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خواهــران  و  بــرادران  زیــارت  از 
ــم کــه بعــد  ــز خیلــی خوش وقتی عزی
از یــک وقفــه طوالنــی خــدای متعــال 
خدمت تــان  کــرد  روزی  دوبــاره 
جدیــد  مــوج  ظاهــراً  رســیدیم. 
ــا از مهــر، مــا را محــروم کــرده  کرون
اســت. خــدای متعــال را شــاکرم 
ــب  ــق را نصی ــن توفی ــدداً ای ــه مج ک
عنایــت  بــه  امیــدوارم  کــرد.  مــا 
حضــرت صدیقــه طاهــره )صلوات اهلل علیهــا( 
و بــه برکــت ایــام والدت فرخنــده آن 
ــوس  ــروس منح ــن وی ــرت، ای حض
اجتماعــات  و  شــود  ریشــه کن 
و  جماعــت  نمازهــای  و  مؤمنیــن 
و  محافــل  و  هیئت هــا  و  جمعــه 
ــد. ــدا کن ــق پی جلســات، مجــدداً رون

ــرا  ــرت زه ــور والدت حض ــام پرن ای
شــما  همــه ی  بــه  را  )ســام اهلل علیها( 

ــه  ــم. فاطمی ــک می گوی ــزان تبری عزی
و شــهادت را پشت ســر گذاشــتیم، 
ــوار  ــرای اســتضائه ان ــود ب ــی ب فرصت
ایــام  به ســمت  اکنــون  فاطمــی. 

می رویــم.  حضــرت  آن  والدت 
را  جمادی الثانــی  مــاه  پیشــاپیش 
بشــارت  کــه  می گوییــم  تبریــک 
)ســام اهلل علیها(  زهــرا  حضــرت  والدت 
همــه ی  بــر  دارد.  پیــش  در  را 
و  حضــرت  آن  معنــوی  فرزنــدان 
بــر  به ویــژه  عزیــزان،  شــما  بــر 
ــارک باشــد. ــان مب خواهــران گرامی م

ــر  ــق تصوی ــه از طری ــی ک ــه عزیزان ب
در جلســه حضــور دارنــد نیــز عرض 
دعاگــوی  داریــم.  ارادت  و  ســام 
خــدای  هســتیم.  عزیــزان  ایــن 
کنــد. حفــظ  را  همه تــان  متعــال 

حضرت فاطمه، مایه ی امید همه 
اولیا

بــه  اولیــا  همــه ی  امیــد  چشــم 
ــری )صلوات اهلل علیهــا(  ــه کب حضــرت صدیق
فکــر  جملــه  ایــن  روی  اســت. 
ــی  ــب بزرگ ــًا مطل ــه حقیقت ــد ک کنی
ــید  ــا س ــاء ت ــم  االنبی ــت. از خات اس
ــه،  ــاء هم ــم االوصی ــاء و خات االوصی
ــه حضــرت زهــرا  چشــم امیدشــان ب
ــزی  ــه مرک ــه نقط ــت ک ــام اهلل علیها( اس )س
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بیــت وحــی و شــفاعت کبــری و 
عظمــی، متعلــق بــه ایــن بانــوی 
بــزرگ اســت. ام الفضائــل و ام المکارم 
نظــر  در  را  فضیلتــی  اســت. هــر 
ــان و  ــد، ریشــه و اســاس و بنی بگیری
مــادرش، حضــرت زهــرا )صلوات اهلل علیهــا( 
مــکارم  از  عنوانــی  هــر  اســت. 
ــاس  ــد، اس ــر بگیری ــاق را در نظ اخ
حضــرت  از  مبنایــش  و  ریشــه  و 
ــود و  ــاز می ش ــا( آغ ــام اهلل علیه ــرا )س زه
بــا او تعریــف و تفســیر می شــود 
می کنــد. پیــدا  عینیــت  او  بــا  و 

معارف فاطمی، بخش باطنِی 
معارف محمدی

جلســه ما، مخصوصــًا در دوره جدید، 
در محــور دعــای بیســتم صحیفــه 
ــای  ــه دع ــت ک ــجادیه اس ــه س مبارک
ــن  ــام دارد. از ای ــاق ن ــکارم االخ م
جهــت هــم بــه فــال نیــک می گیریــم 
ــرت  ــه حض ــق ب ــام متعل ــه در ای ک
را  بحــث  ایــن  )صلوات اهلل علیهــا(  زهــرا 
ــز  ــم. اســم رم مجــدداً شــروع می کنی
اولیــا بــرای ســیر منــازل معنــوی 
و طــی مواقــف عرفانــی و منــازل 

قــرب، »یــا زهــرا« اســت. در محیــط 
)صلوات اهلل علیه و آلــه(،  محمــدی  معــارف 
و  اســرارآمیز  و  رازآلــود  بخــش 
ــرا  ــام حضــرت زه ــه ن ــی اش، ب باطن
)صلوات اهلل علیهــا( رقــم خــورده اســت. لــذا 

ــی،  ــارف فاطم ــم مع ــی می گویی وقت
ــارف  ــی مع ــش باطن ــت بخ درحقیق
محمــدی اســت. بشــارتی اســت 
ــرت  ــدان حض ــه ی ارادتمن ــرای هم ب
کــه در ســیر مقامــات معنــوی، از نظر 
عنایــت و پشــتیبانی مادرانــه حضــرت 
ــتند؛  ــد هس ــا( بهره من ــرا )صلوات اهلل علیه زه
ــد. ــدر بدانن ــی ق ــد خیل ــن رو بای ازای

توسل به حضرت زهرا،  
آسان کننده ی کارهای مهم

شــرف انتســاب بــه آن بانــوی بزرگ، 
ســیر مقامــات را تســهیل می کنــد. 
ــه  ــس در عرص ــو نف ــا دی ــه ب مواجه
جهــاد اکبــر کار بســیار بزرگی اســت. 
ظلمانــی،  حجاب هــای  از  عبــور 
ــالک  ــرای س ــنگینی ب ــیار س کار بس
اســت کــه تــازه بــه حجاب هــای 
نورانــی می رســد کــه آنجــا هــم، 
ــن  ــد از ای ــان بای ــت. انس ــی اس عالَم



4

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــای  ــو و گرداب ه ــای تودرت حجاب ه
ــه ســاحل  ــد و ب ــور کن ــاک عب خطرن
ــه  ــا ک ــه آنج ــازه ب ــد. ت ــات برس نج
حجاب هــای  بــه  نوبــت  برســد، 
نــدارد  راهــی  می رســد.  نورانــی 
ــه  ــرت صدیق ــه حض ــل ب ــز توس ج
ــات  ــت عنای ــا( و چشمداش )صلوات اهلل علیه

حضــرت کــه یــاری می کنــد و بــرای 
همــه ی فرزنــدان معنــوی ایشــان، 
بتواننــد  تــا  اســت  کمک کننــده 
کننــد.  عبــور  مخاطــرات  ایــن  از 
وسوســه های نفســانی و شــیطانی، 
ــی  ــی فراوان ــری و باطن ــع ظاه موان
ــد از  ــان بای ــه انس ــت ک ــر راه اس س
ــای  ــد میدان ه ــد. مانن ــور کن ــا عب آنه
ــادی  ــا مین هــای ع ــن اســت، منته می
ــد  نیســت. بچه هــای تخریــب می دانن
ــن،  ــدان می ــی می ــم. گاه چــه می گوی
ــرای  ــه ب ــی وقتی ک ــادی اســت، ول ع
ــته  ــک گذاش ــد تان ــن ض ــراد، می اف
باشــند، حساســیت بــاال مــی رود. 
بایــد معبــر زد. خــدا آن بــه آن بــر 
ــد!  ــلیمانی بیفزای ــهید س ــات ش درج
ــه  ــوط ب ــی خاطــرات مرب ایشــان وقت
ــف  ــای ۵ را تعری ــر ۸ و کرب والفج
می کــرد، می گفــت: مــن حضــرت 

