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َســیِِّد  نَبِیِّــَک  َشــْهُر  َهــَذا  »َو 
ــُه  ــِذی َحَفْفتَ ــْعبَاُن الَّ ــلَِک َش ُرُس
ــن  ــَواِن؛ ای ْض ــِة َو الِرّ ْحَم ــَک بِالرَّ ِمنْ
ــرور  ــت، آن َس ــو اس ــر ت ــاه پیامب ــاْه م م

فرســتادگان.

شعبانی که آن را به رحمت و رضوانت 
پوشاندی«.

ایــام پربرکــت و پرنــور سرشــار از رحمــت 
ــعبان  ــم ش ــاه معّظ ــی م ــوان اله و رض
ــک و  ــزان تبری ــه ی عزی ــت هم را خدم
تهنیــت عــرض می کنیــم. خــدای متعــال 
را شــاکریم کــه مــا را بــه ایــن مــاه عزیــز 
ــه  ــم همچنان کــه ب ــع داری رســانده و توق
ظاهــر ایــن مــاه رســیدیم، بــه عنایــت و 
ــه حقیقــت و باطــن ایــن  فضــل الهــی ب

ــز برســیم. مــاه نی

جلســه صحیفــه مبارکــه ســجادیه ی ایــن 
ــده ی  ــاِد فرخن ــا در شــب می ــه ی م هفت
موالیمــان حضــرت زین العابدیــن و ســید 
ــن  ــه و ای ــرار گرفت الســاجدین )علیه الســام( ق
را بــه فــال نیــک می گیریــم. نوبــت 

ــتیم،  ــق می داش ــر توفی ــم اگ ــته ه گذش
ــه  ــته ک ــه گذش ــود؛ هفت ــث ب ــب مبع ش
بــا آن اجــاس افتتاحیــه مســابقات قــرآن 
ــه ای  ــده آنجــا وظیف ــی داشــت و بن تاق
داشــتم کــه بایــد انجــام مــی دادم. دیگــر 
بــرای شــرفیاب شــدن خدمــت شــما 

کم توفیــق شــدیم.

ضرورت غنیمت شمردن ایام 
ویژه برای کسب فضائل اخالقی 

ــای  ــه دع ــا ک ــاری م ــث ج ــوع بح موض
شــریف بیســتم صحیفــه مبارکه ســجادیه 
ــعبان و  ــم ش ــاه معّظ ــارش، م ــت، به اس
ــان  ــه انس ــت ک ــا اس ــن موقعیت ه همی
ــته  ــس داش ــی ان ــات نوران ــن کلم ــا ای ب
باشــد و نقشــه ســعادت و خوشــبختی 
ــی  ــم همگ ــد. امیدواری ــرور کن ــود را م خ
بــا شــفاعت صاحــِب ایــن مــاه، متحقــق 
نورانــی و  ایــن دعــای  بــه حقیقــت 
ــویم.  ــی ش ــض اخاق ــکارم پرفی ــن م ای
آراســتگی بــه مــکارم و فضایــل اخاقــی 
و رفتــاری و قاعده منــد ســاختن و مرتــب 
ــا  ــق ب ــا مطاب ــال م ــردن اعم و منظــم ک
نقشــه الهــی، دســتور کاِر همیشــگِی 
انســان مؤمــن اســت، امــا اگــر بــه وقتــی 
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ــود،  ــژه می ش ــتیبانِی وی ــه پش ــید ک رس
ــب و  ــاه رج ــد. م ــدر بدان ــیار ق ــد بس بای
ــارک  ــاه مب ــه، م ــر از هم ــعبان و باالت ش
ــی اســت کــه در آن،  رمضــان فرصت های
ــال،  ــدای متع ــالک به لطــف خ انســان س
بــرای ســرعت و ســبقت و تصحیــح 
ــه ی  ــود. هم ــتیبانی می ش ــکاالت پش اش
ما بــرای رســیدن بــه مقام »الســابقون 
الســابقون« بایــد مــاه شــعبان را قــدر 
بدانیــم؛ زیــرا بســیار ســریع از مــا گرفتــه 
می شــود. مــاه مکــّرم رجــب چــه ســریع 
ــاءاهلل از  ــه ان ش ــت! البت ــا رف ــت م از دس
ــرده  ــه باشــد و بهــره ب دســت شــما نرفت
و جــزو رجبیــون شــده باشــید. مــاه 
ــت،  ــن اس ــز این چنی ــعبان نی ــم ش معّظ
فــردا روز پنجمــش اســت، به ســرعت 
ــودش  ــر دارد کار خ ــد. عم ــور می کن عب

می کنــد.  را 

نقش امام سجاد )علیه السالم( در 
حیات دوباره ی اسالم

متعــال  پــروردگار  به لطــف  امشــب 
ــجاد  ــام س ــور ام ــاد پرن ــبت می به مناس
)علیه الســام( در مــورد ایشــان نکاتــی عــرض 

ــت  ــال ها اس ــا س ــه ی م ــم. جلس می گوی

بــر خــان کــرم و معــارف آن بزرگــوار برپا 
ــام و  ــم اس ــی، عال ــا همگ ــود و م می ش
شــیعه، مدیــون امــام ســجاد )علیه الســام( 
ــا  ــاره اســام ب ــد دوب هســتیم؛ چــون تول
تدابیــر و همــت و حماســه ی امــام ســجاد 

ــود.  ــام( ب )علیه الس

ــت:  ــوده اس ــام( فرم ــادق )علیه الس ــام ص ام
ــیِْن  ــَد اَلُْحَس ــاُس بَْع ــدَّ اَلنَّ »اِْرتَ
ــز  ــًة؛1 به ج ــاَلُم إاِلَّ ثاََلثَ ــِه السَّ َعلَیْ
ســه نفــر، همــه ی مــردم پــس از حســین 
)علیه الســام( مرتــد شــدند«. امــام ســجاد 

ــه  ــرد و بردباران ــروع ک ــو ش ــام( از ن )علیه الس

و مجاهدانــه، حماســه ای بســیار بــزرگ را 
خلــق کــرد کــه موجــب حیــات دوبــاره ی 
ــورا  ــام عاش ــا پشــتوانه قی ــد. ب اســام ش
)علیه الســام(  سیدالشــهدا  مطهــر  خــون  و 
کاری کــرد کارســتان و حــق ایــن خــون 
مطهــر را در هدایــت خلــق و ســامان 
ــدت  ــدف بلندم ــیر ه ــا در مس دادن کاره
ــا آورد  ــی به ج ــامی و اله ــت اس حاکمی
و دیگــر به عنــوان یــک کاِر ســریع در 
دســتور کار ائمــه نبــود، بلکــه بــه هدفــی 
ــام(  ــام )علیه الس ــد و ام ــل ش ــدت تبدی بلندم
بایــد بــا طراحی هــای بســیار دقیــق، 
ــوار،  ــار األن ــی، بح ــر مجلس . محمدباق  1

