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ــٍدَوآلِهِ َعَلــيُمَحمَّ َصــلِّ »اللَُّهــمَّ
ــاِن ــَلاْلِیَم ـِـيأَْكَم ــْغبِإِیَمان َوبَلِّ
َواْجَعــْلیَقِینـِـیأَْفَضــَلالْیَقِیِنَو
انْتـَـهِبِنِیَّتـِـیإِلـَـیأَْحَســِنالنِّیَّــاِت
َوبَِعَملـِـیإِلـَـیأَْحَســِنالْْعَماِل«.

 
عرض تسلیت به امام 

زمان)ارواحنافداه(

ســاالر  و  ســید  شــهادت  ایــام 
و  الحســین  اباعبــداهلل  شــهیدان 
موالیمــان حضرت سیدالســاجدین 
)علیهما  الســام( را بــه محضــر منــور 

االعظــم  بقیــت اهلل  حضــرت 
همــه ی  و  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

ــما  ــرت و ش ــدان آن حض ارادتمن
ــم. ــزان تســلیت عــرض می کن عزی

در زیــارت عاشــورای غیرمعروفــه، 
بخشــی داریــم کــه بخــش تســلیت 
آنجــا  در  اســت.  تعزیــت  و 

ــا ــَكیَ ــالُمَعَلیْ ــم: »السَّ می گویی
ــالُمَو ــَكالسَّ ــوَلاهللَِوَعَلیْ َرُس
َرْحَمــُةاهللَِوبََرَكاتُــُهأَْحَســَن
ــِدَك ــيَولَ ِ ــَزاَءف الَْع ــكَ اهللُلَ
ــام  ــالم؛ س ــهالس ــیِْنعلی الُْحَس
بــر تــو  ای رســول خــدا، و ســام 
و رحمــت و بــرکات خــدا بــر تــو 
بــاد. خــدا پاداشــت را در مصیبــت 
ــو  ــام( نیک ــین )علیه الس ــدت حس فرزن
گردانــد«. همیــن تعبیــر را راجع بــه 
ــرا و  ــرت زه ــن، حض امیرالمؤمنی
ــم دارد.  ــام( ه ــن )علیهم الس ــام حس ام
بعــد خطــاب بــه مؤمنــان تســلیت 
می گویــد. مــا نیــز از همــان شــیوه 
ــر  ــه محض ــم و ب ــتفاده می کنی اس
حضــرت بقیــت اهلل االعظــم عرضــه 
ــا ــَكیَ ــالُمَعَلیْ ــم: »السَّ می داری
ــالُمَو بقیــهاهللَوَعَلیْــَكالسَّ
َرْحَمــُةاهللَِوبََرَكاتُــُهأَْحَســَن
الَْعــَزاَءفِــيأبیــك اهللُلَــكَ
الُْحَســیِْن)علیهالســالم(؛ســام بــر تــو  
ــت  ــام و رحم ــت اهلل، و س ای بقی
و بــرکات خــدا بــر تــو بــاد. خــدا 
پاداشــت را در مصیبــت پــدرت 
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ــد«. ــو گردان ــام( نیک ــین )علیه الس حس

توضیحاتی درباره نحوه 
برگزاری جلسات در ایام کرونا

توفیقــات مــا برای جلســات جاری 
صحیفــه ی مبارکــه ی ســجادیه، بــر 
ــم  ــی ک ــت کرونای ــاس وضعی اس
ــتان،  ــزارش دوس ــق گ ــد و طب  ش
بیســتم  دعــای  آغــاز  زمــان  از 
ــه  ــج جلس ــه، پن ــه ی صحیف جلس
بــه صــورت مجــازی و پانــزده 
جلســه بــه صــورت حضــوری 
برگــزار کردیــم. گمــان مــا آن بــود 
ــات  ــی جلس ــا تعطیل ــر ب ــه دیگ ک
مواجــه نشــویم و بــه صــورت 
ــازی  ــوری و مج ــی از حض ترکیب
ــا  ــیم؛ ام ــزان باش ــت عزی در خدم
ــا هــم  ــت ســخت شــد و م وضعی
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــه دس ــا ب مبت
کــردن بــا ایــن ویــروس منحــوس 
ــن  ــاه ای ــک م ــدود ی ــدیم و ح ش
ــکان  ــود و ام ــرار ب ــت برق وضعی
برگــزاری جلســه در مــکان معهــود 

