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راهبردهای اساسِی زندگِی 
مؤمنانه

ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
یْشــَغُلنِی  َمــا  اکفِنِــی  َو  آلِــهِ، 
ــا  ــتَْعِمْلنِی بَِم ــهِ، َو اْس ِ ــاُم ب اِلْهتَِم
تَْســَألُنِی َغــداً َعنْــُه، َو اْســتَْفرِْغ 
لَــُه«. َخَلْقتَنِــی  فِیَمــا  أَیامِــی 

در ایــن قطعــه از دعــای نورانــی 
راهبــرد  ســه  االخــاق،  مــکارم 
اصلــی بــرای تحقــق زندگــی مؤمنانــه 
ــه  مطــرح شــده کــه هرکــدام ناظــر ب
بخشــی از مأموریــت اصلــی و محیــط 
اســت. انســان  زندگــِی  عمومــِی 

 
۱. درخواسِت روزِی کافی از 

خداوند
مطلــب اول ایــن بــود کــه مــا در 
بــا  دنیایی مــان  زندگــی  جریــان 
مخــارج  تأمیــن  به نــام  واقعیتــی 
روبــرو هســتیم کــه می توانــد مــا 
بــاز  اصلی مــان  برنامــه ی  از  را 

بــدارد. حضــرت اینجــا تقاضــای 
ــی  ِ ــود: »َو اکفِن ــرد و فرم ــت ک کفای
بِــهِ«. اِلْهتَِمــاُم  یْشــَغُلنِی  َمــا 

 
۲. برقرارِی تعادل و تناسب بین 

کارهای دنیایی و آخرتی
دوم اینکــه بایــد برنامــه زندگــی خود 
ــان  ــی جاودانه م ــا زندگ را متناســب ب
زندگــی  در  ســازیم.  هماهنــگ 
ــا پرســیده  ــدی چــه ســؤاالتی از م اب
ــا  ــی م ــی دنیای ــد؟ زندگ ــد ش خواه
ــخ های  ــن پاس ــان تأمی ــد در جری بای
لــذا  باشــد.  آن زندگــی جاودانــه 
خداونــد  بــه  ادامــه  در  حضــرت 
اْســتَْعِمْلنِی  »َو  می دارنــد:  عرضــه 
ــؤال  ــُه«. س ــداً َعنْ ــَألُنِی َغ ــا تَْس بَِم
ماننــد ســؤال  آخرتــی  و جــواب 
هــر  نیســت.  دنیایــی  جــواب  و 
کاری کــه اینجــا انجــام می دهیــم، 
به عنــوان  حقیقتــش  و  واقعیــت 
ــددهنده  ــده و رش ــر پیش برن ــک ام ی
بــه  آنجــا  در  خوشــبخت کننده  و 
کار،  ایــن  اگــر  برمی گــردد.  مــا 
ــه ی  ــد، زاد و توش ــح باش ــِل صال عم
اینجــا  انســان  اگــر  می شــود.  راه 
ــد،  ــت باش ــت و معصی ــار غفل گرفت
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بازدارنــده،  امــر  به صــورت  آنجــا 
ــودِ  ــه خ ــاقط کننده ب ــده و س نگه دارن
شــخص عرضــه خواهــد شــد. قــرآن 
ــٍس  ــُد ُکلُّ نَْف ــْوَم تَِج ــد: »یَ می فرمای
َمــا َعِمَلــْت مـِـْن َخیْــرٍ ُمْحَضــًرا؛]۱[ 
روزی کــه هــر کســی آنچــه کار 
ــده  ــای آورده حاضرش ــه ج ــک ب نی
می یابــد«. هــر کار خیــری کــه انســان 
اینجــا انجــام داده باشــد، آنجــا حاضر 
ــود:  ــش فرم می شــود. در نقطــه مقابل
ــوءٍ؛ و آنچــه  ــْت مِــْن ُس ــا َعِمَل »َوَم
کار  اگــر  شــده«؛  مرتکــب  بــدی 
بــدی کــرده باشــد نیــز بــا آن روبــرو 
ــرو شــدن  ــگام روب ــد شــد. هن خواه
ــد  ــندش، آرزو می کن ــال ناپس ــا اعم ب
ــن او و عمــل ناپســندی  ــه کاش بی ک
خیلــی  فاصلــه  داده،  انجــام  کــه 
ــا  ــْو أَنَّ بَیْنََه ــَودُّ لَ ــود: »تَ ــادی ب زی
ــد  ــًدا؛ آرزو می کن ــًدا بَعِی ــُه أََم َوبَیْنَ
کاش میــان او و آن ]کارهــای بــد[ 
ــود«. یعنــی هیــچ گاه  ــه  ای دور ب فاصل
ــه   ــدم. در ادام ــرو نمی ش ــا آن روب ب
ُ نَْفَســُه؛  ُرُکــُم اللَّ آیــه فرمــود: »َویَُحذِّ
ــر[ خــود  ــد شــما را از ]کیف و خداون
در  متعــال  خــدای  می  ترســاند«. 
ــن طراحــی، بســیار جــدی اســت.  ای

ــس  ــد. هرک ــع کنی ــتان را جم حواس
دســت کم  را  الهــی  نهــی  و  امــر 
ــدی  ــد ج ــه خداون ــد ک ــرد، بدان بگی
ــدارد.  ــارف ن ــی تع ــا کس ــت و ب اس
ــه ی  ــه جلس ــود ک ــه دوم ب ــن  نکت ای
ــم. ــه آن پرداختی ــداری ب ــته مق گذش

 
۳. استفاده بهینه از تمام لحظات 

زندگی
اْســتَْفرِْغ  »َو  ســوم:  مطلــب  امــا 
ــن  ــُه«. ای ــی لَ ِ ــا َخَلْقتَن ــی فِیَم أَیامِ
ــی  ــت! یعن ــی اس ــدر عال ــه چق جمل
ــرف  ــی ص ــن را در آن جهت ــر م عم
کــن کــه مــرا بــرای آن خلــق کــردی. 
هــم  زیبــا،  بســیار  هــم  مطلــب، 
ــت. ــی اس ــیار عال ــم بس ــق و ه دقی