ص۲۲۰. ج۷1، 
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ــد.  ــی را مجــدداً شــکل می دادن ــن مبان ای
حضــرت ســجاد )علیه الســام( ســهم خــود 
ممکــن  ســطح  عالی تریــن  در  را 
بــزرگ  ازجملــه کارهــای  ادا کردنــد. 
حضــرت، تقدیــم نقشــه تمــدن اســامی 
ــه منعطــف و  ــی و البت ــان بین الملل ــا زب ب
خوش ظرفیــت و لطیــف دعــا در صحیفــه 
ــریت  ــه بش ــه جامع ــجادیه ب ــه س مبارک
ــه  ــع نقش ــود. درواق ــامی ب ــم اس و عال
تمــدن اســامی اســت کــه رضایــت 
الهــی را مبتنــی بــر آیــات کریمــه قرآنــی 
و معــارف نبــوی و علــوی و فاطمــی 

می کنــد. بازخوانــی  )ســام اهلل علیهم اجمعین( 

صلوات و مناجات شعبانیه، دو 
بال پرواز معنوی مؤمنان

ــن شــب  ــرای چنی ــه ب به نظــرم رســید ک
عزیــزی کــه هــم مــاه معّظــم شــعبان و 
ــجاد )علیه الســام(  ــام س ــم شــب والدت ام ه
و هــم مجلــس صحیفــه ســجادیه اســت، 
مناســب اســت بــا دوســتان یکــی از 
یادگارهــای امــام ســجاد )علیه الســام( را مــرور 
کنیــم کــه بــرای پــرورش دوستانشــان در 
ــده و از  ــا مان ــعبان به ج ــم ش ــاه معّظ م
مواریــث بســیار ارزشــمند عالــم اســامی 

اســت و خوشــبختانه  و عالــم تشــیع 
ــا آن آشــنا هســتید و کلماتــش را  شــما ب
ــی آســان می شــود  ــذا خیل می شناســید. ل
ــی  مــرور کــرد و مــن بعضــی از نکته های
را کــه به نظــر می رســد بیشــتر بایــد مــد 
ــر و  ــی مختص ــد، خیل ــزان باش ــر عزی نظ
ــرض  ــه  ع ــت جلس ــّد وق ــرعت در ح باس
می کنــم. طبــق قاعــده، بنابــر شــرح 
ــر  ــزارش مختص ــک گ ــر ی ــت، بناب نیس
اســت و درواقــع می شــود گفــت در یــک 
ــگاه می خواهیــم ببینیــم ایــن هدیــه ای  ن
بــرای مؤمنــان در مــاه معّظــم  کــه 
شــعبان تقدیــم کرده انــد، چگونــه اســت. 

ــان در  ــات روزِی مؤمن ــّص روای ــق ن طب
ــیم  ــود و تقس ــع می ش ــعبان توزی ــاه ش م
ــای  ــه اندام ه ــن اســت ک ــرای ای روزی ب
ــه  ــرای ورود ب ــوی  آنهــا ب ــی  و معن روحان
ضیافــت اهلل در مــاه مبــارک رمضــان 
ــن  ــاه چنی ــن م ــد. ای ــدا کن ــرورش پی پ
ســجاد  امــام  لــذا  دارد.  خصوصیتــی 
)علیه الســام( بــه کمــک مؤمنــان آمــده و 

دســتورالعملی تقدیــم کــرده کــه تــا 
ــض  ــه فی ــا ب ــعبان آنه ــاه ش ــت، م قیام
الهــی متصــل شــود. ایشــان بــه پیــروی 
امیرالمؤمنیــن  اطهر شــان  جــّد  از 
ــعبانیه  ــریف ش ــات ش ــه مناج ــام( ک )علیه الس
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را بــرای مــاه شــعبان بــه جامعــه مؤمنــان 
ارائــه کــرده، صلــوات شــعبانیه را بــه 
ــرده  اســت.  ــم ک ــان تقدی ــه ی مؤمن جامع
ایــن نقشــه راه بســیار فوق العــاده اســت؛ 
آن مناجــات شــعبانیه و ایــن صلــوات 
ــال  ــال، ب ــن دو ب ــا ای ــن ب ــعبانیه. مؤم ش
مناجــات و بــال صلــوات، در آســمان مــاه 
معّظــم شــعبان کــه مــاه رحمــت و برکــت 
و رضــوان الهــی اســت، پــرواز می کنــد و 
می توانــد در افــق بلنــد اوج بگیــرد. اینهــا 
ــان  ــای مؤمن ــده هســتند و روح ه اوج دهن
را در محیــط رحمــت و رضــوان مــاه 

ــد.  ــرواز می دهن ــعبان پ ــم ش معّظ

تراکم جلوه های معنوی در ماه 
شعبان   

طبــق نص صلــوات شــعبانیه، ماه شــعبان 
مــاه رحمــت و رضــوان اســت: »َحَفْفتـَـُه 
ْضــَواِن«.  الِرّ َو  ْحَمــِة  بِالرَّ ِمنْــَک 
ــد اوج  ــال می توان ــن دو ب ــا ای ــن ب مؤم
ــذا بایــد همــه ی دوســتان ایــن  بگیــرد. ل
ــد کــه  ــدر بدانن ــه الهــی را بســیار ق عطی
ــرت  ــر حض ــت و پرمه ــتان پربرک از دس
ســید الســاجدین )علیه الســام( بــه آنــان ارائــه 
ــال،  ــدای متع ــت. خ ــده  اس ــه ش و هدی

وجــوِد مقــدِس حضــرت ســید الســاجدین 
)علیه الســام( را ماننــد پــدر ارجمنــد  و عمــوی 

بزرگــوار  و بــرادر عزیــز و ارجمند شــان در 
ــم  ــم انســانیت تقدی ــه عال ــاه ب ــن م همی
کــرده  اســت. چنــد روز اوِل مــاه شــعبان 
ــار هــم  ــه اســت. ایــن موالیــد کن این گون
اســت، چگونــه می شــود حقــش را ادا 
کــرد؟! یکــی از ایــن تجلی هــا بــرای 
مــا کافــی اســت کــه تــاش کنیــم 
ــت ادا  ــت و معرف ــر محب ــق آن را ازنظ ح
کنیــم تــا چــه برســد بــه اینکــه  روز ســوم 
روز  )علیه الســام( و  اباعبــداهلل  مــاه، والدت 
ــل  ــرت اباالفض ــاه، والدت حض ــارم م چه
امــام  والدت  پنجــم،  روز  و  )علیه الســام( 

ــا  ــم جلوه ه ــت. تراک ــام( اس ــجاد )علیه الس س
در ایــن مــاه اســت. وجــود مبــارک خــود 
آن حضــرت نیــز یکــی از بزرگ تریــن 
ــه  ــاه ب ــن م ــه در همی ــت ک ــی اس برکات
عالــم بشــریت تقدیــم شــده و از رهگــذر 
ــِق  ــارف و حقای ــرت، مع ــود آن حض وج
الهــی ازجملــه صلــوات شــعبانیه بــه 

ــده اســت. ــادگار مان ی
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نکاتی درباره ي صلوات شعبانیه

