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،  ملكي تبريزي  آغاكتاب المراقبات از تأليفات حضرت آيت اهللا ميرزا جواد          

  .باشدمياثري گرانسنگ در عرفان شيعي 
  و خود راودهد تهذيب نفس نمنخواهكه مياني ات براي كسمراقبالكتاب 
  .كتاب موجود استد بهترين نبساز

. آموزد چگونه مراقب هريك از ماه هاي قمري باشددر اين كتاب سالك مي
 مورد مواظبت قرار گيرداين مراقبتها سبب خواهد شد كه همه لحظات عمر 

  .و انسان بيشترين بهره را از فرصتها بنمايد
مراقبتهاي مربوط به ماه مبارك رمضان قسمت كتاب، اين مترين بخش مه

 صفحه كتاب را به خود اختصاص داده 447 صفحه از 144است كه حدود 
  . است

اثر حاضر ترجمه، توضيح و تحقيق قسمت ماه مبارك رمضان كتاب 
  . باشدالمراقبات مي
حكيم (اني قاجار عليرضا خسرو: از ترجمه دو نفر از آقايان اثر در تهيه اين

 كه به اين وسيله از و ابراهيم محدث بندريگي استفاده شده است) خسروي
  اين عزيزان تشكر نموده و برايشان از خداوند منان اجري جزيل آرزو 
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  . كنممي
تري دارد در پاورقي سعي شده است متن عربي احاديثي كه استفاده عمومي

  .ذكر شود
راي مضامين عالي بوده و در متن كتاب به در انتهاي كتاب، دعاهايي كه دا

  . آنها اشاره شده و غالبا در مفاتيح وجود ندارد، آورده شده است
  

�������ر�   ���د  �ز    "#$ ا ا& '� 
ا پسر ميرزا شفيع ملكي تبريزي عالمي فقيه و اخالقي و غشيخ ميرزا جواد آ

  .بودخاضع و پارسا و مورد وثوق 

و بعد از طي نمودن تحـصيالت       به دنيا آمد،     ق در تبريز     1292او در سال    
  .ابتدايي به نجف اشرف رفت

 ديـن داشـت و مراتـب سـلوك را از مـرد              تبليغ نجف اشرف اشتغال به      در
   . اخذ نمود»مولي حسينقلي همداني«اخالقي و وارسته شهير 

عالمه شيخ آغـا  « شاگردي دراصول را و او به تكميل نفس پرداخت و فقه      
 به  ، هجري قمري  1320غير او از علما بياموخت و در سال          و   »رضا همداني 

 شهر تبريز برگشت و قريب شش سال خانه ايشان محفلي بود كه             ،خودوطن  
كـه مـشروطيت     شد تـا آن  لحاد ميها و اِ    آن تدريس اخالق و رفع بدعت      در

   .چه شد  و شد آنشد  منجرظهور كرد و دامنه شورش به خرابي شهر تبريز 
 به قم نجاو از آنمود  كوچاز تبريز به طهران و شاه عبدالعظيم      جناب ايشان   

 فرمود و بقيه عمر مبارك را در قم اقامت كرد و دارااليمـان قـم را               اجرتمه
وطن دوم قرار داد و در آنجا به وظايف شرعي خود قيام نمود و مروج ديـن              

  .و مربي مؤمنين بود
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در مدرسه فيضيه قم و عالوه بر درس فقه دو درس اخالق يكي براي عموم 
يكي براي خواص در منزل و نماز جماعت را در باالي سر حضرت معصومه              

 برگذار مي كرد كه يكي از مريدان و حاضران در جماعت ايشان             )السالماعليه(
   .بودند) ره(خميني  حضرت امام

 داعـي حـق را لبيـك        ، هجري قمـري   1343 سال   قربان در روز عيد     ايشان
  .به سراي جاودان كشانيداجابت گفت و رخت 

اسـرار  « و از جملـه آنهـا        كتابهـايي اسـت   حاج ميرزا جواد آقـا ملكـي را         
همچنـين    و اسـت    به چـاپ رسـيده    ) ق:هـ (1339 است كه در سال      »ةالصال
باشد كه به فارسي ترجمه شده و در ايران به طبـع               مي »اعمال السنه «كتاب  
  .باشد ول و كتابي در فقه مياي در اص رسالهايشان داراي است و نيز   رسيده

 تـأليف   ،القرن الرابع عـشر      نقباء البشر في   –طبقات اعالم الشيعه    : به نقل از  
  .329 صفحه ة،عالمه حاج شيخ آقا بزرگ طهراني مؤلف الذريع
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مؤلف كتاب المراقبات در مقدمه كتاب خود ابتـداء ادب نـام بـردن از مـاه                 

دهد و سپس مطالبي را در رابطـه بـا گرسـنگي بيـان          رمضان را توضيح مي     
  داردمي

-�ن   �ادب /م ر
 ،رمـضان  يـد ينگو«:  روايت شده است كه فرمود     )السالمعليه(از اميرالمؤمنين   

و هـر كـس چنـين گويـد بايـد            -! ! ؟دانيد كه رمضان چيست   زيرا شما نمي  
 »ضانمـاه رمـ  «يـد  يو لكـن بگو  - روزه بگيـرد  ،به كفاره آن   بدهد و  هصدق

  .2»1انََضم ررُه َش:تعالي فرمود همچنان كه خداي
سـت  ا  شناختن حق آن، عظيم  اين ماهِ  رابطه با  در   3مهم سالك كارهاي   از   و

 را به مهماني خـود      شكويسائلينِ   ، منزلي است كه خداوند    ماهكه اين    و اين 
 معني روزه چنينست و هم وند ا  مهمانخانه خدا  ،دعوت فرموده است و آن ماه     

تـالش كنـد تـا همـه مراتـب      را با معني مهماني خدا بدانـد و    مناسبت آن و  
                                                 

  .185:  بقره  و اْلفُرْقان ذي أُنْزِلَ فيهِ اْلقُرْآنُ هدى لِلنَّاسِ و بيناتٍ ِمنَ الْهدىشَهرُ رمضانَ الَّ 1
  .47: نوادر راوندي 2
  .كندسالك كسي است كه در مسير كمال حركت مي 3
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بدسـت  در حركات و سكنات خود بر وفق رضاي صـاحب خانـه             اخالص را   
 .بياورد