ســرمایه مــا عمــر مــا اســت؛ ایــن را 
همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید. قبــًا 
عــرض  دیگــر ی  به مناســبت  نیــز 
کــردم، اآلن تأکیــد می شــود. ســرمایه 
انســان در ایــن دنیــا عمــرش اســت. 
ــد  ــن ســرمایه اســت کــه می توان همی
بــه حیــات طیّبــه و توشــه ی راه بــرای 
ــل شــود؛ همــان  ــه تبدی ســفر جاودان
ســفری کــه بایــد تنهایــی برویــم. مــا 
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ــن  ــم. ای ــر نداری ــر از عم ــزی غی چی
ــد  ــه خداون ــی ک ــن فرصت ــر و ای عم
ــه  ــا ب ــن دنی ــی در ای ــارک و تعال تب
ــود  ــزی ش ــه برنامه ری ــا داده چگون م
تــا نتیجــه اش آن حیــات طیبــه شــود 
ــاک  ــز پ ــا را نی ــی م ــی دنیای و زندگ
ــم  ــا و ه ــم اینج ــد؟ ه ــوارا کن و گ
آخــرت مــا را کــه ســرای ابــدی 
ــر  ــد؟ هن ــه کن ــات طیب ــت، حی ماس
انســان ایــن اســت کــه از آنچــه 
خداونــد تبــارک و تعالــی در اختیــار 
اســتفاده  درســت  گذاشــته،  او 
کنــد. اصــِل عمــر در اختیــار مــا 
ــار  ــدازه اش در اختی ــچ ان ــت، هی نیس
ــا  ــدام از م ــه هرک ــت، اینک ــا نیس م
ــن روز  ــم و ای ــت داری ــدر فرص چق
و شــب ها در اختیــار مــا نیســت، 
ــت،  ــار ماس ــش در اختی ــا مدیریت ام
ــار  ــر در اختی ــه عم ــی ب کیفیت بخش
ــار  ــش در اختی ــوع مصرف ــت، ن ماس
ــت؛  ــدی اس ــه کلی ــن نکت ــت. ای ماس
ــرمایه  ــن س ــال ای ــدای متع ــه خ اینک
ــر  ــا ه ــته ب ــما گذاش ــار ش را در اختی
مقــداری کــه بــرای شــما تعیین شــده 
ــی  ــدر و ذیل ــدار ص ــن مق ــت. ای اس
ــت و در  ــل اس ــمش اج ــه اس دارد ک

ــار  ــت. اختی ــی اس ــر کس ــار ه اختی
ــه  ــد وگرن ــه کار می آی انســان اینجــا ب
زمــان، جبــر محــض اســت و کامــًا 
جــدی اســت. قاهریــت عجیبــی دارد. 
ــت  ــای جباری ــد معن ــر می خواهی اگ
ــان را  ــد، زم ــت را درک کنی و قهاری
بشناســید. زمــان این گونــه اســت. 
مــن گاهــی در خلــوت خودم شــروع 
ــم.  ــبه می کن ــان را محاس ــم زم می کن
ــد،  ــز کنی ــوع تمرک ــن موض روی ای
ــراخ  ــان ف ــاز اســت؛ از زم ــز نی تمرک
ــن  ــد. در ذه ــز کنی ــه تمرک ــروع ب ش
مــا  معمــوالً زمــان فــراخ اســت ماننــد 
ــه ســاعت  ــن را ب یــک شــبانه روز. ای
تقطیــع کنیــد، ســپس بــه دقیقــه و بعد 
بــه ثانیــه تقطیــع کنیــد، بــه کســری از 
ــع  ــد تقطی ــل درک باش ــه قاب ــه ک ثانی
کنیــد؛ آن چیــزی کــه انســان می تواند 
حــس کنــد. بهتریــن کار ایــن اســت 
ــمار  ــاعت دارای ثانیه ش ــک س ــه ی ک
ــی  ــن تأمل ــد. در ای ــما باش ــل ش مقاب
کــه می خواهیــد کنیــد، ثانیه شــمار 
کــه  ثانیه شــمار هایی  اســت.  نیــاز 
حرکــت مــداوم دارد بهتــر اســت؛ 
متقاطــع  حرکــت  کــه  آنهــا  نــه 
مــداوم  حرکــت  کــه  آنهــا  دارد. 
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دارد، پیوســته می چرخــد و آنــگاه 
ــد. ــدا کنی ــود را پی ــِی خ ــما ناتوان ش

تحلیل و تفسیر زمان از زبان  
امام علی )علیه السالم(

برابــر  در  مــا  بگویــم  می خواهــم 
قاهریــت زمــان چقــدر عاجزیــم. 
ــچ  ــت و هی ــدی اس ــی ج ــان خیل زم
برنمی آیــد؛  تــو  دســت  از  کاری 
ــه  ــی، ن ــش کن ــی متوقف ــه می توان ن
را  آن  برگردانــی.  را  آن  می توانــی 
برگردانــی،  نمی توانــی  رفتــه  کــه 
می آیــد  دارد  کــه  زمانــی  ایــن 
نمی توانــی جلویــش را بگیــری. اگــر 
کســی راز زمــان را درک کنــد بــه 
ــش را  ــرد؛ قاهریت ــی می ب ارزش آن پ
ــار  ــت اختی ــه قیم ــد و ب درک می کن
مــا بــرای کیفیت بخشــی بــه ایــن 
ــر  ــرد. تعبی ــی می ب ــی پ ــرمایه اله س
ــت:  ــن اس ــام( ای ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
ــودت را  ــو خ ــب و روز از ت ــن ش ای
ــی  ــَك« یعن ــذاِن مِن ــرد: »یَأُخ می گی
می گیــرد.  را  اصلــی ات  ســرمایه 
»فُخــْذ  نــداری:  بیشــتر  راه  یــک 
ــر،  ــا بگی ــم از آنه ــو ه ــا«؛]۲[ ت مِنُهم

نگــذار فقــط آنهــا بگیرنــد. ایــن 
ــت.  ــی اس ــر دقیق ــوی تعبی ــان عل بی
کًا کلمــات امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
ــاال  ــود ح ــت. فرم ــع اس ــیار مرتف بس
ــد،  ــو می گیرن ــب و روز از ت ــه ش ک
ــز از  ــو نی ــداری، ت ــتر ن ــک راه بیش ی
آنهــا ســهمت را بگیــر؛ در غیــر ایــن 
صــورت، خســارت می شــود. امــا 
ــری،  ــهمت را بگی ــتی س ــر توانس اگ
ــو هــم می بَــری. ــرد، ت آنهــا کــه می ب

 

