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   هدیه

 مرتبط است.  خیلی با موضوعاتی که در این جلسات مطرح شدمطالبی که در این دعای بعد از نماز مطرح شده است 

یکی از کادوهایی که حضرت  یل بوده است وبرئارتباط ایشان با ج (سحضرت صدیقه )های منحصر بفرد از ویژگی

های آسمانی حضرات معصومین چنین است که نمازی را به شرح زیر به و جنس مائده اندجبرئیل به ایشان هدیه داده

 ایشان تقدیم کردند.

دن برای مهیا ش دقت کنید.دعایی که بعد از این نماز آمده است را با مطالبی که در مورد مقدمات توحید مطرح شد 

به دنبال نفع و ضرر  خواهی و دنبال کسی هستیم که بتوانیم اعتماد وبینی و عزتبینی، وقارعظمت برای توحید به دنبال

 هستیم. 

دهد که بینید که یک شبی را به شما نشان میلین عظمت را در خود نماز با سوره قدر میاین نماز خیلی مهم است و او

های حقیقی وجود دارد و صد بار باید توحید خواند که حواست باشد که در این عالم عظمتمعادل هزار ماه است. 

 عظمت او را دید. 

 بخواند؟ صبح تا ظهر جمعه آیا کسی برای موحد شدن حاضر است این نماز را

ک تکبیر از آن را یدازه توانید بخوانید حتی شده به انا میدر نمازهای مستحبی اصل بر این است که هر چقدر از آن ر

 اری. د رای تقویت توحید قول و قرارب (ساما مهم این است که در روزهای جمعه با حضرت فاطمه )بخواند. 

دهیم و انشاهلل شده حتی به اندازه یک تکبیر هر جمعه آن را این دو رکعت نماز را به عنوان مائده اربعین قرار می

 خوانیم. می

هره کالس درس حضرت صدیقه طاخیلی خوب است که جلسات خود را عمق دهیم و به مدت یکسال میعادگاه ما 

  .کند و دعاهای آنرا هم بخوانیماز میقدر را برای ما بو  های توحیدکه ببنیم چگونه سوره
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جمعی نامه میثاق  

اند آنرا اشتهمتنی که نوشته شده است کامل نیست و پیشنهادم این است که همه افرادی که در این جلسات حضور د

 . اء کنندکامل کنند و بندی را به آن اضافه کنند و افرادی که در جلسات بودند به عنوان میثاق جمعی امض

عهد شویم و تقویت کده شود. جایی باشد که بتوانیم با هم همجلسات سخنرانی ما باید به صورت میعادگاه و میثاق

 رویم. به عملیات کردن و پیش بشویم و نیرو بگیریم و مجاهدت کنیم و به عنوان انسانی قوی شروع کنیم 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 الحمدهلل رب العالمین 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد 

 سالم خدا و مالئکه و همه انبیاء و اولیای الهی بر تو ای بقیه اهلل علیه السالم 

 سالم ما بندگان عزت خواه و عظمت بین، وقار دان، غیب طلب و مضطر بر تو ولیّ خدا 

اهلل علیه و اله  حسینی و عزای رسول اعظم صلواتین و باشکوه ترین ایام عمر خود در زیر بیرق در یکی از بزرگ تر

ی خواهیم به یمن مو فرزندانش امام حسن و امام رضا علیهما السالم شاهد نزول بهترین مائده های آسمانی بودیم و 

گوییم که به ما خدا را سپاس می ایم.آخرین نفس ایستادهاین مائده با تو ولیّ خدا عهد ببندیم که در اقامه دین خدا تا 

 گوییم و بشنویم. ترین علم سخن بترین و نابتوفیق داد تا بتوانیم درباره مقدمات ورود به حقایق توحیدی این شیرین

ها تا انسانزیرا ست. اخواهی و ظهور تام حجّت خدا در عالم ترین گام در امامدهیم این گام مهمشهادت می .1

شوند و آن امامی که بدون توجه به توحید خواسته شود امام دنیاست نه امام خواه نمیخداخواه نباشند امام

 هدایت. 

