بیس در دع
ــاط  ــا، ارتب ــده و مبن ــل و قاع اص
بــا خــدای متعــال اســت و ارتبــاط 
ــران در  ــا دیگ ــان ی ــا خودم ــا ب م
ــال  ــدای متع ــا خ ــاط ب ــو ارتب پرت
ایــن  از  اســت.  شــده  تصویــر 
جهــت می گوییــم کــه اخــاق 
بیســتم  دعــای  در  توحیــدی 
در  البتــه  اســت.  مطــرح شــده 
ــون  ــای گوناگ ــال کرانه ه ــن ح عی
مــد  هــم  انســان  شــخصیت 
ــات  ــاد حی ــرار داده و ابع ــر ق نظ
ــود. ــه می ش ــانی در آن ماحظ انس

۸.بیانمطالبفرشیوعرشی
ــر  ــه تأثی ــه آنچ ــر اینک ــه دیگ نکت
دارد در ســاخت شــخصیتی کــه 
خــدای متعــال می پســندد، چــه در 
خلــق و شــاکله، چــه در فعــل، چه 
در اقــدام، چــه در عمــل جوارحــی 

ــه  ــی، چ ــل جوانح ــه در عم و چ
ــا  ــر، اینه ــه در ظاه ــن و چ در باط
ــذا  ــرده؛ ل ــام اینجــا مطــرح ک را ام
مطلبــش  قــواره   و  قــد  گاهــی 
عرشــی اســت، و یــک وقــت هــم 
ــی  ــش پایان ــت! در بخ ــی اس فرش
مســائلی چــون اقتصــاد و معیشــت 
درگیــرش  روزانــه  مــردم  کــه 
هســتند، بیــان شــده اســت. روابــط 
ــام  ــگاه ام ــوب از ن ــادِی مطل اقتص
دور نمانــده و بــه ایــن بخــش نیــز 
ــرف  ــت. از ط ــده اس ــه ش پرداخت
دیگــر نکته هایــی مطــرح شــده 
ــاد  ــت و جه ــاظ معرف ــه از لح ک
ــت.  ــی و در اوج اس ــی، عال اخاق
ــادی و  ــی ع ــا، زندگ ــاده و معن م
ــه در  ــوی، هم ــی معن ــاالت عال ح
ــن  ــه ای ــده شــده و ب ــا دی ــن دع ای
ترتیــب، بــا وجــود تنــوع مطالــب، 
رعایــت  مضمــون  وحــدت 
ــرآن  ــرآن اســت. ق ــبیه ق ــده؛ ش ش
در  مثــًا  و  نــدارد  فصل بنــدی 
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ــه  ــدی ک ــوع توحی ــا موض یک ج
ــی  ــان شــده، ول عرشــی اســت، بی
در ادامــه یــک مســئله ی فقهــِی 
ــد.  ــرح می کن ــی مط ــی معمول خیل
ــم اســت.  ــرآن کری ــن معجــزه ق ای
کثــرت،  و  تنــوع  وجــود  بــا 
دعــای  اســت.  درهم تندیــده 
اســت. این گونــه  نیــز  بیســتم 

 
۹.توجهدادنمخاطببهالگوو

انسانکامل
ــرای مســئله ی  ــام ب در صحیفــه، ام
الگــو و اســوه و تأســی و تبعیــت، 
ــه  ــل اســت و ب ارزش خاصــی قائ
اســتناره )نــور گرفتــن( و اســتفاده 
ــرار  ــل و ق ــان کام ــگاه انس از جای
گرفتــن در سایه ســار او و حرکــت 
ــا  ــدن ب ــراه ش ــا او و هم ــازم ب م
می دهــد.  اهمیــت  خیلــی  او، 
ــه  ــئله در صحیف ــن مس ــی ای تجل
ــد  ــر محم ــوات ب ــا صل ســجادیه ب
و آل محمــد )علیهم الســام( می باشــد. 