زهــرا )صلوات اهلل علیهــا( را در والفجــر ۸ 
ــد  ــد اول از ارون ــا بای ــدم. بچه ه دی
عبــور کننــد تــا بتواننــد تــازه عملیات 
ــد. برخــاف محاســبات  ــاز کنن را آغ
می بیننــد  می رســند  آنجــا  وقتــی 
ظاهــراً هیــچ امــکان عبــوری وجــود 
ــه حضــرت  ــدارد. در آن اضطــرار ب ن
ــوند  ــل می ش ــا( متوس ــرا )صلوات اهلل علیه زه
کــه اســم رمــز عملیاتشــان هــم 
گفــت:  ســلیمانی  شــهید  بــود. 
دیــدم وقتــی نــام حضــرت بــرده 
ــت و  ــاآرام، آرام گرف ــد ن ــد، ارون ش
ــا  ــه بچه ه ــه ای شــد ک شــرایط به گون
توانســتند از ارونــد عبــور کننــد.

ــت  ــس اس ــان نَْف ــاآرام، هم ــد ن ارون
کــه جلــوی همــه ی مــا هســت. 
نمی شــود عبــور کــرد؛ چــون هیجــان 
تنیدگــی دارد. اگــر  و سرکشــی و 
می خواهیــد از اینجــا بــه ســامت 
ــد  ــم امی ــل و چش ــد، توس ــور کنی عب
بــه عنایــات حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها( 
از  عبــور  راه  می خواهــد.  داشــتن، 
بــه  دســتیابی  و  ظلمت کــده  ایــن 
ــا  ــت و فضیلت ه ــات و نورانی معنوی
و مــکارم اخــاق، همیــن اســت.
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انقالب اسالمی، میراث فاطمی  
است

ــات  ــام عملی ــم، ای ــام ه ــال ای به هرح
کربــای ۵ اســت. شــب شــهادت 
اوج  )ســام اهلل علیها(  زهــرا  حضــرت 
ــه  ــه ب ــود ک ــای ۵ ب ــات کرب عملی
نــام حضــرت صدیقــه بــود. مــاه 
ــم،  ــرار داری ــه در آن ق ــم ک بهمــن ه
ــات  ــای کرام ــر از جلوه ه ــی دیگ یک
ــر  ــن، غدی ــاه بهم ــت. م ــی اس فاطم
بارهــا  اســت.  اســامی  انقــاب 
عــرض کرده ایــم کــه نظــام اســامی، 
ــراث فاطمــی اســت و  درحقیقــت می
ــزرگ  ــنده و ب ــِت درخش ــن حقیق ای
فرزنــدان  کــه  اســت   مــا  زمــان 
صدیقــه طاهــره )ســام اهلل علیها( برایــش 
عزیــزان  خــون  گذاشــتند.  جــان 
حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها( در مقاطــع 
ــن  ــت و ای ــن نهض ــای ای ــف پ مختل
انقــاب ریختــه شــد؛ از نیمــه خــرداد 
۴۲ تــا جریــان انقــاب در ســال های 
۵۶ و ۵۷ و دفــاع مقــدس و تــا دفــاع 
ــت  ــن نعم ــا. ای ــان م ــرم در زم از ح
بــزرگ و در عیــن حــال امانت بســیار 
ــار نســل  ــه در اختی بزرگــی اســت ک

ــم. ــدر بدانی ــاءاهلل ق ــت؛ ان ش ــا اس م

تأسیس تمدن فاطمی، هدف  
انقالب اسالمی

تأســیس  اســامی،  نظــام  مقصــد 
تمــدن فاطمــی اســت؛ تمدنــی کــه بر 
اســاس مــکارم الفضائــل بنیان گــذاری 
می شــود. شــاخص اصلــی در تمــدن 
اســامی، مــکارم و فضایــل اخاقــی 
ســخت  جنبه هــای  تمــام  اســت. 
تمــدن اســامی، به منزلــه مقّدمــه 
ــه  ــت ک ــرم آن اس ــه ی ن ــرای جنب ب
ــتیابی  ــی و دس ــی فاطم ــبک زندگ س
بــه حیــات طیّبــه اســت. حیــات 
ــام اهلل علیها(  ــرا )س ــرت زه ــا حض ــه ب طیّب
می شــود. معرفــی  و  شــناخته 

دعــای  گفــت  می شــود  درواقــع 
بیســتم صحیفــه مبارکــه ســجادیه، 
مقصــد  چنیــن  بــرای  راه  نقشــه 
بزرگــی اســت؛ چــه در واحد انســانی 
و چــه در خانــواده کــه ســلول اصلــی 
ــه  ــت و چ ــه اس ــکل دهنده جامع ش
در جامعــه الهــی و اســامی کــه 
بایــد عطــر فاطمــی را داشــته باشــد.
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امیــدوارم خداونــد متعــال، هــم توفیق 
ــه آن  ــق عمــل ب ــم توفی درکــش و ه
ــد. ــت فرمای ــا کرام ــه ی م ــه هم را ب

 

صلوات، سرآغاز دعای 
مکارم االخالق

همان طــور کــه عزیــزان مســتحضرند، 
آخریــن جلســه ای کــه داشــتیم، هفِت 
مهــر بــود و موضــوع بحــث درباره ی 
ــه  ــه ای راجع ب ــکارم. مقدم ــای م دع
تقدیمتــان  مکارم  االخــاق  دعــای 
نمی کنیــم،  تکــرار  کــه  کردیــم 
دوســتان مراجعــه کننــد. چــون فاصله 
افتــاده، مراجعــه بفرماییــد کــه البته در 
اختیارتــان قــرار داده شــده اســت. در 
ــی ســعی کــردم در  آن بحــِث مقدمات
ــای  ــای دع ــاه ویژگی ه ــی کوت فرصت
بیســتم صحیفــه ســجادیه را خدمــت 
ــم. دعــای  ــم کن ــز تقدی دوســتان عزی
مــکارم در یــک نــگاه بحثــی بــود کــه 
ــم. ــان کردی ــش تقدیمت ــه پی در جلس

ــود  ــه وج ــک نکت ــت ی در آن فهرس
داشــت و ایــن بــود کــه دعــای 
مــکارم  االخــاق بــا صلــوات شــروع 

ــدی و  ــوات فرازبن ــا صل می شــود و ب
ــًا دعــای  ــدی می شــود. حقیقت فصل بن
ــر  ــجادیه به خاط ــه س ــتم صحیف بیس
ــد،  ــد و آل محم ــر محم ــوات ب صل
ــی خاصــی دارد. درخشــش و زیبای

ــی  ــد بعض ــتم مانن ــای بیس ــون دع چ
بــا  صحیفــه  دیگــِر  دعاهــای  از 
ــب  ــود، امش ــروع می ش ــوات ش صل
صلــوات  مــورد  در  می خواهــم 
ــال  ــه در خ ــا اینک ــم ب ــت کن صحب
کــه  هرجــا  گذشــته  بحث هــای 
و  نکته هــا  به مناســبت  رســیدیم، 
جماتــی در ارتبــاط بــا صلــوات 
عــرض کردیــم؛ منتهــا در این جلســه 
بیشــتر بــه ایــن موضــوع می پردازیــم. 
ارائــه  یــک  می کنــم  ســعی 
ــب  ــن مطل ــاره ی ای ــور درب جمع وج
ــم. ــته باش ــما داش ــت ش ــی خدم عال

جغرافیــای  در  صلــوات  ببینیــم 
ــامی  ــارف اس ــی و مع ــارف اله مع
ــه  ــد جمل ــی دارد. چن ــه جایگاه چ
ــه  ــوات در صحیف ــه صل ــم راجع ب ه
مبارکــه ســجادیه عــرض می کنــم 
کــه ضمنــًا در ارتبــاط بــا همیــن 
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دعــای بیســتم اســت. ایــن چنــد 
عنــوان،  دو  ایــن  ذیــل  مطلــب 
خدمــت عزیزانمــان تقدیــم می شــود.