۱. ارزش و اهمیت ویژه ی 
صلوات

مطلــب اول جایــگاه خــود صلــوات در 
عالــم معــارف مــاه اســت. الحمــدهلل و بــه 
فضــل الهــی، به مناســبت های زیــادی 
ــوات در  ــگاه صل ــبت جای ــه به مناس ازجمل
دعــای بیســتم صحیفــه مبارکه ســجادیه، 
ــم  ــوات تقدی ــاره صل ــی درب ــث مفصل بح
ــای  ــه در دعاه ــبت اینک ــم. به مناس کردی
صحیفــه ســجادیه، صلــوات جانمایــی 
ویــژه ای شــده و کارکــرد فوق العــاده ای در 
ــرورش  ــت و پ ــش تربی پاکســازی و پاالی
اخاقــی و روحانــی و عرفانــِی مؤمــِن 
ســالک دارد، بــه هــر مناســبتی، یــادآوری 
ــن  ــتیم. از بزرگ تری ــوات داش ــاره صل درب
ــان،  ــه مؤمن ــاره جامع ــی درب ــت اله عنای
ــت؛  ــوات اس ــه صل ــوت ب ــوات و دع صل
»إِنَّ  می فرمایــد:  قــرآن  در  چنان کــه 
َ َوَماَلئَِکتَــهُ ُیَصلُّــوَن َعلـَـی النَّبِيِّ  اللَّ
ــوا  ــوا َصلُّ ــَن آَمنُ ــا الَِّذی ــا أَیَُّه یَ
ــدا و  ــلِیًما؛۲ خ ــلُِّموا تَْس ــِه َوَس َعلَیْ
فرشــتگانش بــر پیامبــر درود می فرســتند. 
ــر او  ــد، ب ای کســانی کــه ایمــان آورده ای
ــی  ــش به خوب ــه فرمان ــتید و ب درود فرس

. احزاب: ۵۶.  2

ــدای  ــط خ ــه توس ــد«. اینک ــردن نهی گ
متعــال بــا ایــن تشــریفات بــرای اتصــال 
فکــری و ذکــری و عاطفــی و عملــی 
بــه ســاحت قــدس نبــوِی پیامبــر اعظــم 
)صلی اهلل علیه وآلــه( دعــوت شــدیم، فراخوانــی 

ارادت  عــرض  ورودی اش  کــه  اســت 
خاضعانــه و گــرم و صمیمانــه و یــک 
تحیــت داغ و پرفــروغ و آکنــده از شــوق و 
محبــت بــه محضــر پیامبــر عظیم الشــأن 
)صلی اهلل علیه وآلــه( اســت کــه می شــود صلــوات. 

ــم در کاِر درود  ــتگاْن دائ ــد و فرش خداون
ــال و  ــِم جم ــی اعظ ــر تجل ــتادن ب فرس
جــال حضــرت حــق، یعنــی محمــد 
مصطفــی )صلی اهلل علیه وآلــه( هســتند. ســپس 
ــم  ــما ه ــد، ش ــا نمانی ــان ج ــود مؤمن فرم
بــه خــدا و فرشــتگان بپیوندیــد. از مرتبــه 
ــری  ــری و ذک ــی و فک ــاط عاطف آن ارتب
ــام  ــا مق ــد ت ــروع کنی ــرض ارادت ش و ع
ــر  ــا در براب ــام معن ــلیم به تم ــامخ تس ش
ــال  ــروردگار متع ــده پ ــق برگزی ــد مطل عب

ــق. ــرت ح ــِم حض ــول اعظ و رس

ــه آن بخــش تحیتــی را پاســخ  مــا چگون
ــات  ــه ی مقدم ــذف هم ــا ح ــم؟ ب بگویی
و  این گونــه  بایــد  گفته انــد  مــا  بــه 
ویژگــِی  ایــن  بــا  قالــب  همیــن  در 
جامــِع مرتــِب قالب گیری شــده باشــد. 
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ــه در آن،  ــت ک ــا اس ــری اش دع قالب گی
هــم توحیــد هســت، هــم نبــوت هســت، 
هــم والیــت و بــا ماحظــه ای توجــه بــه 
عالــم آخــرت نیــز هســت؛ یعنــی امهــات 
معــارف مــا در ایــن قالــب گنجانــده شــده 
ــک  ــت. ی ــده اس ــوات ش ــمش صل و اس
ــد  ــش گفته ان ــم برای ــم ه ــه و متم تکمل
کــه اگــر مؤمنــان خواســتند از آن متمــم 
ــل  نیــز اســتفاده کننــد و بگوینــد: »َو َعجِّ
ــت،  ــم اس ــرای تتمی ــن ب ــم«. ای َفَرَجه
ــواِت  ــوات مشــهور، صل ــا خــوِد آن صل ام
جامــِع مرتــب و مقبــول و مــورد عنایتــی 
اســت کــه در بیــن اذکاِر مــا خیلــی ارائــه 

ــده  اســت.  ش

۲. صلوات، ذکری ویژه و 
استثنایی

ــه  ــی اســت ک ــاب باطراوت ــر ب ــاب الذک ب
هســت  اذکار  اقســام  و  انــواع  آن،  در 
دارد.  گشایشــی  و  کاربــرد  هرکــدام  و 
کلیــدی بــرای قفل هایــی در فکــر و 
روان و جــان در محیــط زندگــی انســان و 
تعامــات و اتصــاالت و ارتباطــات اســت. 
مــا از یک ســو بــا هدف هایــی و از ســوی 
ــن  ــرو هســتیم. ای ــی روب ــا موانع دیگــر ب

ــت  ــا هدای ــمت هدف ه ــا را به س اذکار م
می دهــد و موانــع را بــرای مــا کنــار 
می زنــد. نقــش عجیبــی دارد. بــاب ذکــر، 
ــن جلوه هــای  ــاب خاصــی اســت. در بی ب
ذکــری، ذکــری جامع تــر و شــیرین تر 
و  پاک کننده تــر  و  کارگشــاتر  و 
به مقصدرســاننده تر  و  ســرعت بخش تر 
ــدام  ــیم. اذکار هرک ــوات نمی شناس از صل
ویــژه ای،  گشــایش  و  مقصــد  بــرای 
ــاز  ــی را ب ــل خاص ــد و قف ــری دارن کارب
می کننــد و مســیر ویــژه ای را همــوار 
ــد همــه ی  ــوات کلی ــی صل می ســازند، ول
قفل هــا اســت. هیــچ مانعــی نیســت، 
ــر  ــوان ب ــوات می ت ــا صل ــه ب ــر اینک مگ
آن فائــق شــد. چنیــن امکانــی در اختیــار 
ــز و راز و  ــیار رم ــه بس ــت ک ــان اس انس

مطلــب دارد. 