علت مهم از دست دادن زمان

بنابرایــن کشــف راز زمــان بســیار 
مهــم اســت. براســاس طبــع تســویفی 
ــم،  ــان ها داری ــا انس ــه م ــی ک و تنبل
ــول  ــاد و موک ــت زی ــاس فرص احس
کــردن بــه زمــان آینــده از ایــن ســو، 
ــو  ــیطانی از آن س ــه های ش و وسوس
می دهنــد  هــم  دست به دســت 
مــا  قیمتی تریــن ســرمایه ی  بــه  و 
چــوب حــراج می زننــد و رایــگان از 
ــم  ــگاه می کنی ــی رود. ن ــا م ــت م دس
می بینیــم بخشــی از ایــن ســرمایه 
را از دســت دادیــم، بــدون اینکــه 
چیــزی از آن گرفتــه باشــیم؛ او از مــا 
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گرفتــه ولــی مــا از او نگرفتیــم. ایــن 
ــوده ی  ــردن بیه ــپری ک ــِت س وضعی
ــه عــرض  ــن توضیحــی ک ــر و ای عم
ــت  ــی اس ــه وقت ــوط ب ــم، مرب کردی
کــه انســان فرصتــش را از دســت 
مصیبــت  امــا  نبــرد.  ســود  و  داد 
ــان  ــه انس ــت ک ــی اس ــر زمان بزرگ ت
ــت را از  ــن فرص ــه ای ــر اینک عاوه ب
ــم  ــری ه ــای دیگ ــت داده، چیزه دس
از دســت داده، ازجملــه ســعادتش را 
ــاه از دســت داده اســت.  به خاطــر گن
کســی کــه بــه گنــاه آلــوده می شــود، 
ــه  ــرده، بلک ــع نک ــر را ضای ــط عم فق
ایــن نعمــت را برخــاف جهــت 
آفرینشــش مصــرف کــرده اســت.

تفسیری متفاوت از آیات آخِر 
سوره  حمد

انســان در هــر نمــاز، در دو رکعتــش 
ــم  ــذا دائ ــد؛ ل ــد را بخوان ــد حم بای
متعــال  خــدای  از  و  می گویــد 
ــَراَط  ــا الصِّ ــه: »اْهِدنَ ــد ک می خواه
ــَت  ــَن أَنَْعْم ــَراَط الَِّذی ــتَقِیَم ِص الُْمْس
ــْم  ــوِب َعَلیْهِ ــرِ الَْمْغُض ــْم َغیْ َعَلیْهِ
ــای تفســیری  «. کتاب ه ــنَ الِّی َوَل الضَّ
و  علیهــم«  »المغضــوب  دربــاره 

ــن  ــرف ای ــاس مص ــن« براس »الضالی
ــد:  ــات  گفته ان ــایر آی ــدواژه در س کلی
در  علیهــم«  المغضــوب  »غیــر 
ــن«،  ــان و »ضالی ــم یهودی ــرآن کری ق
ایــن  طبــق  هســتند.  مســیحیان 
تفســیر »اهدنــا الصــراط المســتقیم« 
ــاب  ــه راهِ اســام ن ــا را ب می شــود: م
ــت  ــار یهودی ــه گرفت ــن، ن ــت ک هدای
نصرانیــت. گرفتــار  نــه  و  شــویم 

مــا اینجــا برداشــت متفاوتــی داریــم. 
آن تفســیر بــه جــای خــودش محفوظ 
اینکــه  مــن  به نظــر  امــا  اســت، 
انســان هــر روز بایــد در نمــازش 
ــد  ــان می ده ــد نش ــرار کن ــن را تک ای
مطلــب عمومی تــری در آن اســت. 
ــر درمعــرض یهــودی شــدن  ــا کمت م
ــه  ــتیم. اینک ــدن هس ــی ش ــا نصران ی
ــد  ــازش بگوی ــان در نم ــر روز انس ه
مــن یهــودی و نصرانــی نشــوم و بــر 
ــرم،  ــم و بمی ــلمانی باش ــراط مس ص
اگرچــه همیشــه خطــر انحرافــات 
فکــری هســت، امــا بــرای مســلمانی 
کــه بــر دیــن اســام زاده شــده و در 
ــرده،  ــق ک ــی طری ــام ط ــراط اس ص
احتمالــش بســیار کــم اســت کــه 
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یهــودی یــا نصرانــی شــود. پــس 
ــز دیگــری اســت.  ــب اینجــا چی مطل
ــَت  ــاس »أَنَْعْم ــب را براس ــن مطل ای
ــه  ــم. در آی ــح می ده ــْم« توضی َعَلیْهِ
ــَراَط  قبلــش می فرمایــد: »اْهِدنَــا الصِّ
الُْمْســتَقِیَم«. چــه وقــت  آنچــه از 
ــرای  ســوی خــدای متعــال رســیده ب
ــر در  ــود؟ عم ــرداری می ش ــا بهره ب م
ــد از آن،  ــت و بع ــت اس ــدرِ نعم ص
ــی  ــوع انفس ــات متن ــه امکان ــن هم ای
ــه خــدای  ــت اســت ک ــی نعم و آفاق
متعــال در دســترس مــا قــرار داده 
اســت. اینهــا وقتــی بــرای مــا نعمــت 
اگــر  کنیــم.  کــه شــکر  می شــود 
ــته  ــا گذاش ــار م ــه در اختی ــزی ک چی
ــت  ــد، نعم ــکر ش ــن ش ــده، قری ش
اســت. نقمــت  وگرنــه  می شــود؛ 

حتــی شــکر هــم بــاب مســتقلی دارد 
کــه ذیــل دعــای شــکر مفصــل بــه آن 
پرداختیــم. »ِصــَراَط الَِّذیــَن أَنَْعْمــَت 
َعَلیْهـِـْم«؛ مســیر زندگــی مــن در ایــن 
جهــان راه کســانی باشــد کــه بــه 
آنهــا نعمــت دادی؛ یعنــی کســانی 
کــه در مقــام شــکر شــاکرین مســتقر 
شــدند کــه البتــه »َوَقلِیــٌل مِــْن 

ــدگان  ــُكوُر؛]۳[ و از بن ــادَِي الشَّ عِبَ
مــن اندکــی سپاســگزار هســتند«.