� 1234 5 
 تكميـل نفـس و    بي شماري در رابطه با     فوايد داراي براي سالك    گرسنگي

ذكـر   چيزهاي بزرگـي     ، و در فضايل آن در اخبار      باشدميمعرفت پروردگار   
همچنين توضيح داده شود كه علت و       و  بايد اشاره به آن بشود      شده است كه    

 .حكمت اين همه ارزش به چه خاطر است

 به وسيله خود  ) سركش(با نفسهاي   «: فرمودكه   است   روايتاكرم   مبرا پي از
ايـن كـار ماننـد اجـر        پاداش  زيرا  كنيد  ) و مبارزه (جهاد  گرسنگي و تشنگي    

لي نزد خدا محبوبتر از گرسنگي و       م همانا ع  .ستوند ا جهاد كننده در راه خدا    
  .4»تشنگي نيست

شتر يـ كس از شـما در نـزد خـدا ب          در روز قيامت منزلت آن    «:  نيز فرمود  و
تر و درباره خداوند سبحان زيادتر تفكـر كـرده   است كه گرسنگي او طوالني  

 .5»باشد

) بض روح توبراي ق(اگر بتواني وقتي ملك الموت «: سامه فرموده أ نيز ب و
بـه  بيايد شكمت گرسنه و جگرت تشنه باشد اينكار را بكن زيرا با اين كـار      

فرشـتگان از  و شوي و با انبياء هم منزل مي  . ترين مراتب خواهي رسيد   مرتفع
 و خداوند جبار بر تـو درود  شاد خواهند شد  ) به عالم ملكوت  (ورود روح تو    

 .6»فرستدمي

از پوشـشهاي   (سـنه و بـدنهاي خـود را         دلهـاي خـود را گر     «:   نيز فرمود  و
                                                 

  146/5: المحجة البيضاء 4
  ).1/100: مجموعةورام (راًكٌَّف َت ووعاً جمُكُلوى أْطاَلع َت اهللاِدْن ِعةًَلزِْن ممُكُلَضأْف 5
  146/5: المحجة البيضاء 6
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 . 7»برهنه بداريد شايد دلهاي شما خداي عزوجل را ببيند) اشرافي و اسرافي

آيـا ميـداني كـه      !  احمـد  اي«:  در حديث معراج است كه خداوند فرمـود        و
  ميراث روزه چيست؟ 

   .اي پروردگارم! نه:  عرض كرد) پيامبر(
   . استيي كم گوميراث روزه كم خواركي و: فرمود) خداوند(

را  حكمـت    ، سكوت :فرمودسكوت  ) و فوائد ( خداوند درباره ميراث     آن گاه 
را  يقـين  ،و معرفتگذارد  معرفت را به ارث مي     ، و حكمت  گذاردبه ارث مي  
 بـاكي نـدارد كـه       دمرتبه يقـين برسـ    ه   بنده ب  زماني كه و  گذارد  به ارث مي  

كساني است كـه  مقام  ينو ا ! ؟سانيه آ سختي يا ب  ه  گذرد؟ ب چگونه بر او مي   
   .هستند) به قضاي خداوند(راضي 

كارهايش همراه با احساس   (رضاي من عمل كند     ه  هر كس ب  :) سپس فرمود (
سه خـصلت خواهـد     او داراي   ) روحي(، حاالت   )رضايتمندي از خداوند باشد   

  و ذكري كه فراموشـي در آن راه نيابـد      يستجهل ن ه  شكري كه آلوده ب   : بود
محبت مخلوقـات   شود تا   موجب مي كه   محبتي   و. )اوند است مدام به ياد خد   (

 و چون مرا دوست داشت من هـم او را دوسـت         ندهد محبت من ترجيح     ررا ب 
خواهم داشت و خلق خودم را به محبت او خواهم گماشت و چشم و دل او را        

ومي كـه مخـصوص     جالل و عظمت خود گشاده خواهم ساخت و از او عل          ه  ب
هـاي شـب و    مخفي نخواهم داشـت و در تـاريكي  وخواص از خلق است از ا     

سـخني او بـا      از هـم   كـه   تـا ايـن    نمـود  روز با او مناجات خـواهم        ييروشنا
 و سخن خودم و كـالم       گرددو مجالست او با آنها بريده       مخلوقات قطع شود    

خـودم را كـه از خلـق         شـنوانم و راز   رسانم و مي  فرشتگانم را بگوش او مي    

                                                 
  .همان 7



19 / المراقبات   

   ...سازمو فاش ميي اام براخودم پنهان داشته
عقل او را غرق در معرفت خود       : خداوند همچنان ادامه داد تا اين كه فرمود       

 سـپس  .خواهم گرفتي عقل او قرار عقل او جا  به جاي    و خود    ختخواهم سا 
سـان  آاو سـبك و       مـرگ را بـر      شـيون  مرگ و سكرات مرگ و حرارت و      

رائيل بر او فرود     و چون عز   هدايت شود بهشت  ه  ب  تا آنكه رو   ،خواهم ساخت 
بحـال   خوشـا ! بحال تو  خوشا! بحال تو  خوشا! تو  آفرين بر  :او بگويد ه  آيد ب 
  ...توستهمانا خداوند مشتاق ! تو

 در آن   ، بهشت مـن اسـت     جااين: فرمايددهد و مي  خداوند همچنان ادامه مي   
  ! همسايگي من است در آن منزل بگزيندر  جاو اين! آرام بگير

خويشتن را به من شناساندي و مـن        !  معبود من  اي: گويدميروح در پاسخ    
ـ ،  بي نياز شـدم   ديگر از شناخت خلقت      اگـر  ! عـزت و جـالل تـو سـوگند    ه  ب

ترين صـورتي  ختسه خوشنودي تو در اين باشد كه مرا قطعه قطعه كنند و ب   
رضـاي تـو در     ) همچنان(بكشند   را هفتاد بار  ن  كشند م آن مي  كه مردم را با   

 .نزد من محبوبتر است

ه ب: فرمايديابد تا آنجا كه خداوند مي  گفتگوي بين روح و خداوند ادامه مي      
 ،بين خودم و بين تـو در هـيچ وقتـي از اوقـات          !  و جالل خودم سوگند    عزت

ـ مانع و حاجبي قرار نخواهم داد تا تو هر وقت بخواهي بر من آ   مـن بـا   ي و ي
 .8»كنمهمه دوستانم اين چنين برخورد مي