ــد از  ــتیم. بع ــمه( را نداش )سرچش
بهبــودی هــم دیدیــم نزدیــک ایــام 
مــاه محــّرم هســتیم. بنــا شــد طبــق 
روال هــر ســال تــا بعــد از عاشــورا 
ــورت،  ــر ص ــه ه ــم. ب ــر کنی صب
ــکان  ــن ام ــتان، ای ــای دوس ــه دع ب
را  بحــث  کــه  شــده  فراهــم 
ــم.  ــه دهی ــابق ادام ــق روال س طب
ــور  ــکان حض ــه ام ــی ک ــا زمان ت
ــاور  ــمه و مج ــتان در سرچش دوس
شــهدا و مقتــل شــهدا فراهم شــود، 
جلســات را بــه همیــن شــکل 
می دهیــم. ادامــه  غیرحضــوری 

 
سختِی بیمارِی کرونا، 
توصیف نشدنی است

از جنــاب آقــای زمانــی تشــکر 
همیشــه  مثــل  کــه  می کنــم 
ــد.  ــا بودن ــس م ــش مجل فیض بخ
البتــه مطلــع شــدم کــه ایشــان 
ان شــاءاهلل  بودنــد.  مبتــا  هــم 
ــید  ــی باش ــن اله ــه در حص همیش
و خــدای تبــارک و تعالــی همــه ی 
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شــما را حفــظ کنــد و همگــی 
از ایــن بلیّــه در امــان باشــید و 
ــوع  ــم روزی شــما شــد، ن ــر ه اگ
شــود!  شــما  روزی  آن  ســبک 
کســی بــه مــن گفــت: چطــور 
ــدرک  بیمــاری ای اســت؟ گفتــم: یُ
و الیوصــف اســت! مخصوصــًا 
ســویه  ی اخیــر )دلتــا( کــه گونــه ی 
ســختی اســت. می گوینــد نــوع 
و  اســت  راه  در  هــم  دیگــری 
ــِی  ــی جمع ــان ایمن ــا زم ــراً ت ظاه
ــه دارد. ــیون ادام ــد از واکسیناس بع

 
احیای دین توسط امام سجاد 

)علیه السالم(

مــن امــروز دو نکتــه خدمــت 
شــما عــرض می کنــم. مطلــب 
اســت  ایــام  مناســبت  بــه  اول 
و مطلــب دوم در مــورد بحــث 
دعــای بیســتم اســت. بــه مناســبت 
یــک  و  یــادآوری  یــک  ایــام، 
می کنــم. تقدیــم  را  معرفــی 

امــام  کــه  اســت  آن  یــادآوری 
کجــا  از  را  کار  )علیه الســام(  ســجاد 
از زمانــی  ایشــان  آغــاز کــرد؟ 
شــروع کردنــد کــه بــه تعبیــر امــام 
ــاُس النّ ــدَّ ــام(: »اِرتَ ــادق )علیه الس ص
ثاَلثَــة؛]۱[   ااِلَّ الُحَســیِن بَعــَد
ــردم  ــه ی م ــر، هم ــه نف ــز س به ج
ــدند«.  ــد ش ــین، مرت ــس از حس پ
در بعضــی متــون، چهــار نفــر نیــز 
آمــده  اســت. امــام ســجاد )علیه الســام( 
ــخت ترین  ــود را از س ــالت خ رس
نقطــه آغــاز می کننــد و حــدود ۳۵ 
ســال در ســخت ترین دوران ادامــه 
می دهنــد. بــه نظــر می رســد خدای 
تبــارک و تعالــی بــرای ایشــان، 
نقــش عیســای امــت و مســیح 
ــه  ــرار داده  اســت؛ وگرن امــت را ق
ــدی  ــه حســب ظاهــر، دیگــر امی ب
بــه زنــده شــدن اســام نبــود.