صلــوات بــرای همــه ی حــاالت و شــرایط 
ــی  ــر مکان ــا و در ه ــد و زمان ه و مقاص
توصیــه شــده؛ منتهــا در بعضــی مواقــف 
ــه  ــژه دارد. ازجمل ــه وی ــا توصی و زمان ه
مــواردی کــه توصیــه ویــژه و امــِر خــاص 
ــن  ــت. ای ــعبان اس ــم ش ــاه معّظ دارد، م
نکتــه کــه می گویــم، دقیــق اســت و 
امــر خــاص و ویــژه دارد. صلــوات مــورد 
ــش  ــه و فراوان ــرار گرفت ــاص ق ــد خ تأکی
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اســراری دارد. شــاید یکــی از دالیــل 
ــاه  ــن م ــژه ای ــبت وی ــئله، نس ــن مس ای
ــن  ــای ای ــد. اقتض ــم باش ــر اعظ ــا پیامب ب
ــرم  ــر اک ــه پیامب ــه ب ــر، توج ــه و ذک توج
آن  بــه  ارادت  عــرض  و  )صلی اهلل علیه وآلــه( 

)صلوات اهلل علیهم اجمعیــن(  اهل بیــت  و  حضــرت 
اســت کــه بهتریــن روش توجــه و ارادت، 

ــت. ــوات اس صل

۳. شعبان، ماه صلوات

ــد بســیار قــدر  مــاه معّظــم شــعبان را بای
ــًا  ــام( اساس ــجاد )علیه الس ــام س ــت. ام دانس
ذکــر صلــوات را به عنــوان پرچــم مبــارزه 
ــی  ــی و تربیت ــی، فرهنگ ــی اجتماع سیاس
ــه  ــه اش، صحیف ــته و نمون ــود برافراش خ
ــه  ــه در هم ــت ک ــجادیه اس ــه س مبارک
جــای آن، صلــوات اســت. در همیــن 
دعــای مــکارم ببینیــد صــدر هــر بخــش 
ــاه  ــرای م ــت و ب ــی اس ــرازی صلوات و ف
ــه  ــا ارائ ــم شــعبان به طــور خــاص ب معّظ
ــک  ــان کم ــه مؤمن ــعبانیه ب ــوات ش صل

ــرده  اســت. ک

ــژه ای در  ــاه وی ــعبان، م ــم ش ــاه معّظ م
ــت  ــی اس ــار بندگ ــش و به ــل نیای فص

ــا  کــه از مــاه رجــب شــروع می شــود و ت
ــارک رمضــان ادامــه دارد.  ــان مــاه مب پای
در مقایســه بــا مــاه رجــب و مــاه مبــارک 
رمضــان، دعــا و ذکــر در آن خیلــی کــم 
اســت. محــدث عالی قــدر، مرحــوم حــاج 
شــیخ عبــاس قمــی )اعلی اهلل مقامه الشــریف( در 
کتــاب شــریف مفاتیــح، بــرای مــاه معّظم 
ــرده  ــر ک ــعبانیه ذک ــات ش ــعبان مناج ش
ــد.  ــا آن را می خواندن ــه ی امام ه ــه هم ک
چقــدر جالــب اســت کــه یــک مناجــات را 
همــه ائمــه می خواندنــد. ســپس صلــوات 
شــعبانیه اســت و بقیــه اش، ذکــر اســتغفار 
اســت، آن هــم در چنــد قالــب خــاص، نــه 
ــاه رجــب داشــتیم.  ــه در م ــا تنوعــی ک ب
ــرای  ــود را ب ــاص خ ــای خ ــا پیام ه اینه
ــرای  ــه ب ــالک دارد ک ــی س ــز ذهن تمرک
ــاده  ــان آم ــارک رمض ــاه مب ــه م ورود ب

شــود. 

ــه و  ــرار گرفت ــا ق ــعبانیه اینج ــوات ش صل
ــت  ــته ای اس ــه ی برجس ــد نمون ــزو چن ج
کاربــری  دارای  شــعبان  مــاه  در  کــه 
خــاص اســت. امــام ســجاد )علیه الســام( ایــن 
لطــف بــزرگ را در حــق مؤمنــان کــرده و 
ایــن امــکان ویــژه را در اختیــار آنهــا قــرار 
داده  اســت. می شــود گفــت صلواتــی 
جامــع، ولــی از جهتــی اختصاصــی بــرای 
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مــاه معّظــم شــعبان اســت. ترکیبــی دارد 
کــه بــرای مــاه شــعبان اســت. در مناجات 
شــعبانیه تصریحــی بــه مــاه شــعبان 
نشــده  اســت؛ فضایــش تــا پایــان، فضای 
ــعبانیه،  ــوات ش ــا صل ــت؛ ام ــی اس مناجات
اختصاصــِی ایــن مــاه اســت و اصــًا 
بــرای مــاه معّظــم شــعبان ســاخته شــده . 
ــگام زوال  ــه هن ــده ک ــه ش ــه توصی البت
ــاز  ــت نم ــدوداً وق ــه ح ــود ک ــده ش خوان
ــان اســت کــه  ظهــر اســت. شــیوه مؤمن
ــی  ــای نوران ــن دع ــر ای ــاز ظه ــد از نم بع
ــد.  ــت می کنن ــارک را قرائ ــوات مب و صل
ــا  ــود؛ ام ــت ش ــه مراقب ــت ک ــوب اس خ
ایــن مســئله مانــع نشــود کــه چــون برای 
زوال و وقــت ظهــر وارد شــده، اگــر ظهــر 
ــد. حتمــًا در  نشــد، انســان از آن جــا بمان
ــه  ــه ب ــعبان، مراجع ــم ش ــاه معّظ ــام م ای
ــا باشــد.  ــوات شــعبانیه دســتور کار م صل
ــراغ  ــتان را س ــی از دوس ــن بعض ــه م البت
می کننــد،  مراجعــه  مکــرر  کــه  دارم 
ــه بــه قصــد  بعضــی را می شناســم کــه ن
ورود، بلکــه بــه قصــد نــور گرفتــن، بعــد 
ــد.  ــرب و عشــا هــم می خوانن ــاز مغ از نم
ــه  ــت ک ــن نیس ــش ای ــه معنای آن توصی
ــه در  ــی، بلک ــر نخوان ــای دیگ در وقت ه
ــت  ــتر و فضیل ــت بیش ــر فضیل زوال ظه

اینجــا گاهــی  دارد. شــیطان  خاصــی 
ظهــر  می گویــد  می کنــد،  رهزنــی 
ــر روز  ــه، ه ــم. ن ــردا بخوانی ــه نشــد، ف ک
حتمــًا در دســتور کارتــان باشــد. اگــر 
ــواب  ــل از خ ــا قب ــًا ت ــد، حتم ــا ماندی ج
ــور ایــن صلــوات  هروقــت توانســتید، از ن
نورانــی بهره منــد شــوید. مواظــب باشــید 
ــرت ها دارد. ــه حس ــد ک ــت ندهی از دس

۴. سند محکم صلوات شعبانیه 

ایــن متــن نورانــی، جــزو متن هــای 
معتبــر اســت. مــا از امــام ســجاد )علیه الســام( 
داریــم.  عالــی  معتبــِر  بســیار  متــون 
ــه  ــم ک ــن اهلل را داری ــارت امی ــًا زی مث
)علیهم الســام(  ائمــه  زیارت هــای  بیــن  در 
بی نظیــر اســت؛ هــم زیــارت خــاص 
اســت، در عیــن حــال  امیرالمؤمنیــن 
زیــارت جامعــه همــه ائمــه )علیهم الســام( 
ــه  ــتنادش ب ــح اس ــِت صحی ــت. روای اس
ــیار  ــت. بس ــم اس ــت و محک ــوم اس معص
صحیــح و معتبــر و محــل اجمــاع اســت. 
ــجاد  ــام س ــی از ام ــی این چنین نمونه های
ــزو  ــعبانیه ج ــوات ش ــم. صل ــام( داری )علیه الس