 

گروه های مقابل هدایت شدگان

۱. غضب شدگان
دو گــروه نقطــه مقابــل »أَنَْعْمــَت 
اول  گــروه  می ماننــد:  َعَلیْهِــْم« 
کســانی  هســتند کــه نعمــت را علیــه 
ُمنعــم و برخــاف رضــای منعــم 
ــوِب  ــا »َمْغُض ــد. اینه ــتفاده می کنن اس
ــه  ــی ک ــی کس ــتند؛ یعن ــْم« هس َعَلیْهِ
معصیــت می کنــد. بــا نعمــت بینایــی 
نعمــت  به وســیله  می کنــد،  گنــاه 
ــی  ــاه یعن ــد، گن ــاه می کن ــی گن گویای
ــا  ــم. چــون اینه خــاف رضــای منع
ــت  ــتند، نعم ــت هس ــن امان ــزد م ن
کنیــد  نــگاه  را  هرچــه  هســتند. 
ــرو.  ــی، آب ــال، زیبای نعمــت اســت؛ م
هرچــه در اختیــار انســان اســت، 
ــق  ــای ح ــاف رض ــدار برخ ــر مق ه
شــد،  مصــرف  تعالــی  و  تبــارک 
ــْم« می شــود. ــوِب َعَلیْهِ ــًا »َمْغُض مطلق
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۲. گمراهان
ضایــع  را  نعمــت  کــه  کســانی 
ــای  ــت رض ــی در جه ــد یعن می کنن
ــه  ــا علی ــد، ام ــتفاده نمی کنن ــم اس منع
ــه  ــد ک ــتفاده نمی کنن ــز اس ــم نی منع
جلســه پیــش اشــاراتی شــد، بــه لغــو 
اســتفاده می کننــد. مثــًا در مــورد 
بینایــی گنــاه نمی کنــد، امــا اســتفاده ی 
درســت هــم نمی کنــد، بی هــدف 
مصرفــش می کنــد و در مــورد دیگــر 
نعمت هــا نیــز همین طــور اســت. 
الِّیــن« هســتند. »الضَّ ایــن گــروه 

لزوم تدبر در سوره حمد 

اگــر شــما آیــه را این گونــه درک 
ــد  ــوره حم ــه س ــار ک ــر ب ــد، ه کنی
عالــم  می خوانیــد،  نمازتــان  در  را 
ــر  ــد. اصــًا فک ــدا می کنی ــر ی پی دیگ
کرده ایــد یــا نــه؟ بــدون اندیشــه 
ــَراَط  الصِّ »اْهِدنَــا  می خوانیــم: 
ــَت  ــَن أَنَْعْم ــَراَط الَِّذی ــتَقِیَم ِص الُْمْس
ــْم  ــوِب َعَلیْهِ ــرِ الَْمْغُض ــْم َغیْ َعَلیْهِ
ــورد  ــه م ــا ک ــه آنه « ن ــنَ الِّی َوَل الضَّ
غضــب هســتند، نــه آنهــا کــه گمــراه 
شــدند. جریــان یهــود و نصــارا اســت 

ــرای  ــترس اســت و ب ــه دور از دس ک
مــن مبتابــه نیســت. خداونــد متعــال 
ــه در  ــزی را ک ــد چی ــتور نمی ده دس
ــر  ــتیم، ه ــه آن نیس ــا ب ــرض ابت مع
ــم.  ــا بخوانی ــه ی نمازه روز و در هم
ــود؟ از  ــده می ش ــا فهمی ــن از کج ای
ــْم«، اول بایــد ایــن را  »أَنَْعْمــَت َعَلیْهِ
ــن را  ــون ای ــد. چ ــا کنی ــت معن درس
ــه اش  ــم، ادام ــا نمی کنی ــت معن درس
نیــز درســت معنــا نمی شــود. راه 
ــه  ــد ک ــانی باش ــن راه کس ــی م زندگ
ــن  ــی ای ــت دادی یعن ــان نعم ــه آن ب
امکانــات را در اختیــار آنها گذاشــتی. 
ــارع  ــگاه ش ــق ن ــم طب ــد ببینی اول بای
اعظــم و منعــِم علــی االطــاق، نعمت 
بــرای مــا چــه وقــت نعمت می شــود. 
نعمــت  وقتــی  کردیــم  عــرض 
می شــود کــه در مســیر رضــای منعــم 
ــا  ــکرش را به ج ــود و ش ــرف ش مص
آوری. شــاکر کــه شــدی، ایــن انعــام 
اســت. نقمــت  وگرنــه  می شــود 
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ارتباط استفاده از عمر با صراط 
مستقیم

دو خــط انحرافــی می مانــد: یکــی 
ــه منعــم  اینکــه انســان نعمــت را علی
اســتفاده کنــد کــه معصیــت می شــود، 
یــا اینکــه نعمــت را ضایــع کنــد کــه 
ــه  ــی ک ــود. در مثال ــن« می ش »ضالی
گفتــم، عمــر مــا همــه ی ســرمایه 
نعمــت  زمانــی  چــه  اســت.  مــا 
مســتقیم  صــراط  کــه  می شــود 
شــود؟ وقتــی در جهــت رضــای 
منعــم علــی االطــاق مصــرف شــود 
کــه خداونــد تبــارک و تعالــی اســت. 
ــردی  ــرف ک ــت مص ــر در آن جه اگ
ــر  ــتقیم«. اگ ــراط مس ــود »ص می ش
ــود. ــروه می ش ــی از آن دو گ ــه یک ن

زبان، نزدیک ترین عضو به گناه 

ــرا  ــه چ ــوی ک ــه می ش ــاال متوج ح
بــا اصــرار از خــدای متعــال هدایــت 
بــه صــراط منعمیــن، یعنــی شــاکرین 
در  دائــم  چــون  می خواهیــم؛  را 
بیــن  در  معــرض خطــر هســتیم. 
ــان از همــه  ــا، زب اعضــا و جــوارح م
بیشــتر بــه غضــب پــروردگار متعــال 

ــر  ــن خاط ــه همی ــت. ب ــک اس نزدی
ــوا  ــَن آَمنُ ــا الَِّذی ــا أَیَُّه ــود: »یَ فرم
َ َوُقولـُـوا َقــْوًل َســِدیًدا؛]۴[  اتَُّقــوا اللَّ
ــد، از  ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ای کس
خــدا پــروا داریــد و ســخنی اســتوار 
گوییــد«. ایــن نعمتــی اســت کــه اگــر 
اســتفاده اش  به درســتی  توانســتی 
را  کم وکاســتی هایت  ســایر  کنــی، 
می کنــد؛  جبــران  متعــال  خــدای 
چنان کــه در آیــه بعــد می فرمایــد: 
ــْر  ــْم َویَْغفِ ــْم أَْعَمالَُك ــْح لَُك ِ »یُْصل
 َ لَُكــْم ُذنُوبَُكــْم َوَمــْن یُِطــِع اللَّ
ــا؛  ــْوًزا َعِظیًم ــاَز َف ــْد َف َوَرُســولَُه َفَق
ــه صــاح آورد  ــال شــما را ب ــا اعم ت
ــاید.  ــما ببخش ــر ش ــان را ب و گناهانت
و هــر کــس خــدا و پیامبــرش را 
ــتگاری  ــه رس ــًا ب ــَرد، قطع ــان بَ فرم
اســت«. آمــده  نایــل  بزرگــی 