بــزرگ  صــدر  ســیدمحمدباقر 
می فرماینــد  و  دارنــد  تعبیــری 
باقــی  امــت  از  چیــزی  دیگــر 
نمانــده  بــود و آنچــه ایــن امیــد را 
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ــرمایه گذاری  ــد از س در دوره ی بع
سیدالشــهدا  حضــرت  عظیــم 
و  رســاند  نتیجــه  بــه  )علیه الســام( 

ــای  ــه رگ ه ــرت را ب ــون حض خ
ــیحایی  ــس مس ــاند و نف ــت رس ام
شــد، امــام ســجاد )علیه الســام( همــراه 
و  )ســام  اهلل علیها(  زینــب  حضــرت 
به اســارت رفته  کوچــک  جمــع 
از دســت رفتــه و  امــت  بــود. 
دچــار انحــراف فکــری و اعتقــادی 
فســاد  و  اخاقــی  انحطــاط  و 
محــض و حکمرانــی خبیــث شــده 
 بــود. امــام ســجاد و حضــرت 
ــر  ــد از ظه ــب )ســام  اهلل علیهما( از بع زین
ــود.  ــاز می ش ــان آغ ــورا کارش عاش
ابتــدا حضــرت زینــب بــه صــورت 
ــه  ــد و بعــد ب آشــکار عمــل می کن
صــورت ترکیبــی حضــرت ســجاد 
)علیه الســام( کار را ادامــه می دهنــد.

ــر  ــرت خب ــی حض ــه از زندگ آنچ
داریــم، همیــن دورانــی اســت 
ــارت )از  ــام اس ــوان ای ــا عن ــه ب ک
ــا اربعیــن  بعــد از ظهــر عاشــورا ت

ــناخته  ــه( ش ــه مدین ــت ب و بازگش
می شــود. ایــن میــزان، روایت هــای 
بیــن،  ایــن  در  و  دارد  تاریخــی 
تجّلــی امــام در خطبه هــای کوفــه و 
شــام، ظهــور و بروز بیشــتری دارد. 
البتــه در ایــن مــدت، بیشــتر پشــت 
 صحنــه نقــش داشــتند و حضــرت 
مدیریــت  را  کارهــا  زینــب، 
جهــت  همیــن  بــه  می کردنــد. 
اســت کــه می گوینــد حضــرت 
ــی  ــد و وص ــت دارن ــام وصای مق
ــن  ــد از ای ــام بع ــد. ای ــام بوده ان ام
در زندگــی حضــرت شناخته شــده 
نیســت و گزارش هــای شــفافی 
ــت.  ــترس نیس از آن دوران در دس

نقش آفرینی سیدالساجدین در 
فضای اختناق پس از عاشورا

ــه  ــا ب ــه ی کرب ــه حادث ــی ک رعب
دل هــای مــردم انداخــت، آنهــا 
ــرده و  ــی ک ــج روح ــار فل را گرفت
جامعــه فلــج شــده  بــود. برخــی از 
عائــم حیاتــی در جریــان تّوابیــن 
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ــه،  ــط در کوف ــم فق ــار، آن ه و مخت
ــرکوب  ــا س ــی ب ــد؛ ول ــده  ش دی
ــار،  ــام مخت ــن و قی ــان تّوابی جری
ــت. در  ــت رف ــم از دس ــن عائ ای
ــد  ــدا ش ــی پی ــم تحرک ــه ه مدین
کــه نمی شــود اســم آن را قیــام 
ــه ی غســیل  گذاشــت. پســر حنظل
ــه  ــام داد ک ــی انج ــه حرکت المائک
بــا جریــان واقعــه ی حــّره ـ کــه از 
ــام  ــخ اس ــع تاری ــن وقای تلخ تری
ــل تصــور  ــار غیرقاب ــت رفت از جه
دســتگاه ســتمگر و یزیــدی بــا 
مــردم مدینــه بــود ـ ســرکوب 
نفسشــان گرفتــه  شــد. و  شــد 

در چنیــن فضایــی بــا آن انحطــاط 
فکــری و اخاقــی و سیاســی، امــام 
ــت  ــد مأموری ــام( بای ــجاد )علیه الس س
ــورد  ــود را در م ــی خ ــزرگ اله ب
ــام  ــت انج ــع امام ــت، از موض ام
ــرای  ــد ب ــاره بای ــا دوب دهــد و گوی
ــام را  ــای اس ــامی، الفب ــت اس ام
معرفــی کنــد و حتــی از زیــر صفــر 
ــا  ــردم ب ــد م ــد؛ اوالً بای ــاز کنن آغ