ــه از  ــر و صحیحــی اســت ک ــون معتب مت
ناحیــه آن امــام بــزرگ و عزیــز و کریــم 
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و مهربــان بــه مــا رســیده  اســت. جنــاب 
شــیخ  )اعلی اهلل مقامه الشــریف(  طوســی  شــیخ 
ــیعه اســت، در  ــزرگ ش ــیِخ ب ــه و ش طائف
ــاح المتهجــد«  کتــاب شــریف »مصب
ــژه  ــد، به وی ــم آورده ان ــران ه آورده، دیگ
آنهــا کــه کتاب هــای دعــای معتبــر 
ــب  ــی. جال ــاب کفعم ــد جن ــد، مانن دارن
ــی ســیدبن  ــه، یعن اســت کــه ســید طائف
ــریف  ــاب ش ــم آن را در کت ــاووس ه  ط
ــای  ــزو متن ه ــذا ج ــال« آورده؛ ل »اقب
ــت. ــروف اس ــده و مع ــر و شناخته ش معتب

ــند و  ــر س ــه ازنظ ــت ک ــم اس ــی مه خیل
اعتبــار، مشــکل نــدارد. اگرچــه در ارتبــاط 
بــا متــون دعایــی و ذکــری قاعــده 
ــال  ــت دنب ــد و الزم نیس ــهیل می آی تس
ــد  ــرق می کن ــی ف ــا خیل ــد، ام ــند بروی س
کــه متنــی دارای صحــت انتصــاب قــوی 
ــرافت های  ــزو ش ــودش ج ــن خ ــد. ای باش

ــی اســت.  ــن نوران ــن مت ای

۵. آمیخته شدن صلوات 
شعبانیه با دعا 

قالــب اصلــی صلــوات شــعبانیه دعــا 
صلــوات.  چینــش  بــا  منتهــا  اســت، 
اســت.  فضیلت هایــش  جــزء  این هــم 
صلــوات در ایــن دعــا پــرورش پیــدا 
)علیه الســام(  ســجاد  امــام  اســت.  کــرده  
ــت  ــرورش داده  اس ــا پ ــوات را در دع صل
و گاهــی بــا مقامــات اولیــا پــرورش 
ــب  ــات و مرات ــه مقام ــی ب ــد؛ یعن می ده
ــه در  ــردازد؛ ازجمل ــا می پ ــگاه اولی و جای
فــراز اول می گویــد: »اللُّهــمَّ َصــلِّ 
ــٍد َشــَجَرِة  ــٍد َوآِل ُمَحمَّ َعلــی ُمَحمَّ
الِرّســالَِة،  َوَموِضــِع  ِة،  النُّبُــوَّ
َوَمْعــِدِن  الَْمالئَِکــِة،  َوُمْختَلَــِف 
الَْوْحــِی؛  بَیْــِت  َوأَْهــِل  الِْعلْــِم، 
خدایــا، بــر محمــد و خانــدان محمــد درود 
فرســت، درخــت نبــوت و جایــگاه رســالت 
ــدن  ــتگان و مع ــد فرش ــل آمدوش و مح
ــج ویژگــی  ــواده وحــی«. پن دانــش و خان
در همــان بخــش نخســت بــرای محمــد 
ــمارد  ــد )ســام اهلل علیهم اجمعین( برمی ش و آل محم
در  ویژگی هــا  ایــن  از  هرکــدام  کــه 
ــا  ــام( ب ــت )علیهم الس ــبت اهل بی ــی نس معرف
ــگاه  ــا جای ــه آنه ــر اســت و مجموع پیامب
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رســالت الهــی را نشــان می دهــد. 

تقابل شجره طیّبه و شجره 
خبیثه

ِة« اســت  ایــن ویژگــِی »َشــَجَرِة النُّبُــوَّ
ــه ای اســت کــه  کــه همــان شــجره طیب
ــًة  ــت: »َکلَِم ــده  اس ــم آم ــرآن کری در ق
َطیِّبَــًة َکَشــَجَرٍة َطیِّبَــٍة أَْصلَُهــا 
ــَماِء ُتْؤتِي  ثَابـِـٌت َوَفْرُعَهــا ِفــي السَّ
ــا؛3  ــِإْذِن َربَِّه ــٍن بِ ــا ُکلَّ ِحی أُُکلََه
ــاک  ــد درختــی پ ــاک کــه مانن ســخنی پ
اســت کــه ریشــه اش اســتوار و شــاخه اش 
ــر دم  ــوه اش را ه ــت. می ــمان اس در آس
روز  می دهــد«.  پــروردگارش  اذن  بــه 
درخــت کاری مثــال فوق  العــاده  ای اســت. 
اآلن فرصــت نیســت، وگرنــه انســان 
ــت  ــاب درخ ــل در ب ــک فص ــد ی می توان
ــاره  ــروز درب ــری دی ــد. رهب ــت کن صحب
درخــت و درخــت کاری نکته هــای خیلــی 
ــد.  ــایی فرمودن ــی و راهگش ــق و فن دقی
ــود.  ــاوت ب ــدر متف ــد چق ــر را دیدی تعابی
ــی  ایشــان درخــت کاری را اقدامــی انقاب
می داننــد. حــاال انقابی هــا کجاینــد؟ 
اقــدام دینــی و انقابــی این گونــه اســت. 

. ابراهیم: ۲۴ـ۲۵.  3

مــن هــرگاه  اســت.  خیلــی عجیــب 
درخت هــا را می بینــم، یــاد آن تمثیــل 
دســت های  می گفــت  کــه  می افتــم 
ــه  ــد ب ــف خداون ــماِن لط ــه آس ــن ب زمی
ــًا  ــا نوع ــت. درخت ه ــته اس ــا برافراش دع
ســربلندند، غیــر از بعضــی درخت هــا 
کــه ســربه زیرند. حالــت درختــان، حالــت 
ــت،  ــی اس ــدس ربوب ــاحت ق ــه س ــا ب دع
همــه  دســت دعــا به ســوی آســمان بلنــد 

کرده انــد.

در هــر صــورت در قــرآن کریــم دو نــوع 
ــه و  ــجره طیب ــک ش ــم: ی ــجره داری ش
یــک شــجره خبیثــه. شــجره طیبــه، 
محمــد  آل  و  محمــد  اعایــش  حــِد 
بــه  تمثیــل  و  اســت  )صلوات اهلل علیهم اجمعیــن( 