ســخن درســت و متقــن بگــو. چیــزی 
بگوییــد کــه بتوانیــد از آن دفــاع 
کنیــد، به ویــژه اگــر پــای کســی 
ــی  ــی وقت ــان باشــد؛ یعن دیگــر  در می
ــد  ــر می روی ــراد دیگ ــم اف ــه حری ب
می خواهیــد  دیگــران  دربــاره  و 
ــی  ــد خیل ــد. انســان بای ــت کنی صحب
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ــن  ــد ای ــًا می گوین ــنجد، اصطاح بس
ــد؛  ــزه کن ــَود، م ــد بَج ــرف را بای ح
ــه ی  ــال و  هاضم ــی آن را در کان یعن
ــد،  ــی کن ــا ارزیاب ــرد و آنج ــل بب عق
ــد. چــون  ــازه خــروج ده ــپس اج س
می شــود،  پرتــاب  وقتــی  ســخن 
فــوری دریافــت و بــرای مــا بایگانــی 
می شــود و مــا بایــد پاســخگو باشــیم. 
ــا  ــد: »َم ــه مــا گوشــزد می کن قــرآن ب
ــٌب  ــهِ َرقِی ــْوٍل إِلَّ لََدیْ ــُظ مِــْن َق یَْلفِ
ــخنی را  ــچ س ــی[ هی ــٌد؛]۵[ ]آدم َعتِی
ــه  ــر اینک ــی آورد، مگ ــظ درنم ــه لف ب
ــط  ــزد او ]آن را ضب ــاده ن ــی آم مراقب
ــل  ــری تبدی ــه تی ــد[«. ســخن ب می کن
و  می شــود  کــه شــلیک  می شــود 
می خــورد؛  دیگــری  شــخص  بــه 
در حریــم شــخصی دیگــری وارد 
می شــود یــا مثــًا بــه او اتهامــی 
در  را  او  آبــروی  می کنــد،  وارد 
ــرار می دهــد. اینهــا  معــرض خطــر ق
ــت.  ــم« اس ــوب علیه ــان »مغض هم
لــذا می گویــد از زبــان و ســخنت 
مراقبــت کــن. چــون آســان اســتفاده 
می شــود، جــزو چیزهایــی اســت 
ــوب  ــرز »مغض ــه م ــان را ب ــه انس ک
می بــرد. »ضالیــن«  و  علیهــم« 

ــی  ــد بیهوده گوی ــان می بین ــی انس گاه
کــرده، نیــم ســاعت یــا یــک ســاعت 
حــرف زده؛ حــال آنکه هیــچ فایده ای 
گفتــی  ســخنانی  اســت.  نداشــته 
ــا داری از  ــت، ام ــده ای نداش ــه فای ک
دو چیــز اســتفاده می کنــی؛ یــک: 
عمــر، دو: عطــای الهــی. چنانچــه در 
جهــت رضــای منعــم مصــرف شــد، 
جــزو شــاکرین و در صــراط مســتقیم 
هســتی. اگــر نــه، یکــی از ایــن دو تــا 
ــی،  ــت گفت ــخن معصی ــا س ــت: ی اس
ماننــد غیبــت و تهمــت کــه متأســفانه 
ــا  ــده، ی ــا ش ــی م ــج زندگ ــکه رای س
بیهوده گویــی کــردی و لغــو بــوده 
می شــود. »ضالیــن«  جــزو  کــه 

»اْهِدنَــا  انســان وقتــی می گویــد: 
ِصــَراَط  الُْمْســتَقِیَم  ــَراَط  الصِّ
َغیْــرِ  َعَلیْهِــْم  أَنَْعْمــَت  الَِّذیــَن 
ــَن«  الِّی ــْم َوَل الضَّ ــوِب َعَلیْهِ الَْمْغُض
قلبــش  و  بلــرزد  اســت  شایســته 
مــا  درحالی کــه  بریــزد.  فــرو 
اگــر  تــازه  می گوییــم،  راحــت 
ــم! ــت بخوانی ــات را درس ــن کلم ای
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ضرورِت هماهنگِی زندگِی ما با 
هدف آفرینش

اینجــا  برگردیــم.  مبحثمــان  بــه 
»َو  شــد!  دقیــق  چقــدر  مطلــب 
اْســتَْفرِْغ أَیامـِـی فِیَمــا َخَلْقتَنـِـی لـَـُه«. 
روزهــای مــن کــه اینجــا دیگــر روز 
ــترده اش  ــر گس ــت، تعبی ــب نیس و ش
ــرمایه و  ــه س ــه یگان ــت ک ــر اس عم
اصلی تریــن ســرمایه اســت، ایــن 
را در هماهنگــی کامــل بــا هــدف 
آفرینــِش مــن قــرار بــده. چقــدر 
ایــن دقیــق اســت! کســی کــه در 
هماهنگــی کامــل بــا هــدف آفرینــش 
باشــد، چقــدر ســعادتمند اســت، راز 
ســعادت را کشــف کــرده اســت.

اینجــا  کلیــدی  توصیــه  دو  پــس 
وجــود دارد: یکــی کشــف راز زمــان 
ــح  ــان براســاس توضی ــت زم و قاهری
کردیــم.  عــرض  کــه  مختصــری 
ارزان تریــن چیــز نــزد ما زمــان و عمر 
انســان  بــرای  درحالی کــه  اســت؛ 
بایــد از هرچیــزی در جهــان گران تــر 
تیک تیــک  از  باشــد.  باارزش تــر  و 
ثانیه هــا و عبــور لحظه هــا معلــوم 
ــت دارد. ــدر قیم ــان چق ــود زم می ش