ــوند  ــنا ش ــاب آش ــر اســام ن تعابی
ــکارم  ــه های م ــد ریش ــًا بای و ثانی
انســان های  تربیــت  و  اخاقــی 
مؤمــن، توســط امــام دوبــاره آغــاز 
شــود و از نــو افــرادی ســاخته 
ــئله ی  ــال مس ــن ح ــوند. در عی  ش
غدیــر  تــراز  طبــق  را  امامــت 
ــر  ــام و امــت؛ در براب ــه ی ام )نظری
جایــگاه  و  خافــت(  نظریــه ی 
و آفــاق امــام را مجــدداً تبییــن 
کنــد و رهبــری فکــری جامعــه 
ــه  ــا جامع ــرد ت ــده گی ــر عه را ب
رهبــرِی  طبــق  هدایــت  بــرای 
شــود. آمــاده  برگزیــده  امــامِ 

ســخت  آن قــدر  اوضــاع  ایــن 
برنامه ریــزی  بایــد  کــه  اســت 
ــچ  ــود و هی ــدت انجــام ش بلندم
افقــی بــرای آنکــه زمینــه ی ارائــه ی 
الگــوی امامــت اســامی در زمــان 
حیــات خــود حضــرت فراهــم 
ایــن  نداشــت.  وجــود  باشــد، 
ــر  ــام باق ــه ام ــداً ب ــازی بع زمینه س
ــل  ــادق )علیهماالســام( تحوی ــام ص و ام
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شــد و هدف گــذاری بلندمــدت 
صــورت گرفــت. ایــن ســاماندهی 
ــری و  ــی فک ــاس جهت ده ــر اس ب
ــام  ــه توســط ام ــه جامع سیاســی ب
شــالوده گذاری  )علیه الســام(  ســجاد 
ــام  ــزرگ ام ــن آن کار ب ــد و ای ش
بــود کــه به شایســتگی صــورت 
می شــود  تعبیــری  بــه  گرفــت. 
ــام(،  ــجاد )علیه الس ــام س ــه ام ــت ک گف
مســیحای امــت اســت و بــا نفــس 
ــتفاده از  ــا اس ــی، ب ــی و رحمان اله
نســیم آســمانی کــه از افق عاشــورا 
ــات  ــت، حی ــدن گرف ــا وزی و کرب
را بــه ایــن کالبــد ُمــرده برگردانــد.

 
صحیفه، منشور خودسازی و 
جامعه پردازی و تمدن سازی 

است

ــام  ــزرگ ام ــت ب ــن مأموری در ای
ــه ی عمــده ی  ســجاد )علیه الســام(، تکی
ــاب  ــارف ن ــر مع ــرت در نش حض
ــت  ــه ی تربی ــاز چرخ ــی و آغ اله
اســامی، بــر اســتفاده از زبــان 

دعــا بــوده  و حاصــل ایــن انتخــاب 
و  مشعشــع  منظومــه ی  امــام، 
بی نظیــر و تابنــاک از دعاهــا اســت 
کــه در اختیــار امــت اســامی 
عنــوان  بــا  را  آن  مــا  و  اســت 
ــیم.  ــجادیه می شناس ــه ی س صحیف
بارهــا  کــه  همان طــور  البتــه 
کــرده ام،  عــرض  خدمت تــان 
ــی  ــت، بخش ــا اس ــت م ــه دس آنچ
از آن دعاهــا اســت. برخــی دعاهــا 
ــت و  ــهور نیس ــه ی مش در صحیف
ســجادیه  جامــع  صحیفــه ی  در 
آمــده؛ مثــل دعــای ابوحمــزه و 
ــر  ــه ه ــر ک ــس عش ــات خم مناج
ــت. ــزرگ اس ــرمایه ای ب ــدام س ک

ــوی  ــراث معن ــه، می ــن مجموع ای
ــه  ــت ک ــام( اس ــجاد )علیه الس ــام س ام
ــت  ــامی اس ــت اس ــار ام در اختی
و امــت می توانــد بــا صحیفــه، 
و  جامعه پــردازی  و  خودســازی 
صحیفــه ی  کنــد.  تمدن ســازی 
تمــدن  نرم افــزار  ســجادیه، 
اســامی بــا زبــان دعــا اســت 
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و  اســت  فطــرت  زبــان  کــه 
دارد؛  بین المللــی  جنبــه ی 
ظرفیــت پــرواز و اوج گیــری و 
ــا دارد. ــی در فطرت ه ــوذ باالی نف