شـده   تصريح به حكمت گرسنگي و فـضيلت آن          )بلكه(ه  در اين اخبار اشار   
آنچه علماء اخالق از    نظر كن به     ،اهيواگر بياني مشروحتر از اين بخ       و است

 بزرگـي  آنها براي گرسـنگي فوايـد        .اند بيان كرده  گرسنگيخواص و فوايد    
                                                 

 مطالعـه   14/1: توانيد در كتاب سر االسراء في شرح حديث المعراج        حديث كامل را مي    8
  .نماييد
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   .اندذكر نموده

� 1 234�6ر  5  
زيـاد  ) مغـز ( در دمـاغ     رابخار  » سيري«  صفاي دل است زيرا     گرسنگي -1
سبب آن از جريان در افكار    ه  شود و دل ب   كند و شبه مستي عارض او مي      مي

 و  گـردد  خواهد شـد قلـب كـور       و باعث    شود سنگين مي  ،و از سرعت انتقال   
شود و دل را براي  ت آن مي   سبب صفاي قلب و رقّ     سيريخالف  بر  گرسنگي  

 ي نـور  سـازد و بـراي آن      مهيـا مـي    شود،مي معرفت   جبدوام فكري كه مو   
روايـت شـده    )سـلم وآلـه وعليـه اهللاصلي( گردد و از رسول خدامحسوس ظاهر مي 

  . 9»يابداو عظمت مي كه شكم را گرسنه بدارد فكر كسي«: است كه
گـذارد را  آنچه معرفت از خـود برجـاي مـي        ) در حديث بلندي كه گذشت    (

 ).در آنها بيشتر دقت نما(شنيدي 

 خـود مبـدء     اين امور  زيرا .و فرح زياد   مستيزبوني و انكسار و زوال       -2
سركشي است و چون نفس خوار و زبون شود در برابر پروردگـارش آرام و               

  .خاشع گردد

 ، است گرتباه كبيره گناهانشهوت موجب    زيرا . شهوات قدرتشكستن   -3
و قـواي  (ج  شهوت كالم و شهوت فـرْ ، منشاء بيشتر گناهان كبيره    چه اين كه  

 .استها تباهي سبب نجات از ،ن اين شهوتاست و شكست) جنسي

 خواب ضايع كننده عمري است كه سرمايه        زيرا .خواباز    كاسته شدن  -4
 بيداري كـه   . گرسنگي سبب دوام بيداري است     و .تجارت آخرت آدمي است   

د و شب زنده داري است كه باعث رسيدن به          ك براي تهج  مبذر هر خير و ك    

                                                 
  431/1: مجمع البحرين 9
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 ).م محمود مقام شفاعت استمنظور ازمقا (. است»10مقام محمود«

ه كمي احتياج ب  زيرا كمترين ثمره گرسنگي      . عبادات انواعميسر گشتن    -5
چه اين كه  است ه بيماريهاي مختلف  تخليه و تحصيل خوراك و كمي ابتالء ب       

همـه   و   .11معده خانه امراض و پرهيز و كم خوردن سرآمد همـه داروهاسـت            
كـه محبـت    عـوارض دنيـوي     لـي   اين امور هرچند انسان به آن نيـاز دارد و         

باشد برگشت به همين امور داشته و هالكت همه آنها           مقاممال و   به   )مفرط(
   .اند برگشت به همين امور داردالك شدههكه 
صـله ارحـام و انـواع نيكـي          و تمكن براي بذل مال و اطعام مـساكين        -6

 زيـرا . (وزيارت بيت اهللا و امـاكن متبركـه و خالصـه تمـام عبـادات مـالي                
شود امكانـات مـالي     شود و سبب مي   گرسنگي موجب صرفه جويي مالي مي     
  ).الزم براي انجام كارهاي خير فراهم آيد

ـ        آنچه گفته شد     تفـصيل آنهـا احاطـه پيـدا        ه   فوايدي است كه عقول بـشر ب
منزلـه نتيجـه و غيـر       ه   زيرا فكر در اعمال ب     ،ويژه فايده نخستين  به   .كندنمي
 .منزله مقدمات استه فكر ب

و غيـر از آن مقـدمات و   اسـت  ) بـه سـمت كمـال    (حركت  تفكر عبارت از    
ِعمفكر بارههمين جهت دره  و بباشداين حركت ميبراي ) آماده سازيها(ات د 

   .»12ساعتي تفكر بهتر از عبادت هفتاد سال است«: روايت شده است

                                                 
ـ        و ِمنَ اللَّيلِ فَتَهجد بِهِ نافِلَةً َلك عسى        10 ). 79: اسـراء  (اً محمـودا   أَنْ يبعَثـك ربـك مقام

اى باشـد، اميـد كـه        نافله]  به منزله [و پاسى از شب را زنده بدار، تا براى تو           : ترجمه
   .پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند

  )362: مكارم االخالق. (الِْحميةُ رأْس الدواءِ و اْلمعِدةُ بيت الداءِ: )السالمعليه(الرضا َقالَ  11
: تفـسير العياشـي   . (إِنَّما يتَذَكَّرُ أُوُلـوا اْلأَلْبـاب     ]  َقالَ اللَّه [َتَفكُّرُ ساعةٍ خَيرٌ ِمنْ عِبادةِ سنَةٍ        12

208/2.(  
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� 1  7 � از ا�8د  9د:234 5 ; ا> =  
)  آن را خـوب درك نمـودي       و( آماده گـشت      تو مقدمه براي زماني كه اين    
  :از آن جمله. دهدمي نتيجه تفوايد بزرگي براي

چرا خداوند گرسـنگي را بـراي   « : كه خواهي دانست علم قطعي   ه  ب �
براي آنكـه نعمتـي بهتـر و        . »؟ي ميهمان خود اختيار كرده است     يپذيرا

لقاء نيست و گرسنگي از نزديكتـرين اسـباب    باالتر از نعمت و قرب و    
   .آنهاست

ــستخــوو  � ــشريف اهي دان و  ( كــه روزه تكليــف نيــست بلكــه ت
واجـب  وند بـا  اخد كه   ديديست و   وشكر ت ت است كه موجب     )تكريمي
معرفت پيدا كردي نسبت بـه      و  . بر تو گذاشته است    منتي   روزهساختن  