دعوت به صلوات بر پیامبر در  
قرآن

هروقــت صحبــت از صلــوات بــه 
در  صلــوات  آیــه  می آیــد،  میــان 
کــه  می درخشــد  مؤمنیــن  ذهــن 
خداونــد تبــارک و تعالــی می فرمایــد: 
ــى ــوَنَعَل یَُصلُّ ــهُ ََوَماَلئَِکتَ اللَّ »إِنَّ
یَــاأَیَُّهــاالَِّذیــَنآَمنُــوا النَّبِــيِّ
ــلِیًما؛]۱[  ــلُِّمواتَْس ــهَِوَس ــواَعَلیْ َصلُّ
ــر پیامبــر درود  خــدا و فرشــتگانش ب
ــان  ــه ایم ــانی ک ــتند. ای کس می فرس
فرســتید  درود  او  بــر  آورده ایــد، 
گــردن  به خوبــی  فرمانــش  بــه  و 
نهیــد«. صلــوات درواقــع اجابــت 
ــل  ــال و عم ــروردگار متع ــوت پ دع
ــه اســت.  ــن آی ــان او در همی ــه فرم ب
ــد و  ــان می ده ــوات فرم ــه صل ــه ب آی
ــه در  ــد ک ــوت می کن ــن را دع مؤمنی
ــر،  ــخصی پیامب ــوی و ش ــاحت نب س
ــی  ــند؛ یعن ــته باش ــوات داش ادب صل
ــویم. ــوت می ش ــوات دع ــه صل ــا ب م

ایــن یــک مقدمــه دارد کــه قبــًا هــم 
ــان دادم.  ــن توضیحــات را خدمت ت م
مقدمــه خیلــی باعظمــت اســت و 
ــل  ــًا قاب ــح داد، اص ــود توضی نمی ش
ــس  ــت. نَف ــح نیس ــف و توضی توصی
اهــل معرفــت بــا ایــن بیــان الهــی در 
ایــن آیــه کریمــه، بــه شــماره می افتــد 
و دچــار حیــرت می شــوند. شــاید از 
ــم  ــر اعظ ــات پیامب ــرح مقام ــر ش نظ
و حقیقــت قدســی آن بزرگــوار و 
نقشــش در عالــم هســتی و جایگاهــی 
ــه  ــی در هم ــور اله ــار ن ــه در انتش ک
بــرای  آفرینــش دارد و  کرانه هــای 
آنکــه جنبــه باطنی و قدســی و نورانی 
نبــوی شــناخته شــود  شــخصیت 
کــه»نــورالســماواتواالرض«
اســت، هیــچ آیــه ای در قــرآن کریــم 
بزرگ تــر و باالتــر از ایــن آیــه نباشــد.

خداوند آغاز کننده ی صلوات بر  
پیامبر

ــا  ــم و ب ــیار محک ــال بس ــدای متع خ
ــد:  ــام می کن ــتحکام اع ــد و اس تأکی
...«. مائکــه اینجــا  ََوَماَلئَِکتـَـهُ اللَّ »إِنَّ
بــه قــول مطلــق ذکــر شــده، یعنــی از 
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»مقــدمالســفرا« و »مقــدمالجیــش
فرشــته ها  رئیــس  و  فرشــتگان« 
ــرت روح  ــه حض ــود ک ــروع می ش ش
باشــد تا فرشــتگان مقرب در دســتگاه 
ــان  ــه جایگاهش ــی ک ــزاری اله کارگ
عــرش و مرکــز فرماندهــی کل قــوای 
عالــم اســت و فرشــتگانی کــه در 
مراتــب پاییــن هســتند کــه البتــه 
فرشــته ها  ایــن  بــه  نمی خواهــم 
ــن  ــی پایی ــه خیل ــم ک ــارت کن جس
ــتند. ــا هس ــن م ــی در بی ــتند، ول هس

ــار  ــد اعتب ــه چن ــا ب ــه ی م ــن جلس ای
ــته های  ــت؛ از فرش ــته اس ــر از فرش پُ
محافــظ شــما کــه آثــار شــما را 
فرشــته هایی  تــا  دربرگرفته انــد 
ــه  ــا خان ــه اینج ــبت اینک ــه به مناس ک
ــد  خــدا اســت و اینجــا حضــور دارن
ــه  ــبت اینک ــه به مناس ــتگانی ک و فرش
اینجــا حلقــه ذکــر اســت و خودشــان 
را رســاندند، همگــی حضــور دارنــد. 
هرجــا حلقــه و مجلــس ذکــر باشــد، 
ــه  ــد. هم ــدا می کنن ــور پی ــا حض اینه
و همــه در ایــن آیــه کریمــه بــا یــک 
ویژگــی معرفــی می شــوند، منتهــا 
در امتــداد حضــرت حــق تبــارک 

ــال  ــدای متع ــا خ ــی. در اینج و تعال
خــود را نیــز بــا ایــن ویژگــی معرفــی 
 » ــيِّ ِ ــىالنَّب ــوَنَعَل ــد: »یَُصلُّ می کن
خداونــد متعــال چــه می فرمایــد؟! 
یعنــی  اینجــا  در  صلــوات  ایــن 
رحمــت و لطــف و فیــض الهــی 
از ســاحت قــدس ربوبــی متوجــِه 
امتــدادش  در  و  می شــود  پیامبــر 
جــزو  کــه  ـ  فرشــتگان  عوالــم 
کســی  و  اســت  رمزآلــود  عوالــم 
ــز  ــت، ج ــر نیس ــا باخب ــی از آنه خیل
ــم و  ــرآن کری ــه در ق ــی ک گزارش های
ــا داده شــده.  ــه م ــا ب در کلمــات اولی
عالــم فرشــتگان جــزو عالــم اســرار و 
باطــن ملکــوت عالـَـم اســتـ  همه در 
ــر آل محمــد هســتند. ــوات ب کار صل