از  یعنــی  کنــدن،  جــان  لحظــه ی 
دســت دادن زمــان و عمــر، لحظــه ای 
آن  می شــویم  قطــع  داریــم  کــه 
کــه  می شــود  معلــوم  لحظــه 
ــدر  ــه اش چق ــک ثانی ــی ی ــر حت عم
ــیر  ــت کًا مس ــد و می توانس می ارزی
ــازد. انســان  ــا را متحــول س ــده م آین
آنجــا می فهمــد و می گویــد: »َربِّ 
ــا  ــُل َصالًِح ــي أَْعَم ــوِن لََعلِّ اْرِجُع
ــرا  ــروردگارا م ــُت؛]۶[ پ ــا تََرْک فِیَم
بازگردانیــد. شــاید مــن در آنچــه 
ــم«.  ــام ده ــی انج ــاده ام، کار نیک وانه
پــروردگار، مــرا برگــردان تــا نســبت 
بــه نعمــت عمــر جــزو شــاکرین 
ــی  ــر وقت ــت عم ــکر نعم ــم. ش باش
ــح  ــل صال ــه عم ــما ب ــه ش ــت ک اس
تبدیلــش کنیــد. اگــر بــه عمــل صالــح 
تبدیــل شــد و ُحســن فعلــی و فاعلــی 
فراز هــای  در  کــه  شــکل گرفــت 
قبلــی مفصــل بحث شــد، شــما ســود 
کردیــد و از ســعادتمندان هســتید. 
ــار  ــه نشــد، انســان گرفت اگــر این گون
شــده و جــزو زیــان کاران اســت.
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انواع خسارت

خســارت دو گونــه اســت: یــک 
معصیــت  کــه  عظمــا  خســارت 
ــطی  ــارت وس ــری خس ــت. دیگ اس
ــو اســت.  ــه لغ ــری اســت ک ــا صغ ی
پــس جملــه ی حضــرت دو ماحظــه 
ــا  ــون تنه ــان، چ ــف راز زم دارد: کش
ســرمایه و ســرمایه اصلــی مــا اســت. 
دوم، کشــف راز نعمت هــای الهــی 
ــا داده  ــه م ــان ب ــتر زم ــه روی بس ک
شــده و در اختیــار مــا اســت؛ چــه در 
انفــس، چــه در آفــاق درونــی. جلســه 
قبــل مثال هایــی از بینایــی و شــنوایی 
و اعضــا و جــوارح و قلــب زده شــد. 
ــا  ــُف َم ــه: »َوَل تَْق ــه آی ــرای نمون ب
ــْمَع  ــٌم إِنَّ السَّ ــهِ عِْل ِ ــَك ب ــَس لَ لَیْ
ــَك َکاَن  ِ ــَؤاَد ُکلُّ أُولَئ ــَر َوالُْف َوالْبََص
ــه  ــزی را ک ــئُوًل؛]۷[ و چی ــُه َمْس َعنْ
ــن،  ــال مک ــداری دنب ــم ن ــدان عل ب
ــرا گــوش و چشــم و قلــب همــه  زی
مــورد پرســش واقــع خواهنــد شــد«. 
از  جــوارح،  هــم  و  جوانــح  هــم 
هــر دو ســؤال می شــود؛ حتــی از 
ــت. ــا اس ــر م ــه دل و ضمی ــؤاد ک ف

 

پرستش، یگانه هدف آفرینش

ــش را در  ــفه آفرین ــم فلس ــرآن کری ق
یــک آیــه خاصــه و جمع بنــدی 
کــرده و در دســترس شــما قــرار 
ْــَس  داده: »َوَمــا َخَلْقــُت الِْجــنَّ َواْلِن
وِن؛]۸[ و جــن و انــس  إِلَّ لِیَْعبُــدُ
ــرا  ــه م ــرای آنک ــز ب ــدم، ج را نیافری
ــن جــن منظــور همــان  بپرســتند«. ای
نیروهــای  و  مســطور  موجــودات 
ــا کاری  ــه آنه ــا ب ناشــناخته اســت. م
ــم کاری  ــا ه ــاءاهلل آنه ــم، ان ش نداری
بعضــی  باشــند.  نداشــته  مــا  بــه 
کار  آنهــا  بــه  می خواهنــد  افــراد 
ــراب  ــان خ ــند، اوضاعش ــته باش داش
ــه  ــد  ب ــه ی ب ــط از اجن ــود. فق می ش
خــدای متعــال پنــاه ببریــد. البتــه 
ضــرر  نمی تواننــد  آنــان  بد هــای 
حــد  در  کارشــان  فقــط  بزننــد، 
وسوســه اســت. مگــر اینکــه خودتــان 
راه را بــرای آنــان بــاز کنیــد؛ وگرنــه 
خــدای متعــال آنهــا را بــر شــما 
ــا  ــلط آنه ــت. تس ــرده اس ــلط نک مس
ــن  ــد در ذه ــه می توانن ــن اســت ک ای
رفت وآمــد  و  بچرخنــد  انســان 
کننــد، در ایــن حــد اســت و شــما را 
ــا را  ــما آنه ــه ش ــد، درحالی ک می بینن
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نمی بینیــد. امــا گروهــی از آنــان جــزو 
خوبــان و مؤمنــان هســتند و مثــل مــا  
مشــغول زندگــی و کار خودشــان 
ندارنــد. کاری  مــا  بــه  و  هســتند 

یــک گــروه از آنهــا فضــول هســتند، 
از آنهــا بایــد بــه خــدای متعــال پنــاه 
ببریــم. البتــه منحصــر بــه آنها نیســت، 
ــن انســان ها فضــول بیشــتر اســت  بی
از فضول هــای  میــان جن هــا!  تــا 
ــم؛  ــاه ببری ــدا پن ــه خ ــد ب ــا بای آنه
انســی  فضول هــای  از  چنان کــه 
هــم بایــد بــه خــدا پنــاه ببریــم. اگــر 
ــرک  ــی س ــی کس ــتی در زندگ خواس
بکشــی، او هــم در زندگــی تو ســرک 
ــزد. ــه هــم می ری ــو را ب می کشــد و ت

برگردیــم بــه آیــه مــورد بحــث؛ 
انــس  و  جــن  آفرینــِش  هــدف 
ــا  ــدون«. اینج ــت: »ال لیعب ــی اس یک
»یعبدونــی« بــوده، ایــن کســره جــای 
لطیف تــر  اســت و خیلــی  یــا  آن 
ــد  ــرای توحی ــص ب ــی خال شــده؛ یعن
ــق  ــادت خل ــرای عب ــط ب ــت. فق اس
ــا  ــت: »و م ــی اس ــی اثبات ــدیم. نف ش
ــن  ــردم، »اّل« ای ــق نک ــت« خل خلق

ــات اینجــا حصــر اســت؛  ــی و اثب نف
ــه.  ــی خالصان ــرای بندگ ــط ب فقط وفق
فهمیــده  کجــا  از  اخــاص  ایــن 
»لیعبــدون«. کســره  از  می شــود؟ 