 مـورد نـدا و      13ارزش اين كه خداوند تو را در كتـابش در آيـه روزه            
 كه بـداني    آن گاه ن ندا   خطاب قرار داده است و لذت خواهي برد از اي         

   . وصاله منزل بايشده دعوت تو .ست نسبت به توانداين 
 و  »كم خوردن « ،كه حكمت در تشريع روزه    و نيز خواهي دانست      �
در نتيجه پرهيز خواهي داشت از اين       . است »ضعيف ساختن قواي بدن   «

اي و حتـي    كه در شب جبران كني آنچـه را كـه در روز تـرك نمـوده               
زيرا روزه داران حقيقي به ميزانـي در وقـت افطـار و             ! بخوري(بيشتر  

خورند كه به استحباب عمل كرده باشـند و قـواي خـود را در       سحر مي 
 .) حد محدود حفظ نموده باشند

ست كه در تصحيح و وت  مقصود از روزه را دانستي برارزش وقتي �
 .م گردداخالص آن كوشش كني تا فوايد آن براي تو مسّل

                                                 
  )183: بقره. (أَيها الَّذينَ آمُنوا كُتِب علَيكُم الصيام 13
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، وجـوب آن را دانـستي     و علـت     روزه   تـشريع از  مراد  زماني كه    �
و ضـايع سـاختن آن اسـت خـواهي          ناخـالص شـدن      سببآنچه را كه    

روزه فقـط   . فـضيلت روزه بـه چيـست      كـه   خواهي دانـست     و   شناخت
گرفتـي بايـستي    روزه   وقتـي امساك از خوردني وآشاميدني نيست و       

در بعـضي اخبـار آمـده         و .گوشت و چشمت و زبانت نيز روزه باشـد        
 .14 حتي پوست بدن و مويت نيز بايد روزه باشد:ست كها

بـراي دفـع عقـاب باشـد و نيـز       روزه  شايسته نيست كه فقط نيت       �
زيـرا  سزاوار نيست كه براي جلب ثواب و دخول در بهشت نعيم باشد             

بلكه حق نيت اين اسـت كـه روزه         . شودبه هرحال اين امور حاصل مي     
 و جوار و رضاي اوست    قربه  بموجب وصال   خدا و   ه  باعث نزديكي ب  

شده است كه آدمي را از صفات شـيطاني         براي اين تشريع    و اين عمل    
صفات روحانيين نزديك سازد و چون اين را دانستي با كمي       ه  دور و ب  
  الـت و گفتـار و رفتـاري كـه تـو را از              خواهي دانست كه هـر ح     دقت  
 از تشرف تـو   - آن مخالف مراد موالي تو    هاي حضور دور سازد،     رتبه

پادشاهِ ) خداوندِ(غافل شوي از است و نبايد  -اين دعوت و ضيافت    ه  ب
اين تقرب و تشريف مشرف سـاخته  ه   ب ارو   كه ت  بزرگوارِ نعمت دهنده،  

 .مراقـب توسـت   ) مـدام (و   تو عالم اسـت      ي قلب ورات و خط  ه رازها و ب 
ـ او  و به او پشت كنـي زيـرا  ) آري نبايد از او غفلت نموده     ( تـو  ه رو ب

زشـتيهاي   از  از نظـر حكـم عقـل      كـار    كه اين ! جانم سوگند ه  دارد و ب  
اي با رفيقش چنين معامله   كه  دهد   نمي يت عاقل رضا  زيرا . است بزرگ

لكن از كمال رفق و فـضل خـدا           و .نعم خود  م خالقِه  كند تا چه رسد ب    
                                                 

عك و بصرُك و شَعرُك و جِْلـدك و عـدد          إِذَا صمت فَلْيصم سم   : )السالمعليه(قال الصادق    14
   ).87/4: كافي (أَشْياء غَيرَ هذَا و َقالَ َلا يُكونُ يوم صوِمك كَيومِ ِفطْرِك
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سـازد و بـا    محـروم نمـي  را ايـن غفلتهـا مـا    امثـال سـبب  ه است كه ب 
آنها را به آنچه خارج از توانشان است        فرمايد و   بندگانش مسامحه مي  

 بـا آقـاي خـود در        ز ني كريم و بزرگوار   ولي بندگان    .نمايد  تكليف نمي 
ـ   بـا او كـه  بل،كننـد معاملـه نمـي  اين گونـه    برابر هر حرام و واجبي       ه ب

 ماينـد و  نعبوديت خود معاملـه مـي     و  ي او   يمقتضاي حق سيادت و آقا    
انديـشند را از  فـع تكليـف مـي   آناني را كه تنها در انجام واجبات به ر  

  .شمارندمردمان پست مي
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A ط ?  روز� �CDت  E FGHI  
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LM N ا$�م �Kدق   OP Q)مS NTU ا OVW(رن ا ? روز� د  ا
 سـفارش   )الـسالم عليـه (آنچه امام صادق    ه  در روزه خودشان ب   ) بندگان كريم (

 : از آن جملهكنند فرموده است عمل مي

   .شرف به آخرت بينين باشد كه خود را مات اي روزهوقتحالت تو در •
   .و حالتت حالت خضوع و خشوع و انكسار و خواري باشد•
  .باشدو حالتت حالت بنده ترسان از مواليش •
   .و دلت پاك از عيوب و باطنت مبرّاي از حيله و مكر باشد•
   .استاز آنچه غير از خدا بيزاري جويي و •
   .ا خالص گرداني خود را براي خدمحبت ،ود خيو در روزه•
   . بيمناك باشيحقاًو از خداي قهار •
   .ييات بذل نما و جان و بدن خود را براي خداي عزوجل در ايام روزه•
   .و دل خود را براي محبت و ذكر او فارغ گرداني•
را به آن دعوت كـرده      و  اوامر او و آنچه ت    ه  و بدن خود را براي عمل ب      •

   . مهيا سازي،است
بـه   )خواسـت خداونـد    (و مخـالف  كارهاي ممنوع    را از    خودو جوارح   •
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   . محفوظ داري،ويژه زبان را حتي از مجادله و سوگند راست
 به آنچه براي تو بيان شـد  اگر«: فرمايند حضرت در آخر روايت مي    آن گاه 

اي و اگـر از      به آنچه براي روزه دار حق اسـت عمـل كـرده            حقاًعمل كردي   
اي و ثواب آن بـه انـدازه        كم گذاشته  اينها كم گذاشتي از فضيلت روزه خود      