 
اهمیت ویژه ی دعای بیستم 

صحیفه

بیســتم  دعــای  بیــن،  ایــن  در 
صحیفــه در بخــش خودســازی 
محــور  در  جامعه پــردازی،  و 
ــگاه  ــاق، دارای جای ــت و اخ تربی
ــک  ــت و از ی ــی اس ــیار رفیع بس
ــژه ی  ــب وی ــا مخاط ــر، چه بس منظ
ــکارم، ائمــه ی مســلمانان  دعــای م
و مســئوالن و ســردمداران جامعــه 
هســتند کــه در جــای خــودش بــه 
ایــن موضــوع اشــاره خواهیــم  کرد.

 

معرفی کتابی ارزشمند درباره 
سیره ی سیاسی و مبارزاتی امام 

سجاد )علیه السالم(

ــام  ــه ی ام ــریف حماس ــاب ش کت
ــش در  ــدی پی ــام( چن ــجاد )علیه  الس س
ــد و  ــی ش ــدس رونمای ــهد مق مش
ــتم در جلســه ی  ــق داش ــده توفی بن
رونمایــی ایــن کتــاب حضــور 
ــم و مطالبــی بیــان کــردم. ایــن  یاب
کتــاب حــاوی چنــد ســخنرانی 
ــت  ــان اس ــر از جانم ــر عزیزت رهب
کــه خیلــی فوق العــاده اســت و 
ــظ و نشــر  توســط مؤسســه ی حف
ــار ایشــان منتشــر شــده. بســیار  آث
ــاب را  ــن کت ــه ای ــت ک ــف اس حی
ــوع،  ــش در مجم ــد. مباحث نخوانی
تبیینــی از آن دوران اســت کــه امام 
طــی حماســه ای بــزرگ و حضــور 
ــال  ــول ۳۵ س ــبانه روزی، در ط ش
بــه  رفتــه  آب  می کنــد  تــاش 
جــوی بازگــردد و مســیر هدایــت 
امــت فراهــم شــود؛ به طــوری کــه 
امــام صــادق )علیه الســام( بعــد از بیــان 
ــر  ــه نف ــا س ــس از کرب ــه پ آنک
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 ــمَّ ــد: »ثُ ــد، فرمودن ــتر نماندن بیش
ــُروا؛]۲[  ــواَوَكثُ ــاَسلَِحُق النَّ إِنَّ
ســپس زیــاد شــدند و دیگــران بــه 
ــد«. ــر ملحــق گردیدن ــن ســه نف ای

ــه  ــد ک ــان بدان ــه انس ــرای اینک ب
ــرد،  ــه ک ــام( چ ــجاد )علیه الس ــام س ام
ــد. شــاید  ــاب را ببین ــن کت ــد ای بای
ــام ســجاد  ــه ام ــه اینک در پاســخ ب
)علیه الســام( کــه بــود، کار دیگــری 

نیــاز باشــد؛ امــا اینکــه ایشــان 
ــد  ــاب می توان ــن کت ــرد، ای ــه ک چ
پاســخگو باشــد و پاســخش را 
ذهــن فعــال شــیعه، مخصوصــًا 
ــاب  ــن کت ــد از ای ــان، می توان جوان
ــان  ــات ایش ــت آورد. کلم ــه دس ب
ماننــد همیشــه خیلــی دلنشــین 
و خودمانــی و شســته و ُرفتــه و 
مرتــب اســت و تکرارهــای بدیعــی 
هــم دارد. مقدمــه اش هم ســخنرانی 
ــام  ــره ی ام ــا در کنگ ــرت آق حض
ــا  ــه آنج ــت ک ــام( اس ــا )علیه الس رض
را  ســاله   ۲۵۰ انســان  نظریــه ی 
مطــرح کرده انــد. جمــع اهالــی 

صحیفــه بایــد بــرای شــناخت امــام 
ــتری  ــاش بیش ــام( ت ــجاد )علیه الس س
ایــن  حداقلــش  دهنــد.  انجــام 
ــر  ــاب مختص ــن کت ــه ای ــت ک اس
ــدود  ــه ح ــور را ک ــع و ج و جم
۲۵۰ صفحــه اســت، مطالعــه کننــد.