بیان  دهیم که برای شناخت خدا باید به کتاب خدا و بیان اهل بیت علیهم السالم رجوع کنیم. زیراشهادت می .2

 . ترین قول استترین و آسانآن در صادق

های پوشالی دهیم خیزش به سمت توحید و اقامه توحید مصادف خواهد شد با از بین رفتن قدرتهادت میش .3

های تخیلی و توهمی جایگاهی در این عالم دیگر قدرت زیرا وقتی قدرت حقیقی نمایان شودغرب و شرق، 

 از صحنه روزگار حذف خواهند شد. نخواهند داشت و به طور طبیعی 

د را بر همه به اقامه توحید سبب ایجاد حکومت جهانی خواهد شد و رحمت خداونخیزش دهیم شهادت می .4

 بخشد. عالم به شکل هدایت جلوه می

خواعی حقیقی را در بین مردم عالم ایجاد کرد. این فهم با فعال شدن قدرت در این اقامه توحید باید عزت

مرده با  وو شهود مشاوی نبودن بینایی و نابینایی، نور و ظلمت، سکونت در سایه و حرارت، زنده  درک

 شود. رویکرد ایجاد تمنای بقیای کمال ایجاد می
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سازی خشیت از خدای شناخته شده نزد هر فرد تحقق عینی دهیم حکومت انبیا تنها در بستر فعالشهادت می .5

های معمول و مرسوم برای انسان سازی سمع و بصر و دیدن حقایق و پدیدهلیابد. خشیت در صورت فعامی

 آید. به وجود می

ها و ماندگیها و گناهان و عقبا و عیبهتوحید به معنای میل به جبران نقصدهیم میل به شهادت می .6

 شوند. خواه میاگر میل به جبران در مردم تقویت شود توحیدهاست. پس رفتپس

شود تر میدهیم هر چقدر انسان بر امنیت و آسایش حقیقی خود بیشتر ارزش قائل شود خداخواههادت میش .7

 ی را برای انسان تأمین کند خداوند است. تواند امنیت واقعزیر آنکه می

شوند و خداوند تر میربوبی نزدیک نفع حقیقی سوق یابند به توحید ها به سمتقدر انساندهیم هر شهادت می .8

ه است و فهمند. خداوند برای دستیابی انسان به نفع حقیقی، دنیا را محلی برای نفع و ضرّ قرار دادرا بیشتر می

شاخص قرار داده  که همان قرب الی اهلل است سوق یابد حق را مالک و ع حقیقیاینکه نفع و ضرّها به نف برای

 است. 

گرایی حقیقی طلبی و نفعها و دور شدن از حد افراط و تفریط حقمندی از امکانات و داراییاعتدال در بهره

فرد به ظاهر ضرر ببیند و خیر و  شود کهدهد. پس میو خسران نجات می نسازد. و او از زیارا فراهم می

 بر او جاری شود. رحمت 

حاکم کردن دین رویکرد در تک تک شئونات زندگی سبب گسترش خداخواهی و خالص شدن در زندگی 

 شود. برای خدا می

ای دهیم برای جاری شدن نور خدا در زندگی باید حقیقت ال اله اال اهلل را فهمید و در عمل برشهادت می .9

 های زندگی شد. ای احکام الهی آن هم با تمام تالش و سعی و جهد وارد عرصهاجر

توان از ایشان درباره توحید  حاضرند. پس می ّامام موحدین و امام حی دهیم حضرت بقیه اهللشهادت می .10

 رسند. به هدف اجابت می ایامترقبههای نهایی نوعا با شکلن درخواستدرخواست داشت و چنی

ا از انزوا و او رکند از مقدمات ورود به توحید، هویت اجتماهی انسان را فعال می دهیم هر یکشهادت می .11

 زد. انزوای در بین توحید به منزله ورود کردن به توحید از مسیر مقدمات ورود آن است. ساخارج می

12. ... 