  . 15»بيان شد) در فرزاهاي باال(اموري است كمبود آن 
 در  سـپس دار اسـت نظـر كـن و         به آنچه در اين وصـايا از وظـايف روزه         

شرف به آخرت بينـد دل  ل نما و بدان كه اگر كسي خود را م        مأتأثيرات آن ت  
ت نپردازد و همچنين اگر     خود را از دنيا خارج سازد و جز به تهيه توشه آخر           

قلبش خاضع شود و شكسته و خوار گردد از فرح به غير خدا دوري گزيند و  
 و ذليل باشـد و از  ر آن ننمايد و هر كس روح و بدنش براي خدا خوا         ميل به 

هر چيزي سواي خدا بيزاري جويد روح و قلب و بدن و تمامـت او در ذكـر                  
  . روزه او روزه مقربين باشدخدا و محبت خدا و عبادت خدا غرق شود و 

روز  اي روزي گرداند هر چند يـك  چنين روزهرا بحق مقربانش ما  وندخدا
 .در عمرمان باشد

� روز� AYا E  
   :داراي سه مرتبه استروزه 

زنان اسـت  ) ترك آميزش با ( و آن ترك خوردني وآشاميدني و :روزه عوام 
  .نداكه فقهاء واجبات و محرمات آن را مقرر داشته بطوري

 و آن عــالوه بــر تــرك آنچــه گفتــه شــد حفــظ جــوارح از :روزه خــواص
  .است مخالفتهاي خداي

                                                 
اين حديث در هيچ يك از مصادر شيعه و سني پيدا نشد ولي مضامين آن در احاديـث                   15

  .مختلفي وجود دارد
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را از    هرچيـزي اسـت كـه آدمـي        رها نمـودن   و آن    : الخواص خواصروزه  
 خواه حالل باشد و خواه حرام و براي هر يـك از دو مرتبـه                ،دارد خداي باز 

م آن بـسيار    كـه اقـسا   ) روزه خاص (اخير اقسام بسياري است خصوصاً اولي       
 مراتـب بعـدد   ) زيـرا آن مراتـب     (.شـماره و آمـار در نيايـد       ه  زياد است و ب   

بلكه هر فردي از آنها را حـد خاصـي اسـت    ) است(اصحاب يمين از مومنين     
عمـل  اسـت   مراتـب  مجموعه همچنين جزء و   .كه شبيه به حد رفيق او نيست      

هاي تفاوتيعني(. نيستعين آناوست ولي عمل ما فوق ه بآناني كه نزديك 
  ).ها مؤثّر باشدتواند در تكثر مرتبهاندك نيز مي

Z روز�  �Tم  \]ا ] 
و (به اموري كه بايد از آنها روزه گرفـت  بود اقسامي كه گفته شد مربوط    

تقـسيم  اقـسامي   بـه   ) روزه(اما از جهت قصد روزه داران نيـز         ) پرهيز داشت 
 :شودمي

داشتند اگر مي  كه   ندندار روزه خود    ازاي از آنها قصد صحيحي      پاره .1
آنهـا   بلكـه  .اشان كافي بودعمل صحيح آنها براي باطل نشدن روزه  

ـ        .اندبراي غير خدا روزه داشته     علـت  ه   از اينكه از مردم ترسيده يا ب
جلب نفعي از آنها روزه گرفته يا مجرد عادت معمول بين مسلمانان            

  .روزه او بوده است
 مخلـوط ) ضي كه گفته شد   اغرا(آن  شان عالوه بر     ديگر روزه  يبعض .2

  .ترس از عقاب يا اميد استا ب
قصدشان براي ترس از عقاب يـا اميـد بـه ثـواب             ديگر صرفا  يبعض .3

 كـه در   دوم هـستند ومي كم است و اغلـب از صـنف       ساست و اين    
) نيز در كنار اغـراض ديگـر      (قصد خود دفع عقاب و جلب ثواب را         

  . دهندشركت مي
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گيرنـد  اين را نيز در نظر مي)  اميدخوف و(همراه با اين   بعضي ديگر    .4
  .او باشدرضاي  تقرب به خداوند واشان موجب كه روزه

 .بعضي ديگر قصدشان خالص در قرب و رضاي خدا است .5

 � ه_^ ا ab  
  ايـن  بهتـر  ):اند به اين صورت كـه     بعضي قسم ششمي را نيز اضافه نموده      (

 »اوار عبادت سز«اين باشد كه خداي تعالي        عبادت در است كه قصد كاملين   
 و حتـي وصـول بـه        ترس يا   ،ميلبه  ئاست و عبادت آنها اساساًً خالص از شا       

   .لقاي و قرب به او و موجب رضاي او است
از جهت رغبت در وصال     را  عمل  ) كساني كه به قصد اهليت معتقد هستند      (

) از عبادت به قصد قرب    (ام كه   ديدهشان  تعبيراتبعض  شمارند و در    مي ناقص
 .اندكرده) يعني پرستيدن خود نه خدا( »! عبادت نفس«ه تعبير ب

بي جميع اعمال خود را از       مقرّ فرشتهمبري و ولييي و     اپيهيچ  م  نكگمان نمي 
قصد ) صرف(عملي را به ) آنها(خالص كرده باشد و ) قصد قرب( يبهئاين شا 

 »عبـادت نفـس   « ،او و جـوار او    بـه    و قرب    وند خدا يرضابه دست آوردن    
  .  اهل معرفت افراط شده استيكلمات بعضدر   كهآن گونه .دنشمرده باش

بلي دور نيست كه اولياء خدا در بعض حاالت و تجلياتشان حالتي باشد كه              
كه خداي تعـالي اهـل و سـزاوار آن            براي اين  تنها صادر شود    آنهاعملي از   

   ...لكن  و.است و جهت قرب و رضا را فراموش كرده و در نظر نداشته باشد
و  ، براي فردي از انبياء ممكن باشـد  به طور دائم   كه اين حالت     قد نيستم معت
   . غير آنهابه واقع شده باشد چه رسد اصاليا 
 افضل از عملـي اسـت كـه بـراي شـوق             ،كه اين عمل  معتقد نيستم   ) نيز(و  