 
چهار رکن دعای بیستم صحیفه

امــا دربــاره دعای بیســتم صحیفه ی 
مبارکــه کــه موضــوع بحــث جاری 
ــتان  ــر دوس ــر خاط ــت، اگ ــا اس م
نیــت و  باشــد مــا بــه بحــث 
ــبتًا  ــیدیم و نس ــات رس ــن نی احس
ــد  ــون بای ــم. اکن ــدی کردی جمع بن
ارکان  از  چهــارم  رکــن  ســراغ 
مــکارم االخــاق برویــم کــه یکــی 
ایمــان کامــل و دیگــری یقیــن 
نیــت  مــورد،  و ســومین  برتــر 
چهارمیــن  و  نیکــو  و  خالــص 
بــود. احســن  عمــل  مــورد 
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طبــق جمع بنــدی مــا، طلیعــه ی 
ــار  ــن چه ــه ای ــکارم ک ــای م دع
مســئله ی اساســی را در برتریــن 
اصــول  بیــان می کنــد،  مراتــب 
بقیــه ی  و  اســت  قواعــد  و 
شــرح  منزلــه ی  بــه  دعــا، 
اســت. مــورد  چهــار  ایــن 

ــت  ــه را پش ــت جلس ــدود بیس ح
ــی  ــه برخ ــه البت ــتیم ک ــر گذاش س
ــبت ها  ــه مناس ــر ب از جلســات ناظ
بــود. اگــر خــدا بخواهــد، ســه یــا 
چهــار جلســه در مــورد عمــل 
بایــد ســخن بگوییــم و ایــن فصــل 
برســانیم.  پایــان  بــه  را  بحــث 
جلســات  ترتیــب  آن،  از  پــس 
ــتر  ــد و بیش ــد ش ــاوت خواه متف
ــم  داشــت  ســبک گزارشــی خواهی
ــه  و از روش شــرح و بســط فاصل
البتــه ســعی  خواهیــم  گرفــت. 
ــی  ــن روش گزارش ــم در ای می کنی
ــی  ــود. برخ ــم نش ــی گ ــم مطلب ه
مطالب بــرای این زمــان و مخاطب 
مــا، اولویــت بیشــتری دارد کــه آنها 

را بیشــتر توضیــح خواهیــم  داد؛ اما 
در مجمــوع ســرعت می گیریــم.

 
دستوری برای جلسه ی بعد

عزیــزان  شــما  بــرای  زحمتــی 
ــم  ــرآن کری ــه ق ــه ب دارم و آن اینک
مراجعــه داشــته  باشــید و آنجــا 
کــه قــرآن کریــم مســئله ی ُحســن 
ــب  ــل ترکی ــا عم ــن را ب ــا احس ی
فرماییــد؛  بررســی  می کنــد، 
ــه ی  ــه ی کریم ــًا روی آی مخصوص
ــاَةلِیَبُْلَوُكْم ــْوَتَوالَْحیَ ــَقالَْم »َخَل
ــرگ  ــاًل؛]۳[ م ــُنَعَم ــْمأَْحَس أَیُُّک
تــا  آورد  پدیــد  را  زندگــی  و 
شــما را بیازمایــد کــه کدامتــان 
ــد.  ــز بفرمایی ــد« تمرک نیکوکارتری
تکان دهنــده  خیلــی  آیــه  ایــن 
ــده ی  ــث آین ــای بح ــت و مبن اس
مــا اســت کــه ذیــل جملــه ی امــام 
اســت کــه فرمودنــد: »َوانْتَــهِ
ــاِتَو ــِنالنِّیَّ ــیأَْحَس ــیإِلَ ِ بِنِیَّت
بَِعَملـِـیإِلَــیأَْحَســِنالْْعَمــاِل«. 
ــن  ــی در ای ــارک و تعال ــدای تب خ
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ــه  ــح ب ــی صری ــه ی شــریفه خیل آی
ــفه ی  ــه فلس ــد ک ــام می کن ــا اع م
ــه  ــت ک ــن اس ــما ای ــش ش آفرین
زمینــه و فــراز و نشــیب و امکانات 
ــا  و دشــواری هایی فراهــم شــود ت
ــل  ــراد دارای عم ــن، اف ــن بی در ای
بهتــر، نیکوتــر و زیباتــر، شناســایی 
بــه  دســت  مقدمــات  شــوند. 
ــما  ــا ش ــد ت ــم می دهن ــت ه دس
عمــل  درجــات  باالتریــن  بــه 
ــن  ــد. یقی ــدا کنی ــت پی ــح دس صال
و نیت هــا بــرای آن اســت کــه 
انســان بــه احســن االعمــال برســد؛ 
بنابرایــن بخــش پایانــی کــه بحــث 
عمــل اســت، خیلــی ویــژه اســت.