زیبایــی طراحــی شــده؛ از ریشــه تــا 
ــی  ــوه. در روایت ــا می ــاخه، ت ــا ش ــه، ت بدن
ــدس  ــود اق ــر وج ــه اگ ــد ک ــارت دادن بش
حضــرت خاتــم ریشــه »الشــجرة النبــوة« 
ــن درخــت شــیعیان  اســت، برگ هــای ای
ان شــاءاهلل کــه  ببالیــد،  مــا هســتند. 
ــی  ــتید. خیل ــی هس ــش جنابعال ــک برگ ی
افتخــار دارد. تصــورش انســان را به وجــد 
مــی آورد. تصــور اینکــه برگــی از درخــت 
محمــد و آل محمــد )صلوات اهلل علیهم اجمعیــن( و 
ایــن شــجره طیبــه باشــیم، حــال عجیبی 
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ــه  ــی ک ــا برگ ــد، منته ــه انســان می ده ب
نیفتــد؛ زیــرا گاهــی بعضی هــا  تــا آخــرش 
و  نیفتیــد  کــه  ان شــاءاهلل  نمی ماننــد. 
ــزو  ــینید و ج ــار بنش ــه ب ــدا ب ــف خ به لط
ــه  ــجره طیب ــن ش ــرای ای ــکوفه ها و ب ش
زینــت باشــید. نقطــه مقابــِل »الشــجرة 
ــا  ــت. اینج ــه اس ــجره خبیث ــوة«، ش النب
وقتــی می خواهــد ریشــه تمــام رســاالت 
ــم  ــه عال ــاق اتصــال انســان ب الهــی و آف
ــد،  ــک کلمــه خاصــه کن ــدس را در ی ق
ــه  ِة« ک ــوَّ ــَجَرِة النُّبُ ــد: »َش  می فرمای
ــت.  ــه« اس ــجرة الطیب ــان »الش هم
ریشــه آن درخــت پــاک، وجــود مقــدس 
ــه  ــت، صدیق ــن درخ ــره ای ــر و پیک پیامب
طاهــره و امیرالمؤمنین )علیهم الســام( هســتند. 
ــام اهلل علیهم اجمعین( و  ــدی )س ــه ه ــاخه ها ائم ش
ــته  ــیعیان هســتند و پیوس ــش ش برگ های
میــوه می دهــد. میــوه اش انــواع و اقســام 
ــل  ــکارم و فضائ ــرات و م ــا و خی خوبی ه
و  فکــری  و  اخاقــی  زیبایی هــای  و 
ــی  ــط زندگ ــه در محی ــت ک ــوی اس معن
انســان ها پیوســته ایــن میــوه برقــرار 
اســت و می رســد و در دســترس  قــرار 
شــیرین  را  بشــریت  کام  و  می گیــرد 
شــروع  این گونــه  صلــوات  می کنــد. 

می شــود.

طبــق روایــات، شــجره خبیثــه کــه اصــل 
و اصــول همــه ی خباثت هــا اســت، جلــوه 
ویــژه اش خانــدان نحــس و کثیــف و پلیــد 
بنی ســفیان هســتند. البتــه از مصادیقــش 
هســتند، منحصــر بــه اینهــا نیســت، 
ــه  ــجره خبیث ــزرگ ش ــق ب ــا از مصادی ام
ــْت  ــٍة اْجتُثَّ هســتند. »َکَشــَجَرٍة َخبِیثَ
ــْن  ــا ِم ــا لََه ــْوِق اْلَْرِض َم ــْن َف ِم
ــت  ــاک اس ــی ناپ ــون درخت ــَراٍر؛۴ چ َق
کــه از روی زمیــن َکنــده شــده و قــراری 
ــا  ــری از آنه ــچ اث ــد هی ــدارد«. می بینی ن
ــه  ــه ک ــجره طیب ــاِف ش ــد، برخ نمی مان
امتــداد دارد و کوثــر فاطمــی اســت. البتــه 
آنجــا یــک وعــده بــه مــا داده شــده: اگــر 
ــدای  ــیم، خ ــان باش ــان ایم ــر پیم ــر س ب
ــُت  ــد: »ُیثَبِّ ــت می کن ــا را تثبی ــال م متع
ــِت  ــْوِل الثَّابِ ــوا بِالَْق ُ الَِّذیــنَ آَمنُ اللَّ
ــا َوِفي اْلِخــَرِة؛۵  نْیَ ــاِة الدُّ ِفــي الَْحیَ
خــدا کســانی را کــه ایمــان آورده انــد، در 
زندگــی دنیــا و آخــرت بــا ســخن اســتوار 
ــان را در  ــر خودت ــد«. اگ ــت می گردان ثاب
جهــت تقــوا نگــه داریــد، خــدای متعــال 
شــما را در ایــن اتصــال تثبیــت می کنــد.

. همان: ۲۶.  4

. همان: ۲۷.  5
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تنها راه اتصال به شجره طیّبه

ــه  ــجره طیب ــه ش ــان ب ــاءاهلل اتصالت ان ش
محمــد و آل محمــد )علیهم الســام( تــا قیامــت 
باقــی خواهــد مانــد. خیلــی مواظــب 
نقطــه اتصــال باشــید؛ نقطــه اتصــال بــه 
شــجره طیبــه، تقــوا اســت. حضــرت رضــا 
ــد  ــح گفتن ــی صری ــی خیل )علیه الســام( در بیان

فقــط تقــوا اســت. بــه مــا دســتور داده اند: 
 َ »یـَـا أَیَُّهــا الَِّذیــَن آَمنـُـوا اتَُّقــوا اللَّ
اِدِقیَن؛۶ ای کســانی  ــَع الصَّ َوُکونُــوا َم
کــه ایمــان آورده ایــد، از خــدا پــروا کنید و 
بــا راســتان باشــید«. اگــر می خواهیــد بــا 
ایــن خانــدان مطهــر باشــید و عضــو ایــن 
خانــواده شــوید، یــک راه بیشــتر نــدارد و 
ــد  ــور نکنی ــت. تص ــی اس ــوای اله آن، تق
ــای  ــوا به معن ــود دارد. تق ــری وج راه دیگ
تنظیــم  فراخــش،  و  گســترده  بســیار 
کــردن خــود در همــه ی ســاحت های 
ــا نقشــه الهــی. فکــر و ذکــر  شــخصی ب
ــردی  ــت را از جهــت ف و اخــاق و اعمال
همــه ی  در  اجتماعــی  و  خانوادگــی  و 
ــت  ــه رضای ــا نقش ــاد ب ــاحت ها و ابع س
ــود  ــن می ش ــی. ای ــگ کن ــی هماهن اله
تقــوا. وقتــی در ایــن مقــام باشــید، متصل 
هســتید. آنــگاه خــدا هــم شــما را یــاری 

. توبه: 11۹.  6

ــه  ــن مرحل ــر از ای ــد. اگ ــت می کن و تثبی
بــه ســامت بگذریــد، خــدا شــما را نگــه 
مــی دارد و جــزو ایــن شــجره طّیبــه کــه 

طوبــای بهشــتی اســت، خواهیــد بــود. 

می فرمایــد:  دیگــر  جــای  در  قــرآن 
ــَجَرَة الَْملُْعونـَـَة ِفــي الُْقــْرآِن  »َوالشَّ
إاِلَّ  یَِزیُدُهــْم  َفَمــا  ُفُهــْم  َونَُخوِّ
ــت  ــز[ آن درخ ــًرا؛۷ و ]نی ــا َکبِی ُطْغیَانً
بــرای  جــز  را  قــرآن  در  لعنت  شــده 
آزمایــش مــردم قــرار ندادیــم و مــا آنــان 
ــان  ــر طغی ــی جــز ب را بیــم می دهیــم، ول
ــْم«  ــد«. »یَِزیُدُه بیشــتر آنهــا نمی افزای
ــن  ــل ف ــی بعضــی از اه ــل اســت، ول فع
ــد   ــه، یزی ــجره خبیث ــد در آن ش می گوین
خداونــد  اســت.  خبیث تــر  همــه  از 

همه شــان را لعنــت کنــد!