 چگونه چنين باشد و حال آنكه بـاالتر         .وصول بجوار خداي تعالي بوده باشد     
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عبـادتي   )الـسالم عليه(اميرالمومنين   و   )سلموآلهوعليهاهللاصلي(از عبادت رسول خدا     
اي از اعمال ايشان يـا      ست كه پاره   ا  از اين  فنبوده است و اخبار مرويه كاش     

بـوده  او  بـه   اغلب آنها براي مجرد تحصيل رضاي پروردگار تعالي و قـرب            
خـوف   باكي نيست كه معتقدم و  .براي اجر و مزد بوده است     حتي  بلكه  . است

  كسي زيرا .عقاب نيز در بعض مواقع داخل در نيات و قصد ايشان بوده باشد            
 ممكـن   ، بر او غلبه كند كه از ياد جهنم غـش نمايـد            ه نحوي كه خوف خدا ب   

مشكل است كه آن حال اصالً در اعمـال او تـأثيري نداشـته              خيلي  نيست يا   
   .باشد

   آنهـا پيـامبر مـا     كه احوال انبيـاء و اوليـاء حتـي سـيد       اين است  گمان من   
 مختلف بوده است و سبب اختالف آن هم اختالف تجليات    )سلموآلهوعليهاهللاصلي(

 بر وفق حكمت خداي در تربيت و ترفيع درجـات           اناسماء اهللا تعالي براي آن    
سر حد  ه  جوار خويش بوده است تا آنها را ب       ه  آنان و نزديك ساختن ايشان ب     

   :قرات زيارت است كه چنانكه در بعضي ف.كمال برساند
  . 16جاء رِياضََتها بِاْلخَوفِ و الرّلَُكم قُلُوب تَولَّي اهللاُ

 بـه وسـيله   يست كه خداوند متولي پرورش و رياضت آنها         ي شما دلها  يبرا
  .باشدبيم و اميد مي

كه مظهر اميد انسان اسـت مثـل        (و گاهي خداوند بر آنها به اسماء جماليه          
او نـزد   يافته و    انسيگار خود   فرمايد و آنها با پرورد     مي تجلي) غفّار و ستّار  

حتي با تصرف در ملك مالك خود نعمت و كنند آرزوهاي خود را مطرح مي
 . رسانندبه ديگران مي

                                                 
آغاز شده اسـت ولـي در       » موالي«اب المراقبات اين جمله با كلمه       در كت . 294: المزار 16

كتاب مزار كه منبع اين دعا است اين كلمه وجود ندارد ظاهر اين كلمه تصحيف شده                
  .باشد كه قبل از جمله آورده شده است» و أنّي«) غلط امالء شده(
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فرمايد و در   تجلي مي ) معاِقب و جبار  : مثل( گاهي به اسماء قهريه جالليه       و
گرينـد  نمايند و مي  استغفار مي  كنند و تضرع مي كه  بينيم  حال آنها را مي    اين

 مناجاتي كه اغلب آن طلب آمرزش و پناه خواهي و ،كنندو با او مناجات مي
 اختالف احوال انبياء چيزي است كه بر هر     .طلب نجات از جهنم و آتش است      

  . اخبار آنان داشته باشد پوشيده نيستا كه كمترين ممارست بسك
روايت شـده اسـت   حالتي  )سلموآلهوعليهاهللاصلي(حاالت رسول خدا  از  براي ما   
  » 17اي عايشه با من گفتگو كناء،  يا حميرينيمكَلِّ« :فرمايدميآن كه در 

اي ،  يـا بـالل  حنيرِأ« :فرمود انتظار وقت نماز را داشت و مي با اين حال  و  

                                                 
ي از حـاالت    دهند كه حضرت در اوج بعـض      جمله فوق را به پيامبر اين گونه نسبت مي         17

زدنـد و   معنوي و ترس از مستغرق شدن در محبت خداوند دست بر ران عايـشه مـي               
  )! ! تا از آسمان پايين بيايم و زميني شوم(فرمودند با من سخن بگو مي

  . صحت اين حديث قضاوت كنيددربارهشما خواننده عزيز و فهيم خود 
وه بر آن حتي نـزد علمـاي        اين حديث در كتب بزرگان حديث شيعه نقل نشده است و عال           

اين حديث بيشتر بعد از نقل غزالي در كتاب         . اهل سنت نيز داراي سند درستي نيست      
بينـد كـه كـذب    مترجم بر خود الزم مي. احياء العلوم در كتب عرفاني نشر يافته است   

مؤمنين احاديث ام ال  ( اعالن نمايد    )سلموآلهوعليهاهللاصلي(اين استناد را به پيامبر اسالم       
  ). 25/2: عايشة

اشكال ديگري در اينجا بايد مطرح شود اين است كه پيـامبر همـه تضرعـشان بـه درگـاه         
 قصور در خدمت و عبوديت است چطور براي ايشان قائل بـه تنـزل               به خاطر خداوند  

گفتند ور سخن مي   ط روحي شده و بگوييم داراي حاالت متفاوت بوده و لذا گاهي آن           
  .زدندگونه حرف ميو گاهي هم به اين 

توانـد  كرد چطور مـي همه رنجشي كه براي حضرت ايجاد مي از طرفي ديگر عايشه با آن 
توان اطمينان پيـدا  آيا نمي! ش با پيامبر موجب دلخوشي ايشان شود؟  اصرف همسخني 

كرد كه اين حديث را در مقابل مراودات عاطفي حضرت با دختر گراميـشان حـضرت            
 جعل نموده و به حضرتش نسبت داده باشند چنانچـه در مـوارد              )اسالم اهللا عليه  (زهرا  

  1؟اندمشابه زياد اين كار را نموده
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   »18! كنبالل مرا راحت 
  .19مودندر بعضي اوقات رنگ و حالتش هنگام نزول وحي تغيير مي و 

   .20ترسيد در بعضي اوقات موقع وزيدن باد از نزول بالء ميو

                                                 
نقل شده است اين است كه پيامبر اسالم منتظر وقـت     ) 182: ص(آنچه از مفتاح الفالح      18

  . ارحنا يا بالل: فرمودندشد ميشدند و وقتي وقت داخل مينماز مي
  .ه در مصادر حديثي وجود نداردبا ضمير متلكم وحد» ارحني«
خواهـد   مؤلف محترم از تغيير رنگ حضرت هنگام نزول وحي چگونه مـي ستمعلوم ني  19