بــه توفیــق الهــی در جلســات 
آینــده ایــن بحــث را بــا هــم مــرور 
خواهیــم  کــرد و یادآوری هایــی 
ــان  ــما و مخاطب ــده و ش ــرای بن ب
برنامــه خواهیــم  داشــت. ایــن 

ــناس  ــا را قدرش ــال م ــدای متع خ
قــرار  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
ــه  ــل و مطالع ــد از تحلی ــد. بع ده
می رســید  نتیجــه  ایــن  بــه 
اخاقــی  فکــری،  حیــات  کــه 
مدیــون  مــا  ایمانــی همــه ی  و 
آن امــام اســت. خــدای متعــال 
آن حضــرت  قدرشــناس  را  مــا 
بزرگشــان،  میــراث  به ویــژه  و 
ــرار  ــجادیه ق ــه ی س ــی صحیف یعن
ــم  ــرآن کری ــان ق ــه ترجم ــد ک ده
ــت. ــا اس ــِی دع ــان عرش ــه لس ب

 
تأثیر تضرع و دعای همگانی در 

رفع بالی کرونا

نجــات  بــرای  فرمودنــد  آقــا 
ــاری  ــن بیم ــت و بشــریت از ای ام
وحشــی دعــا کنیــد. از روز اول 
ــه صحیفــه و دعــای  هــم ایشــان ب
ــا جامعــه  ــد؛ ام ــم ارجــاع دادن هفت
عمــل نکــرد. اگــر عمــل می کــرد، 
ــا تضــّرع  ــرد. م ــدا می ک نجــات پی
ــی  ــه کس ــتیم. چ ــتغفار نداش و اس
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ســراغ ایــن دعــا رفــت؟ آنهــا کــه 
رفتنــد نصفــه و نیمــه و بــدون 
ــد  ــّرع رفتن ــاء و تض ــت التج حال
ــک  ــه ی ــل ب ــن موضــوع تبدی و ای
گفتمــان عمومــی در جامعــه نشــد.

ــم  ــم می دهی ــال را قس ــدای متع خ
بــه حــق خــودش و بــه حــق 
حــق  بــه  و  خــودش  اولیــای 
مقّربــان درگاهــش و بــه حــق 
بــه  مطهــر  و  پــاک  خون هــای 
بــه حــق  زمیــن ریخته شــده و 
ــفر  ــه در س ــن ک ــای نازنی آن دل ه
اســارت مکــرراً لرزیــد و شکســت 
و بــه حــق گریه هــا و اضطــرار 
ــق  ــه ح ــام( و ب ــجاد )علیه الس ــام س ام
صحیفــه ی ســجادیه و دعــای هفتم 
و دعــای بیســتم و قــرآن عظیــم و 
پیامبــر اعظــم و ائمــه ی هــدی، کــه 
جامعــه ی مــا و بشــریت را از ایــن 
ــد.  ــات ده ــی نج ــاری وحش بیم
ــم  ــم می دهی ــال را قس ــدای متع خ
بــه حــق محمــد و آل محمــد 
دولــت  قدم هــای  )علیه الســام(، 

ــام  ــور و نظ ــرای کش ــد را ب جدی
مــا مبــارک گردانــد و اوضــاع 
بخش هــای  در  مــا  جامعــه ی 
مختلــف، به مراتــب بهتــر شــود 
اســت. فــراوان  امیدهــا  کــه 
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