فرمان خداوند به مؤمنین در  
مورد صلوات

خطــاب  مؤمنیــن  بــه  بافاصلــه 
ــوا« ــَنآَمنُ ــاالَِّذی ــاأَیَُّه می شــود: »یَ
کــه ایــن شــرف بســیار بزرگــی 
اســت. معتقــدم کــه ایــن آیــه اشــرف 
ــت  ــی اس ــزو آیات ــت و ج ــات اس آی
کــه مؤمنیــن در آن بــه عالی تریــن 
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درجــات شــرافت، تکریــم می شــوند. 
ــه  ــرای جامع ــه ب ــن آی ــر از ای مکرم ت
ــد  ــد، اگــر داری ــن ســراغ نداری مؤمنی
بیاوریــد. خداونــد متعــال بعــد از 
اینکــه خود و فرشــتگان را در نســبت 
ــد،  ــی می کن ــم معرف ــر اعظ ــا پیامب ب
ــن را  ــون«مؤمنی ــه ی »یصل ــا کلم ب
ــا ــاأَیَُّه ــد. »یَ ــرار می ده ــب ق مخاط
ــا  ــه م ــم ب ــما ه ــوا« ش ــَنآَمنُ الَِّذی
بپیوندیــد و جــا نمانیــد: »َصلُّــوا
ــه  ــن آی ــلِیًما«. ای ــلُِّمواتَْس ــهَِوَس َعَلیْ
ــت. از  ــوات اس ــه ی صل ــه، آی کریم
ــد  ــه ش ــود متوج ــه می ش ــن آی همی
ــب  ــه در قال ــی ک ــل اله ــن فع ــه ای ک
در  تأکیــد  و  اســتمراری  مضــارع 
ــه  ــل هم ــده و فع ــرح ش ــا مط اینج
ملکوتیــان عالــم معرفــی شــده، وقتــی 
در دســترس مؤمنیــن قــرار می گیــرد، 
آنهــا را بــه عالــم الهــی و عالــم 
فرشــتگان متصــل می ســازد و بــه 
ــد.  ــی می ده ــم دسترس ــوت عال ملک
ــرام و ادب  ــق ادای احت ــما از طری ش
ــه  ــدن و قدرشناســی و توجــه ب ورزی
ــده  ی  ــن بن ــامخ ای ــام ش ــر و مق ذک
کــه  ربوبــی  دســتگاه  برگزیــده ی 
ــر«  ــواآلخ ــواالولوه ــر »ه مظه

اســت و در کارگاه هســتی نماینــده ی 
ــه اســمای  ــی اســت، هم اســمای اله
الهــی در وجــود مقــدس آن حضــرت 
ــاد او و محبــت  ــا ی متجلــی اســت، ب
او و شــعله ور شــدن  بــه  نســبت 
عشــق او در وجــود و ذات شــما، بــه 
عالــم الهــی وارد می شــوید و منزلــت 
ــد. ــدا می کنی ــری پی ــرافت دیگ و ش

ــی دارد!  ــه ظرفیت ــوات چ ــد صل ببینی
اگــر مــا هیــچ بحــث و روایــت 
ــت  ــن کفای ــتیم، همی ــری نداش دیگ
فعــل  ایــن  بــه  اگــر  می کــرد. 
عالــی متصــف بشــویم و از ایــن 
وارد  شــویم،  بهره منــد  »َحَســنه« 
نردبــان  می شــویم!  عوالمــی  چــه 
مــا  دســترس  در  قــرب  و  رشــد 
قــرار می گیــرد کــه بــاال برویــم.

چگونگی صلوات فرستادن از  
زبان مبارک رسول اهلل

حــاال در پاســخ بــه ایــن دعــوت الهی 
یــک ســؤال هــم مطــرح می شــود کــه 
ســهم مــا چگونــه اســت؟ آن بخــش 
ــم  ــه عال ــوط ب ــی مرب ــی و ملکوت اله
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ــه  ــهم جامع ــا س ــت، ام ــودش اس خ
مؤمــن چیســت؟ یعنــی اگــر مؤمنیــن 
ــر الهــی عمــل  ــن ام ــه ای ــد ب بخواهن
کننــد، بایــد چگونــه عمــل کننــد؟ در 
مجامــع شــیعه و ســنّی خیلــی روشــن 
و واضــح اســت و جــزو مشــترکات 
ــی  ــچ بحث ــورد آن هی ــت و در م اس
تمــام جوامــع  در  نــدارد.  وجــود 
ــبتی  ــه مناس ــی ب ــت. زمان ــن هس ای
ــده ای  ــه ع ــی ک ــح دادم جفای توضی
مرتکــب شــدند چیســت. بایــد از 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم  پیغمبــر  خــود 
می پرســیدند کــه مــا چگونــه بــه 
ــان  ــم؟ از خودم ــل کنی ــه عم ــن آی ای
ــم.  ــی را بگویی ــم حکم ــه نمی توانی ک
فرمودنــد: اگــر شــما می خواهیــد 
ــی  ــد، یعن ــل کنی ــه عم ــن آی ــه ای ب
ــود  ــری ش ــد قالب گی ــرار باش ــر ق اگ
اســرار  و  ظرفیت هــا  آن  همــه  و 
و  ســاختار  ایــن  بــه  نشــانه ها  و 
ــد  ــورد بای ــره بخ ــب گ ــن قال ــه ای ب
کــه  »اللهــم«  بگوییــد:  این گونــه 
ــِع  ــمِی جام ــا واژه ی رس ــام دع در مق
در  کــه  اســت  دعــا  درخواســِت 
جــای خــودش توضیــح دادیــم و 
بــاز هــم فرصــت شــود عــرض 

ــد  ــروع کنی ــم«ش ــا »الله ــم. ب می کنی
ــاب  ــال خط ــدای متع ــه خ ــد ب و بای
ــم«  ــد »الله ــا کنی ــد. از او تقاض کنی
ــو  ــه ت ــم ک ــت می کن ــن درخواس م
ــد و  ــی محم ــا »صــل عل از طــرف م
ــب  ــن قال ــت ای ــد«. درحقیق آل محم
رســمی اســت و پیشــنهاد شــده، 
چــون قالب هــای غیررســمی هــم 
ــه  ــت ک ــق اس ــب دقی ــن قال دارد. ای
ــن  ــردم بی ــرض ک ــه ع ــور ک همان ط
همــه ی مســلمانان مشــترک اســت و 
ــند.  ــب را می شناس ــن قال ــه همی هم
ــى ــمصــلعل ــد: »الله ــد بگویی بای
محمــدوآلمحمــد«. ایــن می شــود 
ــام آن  ــه تم ــب شناخته شــده ک آن قال
نهفتــه  آن  در  ویژگی هــا  و  اســرار 
اســت. در ایــن ترکیــب ذکــر بدیعــی 
اســت کــه اســمش از صلــوات در این 
مندمــج اســت و در ایــن قالــب ذکری 
الیه الیــه  و  تودرتــو  به صــورت 
گنجانــده شــده. گنجینــه صلــوات در 
ایــن قالــب ریختــه شــده و در اینجــا 
ــان و مســدود شــده. حــاال شــما  پنه
ــا  ــب ب ــد متناس ــدر می خواهی هرچق
معرفــت و محبت تــان از ایــن گنجینــه 
ــوید.  ــد ش ــد و بهره من ــتخراج کنی اس
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در دســترس شــما اســت و شــما بــه 
ــب  ــه مرات ــد ب ــب می توانی ــن ترتی ای
ــما  ــرای ش ــه ب ــید ک ــی برس و مقامات
کــه هیــچ، بــرای آن کســانی کــه 
ــی  ــی را ط ــتند و مراتب ــه هس راه رفت
نیســت.  تصــور  قابــل  کرده انــد، 
می توانیــد از ایــن طریــق برســید.