  1؟تفاوت حاالت روحي حضرت را اثبات نمايد
َتجعلْهـا عـذَاباً   ما هبت رِيح َقطُّ إِلَّا جَثا النَّبِي علَى ركْبتَيهِ و قَالَ اللَّهم اجعلْها رحمةً و َلا                  20

اللَّهم اجعلْها رِياحاً و َلا َتجعلْها رِيحاً َقالَ ابنُ عباسٍ َتفْسِيرُ ذَِلك فِي كَِتابِ اللَّهِ أَرسـلْنا                 
                 ـلَْنا الرِّيـاحسأَر َقـالَ و و قِيمالْع الرِّيح هِملَيلْنا عسراً إِذْ أَررْصرِيحاً ص هِملَيأَنْ   ع َلـواِقح

وزيد پيـامبر روي   هر وقت باد مي   : گويدابن عباس مي  : ترجمه. يرِْسلَ الرِّياح مبشِّراتٍ  
خداوندا ايـن بـاد را رحمـت قـرار بـده و آن را               : فرمودگرفت و مي  دو زانو قرار مي   

ابـن عبـاس در     ! قرار مده » ريح«قرار بده و    » رياح«آن را   ! عذاب قرار مده خداوندا   
در جـايي خداونـد   . تفسير اين سخن حضرت در كتاب خداونـد اسـت        : گويدميادامه  
را » ريـاح «آورد و در جـايي ديگـر        را مـي  » صرصـر، سـوزان   «صفت  » ريح«براي  

  .كندمي» لواقع، باران زا«متصفت به 
  :بررسي حديث

اين حـديث را جـالل الـدين سـيوطي از علمـاي اهـل سـنت در الـدر المنثـور                      : اوال
كند و در هيچ يك از منابع روايي شيعيان نقل نشده است مگـر در               ينقل م ) 165/1(

نمايد لذا سند حـديث مـورد اعتبـار         بحار كه عالمه نيز آن را از الدر المنثور نقل مي          
  .نيست
 اين حضرت هميشه هنگام وزيدن باد اين چنين بكنند بايد بـسياري آن را ديـده                 :ثانيا

  .عباس آن را نقل نموده استباشند و نقل كنند وحال آن كه فقط ابن 
ترس از نزول بال هنگام وزيدن بادهاي تند دليل بر مهربـاني ايـشان نـسبت بـه           : ثالثا

شده است كه مدام از خداوند بخواهد كه امتش را          مردم است زيرا اين ترس سبب مي      
اين ترس مصداق رتبـه بـاالي روحـي    . از عذاب دور نموده و مورد رحمت قرار دهد   

  . نبايد از آن به عنوان مختلف بودن حاالت روحي پيامبر نام بردايشان است و
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داشتن اين گونه حاالت قابـل      و تمام اينها كاشف از اختالف احوال است و          
 از   ايـشان  قصد عمل در تمام حركات و سكنات      جمع با اين مطلب نيست كه       

جميع جهات ممحض و خالص باشد در اينكه خـداي تعـالي اهـل و سـزاوار                 
   .دت و پرستش استعبا

قصد اهليت خداوند بـراي     «بزرگان اهل علم از      مراد   نكهو دور نيست از اي    
اگـر  زيـرا حبيـب نيـز        .»و رضاي او  قصد قرب   «قابل جمع باشد با     » عبادت

اهليـت  ) دوسـتش (خاطر اين اسـت كـه       ه  كند ب مي) كوي دوست (قصد قرب   
 از  ه و متـنعم شـد   براي تقرب دارد نه اين كه بخواهد به او نزديك شـود تـا               

او را راضي به    (يا به او نزديك شود تا       و  مند گردد   بهره او   تهايعطاء و نعم  
  . كندفراراو از عقاب ) ترك عقاب نموده و به اين وسيله

، »عمل براي تقرب  «يكي از معاني    ) با توضيحي كه داده شد معلوم شد كه       (
 اءيــ اوليدچنانكــه كــالم ســاهليــت خداونــد بــراي پرســتش اســت ) قــصد(

  :فرمايد مشعر بر اين است در آنجا كه مي)السالمعليه(اميرالمؤمنين 

 ةَِك بلْ وجدتُك اَهالً للْعبـاد     ال طَمعاً في جنّتِ    ك و نارِنْ   عبدتُك خَوفاً مِ   ما«
تُكدبعبـادت آتشت و طمع در بهشتت      از   ترس   خاطره  بيعني من تو را     . فَع 

ـ     سـزاوار پرسـتش يافتـه     كنم بلكه تو را اهـل و        نمي   عبـادت  را  و  ام و لـذا ت
 . »21نمايممي

عبادت از ترس آتـش  « مقابل را» يتقصد اهل« ،حضرت ست كه آن  ا  اين و
چيـزي كـه شـامل قـرب و         «مقابل  كه    قرار داده است نه آن     »و طمع بهشت  

  .قرار داده باشد» رضاي خداوند نيز باشد
 نت بنهد و توفيق قصد قرب و      خواهانيم كه بر ما م     به هر حال ما از خداوند     

                                                 
  . 211: قصص االنبياء جزائري 21
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 او »مقـصود از قـرب  « شـناخت  ما را بـه   ورضاي خود را به ما عطا فرمايد        
) قـصد قـرب   (تسليم امكـان اجمـالي      ) الاقل توفيق دهد تا   (بلكه  گرامي دارد   

  .شويم
 اهل علم منكر تصور معناي قرب باري تعالي هـستند و            بزرگانِجماعتي از   

تعالي است و مازاد بر   خداي»قصد امر «  همان »قصد قرب «معني  : گويندمي
ره بـه    عقيـده    يـن در ا اينـان   . تعالي اسـت   تنزيه حضرت باري  با  آن مخالف   

  .22اندصواب نپيموده
سپس فراموش نشود كه قول به بطالن عبادت از جهت خوف عقاب يا طمع         

 صـدور آن از غفلـت       ،رگان صادر شـده باشـد     زدر بهشت هر چند از بعض ب      
بنابر حكمت الهيه در  -بزرگان  و لغزش ها از     لتهال اين غف  ثاماست و وقوع ا   
  . بعيد نيست- آنهاامثال ه ابتالي آنها ب