ــتم  ــای بیس ــه در دع ــب اینک جال
ــر اســاس صلــوات  تمــام مــوارد ب
ــزام  ــه الت ــی ک ــت. اوِل بند های اس
پیــدا می کنــد،  موضوعــی هــم 
همــراه بــا صلــوات اســت. در 
یــک صلــوات  بــا  هــم  آخــر 
ــود.  ــم می ش ــع و دلنشــین خت جام
ــت و  ــوات اس ــا صل ــش ب افتتاح
ــا صلــوات. تمــام  اختتامــش نیــز ب
ــوات اســت. ــا صل ــم ب مســیر ها ه

در دعــای مکارم اخــاق، صلوات، 
معنــای ویــژه اســوه و الگویــی 
دربــاره اش  قــرآن  کــه  اســت 
ِــي ــْمف ــْدَکاَنلَُک ــد: »لََق می فرمای
ــْن ــنٌَةلَِم ــَوٌةَحَس ِأُْس ــوِلاهللَّ َرُس
ــَر ــْوَماْلِخ ََوالْیَ ــواهللَّ َکاَنیَْرُج
ََکثِیــًرا؛]۴[ قطعــًا بــرای  َوَذَکــَراهللَّ
ــه[ رســول خــدا  شــما در ]اقتــدا ب
ــرای آن  سرمشــقی نیکــو اســت، ب
کــس کــه بــه خــدا و روز بازپســین 
ــاد  ــراوان ی ــدا را ف ــد دارد و خ امی
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می کنــد«. بیــش از بیســت بــار 
ــی  ــای نوران ــن دع ــوات در ای صل
ویژگی هــای  از  کــه  آمــده 
می باشــد. دعــا  ایــن  بــارز 

۱۰.بیانمطالبدرقالبدعاو
نهموعظهاخالقی

ــه  ــک خطب ــا ی ــما ب ــا ش در اینج
نیســتید.  روبــرو  اخاقــی 
خیلــی  اخاقــی  بحث هــای 
وقت هــا بــه صــورت خطبــه بیــان 
ــج  ــای نه ــل خطبه ه ــود؛ مث می ش
الباغــه. یــک وقــت در قالــب 
ــدرز و نصیحــت اســت؛  ــد و ان پن
ــاص و  ــم و خ ــورت مای ــه ص ب
مناســبتی؛ مثــًا یــاری بــه محضــر 
حضــرت رســید و از حضــرت 
موعظــه و پنــد خواســت، حضرت 
هــم جملــه ای گفته انــد. امــا آنچــه 
ــد،  ــاق می افت ــای بیســتم اتف در دع
ــاق  ــه اتف ــت؛ بلک ــدام نیس هیچ ک
ــام )علیه الســام(  ــه ام ــی اســت ک عجیب

مکارم االخــاق و مرضــی االفعــال 
را در منظومــه دلپذیــر و دلنــواز 
زبــان  اســت. دعــا  آورده  دعــا 
فطــرت اســت و صــدای فطــرت. 
ــازی  ــات ب ــا کلم ــد ب ــال نکنی خی
ســخن  حساب شــده  می کنــم. 
فطــرت  زبــان  دعــا  می گویــم؛ 
ــإَِذا ــد: »َف ــرآن می فرمای ــت. ق اس
َ ــُوااهللَّ ــِکَدَع ــيالُْفْل ِ ــواف َرکِبُ
و  یــَن؛]۵[  الدِّ لَــُه ُمْخلِِصیــَن
ــوار  ــتی س ــر کش ــه ب ــی ک هنگام
پاکدالنــه  را  خــدا  می شــوند، 
در  وقتــی  انســان  می خواننــد«. 
ــدا  ــاص خ ــاد، بااخ ــره افت مخاط
را می خوانــد. بــه ایــن ترتیــب 
ایــن  برمی گــردد.  اصلــش  بــه 
ــرت هســت.  همــان صــدای فط
ــم:  ــم می گویی ــل ه ــای کمی در دع
»إِلَهـِـيَوَربِّــيَمــْنلـِـيَغیـْـُرَک؛
ــه  ــو ک ــروردگارا، جــز ت ــا، پ خدای
ــح و  ــر صال ــا دیگ را دارم؟«. اینج
انســان  کًا  نمی شناســد،  طالــح 
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این طــوری هســت. قــرآن ایــن 
ویژگــی انســانی را بــه فطــرت 
ــرت  ــان فط ــا زب ــد. دع برمی گردان
ــی  ــت؛ بین الملل ــنال هس و اینترنش
اســت. همه فهــم  اســت، 