 

کارکردهای گوناگون صلوات

جغرافیــای  در  صلــوات  جایــگاه 
معــارف الهــی، چنیــن جایگاهــی 
ــاد  ــم دارای ابع ــوات، ه ــت. صل اس
عرفانــی اســت، هــم دارای ابعــاد 
اعتقــادی اســت، هــم دارای ابعــاد 
ابعــاد  تربیتــی اســت، هــم دارای 
دارای  هــم  و  اســت  اجتماعــی 
ابعــاد سیاســی اســت کــه شــرح 
در  و  دارد  تفاصیلــی  ماجــرا  ایــن 
ــد،  ــی می خواه ــود، مجالس ــای خ ج
مباحثــات ســنگین نیــاز دارد. مؤمنیــن 
در کنــار هــم و هماهنــگ با فرشــتگان 
در عمــل بــه ایــن فرمــان الهــی و در 
ــم  ــه عوال ــا هم ــل ب ــی کام هماهنگ
ــم هســتی  ــه عوال هســتی، چــون هم
پــر از فرشــتگان اســت، ایــن قالــب را 

بــه محضــر آن حضــرت و خاندانــش 
ــام شــکر  ــه در مق ــد ک ــم می کنن تقدی
ــم و  ــرام و تکری و حق شناســی و احت
تعظیــم بــه پیامبــر اعظــم )صلی اهلل علیه وآلــه( 
ــت  ــش محب ــتعال آت ــا اش ــت و ب اس
و مــودت نســبت بــه آن بزرگــوار 
ایشــان کــه  و حقیقــت وجــودی 
او  خانــدان  در  و  بیــت  و  آل  در 
ــا  ــد. اینج ــن کار را می کنن ــت، ای اس
کلمــه »آل« بــرای تأثیــر و الهــام 
ــت.  ــده اس ــان گذاری ش ــن، نش گرفت
ــدس  ــود مق ــه وج ــب را ب ــن قال ای
می کننــد. تقدیــم  حضــرت  آن 

 
۱.وجهعرفانىصلوات

ــت  ــئله، روای ــی مس ــه عرفان در وج
عجیبــی وجــود دارد کــه وارد شــدن 
بــه آن و معنــا کــردِن آن، کار مــا 
)علیه الســام(  صــادق  امــام  از  نیســت. 
نقــل شــده کــه معنــای روایــت ایــن 
ــوات دســت شــما را  ــه صل اســت ک
می گیــرد و بــه ســاحت ربوبیــت 
ــت را  ــن ظرفی ــوات ای ــرد. صل می ب
ــت  ــه عبودی ــه قل ــما را ب ــه ش دارد ک
ببــرد. یعنــی شــما داریــد بــه آن عهــد 
ــن،  ــد. ای ــا می کنی ــود وف ــت خ الس
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ــی اســت.  ــی و باطن ــای عرفان جنبه ه
ببینیــد چــه خبــر اســت! می خواهیــد 
برایتــان کمــی واضح تــر شــود و 
مبــارک  زبــان  از  شــود،  ترجمــه 
ــام صــادق )علیه الســام( ترجمــه  خــودِ ام
پیامبــر  از  امــام صــادق  می کنیــم. 
کردنــد  نقــل  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اعظــم 
»کســی  فرمودنــد:  حضــرت  کــه 
ــتد،  ــوات می فرس ــن صل ــر م ــه ب ک
خداونــد و فرشــتگان بــر او صلــوات 
ــی  ــوات اله ــی صل ــتند«؛ یعن می فرس
ــال  ــامل ح ــتگان ش ــوات فرش و صل
او می شــود. لــذا فرمودنــد بــه عهــده 
خودتــان  اختیــار  در  و  خودتــان 
اســت. بســتگی بــه همــت شــما دارد.

۲.جنبهاعتقادیصلوات
ــه کمــی  ــای دیگــر کار ک ــا جنبه ه ام
در  بخواهیــم  و  اســت  آســان تر 
کنــارش، فهرســتی مطــرح کنیــم، 
اســت.  صلــوات  اعتقــادی  جنبــه 
خــودش  در  درحقیقــت  صلــوات 
عناویــن اصلــی اعتقــادی یــک انســان 
ــه  ــم جنب ــر دارد؛ ه ــلمان را درب مس
ــوت  ــه نب ــم«، هــم جنب ــد »الله توحی
ــه  ــىمحمــد« و هــم جنب »صــلعل

ــه  ــن س ــد«. ای ــت »وآلمحم والی
رکــن اصلــی را در خــودش جــا 
ــت در  ــوت و امام ــد و نب داده؛ توحی
همیــن ذکــِر جامــع، نشــان گذاری 
شــده اســت. ابعــاد مســئله را ببینیــد! 
جامعــه  اعتقــادی  نمــاد  بنابرایــن 
اســت،  »صلــوات«  مســلمانان 
بین المللــی هــم اســت. درواقــع همــه 
ایــن را می شناســند و قبولــش دارنــد 
و درکــش می کننــد. البتــه عــده ای 
هــم ممکــن اســت کم توفیــق باشــند، 
خداونــد متعــال بــه آنــان کمــک کند!

 

تأثیر صلوات بر ایمان و 
اعتقادات

ــادات  ــن پرچــم اســام و اعتق بنابرای
اســامی و عقیــده اســامی »صلوات«
اســت. ایــن پرچــم بعــد از کلمــه »ال
الــهاالالل« اســت، جنبــه نمــاد دارد، 
آن هــم بــا جامعیــت خاصــی کــه 
بعضــی می گوینــد جامعیــت ذکــر 
شــریف صلــوات، بیشــتر اســت. اگــر 
ــود،  ــان ش ــامل حالت ــی ش ــق اله توفی
ــوات  ــیله صل ــت به وس ــوان گف می ت
و  فکــری  مبانــی  داریــد  دائــم 
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ــد.  ــت می کنی ــادی خــود را تقوی اعتق
ــه  ــا توج ــر ب ــه اگ ــت ک ــری اس ذک
گفتــه شــود، پشــتوانه فکــر شــما 
می شــود و پیوســته فکــر شــما را 
می کنــد.  تقویــت  و  غنی ســازی 
ذکــری  قالب هــای  ایــن  چــون 
کــه تقدیــم می شــود و بــه زبــان 
ــد،  ــر می کن ــود و معط ــاری می ش ج
کلمــات  ایــن  گفــت  می شــود 
نورانــی درحقیقــت نشــانه ای از آن 
ــن  ــِت ای ــه در واقعی ــزی اســت ک چی
ــان  ــِه انس ــا توج ــه ب ــت ک ــر اس ذک
مؤمــن حاصــل می شــود. لــذا کل 
ضمیمه شــان  ذکــری  قالب هــای 
ــن در  ــت و ای ــه اس ــور و توج حض
جــای خــود محفــوظ اســت. در 
خــودش ارتبــاط توحیــدی را تقویــت 
ــم« ــا »الله ــما ب ــون ش ــد؛ چ می کن
متعــال  خــدای  از  داریــد  دائمــًا 
را  شــما  ایمــان  می کنیــد.  تقاضــا 
ــد؛ چــون قدرشناســی  ــت می کن تقوی
ارادت  پیامبــر اعظــم و عــرض  از 
بــه ایشــان و تقاضــای رحمــت و 
ــد.  ــرای آن حضــرت می کنی ــه ب درج
ــم  ــر اعظ ــما و پیامب ــاط ش ــم ارتب دائ
تقویــت  را  مقــدس  ســاحت  و 

بــه  نســبت  قدرشناســی  می کنــد. 
خبــری اســت کــه آورده و خبرهــای 
آســمانی کــه از ســاحت اول رســیده. 
ــه  ــما ب ــوق ش ــوات، ش ــت صل به برک
تقویــت می شــود. الهــی  معــارف 

اینهــا جنبه هــای اعتقــادی مســئله 
اســت. در نهایــت اینکه شــما صاحب 
یــک وســیله الهــی می شــوید کــه در 
دنیــا و بــرزخ و قیامــت و در همــه ی 
منــازل، صیانت کننــده ی اعتقــادات 
ــود.  ــد ب ــما خواه ــظ ش ــما و حاف ش
در همــه ی منــازل شــما را کمــک 
ــرد  ــد ب ــش خواه ــرد و پی ــد ک خواه
مســیرها  و  می کنــد  شــفاعت  و 
را بــرای شــما همــوار می ســازد.