پنج ویژگی برجسته اهل بیت

در فــراز اول صلــوات شــعبانیه، پنــج 
ــان  ــت )علیهم الســام( بی ــرای اهل بی ویژگــی ب
ــرای  ــدام ســرفصلی ب ــه هرک می شــود ک
یــک بخــش از معــارف والیــی، ازجملــه 
ِة« اســت.  همیــن »َشــَجَرِة النُّبُــوَّ
ــگاه رســالت  ــالَِة« جای س ــِع الِرّ »َموِض

. إسرا: ۶۰.  7
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ــِة«  ــِف الَْمالئَِک ــت. »ُمْختَلَ ــی اس اله
اســت.  فرشــتگان  رفت وآمــد  محــل 
»َمْعــِدِن الِْعلْــِم« مرکــز و مخــزن 
»أَْهــِل  اســت.  اینجــا  الهــی  علــم 
ــِت الَْوْحــی« ایــن خانــدان بــا یــک  بَیْ
ــک  ــر ی ــوند. اگ ــناخته می ش ــدواژه ش کلی
خانــه باشــد کــه بــر آنجــا وحــی یک جــا 
نــازل شــده باشــد، اهــل آن خانــه محمــد 
و آل محمــد )ســام اهلل علیهم اجمعین( هســتند. لــذا 
ــت  ــت والی ــوت و حقیق ــت نب ــن حقیق بی
ــدارد، اینهــا یکــی  هیــچ فصلــی وجــود ن

ــتند. ــازی نیس ــل جداس ــت و قاب اس

۶. یگانه کشتی نجات

ــه  ــده ک ــتی آم ــل کش ــراز دوم تمثی در ف
در کلمــات اولیــای خــدا هــم بیــان شــده 
ــٍد  ــمَّ َصــلِّ َعلــی ُمَحمَّ اســت. »اللُّه
الْجاِریَــِة  الُْفلْــِک  ــٍد  ُمَحمَّ َوآِل 
خدایــا،  الْغاِمــَرِة؛  اللَُّجــِج  ِفــی 
درود  محمــد  خانــدان  و  محمــد  بــر 
ــای  ــتی روان در اقیانوس ه ــت، کش فرس
ــا  ــاط ب ــتی در ارتب ــر کش ــق«. تعبی عمی
اهــل بیــت )علیهم الســام( بــا پرچمــداری 
فوق العــاده ای  بســیار  تعبیــر  پیامبــر، 
ــای  ــَرِة« دریا ه ــِج الْغاِم ــت. »اللَُّج اس

ــگ و  ــر از نهن ــق و پ ــیار عمی ــّواج بس م
کوســه و چیزهــای خطرنــاک و گــرداب و 
مخاطــرات عجیــب و غریــب. وســط ایــن 
ــک  ــرات، ی ــا و مخاط تاطــم و گرداب ه
راه نجــات بیشــتر نیســت. در مقــام شــرح 
ــت  ــل بیس ــا حداق ــه اینج ــتیم، وگرن نیس
ســی مجلــس مباحثــه می خواهــد. کلمــه 
ــا  ــت. ت ــف اس ــی لطی ــا خیل ــه اینج جاری
ایــن دنیــای پــر از ســتم و جــور و نادانــی 
ــن کشــتی لطــف  و گمراهــی هســت، ای
خــدای متعــال هم هســت. جاریــه در متن 
ــان اســت، در دســترس  ــم و زم ــن عال ای
شــما اســت. ایــن بشــارت بســیار بزرگــی 
ــدا  اســت. هرکــس می خواهــد نجــات پی
کنــد، ایــن کشــتی پذیــرش دارد. هرکس 
امنیــت  می شــود.  غــرق  نمی خواهــد، 

ــت.  ــا اس ــط در اینج فق

۷. نجات در مالزمت با اهل بیت 
است 

ادامــه اش لطیــف اســت، در مــورد ارتبــاط 
اســت کــه ارتبــاط بــا ایــن کانــون 
هدایــت الهــی چگونــه بایــد باشــد و 
ــت:  ــده اس ــان ش ــزام بی ــدواژه الت ــا کلی ب
»یَْأَمــُن َمــْن َرِکبَهــا، َویَْغــَرُق َمــْن 
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ــاِرٌق،  ــْم م ُم لَُه ــدِّ ــا، الُْمتََق تََرَکَه
ِزُم  ــْم زاِهــٌق، َوالــالَّ ــُر َعنُْه َوالُْمتََأخِّ
ــل  ــه آن توس ــه ب ــٌق؛ هرک ــْم الِح لَُه
ــد و هرکــه آن را رهــا  ــی یاب ــد، ایمن جوی
کنــد، غــرق شــود. پیش افتــاده از آنهــا از 
دیــن خــارج اســت و عقب مانــده از آنــان 
ــه  ــان ملحــق ب ــراه آن ــود اســت و هم ناب
ــد،  ــو بیفت ــه جل ــی ک ــت«. کس ــق اس  ح
ــارج  ــدا خ ــن خ ــت، از دی ــارق« اس »م
ــد، »زاهــق« اســت و  شــده. عقــب بمان
هــاک می شــود. یــک راه بیشــتر وجــود 
ِزُم لَُهــْم الِحــٌق«.  نــدارد: »َوالــالَّ
بســیار  تعبیــر  »رکبهــا«  کلمــه ی 
لطیفــی دارد؛ یعنــی بایــد کامــًا مرتبــط 
و متصــل و هماهنــگ و زیــر ســایه قــرار 
ــش  ــد. راه ــدا کن ــات پی ــا نج ــرد ت بگی
فقــط همیــن »لــزوم« اســت. »لزمــه« 
ــی  ــورد. شــما وقت ــد خ ــه او پیون ــی ب یعن
ــالزم«  ــد، »م ــی را می گیری ــت کس دس
هماهنــگ  او  بــا  کامــًا  می شــوید، 
وضعیــت  ایــن  در  می کنیــد.  حرکــت 
ــر  ــدارد. اگ ــده ای ن ــد، فای ــو بروی ــر جل اگ
ــا  ــدارد و ب ــده ای ن ــز فای ــد نی عقــب بمانی
او مازمــت نداشــتید. فقــط کســی اهــل 

ــت. ــازم اس ــه م ــت ک ــات اس نج

ــال ها اســت  ــاده اســت! س ــدر فوق الع چق
کــه از عّشــاق ایــن صلــوات هســتم. 
انســان را ســحر  مســت کننده اســت. 
می کنــد. به قــدری زیبــا و پرنکتــه اســت 
ــد،  ــان آن را می خوان ــار انس ــر ب ــه ه ک
و  الهــی  معرفــت  از  جدیــدی  ابــواب 
معرفــت اولیــای الهــی پیــش رویــش بــاز 

ــت. ــی اس ــز عجیب ــود. چی می ش

۸. بشارت و الهام فراز سوم 
صلوات شعبانیه

ــی  ــوت و وح ــا نب ــبت ب ــراز اول در نس ف
الهــی و ولی شناســی بــود. فــراز دوم، 
عبــارت از بشــارِت دسترســی و ارتبــاط و 
اتصــال بــود کــه راهــش تبعیــت و تــازم 
و هماهنگــی اســت؛ هماهنگــی فکــری، 
ــی  ــری، هماهنگــی اخاق هماهنگــی ذک