ــد،  ــا را می خوانی ــن دع ــی ای وقت
حضــرت بــاالی ســر شــما اســت. 
همــان هســت کــه دلگــرم می کنــد 
ــه  ــی ک ــرد. موضوع ــش می ب و پی
بــه صــورت موعظــه بــه شــما 
گفتــه شــود و شــما مخاطــب 
باشــی، خــوب اســت؛ ولــی در 
ــت.  ــه نیس ــتم این گون ــای بیس دع
آن خوبــی و فضیلــت را حضــرت 
ــی در  ــه گنج ــما ک ــرت ش ــه فط ب
یــادآوری  اســت،  شــما  درون 
مقــام دعــا  در  را  آن  می کنــد و 
می گــذارد و تبدیــل بــه خواســته ی 
شــما می شــود. کســی بــه تــو 
امــر و نهــی نمی کنــد؛ تویــی و 
ــگاه  ــس در پیش ــوت ان ــو و خل ت

خــدای تبــارک و تعالــی. از او چــه 
می کنــی؟  درخواســت  چیــزی 
خودتــت را، کــه مــن این گونــه 
نباشــم.  این گونــه  و  باشــم 
کمکــم کــن و دســتم را بگیــر. 
ــما. ــته ی ش ــود خواس ــن می ش ای

۱۱.پرورشانسانازطریق
پرورشآرزوها

ــام(،  ــام )علیه الس ــتم ام ــای بیس در دع
هنرمندانــه و اســتادانه ارزش هــا 
تبدیــل  خواهش هــا  بــه  را 
می کنــد. فــان ارزش اخاقــی، 
ــرای  ــرت، ب ــود حض ــداد خ ــا ام ب
ــه یــک خواســته در محضــر  ــو ب ت
می شــود. تبدیــل  پــروردگار 

دیــن  بــا  امــروز  روان شناســی 
منتهــا  دارد،  فاصلــه  خیلــی 
دارد.  فوق العــاده ای  دســته بندی 
دوســتان مــا کــه در ایــن رشــته ها 
ــد  ــتفاده کنی ــد، اس ــل می کنن تحصی
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ــب  ــی فری ــوید، ول ــد ش و بهره من
نخوریــد. کســی کــه صحیفــه دارد، 
و باالتــر از آن، قــرآن کریــم دارد و 
کلمــات اولیــا را دارد، بایــد بفهمــد 
ــوم و  ــه عل ــه موقفــش نســبت ب ک
ــن  ــل ف ــت. اه ــا اس ــگاه کج دانش
ــون روان شناســی  ــن فن در عالی تری
طریــق  از  می گوینــد  تربیتــی 
می تــوان  آرزوهــا،  در  دخالــت 
مداخله گــری خاصــی در شــخص 
انجــام داد و او را متحــول ســاخت.

ــا اســت  ــد آرزوه موضــوع، تصعی
ــتم  ــای هش ــبت دع ــه مناس ــه ب ک
ــت  ــدود بیس ــردم. ح ــت ک صحب
ــز  ــه در مرک ــش، ده جلس ــال پی س
ــرورش  ــاره پ ــدن، درب ــامی لن اس
آرزوهــا از نــگاه اســام بحــث 
ــاده ای  ــث فوق الع ــه بح ــردم ک ک
ــرورش  ــق پ اســت. اســام از طری
آرزوهــا، مســلمان ها  و تصعیــد 
و مؤمنــان را پــرورش می دهــد. 

صحفیــه  آن  عینیــت  و  تجســم 
اســت؛ به خصــوص دعــای بیســتم.

ــی  ــتگاه تربیت ــز و دس ــام عزی اس
اســام  )علیهم الســام( و  بیــت  اهــل 
و  تزکیــه  و  تطهیــر  روی  نــاب 
تصعیــد آرزو هــا ســرمایه گذاری 
تــو،  خواســته ی  تــا  می کنــد 
نباشــد. عــادی  خواســته  یــک 