 

وجوِد اصول دین در صلوات

توحیــد  عاوه بــر  صلــوات،  در 
صریــح  کــه  امامــت  و  نبــوت  و 
هــم  معــاد  ضمنــش  در  اســت، 
ــاد  ــش مع ــه در ضمن ــت. چگون هس
ــد از  ــما داری ــی ش ــم هســت؟ وقت ه
ــت  ــی رحم ــارک و تعال ــد تب خداون
ــر  ــرای پیامب ــش را ب ــف خاص و لط
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پیــام  بــا  متناســب  می خواهیــد، 
ــوه ی مختصرشــده اش  ــه جل ــوی ک نب
در دنیــا اســت، باالتــرش همیــن 
اآلن در بــرزخ اســت و باالتــر در 
قیامــت اســت. بنابرایــن شــما در 
را  معــاد  زمــان صلــوات، مســئله 
هــم داریــد. ایــن هــم جالــب اســت. 
اســت. اعتقــادی اش  جنبــه  ایــن 

 
۳.جنبهتربیتىصلوات

بــه  نیــاز  بحث هــا  ایــن  البتــه 
شــما  امــا  دارد،  هــم  رمزگشــایی 
ــن  ــن جلســه از م فهرســتش را در ای
بپذیریــد کــه مــن مــرور کوتــاه کنــم. 
ــاز هــم  ــی ب ــه تربیت در محــور و جنب
ــری کــه  ــر از تأثی ــد گفــت اهلل اکب بای
صلــوات دارد. اصــل مســئله ایــن 
ــت اســامی و  ــام تربی ــه نظ اســت ک
توحیــدی، نظامــی اســت کــه بــا ارائه  
ــکل  ــل، ش ــا و اکم ــرد اع ــوی ف الگ
ــی  ــه تأس ــوت ب ــد دع ــرد. بع می گی
ایــن موضــوع  می کنــد کــه مــن 
گذشــته  جلســات  در  مفصــل  را 
کــردم.  عزیــزان عــرض  خدمــت 
ــت شــما در  ــت می شــود گف درحقیق
ــو  ــوی آن الگ ــود را به س ــوات خ صل

ــر  ــق تأثی ــی از مصادی ــد، یعن می بری
اســت. در مــورد چــه کســی صحبــت 
بــه چــه کســی درود  و  می کنیــد 
ــم  ــی را تکری ــه کس ــتید و چ می فرس
ــا  ــور اع ــه در ن ــی ک ــد؟ کس می کنی
اســت و در مــکارم اخــاق صاحــب 
ــورد  ــم اســت. شــما در م ــق عظی خل
می کنیــد  صحبــت  کســی  چنیــن 
و از او یــاد می کنیــد. یــاد، همــراه 
بــا محبــت اســت. ایــن ســخنانی 
کــه عــرض می کنــم، حساب شــده 
محبــت،  بــا  یــاد همــراه  اســت. 
بــا پشــتوانه ی معرفــت مــا را در 
ــم  ــا داری ــرد. م ــی می ب ــط تأس محی
می گیریــم،  الگــو  حضــرت  آن  از 
تأســی این گونــه شــکل می گیــرد.

یــادِ  کنیــد  تصــور  شــما  حــاال 
وجــود اقــدس نبــوی تعمیــم داده 
درواقــع  کــه  »آل«  بــه  می شــود 
توســعه  و  بازگشایی شــده  نــورِ 
پیــدا کــرده و تجلی کــرده ی نــور 
ــی  ــی تجل ــت؛ یعن ــم اس ــر اعظ پیامب
تجلــی  علــوی،  تجلــی  فاطمــی، 
ــجادی،  ــینی، س ــی حس ــنی، تجل َحس
باقــری، صادقــی، موســوی، رضــوی، 
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ــه  ــور ادام ــوی و همین ط ــوی، نق تق
دارد تــا بــه عســکری و مهــدوی 
یعنــی  برســد.  )صلوات اهلل علیهم اجمعیــن( 

تأســی اینجــا جلوه هــای مختلــف 
پیــدا می کنــد؛ بــاز و معنــا شــده 
ــرایط  ــرده، در ش ــدا ک ــداق پی و مص
تبییــن شــده  گوناگــون تفســیر و 
تکمیلــی  ویژگــی  ایــن،  اســت. 
ــد«. ــم »آلمحم ــه می گویی ــت ک اس

 

صلوات، یاری  خواستن از ولّی 
کامل است

ولــّی  از  کمک خواهــی  صلــوات، 
صلــوات  یعنــی  اســت؛  کامــل 
پیامبــر  مقامــات  شــرح  یک جــا 
ــی  ــر کمک خواه ــای دیگ ــت، ج اس
اســت.  پیامبــر  آل  و  پیامبــر  از 
ــک  ــی کم ــتید، یعن ــوات می فرس صل
ــد  ــتم را بگیری ــه دس ــد ک می خواهی
ــد  ــن امی ــع ای ــد. درواق ــاری کنی و ی
بــه ســلوک را در ســالک تقویــت 
اعتمادبه نفــس  او  بــه  و  می کنــد 
ــس  ــا نف ــارزه ب ــرای مب ــد، ب می ده
می دهــد،  خاطــر  آرامــش  او  بــه 
و  تشــویش ها  از  خیلــی  مانــع 

ــیر  ــه در مس ــت ک ــانی هایی اس پریش
ــون  ــد. چ ــش می آی ــان پی ــرای انس ب
ــا  ــی جاه ــن مســیر خیل انســان در ای
می خــورد،  ســنگ  بــه  ســرش 
خیلــی جاهــا پاهایــش می لنگــد، 
می شــود،  منفجــر  میــن  جاهایــی 
زمین گیــرش  و  بیچــاره  خاصــه 
ــوات  ــه صل ــت ک ــرده، آنجــا اس ک
انســان  دســت  و  می کنــد  کمــک 
می کنــد،  بلنــدش  و  می گیــرد  را 
می دهــد.  امیــد  و  نیــرو  دوبــاره 
ــل و  ــّی کام ــن ول ــی از باط مددخواه
شــوق وصــال و بزرگــی روح، اینهــا 
همــه جنبه هــای تربیتــی صلــوات 
ــود  ــه می ش ــن نکت ــه ای ــه ب ــت ک اس
عناویــن دیگــری را اضافــه کــرد.

 
۴.جنبهاجتماعىصلوات

امــا از جنبــه اجتماعــی نیــز صلــوات 
کارکــرد بســیار فوق العــاده ای دارد 
کــه اگــر بخواهــم بــرای شــما خاصه 
ــدت و  ــم وح ــم بگوی ــم، می توان کن
ــه  ــت بنی ــلمانان و تقوی ــجام مس انس
اخــّوت در بیــن مســلمانان را تقویــت 
ــت را  ــبندگی درون ام ــد. چس می کن
تقویــت می کنــد و دائمــًا دارد بــه 
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جامعــه ایمانــی می گویــد شــما از 
ــوی  ــه ی ق ــد. رابط ــّوت بهره مندی اخ
ــل شــخصیت  ــر، ذی ــا یکدیگ ــما ب ش
پیامبــر اعظــم )صلی اهلل علیه وآلــه( تعریــف 
می شــود کــه پــدر حقیقــی شــما 
اســت. شــما باهــم برادریــد. انســجام 
اجتماعــی  حاصــل  وحــدت،  و 
اهــل  و  پیامبــر  دل آرای  نــام 
مســلمانان  جامعــه  بــرای  بیتــش 
بداننــد. را  قــدرش  اگــر  اســت؛ 

و  نشــاط آفرینی  جنبــه  ادامــه ،  در 
امیدبخشــی هــم ذیــل همیــن عنــوان 
اســت. از قدیــم در دعواهــا و در 
صلــوات  می گوینــد  اختاف هــا 
گفــت صلــوات  وقتــی  بفرســت! 
کــه  می کنــد  یــادآوری  بفرســتید، 
شــما مســلمان و باهــم برادریــد. 
ــد  ــداد می کنن ــاره داد و بی ــی دوب گاه
ــوات  ــد صل ــی می گوی ــاره کس و دوب
معجــزه ی  نمی توانیــد  بفرســت! 
صلــوات را در حــل اختافــات و 
بعضــی از دعواهــا تصــور کنیــد. 
ســنگین،  دعواهــای  بعضــی  در 
آتــش  روی  آب  مثــل  صلــوات 
ــات  ــن نفســانیات و اختاف اســت. ای