معنــای  یــک  اینجــا  »لیعبــدون« 
عــام و براســاس منطــق قرآنــی یــک 
»واســتفرغ  دارد.  خــاص  معنــای 
ــر  ــه« عم ــی ل ــا خلقتن ــی فیم ایام
ــود  ــرج ش ــی خ ــط در هدف ــن فق م
ــردی. از  ــق ک ــش خل ــرا برای ــه م ک
خــود خــدای متعــال می پرســیم: مــرا 
ــود:  ــردی؟ فرم ــق ک ــه خل ــرای چ ب
آفریــدم. بندگــی  بــرای  را  شــما 

معنای عام عبادت 

ــد.  ــش می آی ــدی پی ــؤال بع ــاال س ح
ــم  ــرآن کری ــه؟ ق ــی چ ــادت یعن عب
ــا  ــادت دو معن ــد عب ــه شــما می گوی ب
دارد: یــک معنــای عــام و یــک معنــا 
خــاص. معنــای عامــش، اطاعــت 
اســت؛ یعنــی همــه ی عمــرم صــرف 
بندگــی شــود. مــن یــک معنــای 
ــم،  ــرای شــما گفت ــی از اطاعــت ب فن
ــاکرین  ــزو ش ــه ج ــود، اینک ــکر ب ش
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باشــیم. همیــن اآلن گفتــم صــراط 
بندگــی  صــراط  همــان  مســتقیم 
اســت و بندگــی، اطاعــت تحــت 
امــر حضــرت حــق اســت کــه اینجــا 
مصــداق ویــژه اش، شــکر اســت.

اطاعــت اینجــا معنــای بســیار وســیع 
ــک  ــد. شــکر ی ــدا می کن ــی پی و لطیف
معنــای آن اســت. تقریبــًا همــه ی 
تعریــف  مــا  زندگــی  در  آنچــه 
می شــود، در تمــام ابعــاد زندگــی 
ــه ی  ــا کلم ــان، ب ــا پای ــاز ت ــا، از آغ م
اطاعــت پوشــش داده می شــود؛ یعنــی 
همــه رنــگ بندگــی خــدای متعــال را 
بگیــرد؛ حتــی کارهــای طبیعــی ماننــد 
خوابیــدن  و  آشــامیدن  و  خــوردن 
تــا کارهــای علمــی و فرهنگــی و 
ــی از شــخصی ترین  ــادی و انقاب جه
تــا اجتماعی تریــن، از جزئی تریــن 
تــا  از فردی تریــن  تــا کلی تریــن، 
زندگــی  جلوه هــای  عمومی تریــن 
مــا همــه تحــت اطاعــت الهــی قــرار 
ــت. ــتقیم اس ــراط مس ــه ص ــرد ک گی

ــه  ــت ک ــان اس ــش هم ــای عام معن
ــرآن  ــی در ق ــارک و تعال ــد تب خداون

کریــم در جــای دیگــری فرمــود: 
»أَلـَـْم أَْعَهــْد إِلَیُْكــْم یـَـا بَنـِـي آَدَم أَْن 
ــیَْطاَن؛]۹[ ای فرزنــدان  َل تَْعبـُـُدوا الشَّ
آدم مگــر بــا شــما عهــد نکــرده بــودم 
چــه  مپرســتید؟«.  را  شــیطان  کــه 
ــور  ــه منظ ــت!  البت ــی اس ــر زیبای تعبی
فرقــه ای  شیطان پرســت های  آیــه 
ــت  ــن اس ــود ای ــه مقص ــت؛ بلک نیس
نکنیــد.  اطاعــت  شــیطان  از  کــه 
ــت«  ــام »اطاع ــای ع ــن همــان معن ای
»َمــْن  گفته انــد:  مــا  بــه  اســت. 
ــَدُه؛  ــْد َعبَ ــق َفَق ــی ناِط ــی إِل أَْصغ
هــر کــه گــوش بــه گوینــده ای دهــد، 
به راســتی کــه او را پرســتیده اســت«. 
ــان  ــی فرم ــان از کس ــه انس ــی ک جای
بندگــی  را  او  گویــا  می پذیــرد، 
اســت. ســپس فرموده انــد:  کــرده 
ــْد  ــِن اللِ َفَق ــُق َع ــإِْن کاَن النّاِط »َف
ــُق  ــُق یَنِْط ــَد اللَ َو إِْن کاَن النّاِط َعبَ
ــَد  ــْد َعبَ ــَس َفَق ــاِن إِبْلی ــْن لِس َع
ــده از  ــر گوین ــس اگ ــَس؛]۱۰[ پ إِبْلی
جانــب خــدا باشــد، در واقــع خــدا را 
پرســتیده و چنانچــه گوینــده از زبــان 
به راســتی  گویــد،  ســخن  ابلیــس 
اســت«.  پرســتیده  را  ابلیــس  کــه 
ــت. ــادت اس ــام عب ــای ع ــن معن ای
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معنای خاص عبادت

امــا معنــای خــاص عبــادت چیســت؟ 
می گوییــم  فارســی  در  اصطاحــًا 
ــی  ــیار زیبای ــه واژه ی بس ــتش ک پرس
به معنــای  اینجــا  عبــادت  اســت. 
ــای خــاص  ــه معن پرســتش اســت ک
تحمیــد،  یعنــی  پرســتش  اســت. 
ــِی  ــر، ثناخوان ــبیح، تکبی ــس، تس تقدی
تعالــی  و  تبــارک  حضــرت حــق 
ــک  ــی دارد. ی ــای متنوع ــه قالب ه ک
قالبــش نماز اســت، یک قالبــش روزه 
اســت، یــک قالبــش حــج اســت و ....

خداونــد تبــارک و تعالــی هــر دو 
را، یعنــی عبــادت به معنــای عــام 
را  خــاص  به معنــای  عبــادت  و 
از مــا خواســته کــه عمــر مــا کًا 
شــود.  مصــرف  مســیر  ایــن  در 
باشــد و رنــگ  مقــام طاعــت  در 
ــْن  ِ َوَم ــَة اللَّ ــرد: »ِصبَْغ ــی بگی بندگ
ِ ِصبَْغــًة َونَْحــُن لَــُه  أَْحَســُن مـِـَن اللَّ
َعابـِـُدوَن؛]۱۱[ ایــن اســت نگارگــری 
از  کیســت  خوش نگارتــر  و  الهــی 
پرســتندگانیم«.  را  او  مــا  و  خــدا؟ 
عابــدون یعنــی مطیعــون. صبغــه، 
یعنــی همــه ی زندگــی انســان، رنــگ 

الهــی بگیــرد و خــدای متعــال راضــی 
باشــد. عبــادت به معنــای خــاص 
ــا کــه عــرض کــردم،  ــن معن ــه همی ب
پرســتش. می شــود  فارســی  در 

مصادیِق عبادِت خاص 

ایــن پرســتیدن خــودش معنــای عــام 
ــای خــاص دارد. عامــش ذکــر  و معن
ــد  و خاصــش قالب هــای ذکــری مانن
نمــاز و روزه و حج و امثال آن اســت. 
اینهــا قالب هــای خــاص هســتند، 
 ترتیبــات ویــژه و آداب خاصــی دارد.