۱۲.شروعازاوج
گاهــی قــاری، آرام شــروع می کنــد 
و بخــش بــه بخــش اوج می گیــرد 
و بعــد بــا تمــام وجــود می خوانــد 
و ســپس آرام آرام فــرود می آیــد 
آنهــا  گاهــی  می کنــد.  تمــام  و 
ــم  ــند، بس ــتاد باش ــی اس ــه خیل ک
ــروع  ــه ش ــم در اوج و قل اهلل را ه
ــد.  ــن می آین ــد پایی ــد و بع می کنن
امــام ســجاد )علیه الســام( در دعــای 
بیســتم صحیفــه، مثــل یــک قــاری 
ــرده؛  ــروع ک ــه ش ــه ای، از قل حرف
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معنایــش ایــن اســت کــه دســتگاه 
فکــری ایــن مکتــب، آدم هــای 
ــر  ــو اگ ــد. ت ــت می خواه بلندهم
ــت  ــن اس ــی، ممک ــه را بخواه قل
ــن  ــر ای ــی. در غی ــه برس ــه دامن ب
ــی.  ــی نمی رس ــه جای ــورت، ب ص
شــاید  بخواهــی،  را  قلــه  اگــر 
دســتت را بگیرنــد و باالتــر بــروی. 
بایــد بلندهمــت باشــی، بــه درد 
ــا  ــی ت ــن بش ــی، مؤم ــور بش بخ
خــدای متعــال تــو را بپســندد. 
ــا  ــد ت ــروع می کن ــام از اوج ش ام
بگویــد ایــن راه، آدم هــای بلندنظــر 
دعاهایتــان  در  می خواهــد. 
می خواهــم  خدایــا،  بگوییــد: 
ــم.  ــوذر باش ــلمان و اب ــر از س باالت
باشــد. آنجــا  هدف گذاری تــان 

۱۳.فصاحتوبالغت
و  ظریــف  و  جالــب  نکتــه 
اخــاق  مــکارم  دعــای  فنــی 
ــق و  ــی دقی ــرت خیل ــه حض اینک

خــاص  کلیدواژه هــای  ظریــف، 
فصاحــت  ســطح  عالی تریــن  و 
و  واژه گــذاری  در  باغــت  و 
و  مطالــب  چیدمــان  و  ترکیــب 
موضوعــات را بــه کار بــرده اســت. 
وســط ترکیب هــا و چیدمــان و 
ــا ریــزه کاری  و  انتخــاب واژه هــا، ب
ــاده  ــوری فوق الع ــای مینیات دقت ه
اخاقــی  بحث هــای  لطیــف، 
اســت. کــرده  جایســازی  را 

اینکــه  مــا  ســخن  جمع بنــدی 
دعــا  بهتریــن  بیســتم،  دعــای 
ــن  ــا و بهتری ــن زمان ه ــرای بهتری ب
ــا و  ــن موقعیت ه ــا و بهتری مکان ه
ــی  ــی جوان ــا، یعن ــن دوران ه بهتری
ــر  ــه بهت ــدر ک ــب ق ــت. در ش اس
مــکارم  دعــای  نداریــم،  آن  از 
توصیــه شــده اســت. در کربــا 
ــن  ــت و بی ــدا اس ــرش خ ــه ع ک
شــما و اجابــت هیــچ حجابــی 
معرفــت  اهــل  نــدارد،  وجــود 
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مــکارم  دعــای  آنجــا  گفته  انــد 
ــار  ــد. کن ــح بخوانی ــار ضری را کن
ــز  ــرام نی ــدا و بیت اهلل الح ــه خ خان
ــه شــده اســت. همیــن دعــا توصی

سالم های خاص در ماه صفر

ســام ها  صفــر،  مــاه  ایــام 
کســانی  بــه  هســتند.  متفــاوت 
ــان  ــه سرهایش ــد ک ــام می گویی س
ــرت  ــت. حض ــاالی نیزه هــا اس ب
بــه  نگاهــش  )ســام اهلل علیها(  زینــب 
ــاد،  ســر ســید الشــهدا )علیه الســام( افت
ــه  ــردم ک ــرش را نمی ک ــت: فک گف
روزی ســر تــو جلــوی مــن و بــر 
ــه در  ــه رقی ــل اینک ــد. مث ــی باش ن
ــارش  ــا در کن ــرت ی ــوش حض آغ
بــوده، او هــم نــگاه می کــرد ...

مجلــس یزیــد و ســر مطهــر و 
جســارت ها  آن  و  چــوب  آن 
ایــام،  ایــن  در  ســام ها   ...

اســت. خاصــی  ســام 
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]۵[.عنکبوت:۶۵.
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