ــدا کــردن.  و شــباهت پی

ــت  ــارت اس ــم بش ــوم، ه ــراز س ــا ف ام
و هــم الهــام. بشــارتش ایــن اســت 
بــرای  کریمانــه،  خانــدان  ایــن  کــه 
لحظه هــای ســخت و دشــوار زندگــی 
ــاه  ــما، پن ــای ش ــرای بی پناهی ه ــما، ب ش
و آرامــش و نگهــدار و فریــادرس هســتند: 
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َوِغیــاِث  الَْحِصیــِن،  »الَْکْهــِف 
َوَملَْجــِإ  الُْمْســتَِکیِن،  الُْمْضَطــرِّ 
ــَن؛  ــِة الُْمْعتَِصِمی ــَن، َوِعْصَم الْهاِربِی
پناهــگاه محکــم و فریــادرس بیچــارگاِن 
ــتاویز  ــگان و دس ــاه گریخت ــده و پن درمان
ــه،  ــدازان«. کریمان ــرای چنگ ان ــتوار ب اس
اوج  در  و  مادرانــه  پدرانــه،  مهربانانــه، 
ــن  ــال ای ــت دنب ــت و عشــق و لطاف محب
هســتند کــه شــما را در آغــوش بگیرنــد. 

ــتید. ــرو هس ــی روب ــن خاندان ــا چنی ب

امــا الهامــش ایــن اســت کــه اگــر شــما 
ــید،  ــته باش ــباهت داش ــد ش ــم بخواهی ه
ــر شــما  ــی اگ ــه شــوید . یعن ــد این گون بای
ــاری از  ــید، آث ــازم باش ــتید م ــم خواس ه
ــود  ــد در وج ــم بای ــا ه ــن ویژگی ه همی
ــم  ــرای همــه ی عال ــا ب شــما باشــد. اینه
ــاِث  ــِن« و »َوِغی ــِف الَْحِصی »الَْکْه
ــِإ  ــتَِکیِن« و »َوَملَْج ــرِّ الُْمْس الُْمْضَط
ــد  ــرای ح ــما ب ــتند، ش ــَن« هس الْهاِربِی
ــان  ــاش. مهرب ــه ب ــری این گون محدودت
بــاش، دســت لطــف خــدا بــاش، کریــم و 
مهربــان و پنــاه بــاش. خشــک و بــی روح 
گــرم  نبــاش،  بی خاصیــت  و  ســرد  و 

ــی اســت. ــی لطیف ــه خیل ــاش. نکت ب

ــواب دیگــری  ــی، اب ــوات نوران ــه صل ادام

بــه مــا  را   اســت و کثــرت صلــوات 
َصــلِّ  »اللُّهــمَّ  می کنــد:  یــادآوری 
ــالًة  ــٍد َص ــٍد َوآِل ُمَحمَّ ــی ُمَحمَّ َعل
َو  ِرضــاً،  لَُهــْم  تَُکــوُن  َکثِیــَرًة 
ــٍد أَداًء  ــٍد َوآِل ُمَحمَّ لَِحــقِّ ُمَحمَّ
ــا  ٍة یَ ــوَّ ــَک َوُق ــْوٍل ِمنْ ــاًء بَِح َوَقض
َربَّ الْعالَِمیــَن؛«. ازطریــق صلــوات 
کلمــه  واقعــی  و  حقیقــی  به معنــای 
می توانیــد در مســیر ادای حقــوق محمــد 
و آل محمــد )علیهم الســام( قــرار بگیریــد؛ 
ــد،  ــا کنی ــتید، قض ــا گذاش ــه ج ــه آنچ چ
چــه آنچــه اآلن بــه گــردن شــما اســت، 

ادا کنیــد. 

۹. سه خواسته اصلی و 
راهبردی

ــه ی  ــی هم ــارک و تعال ــد تب اآلن خداون
دعــای  اجابــت  بــرای  را  ظرفیت هــا 
ــوات  ــرار داد. صل شــما در دســترس تان ق
ــاز  ــا را ب ــه ی دره ــت، هم ــه اس این گون
می کنــد. حــال می گوییــد: »َواْعُمــْر 
ُتْخِزنِــی  َواَل  بِطاَعتِــَک،  َقلْبِــی 
بَِمْعِصیَتِــَک، َواْرُزْقنِــی ُمواســاَة 
ــَک،  ــْن ِرْزِق ــِه ِم ــْرَت َعلَیْ ــْن َقتَّ َم
ــْعَت َعلَــیَّ ِمــْن َفْضلِــَک،  بِمــا َوسَّ
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َونََشــْرَت َعلَــیَّ ِمــْن َعْدلِــَک، 
ــم را  ــَک؛ دل ــَت ِظلِّ ــی تَْح َوأَْحیَیْتَنِ
ــاد کــن و بــه نافرمانــی از  ــا طاعتــت آب ب
ــن  ــن ک ــاز و روزِی م ــوایم مس ــود رس خ
ــر او تنــگ  حمایــت از آن کــه رزقــت را ب
ــر  ــه مــدد آنچــه از احســانت ب گرفتــی، ب
ــن  ــر م ــت ب ــن وســعت دادی و از عدل م
گســتردی و مــرا در ســایه رحمتــت زنــده 
داشــتی«. ســه خواســته اصلــی و اساســی 
و راهبــردی. یــک: قلــب مــرا بــه طاعــت 
ــیار  ــت بس ــن. درخواس ــاد ک ــودت آب خ
بزرگــی اســت. دو: مــرا بــا معصیــت 
ــرا  خــار نکــن کــه از چشــمت بیفتــم؛ زی
را می انــدازد. ســه:  انســان  معصیــت، 
ــداِن  ــه نیازمن ــبت ب ــات نس ــا مواس خدای
ــق  ــده. توفی ــرار ب ــن ق ــن را روزی م مؤم
بــده از هرچــه بــه مــن دادی، دیگــران را 
در آن ســهیم کنــم؛ آبــرو، علــم، معنویــت 
و اخــاق و مــال، هرچــه هســت، توفیــق 
داشــته باشــم کــه دســت دیگــران را نیــز 

ــرم.  بگی

ــی  ــت، معرف ــه درخواس ــن س ــس از ای پ
درخواســت  پایانــش  و  شــعبان  مــاه 

شــفاعت و مغفــرت اســت. 

امیدواریــم خداونــد تبــارک و تعالــی اینهــا 
ــودم  ــه خ ــادآوری ب ــد. ی ــا کن را روزِی م
ــِز  ــرادران و خواهــران عزی و دوســتان و ب
ــود.  ــجادیه ب ــه س ــارک صحیف ــی مب اهال
از کنــار ایــن غنیمــت حضــرت ســید 
الســاجدین در شــب والدتــش در مــاه 
معّظــم شــعبان نگذریــد. بــه آن مراجعــه 
ــدای  ــد. از خ ــس بگیری ــا آن ان ــد و ب کنی
ــم  ــاِه معّظ ــرکاِت م ــه ب ــال خاضعان متع
شــعبان را تمنــا کــردن، خصوصیــت ایــن 

ــی اســت. ــوات نوران ــا و صل دع

 