صلــوات،  و  هســت  دعواهــا  و 
و  مــی آورد  اجتماعــی  آرامــش 
می کنــد.  خشــم  و  کینــه  رفــع 
به صراحــت  نورانــی  روایــت  در 
برطــرف  را  »نفــاق  فرمودنــد: 
می کنــد به شــرط اینکــه صلــوات، 
ــی در  ــود«.]۲[ وقت ــتاده ش ــد فرس بلن
می خواهیــد  اجتمــاع  در  و  جمــع 
ــتید  ــد بفرس ــتید، بلن ــوات بفرس صل
ــرد. ــد ب ــن خواه ــاق را از بی ــه نف ک

 
۵.جنبهسیاسىصلوات

ــاده  ــی فوق الع ــه سیاس ــوات جنب صل
ــام  ــع اع ــوات درواق ــم دارد. صل ه
موضــع در برابــر دشــمن اســت. 
هویــت مســلمانی را بــه رخ آنهــا 
دوســتان،  بــه  نســبت  می کشــد. 
درواقــع  اســت.  انســجام بخش 
در برابــر جریانــات کفــر، هویــت 
رخ  بــه  عزت مندانــه  را  مؤمنانــه 
ــد.  ــع می کن ــام موض ــد و اع می کش
نکتــه خیلــی جالبــی کــه خوب اســت 
شــما بدانیــد اینکــه در صلــوات، 
رخ  بــه  اســام  سیاســی  فلســفه 
ــوات  ــب صل ــود. ترکی ــیده می ش کش
ــق  ــه ح ــانی ک ــت. کس ــه اس این گون
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امامــت والیــت و حــق حکمرانــی و 
ریاســت دارنــد، چه کســانی هســتند؟ 
محمــد و آل محمــد هســتند. دارد 
ــد.  ــام می کن ــی را اع ــع سیاس موض
نمــاد فلســفه سیاســی شــیعه اســت؛ 
ــد  ــز می کنن ــی پرهی ــه بعض ــذا اینک ل
از اینکــه »وآل« را بیاورنــد، ایــن، 
ــن اهــل  ــدارد. در بی ریشــه تســنّنی ن
ــر وارد  ــای دیگ ــنت نیســت، از ج س
ــه  شــده و حساب شــده وارد شــده ک
بــه کلمــه »آل« بی توجهــی شــده. 
البتــه فقــط در مکتوباتشــان اســت، در 
ــرده  ــام  حضــرت ب ــی ن ــس وقت مجال
می فرســتند،  صلــوات  و  می شــود 
مگــر  می گوینــد،  را  »آل«  عمدتــًا 
نواصــب و تکفیری هــا کــه اصــًا 
و  نمی دانیــم  مســلمان  را  آنهــا 
خــارج از جریــان اســام هســتند.

 

اعالم موضع سیاسی امام 
سجاد در صحیفه

امــام ســجاد )علیه الســام( در صحیفــه 
عظیم القــدر ی  نــوری  و  عرشــی 
ــتند،  ــادگار گذاش ــه ی ــود ب ــه از خ ک
ــره  ــوات به ــرای صل در محــور اول ب

ــه کــه اینهــا  ــی گفت اعتقــادی و عرفان
ــت.  ــش نیس ــح دارد و اآلن وقت توضی
هــم بهــره اعتقــادی اعــام می شــود، 
هــم بهــره تربیتــی کــه اصــًا جایــش 
بهره هــای  اســت.  صحیفــه  در 
تربیتــی کــه مــن در ضمــن مباحثــه ای 
بهره هــای  گفتــم.  داشــتیم،  کــه 
تربیتــی در زمــان دعاهــا و بهره هــای 
ــی  ــره سیاس ــراوان و به ــی ف اجتماع
ویــژه  کار  گفــت  می شــود  دارد. 
صلــوات در ســپهر صحیفــه ســجادیه 
در عصــر انشــای دعاهــای حضــرت، 
چــه  در  ایشــان  اســت.  سیاســی 
ــد؟  ــا را می خواندن ــن دعاه ــی ای زمان
ــه  ــاق و هنگامی ک ــان اختن در آن جری
بعــد از اباعبداهلل الحســین )علیه الســام(و 
بعــد از عاشــورا کســی نمانــده بــود. 
حضــرت از زیــر صفــر شــروع کــرد. 
ــداد و در آن ظلمــات،  ــد از آن ارت بع
ــیوه ای  ــه ش ــام( ب ــجاد )علیه الس ــام س ام
ــا  ــا ب ــن دع ــب و در مت ــع در قال بدی
موضــع  دارنــد  صلــوات  پرچــم 
اعــام  را  رســمی سیاســی خــود 
در  غدیــر  پرچــم  ایــن  می کننــد. 
فضــای صحیفــه ســجادیه بــا صلوات 
برافراشــته شــده و جنبــه سیاســی 



18

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

مســئله خیلــی واضــح اســت. در 
اســت. شب شــکن  اختنــاق،  آن 

انقالب صلوات 

ــا  ــد ملــت م ــب اســت بدانی ــذا جال ل
ــته،  ــی را داش ــه والی ــن ذائق ــه ای ک
ــوات اســت. انقــاب  از انقــاب صل
ــت؛  ــوات اس ــاب صل ــامی، انق اس
ایــن فرزنــد عالی قــدر ویــژه ی پیامبــر 
اعظــم )صلی اهلل علیه و آلــه( کــه با آن شــجاعت 
ــا  ــوی و ب ــرت عل ــینی و آن غی حس
همــت بــه میــدان آمــد و بــه مصــاف 
ــوار  ــن بزرگ ــم ای ــی اس ــت، وقت رف
می فرســتادند.  صلــوات  می آمــد، 
سیاســی  نمــاد  بــه  می خواســتند 
تبدیــل کننــد، خودشــان بــه صلــوات 
این طــور  اول  روز  از  زدنــد.  گــره 
ــاب  ــم از اول انق ــر می کن ــد، فک ش
شــروع شــد. از ســال ۵۶ کــه دیگــر 
ــد از آن  ــرده ش ــی ب ــام، علن ــم ام اس
ــد  ــه می ش ــه گفت ــض اینک اول به مح
امــام خمینــی؛ صلــوات می فرســتادند، 
آن هــم نــه یــک صلــوات، بلکــه 
هربــار اســم امــام خمینــی بــرده 
غوغــا  و  می فرســتادند  می شــد 

ایــن  گفــت  می شــود  می کــرد. 
صلوات هــا انقــاب را رونــق داد.