بــه ســاحت  یعنــی توجــه  ذکــر 
ــق  ــه ح ــت متوج ــی، دل ــدس ربوب ق
تعالــی شــود و شــما در عبــادت 
خــاص و در آن حــال قــرار بگیریــد.

ــرم  ــه ی عم ــی هم ــتفراغ«، یعن »و اس
ــزی جــا  ــو باشــم و چی در طاعــت ت
نمانــد؛ چــون فرصتــی کــه در اختیــار 
ــا اســت. ــیار گران به ــن اســت، بس م
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اثر فوق العاده ی عبادِت خالصانه

یــک جملــه از حضــرت صدیقــه 
ــا  ــی م ــخن پایان ــام اهلل علیها( س ــره )س طاه
می شــود. »َولهــا َجمــاٌل لَیــس َفــوق 
جمالــه اّل َجمــال الل َولَهــا َجــاٌل 
ــه اّل جــال الل؛  ــوَق جال ــَس َف لَی
ــر  ــه برت ــت ک ــی اس ــرای او جمال ب
ــال  ــز جم ــت، ج ــی نیس از آن جمال
ــت  ــی اس ــرای او جال ــد؛ و ب خداون
کــه برتــر از آن جالــی نیســت، جــز 
جــال خداونــد«. تمــام جهــان را نور 
ــادر  ــرده؛ م ــر ک ــام اهلل علیها( پ ــه )س فاطم
ــی! ــر زیبای ــه تعبی ــت. چ ــتی اس هس

ــد:  ــام اهلل علیها( فرمودن ــادر )س ــرت م حض
ِ َخالِــَص  »َمــْن أَْصَعــَد إِلَــی الَلَّ
ُ َعــزَّ َو َجــلَّ إِلَیـْـهِ  عِبَاَدتـِـهِ أَْهبـَـَط الَلَّ
ــس  ــر ک ــهِ؛]۱۲[ ه ِ ــَل َمْصَلَحت أَْفَض
ــائبه  ــادت بی ش ــص و عب ــل خال عم
خــود را به ســوی خــدا بفرســتد، 
خداونــد هــم بهتریــن مصالــح و 
ــرود  ــده ف ــوی آن بن ــر او را به س خی
مــی آورد«. عبــادت در کام حضــرت 
زهــرا )ســام اهلل علیها( بــه هر دو معنا اســت؛ 
ــای  ــم به معن ــام، ه ــای ع ــم به معن ه
ــِی  ــود زندگ ــر دو می ش ــاص و ه خ

ــتش  ــع پرس ــای بدی ــی. جلوه ه فاطم
دیــده  کــم  آدم  فرزنــدان  در  کــه 
شــده، در پرســتش حضــرت صدیقــه 
طاهــره )ســام اهلل علیها( در نمــاز و ذکــرش 
ــد  ــی می کن ــی اش تجل ــام زندگ و تم
ــازد و  ــوت می س ــمانیان را مبه و آس
خــدای متعــال را راضــی می کنــد؛ 
تــا جایــی کــه خطــاب بــه فرشــتگان 
می فرمایــد: »انُْظــُروا إِلَــی أََمتِــي 
َفاِطَمــَة؛]۱۳[ کنیــزم فاطمــه را ببینید«.

را  خالصــش  عبــادت  کــه  کســی 
ــر  ــام داد، دیگ ــا انج ــر دو معن ــه ه ب
باشــد؛  داشــته  دغدغــه ای  نبایــد 
تعالــی  و  تبــارک  خداونــد  زیــرا 
برتریــن مصلحــت زندگــی  انســان را 
ــتاد. ــد فرس ــرو خواه ــوی او ف به س

تعبیــر لطیــف »اصعــد« یعنــی آن 
ــدای  ــوی خ ــی،  به س ــت بده را رفع
ــت  ــی، عبادت ــروازش بده ــال پ متع
ــرواز  ــی پ ــدس ربوب ــاحت ق ــه س ب
ــت،  ــاال بفرس ــن! ب ــه ک ــد. معامل کن
ــن  ــو پایی ــوی ت ــال به س ــدای متع خ
ــرار  ــو ق ــترس ت ــتد و در دس می فرس
می دهــد. بــه قــول حافــظ: »تــو 
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بــا خــدای خــود انــداز کار و دْل 
ــاش،  ــران نب ــًا نگ ــوش دار«. اص خ
او می دانــد مصلحــت در چیســت؛ 
نــداری،  دارایــی،  بســط،  قبــض، 
ســامت، بیمــاری؛ مصلحتــت هرچــه 
هســت، همــان را برایــت می فرســتد.

خــدای متعــال در ظهــور موفــور 
ولی اهلل االعظــم  حضــرت  ســرور 
تعجیــل کنــد. مــا را مشــمول دعاهای 
حضــرت قــرار دهــد. قلــب مقدســش 
را از مــا راضــی کنــد و مــا را مــورد 
ماطفــت و  تربیــت آن بزرگــوار قــرار 
دهــد. خــدای متعــال رهبــر عزیــز ما، 
نظــام اســامی و امــت اســامی را در 
کنــف حمایتــش حفــظ کند. دشــمنان 
ــا را در  ــد. م ــل گردان ــوار و ذلی را خ
رســالت هایمان  و  وظایــف  انجــام 
ــن دعــای  ــدارد. آنچــه در ای ــق ب موف
نورانــی مــکارم از زبــان امــام ســجاد 
نخواندیــم،  و  خواندیــم  )علیه الســام( 

ــد.  ــا مســتجاب کن ــه ی م ــاره هم درب
دریــای  غریــق  را  مــا  گذشــتگان 
مــا  مجلــس  از  کنــد.  رحمتــش 
ــا کرامــت  ــه آنه ــاداش را ب ــن پ بهتری
کنــد. ارواح مطهــر شــهدا و امــام 

راحــل عظیم الشــأن را بــا ســید و 
ســاالر شــهیدان محشــور فرمایــد.
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