کــه  اســت  چیزهایــی  اینهــا 
ــون  ــی تاکن ــم کس ــم بگوی نمی خواه
ــورد  ــنیدم و م ــن نش ــا م ــه، ام نگفت
غفلــت اســت. ایــن انقــاب اســامی 
کــه در عمــل بــه نتیجــه رســیده، 
انقــاب فاطمیــه و انقــاب صلــوات 
ــا  ــما آن روزه ــی از ش ــت. بعض اس
را درک کرده ایــد کــه بــا صلــوات 
بــود. تــا اســم امــام خمینــی می آمــد، 
را  همــه  و  می شــد  جنب وجــوش 
ــزت  ــرد و ع ــجم می ک ــد و منس متح
و تعالــی و شــور انقابــی مــی داد 
ــی داد. ــهادت م ــرای ش ــی ب و آمادگ

ــانی  ــان کس ــت. هم ــن راز دل اس ای
بــه  شــروع  اول  همــان  از  کــه 
حرکــت  جریــان  بــا  مخالفــت 
ــکالی  ــد، اش ــامی کردن ــاب اس انق
ــود  ــن ب ــد ای ــا می گرفتن ــه م ــه ب ک
کــه کجــای اســام آمــده کــه وقتــی 
ــوات  ــد صل ــام می آی ــا و ام ــم آق اس
ــه  ــد و ب ــا می گفتن ــه م ــتید؟ ب بفرس
ــم و  ــم. بچــه بودی ــا جــواب دادی آنه
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ــا  ــه ت ــرا س ــما چ ــم. ش ــواب دادی ج
صلــوات می فرســتید؟ شــما منحــرف 
ــد  ــا می گفتن ــه م ــًا ب ــوید، اص می ش
ــا از  ــن حرف ه ــتید. ای ــرف هس منح
کیســه ی انگلیســی ها درمی آمــد؛ از 
پســتوی انگلیســی و ســفارت های 
همیــن  مثــل  درمی آمــد،  آمریــکا 
ــاره ســر  ــروس انگلیســی کــه یکب وی
بلنــد کــرده و دارد دودمــان خودشــان 
ــه  ــد ک ــد. نمی فهمی ــاد می ده ــر ب را ب
صلــوات نمــاد هویت اســام و شــیعه 
اســت. شــخص امــام درواقــع یــادآور 
ایــن حرکــت و ایــن ارزش هــا اســت. 
اصــًا مــاه بهمــن مــاه صلــوات 
اســت. محمــد  آل  و  محمــد  بــر 

ــی  ــه ایمان ــراغ جنب ــد س ــه بع جلس
می رویــم. البتــه صلــوات در دعاهــای 
بعــدی هــم هســت و آنجــا هم اســرار 
و لطایفــی خواهیــم گفــت؛ امــا گفتــم 
کــه بایــد بــا شــروع قــوی بــه محضر 
این طــور  برویــد.  بیســتم  دعــای 
ــه  ــوات ب ــا صل ــد ب ــدارد، بای ــده ن فای
ــا  ــد ت ــتم بروی ــای بیس ــتان دع داس
بتوانیــد دریافــت کنیــد. صلــوات 
ــاراتی  ــات و اش ــن توضیح ــا ای را ب

بفرســتید. کــردم،  عــرض  کــه 
 

متن های مختلف صلوات

ــه  ــم ک ــوات داری ــن صل ــد مت ــا چن م
همه را دوســت داریم و باید قدرشــان 
ــه  ــود صحیف ــی در خ ــم. یک را بدانی
ــان  ــه هم ــت ک ــجادیه اس ــه س مبارک
ــت. ــر اس ــر پیامب ــوات ب ــای صل دع

دوم یــک دعــا یــا بــه اصطــاح متــن 
داریــم کــه صلــوات جامــع و مشــهور 
بــه صلــوات بــر حجــج طاهــره 
ــت  ــناخته اس ــام و ناش ــت و گمن اس
ــدداً  ــردم. مج ــه ک ــم توصی ــًا ه و قب
ــم  ــه می کن ــما توصی ــودم و ش ــه خ ب
ــه را  ــوات جامع ــن صل ــدر ای ــه ق ک
ــل  ــام( نق ــکری )علیه الس ــام عس ــه از ام ک
کتــاب  در  بدانیــد.  اســت،  شــده 
شــریف مفاتیــح هــم هســت، خیلــی 
عالــی اســت. ویژگــی ایــن متــن ایــن 
ــوم  ــارده معص ــه در آن، چه ــت ک اس
ــان صلوات  ــن( هرکدامش )صلوات اهلل علیهم اجمعی

اختصاصــی خــود را دارنــد کــه ذیــل 
اختصاصــی،  صلوات هــای  ایــن 
معصوم شناســی و امام شناســی هــم 
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هســت. پــس قــدرش را بدانیــد و اگر 
حاجتــی داشــتید کــه برایتــان خیلــی 
بــزرگ و مهــم بــود، ســراغ ایــن 
صلــوات برویــد. البتــه آدابــی دارد که 
ــما  ــاالً ش ــد. اجم ــش بمان ــرای اهل ب
ــی  ــنیده ام بعض ــد. ش ــراغش بروی س
ــرب  ــوات مج ــن صل ــه ای ــا ب از اولی
در حجاب شــکنی عنایــت داشــتند.

ــام  ــه از ام ــت ک ــی اس ــوم صلوات س
ــن  ــده و ابوالحس ــت ش ــر روای عص
ضــراب روایتــش کــرده و بــرای 
عصــر جمعــه اســت. صلــواِت دوازده 
امــام اســت. ایــن هــم خیلــی جالــب 
و مختصــر اســت. گویــا واجــب 
ســلوکی اســت کــه در عصــر جمعــه 
اهتمــام داشــته باشــند و برایــش وقت 
ــرد.  ــت نمی گی ــی وق ــد. خیل بگذارن
دارد. داســتان  و  خیلــی حکایــات 

داریــم  صدگانــه  صلــوات  یــک 
ــت  ــح اس ــاز صب ــد از نم ــرای بع ب
انجامــش  بــه  هرکســی  ظاهــراً  و 
از  را  توفیقــش  نمی شــود.  موفــق 
چــون  بخواهیــم،  متعــال  خــدای 
خیلــی پیش برنــده اســت. توفیــق 

متعــال  خــدای  از  می خواهــد. 
بــرای یکدیگــر توفیــق بخواهیــد 
اهتمــام  صبــح  نمــاز  از  بعــد  و 
خشــاب  یــک  باشــید.  داشــته 
ــح  ــه آدم اول صب ــت ک ــی اس صدتای
می انــدازد. کســی در حــرم حضــرت 
از  )علیه الســام(  علی بن موســی الرضا 
اهــل اهلل فهمیــد کــه مــن تنبلــم. 
جلــو آمــد، روی ویلچــر بــود. ســابقه 
آشــنایی بــا او را در حــرم داشــتم 
ــد و  ــو آم ــود. جل ــا ب ــن م و رازی بی
گفــت: حاجــی ســرت را پاییــن بیــار 
و در گوشــم گفــت کــه این را داشــته 
ــی! ــی تنبل ــفانه خیل ــا متأس ــاش، ام ب

 

تکمله ی صلوات در عصر غیبت

تتمیــم صلــوات بــا »عجــلفرجهم«، 
از  کــه  اســت  مهــدوی  راز  یــک 
ــا  ــه م ــن( ب ــا )صلوات اهلل علیهم اجمعی ــق اولی طری
رســیده و روایــت دارد. خیــال نکنیــد 
خیــر،  گفتنــد،  بی دلیــل  کســانی 
توصیــه شــده اســت. اگــر خواســتید 
زبانتــان بــه صلــوات مزیــن و معطــر 
عجــل »و بــا  تتمیمــش  شــود، 
فرجهــم« اســت. اگــر در عصــر غیبت 
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ــت  ــوات را رعای ــتیم ادب صل خواس
ــا »عجــل ــرده باشــیم، تکمیلــش ب ک
فرجهــم« اســت کــه ایــن هــم مــا را 
ــر  ــی عص ــرت ول ــاحت حض ــه س ب
)عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( می بــرد و انتظــار 

و امــام زمــان را یادمــان مــی آورد 
اســت.  ارزشــمند  خیلــی  ایــن  و 
انجــام  ضمانــت اجــرای آغــاز و 
اســت. صلــوات  دعاهــا،  همــه ی 
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