در كتـاب اقبـال    )سـرّه قدس( طاووس ابن  و نيز اشتباه نشود كه آنچه سيد ما 
و نجـات  ( را به مجرد دفع  وندهر كس خدا  «: به آن حكم كرده است به اينكه      

چنانكـه خـود آن      »پـست اسـت   ) لئـيم و  (ان  عقاب پرستش كند از بنـدگ     ) از
ايست كه اگر تـرس عقـاب نبـود         بزرگوار تصريح نموده است نسبت به بنده      

اين عمـل مخـالف صـفات       « :كرد و چنانكه فرموده است     را پرستش نمي   داخ

                                                 
بين علماء اين بحث مطرح است كه منظور از نيت كه در عبادات واجـب شـمرده شـده        22

اگر نماز خوانـده    : يعني مثال . آيا منظور تنها قصد امثال امر موال است؟       . است چيست 
نجام دادن امر خداوند، آيا با اين قصد تكليف انجام شده است؟ يـا            شود تنها به قصد ا    

 قـصد گوينـد نـه تنهـا       بعضي مي . بايد قصد قرب به خداوند نيز در نيت منظور گردد         
امتثال كافي است كه اصال قصد قربت امكان ندارد زيرا شائبه اعتقاد به مكان داشـتن       

 كردن خداوند از هـر گونـه صـفات          پيرايهرود لذا ادب تنزيه و بي     خداوند در آن مي   
توضـيح بيـشتر    . كند كه در نيت، تنها همان قصد امتثال منظور شود         مخلوق، حكم مي  

  .خارج از موضوع اين كتاب است
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را  آن است كه هـر كـس خـداي        ) قده( بلكه مقصود سيد جليل      »كريمه است 
 و بندگان پست است حتي اين اعتقاد ت نبيند چنين كس از لئام خلقماهل خد
 . ايمان و اسالم استگان در ديدياروهمانا خ

مخلصون عالوه بر مشغول نبودن به غير محبـوب خودشـان كمـال جهـد و                
نمايند و اگر دو    كوشش در اعمال شاقه دارند و رياضت بر نفس را مزيد مي           

ـ كه بر نفوس آنها سخت را  متساوي ببينند آن  ،لضعمل را در ف    ر و مـشّقت  ت
ب دربار حقند و     مقرَّ حقاً كه   گروه هستند  اين   .كنندآن بيشتر است اختيار مي    

 همـين موضـوع     )السالمعليه( اميرالمؤمنين   ز چنانكه صريحاً ا   . به حالشان  اوشخ
   .23حكايت شده است

c روز� ع  ر اا  e fنا ر اد  ا
م شان به اقسام و صـنوفي تقـسي  اروزه داران از جهت خوردني و آشاميدني     

   :شوندمي
اينـان   . اسـت  قطعـي  از حرام    اشانخوراك و نوشيدني   از آنها    بعضي .1

مانند آن حمال و باربري هستند كه باري را بدون اجازه صـاحبش،              
سود را صاحب بار نمـوده ولـي وزر و          . بردبه منزل صاحب بار مي    

و يا مثال آن مانند كسي است       . گناهش وبال گردن حمال شده است     
 غصب نموده است و با آن به طواف خانـه خداونـد   كه چهارپايي را 

  . رودمي
است و آن هم بر     ناك  هربشان از مالهاي شبه    از آنها طعام و شُ     بعضي .2

                                                 
. گزيـد تـرين آن را بـر مـي   شد سـخت  هرگاه مواجه با دو كار مي      )السالمعليه(امام علي    23

أَْفـَضلُ  :  نيز نقل شـده اسـت كـه    )عليهم السالم (و از ائمه معصومين     ) 130/8: كافي(
  ).161/97: بحاراالنوار(برترين اعمال، سخت ترين آنهاست . اْلأَعمالِ أَحمزُها
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       هره به حرام واقعـي در ظـا       دو قسم است قسمي آنكه اين مال متشب 
 متوجـه مخلـوط شـدن    مثال در فرضي كه(براي او حالل شده است  
 حالل  ، ظاهر هم  دركه   م ديگر آن  و قس ) باشداموالش به حرام نشده     

 ل از حـال   غذايششود كه   حكم اولي ملحق به كسي مي     . نشده است 
 و دومي استتر ينييك درجه پامشتبه از حالل واقعي  هرچنداست 

حـرام   هرچنـد  اسـت    قطعي حرام   خوراكشملحق به كسي است كه      
  . باالتر باشداز مشتبهدرجه يك  واقعي

لكـن    است وقطعي حالل ز آنها اوراكخبعضي ديگر از روزه داران   .3
رنگين نمودن و فراوان تهيه نمودن و خوردن زياد غـذا تـا حـد               در  

ـ  ماينان لَ مَث.اندسيري كامل به حد اتراف و عيش و نوش رسيده         ل َث
 به لذت   ، در محضر دوست   شطبعخاطر پستي   ه  كسي است كه ب   آن  

رد و از    آن را مكـروه دا     ،ي مشغول است كه دوست    يبردن از چيزها  
به غير از ذكر نام و      ) ميهمان( و متوقع است كه      نيستآن خوشوقت   

قرب او به چيز ديگري لذت نبرد و چنين بنده پستي اليـق مجـالس               
دوستان نيست بلكه حق اوسـت كـه تـركش نماينـد و او را بـه آن             

برد واگذارند چه او را اگـر بنـده شـكمش           چيزي كه ازآن لذت مي    
 .نامندا اينكه بنده پروردگارش ببشمارند سزاوارتر است ت

راضـي  (غـذاها   كسي است كه در كيفيت و اندازه  افرادبعضي از آن  .4
) االخرهب( ليواست  )  است اهل عيش و نوش   كه  (كمتر از مترف    ) به

حكمـش حكـم    ) البته( يرسد و اين چنين كس    به اسراف و تبذير مي    
 شـمرده شـود    گناهكار   ليخورد و  مي قطعيكسي است كه از حرام      

 .سزاوارتر است از اينكه فرمانبردار محسوب شود
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  و زنـدگانيش تمامـاً از ممـرّ        خوراك ديگر كساني هستند كه      يبعض .5
 ف بلكه در مقدار خـوردني و  ترِحالل است و نه مسرف است و نه م
كند و نسبت بـه درگـاه خداونـد         آشاميدني از حد حالل تجاوز نمي     

 خوراك هم اقتـصار     كند و در  فروتن است و همچنين ترك لذيذ مي      
و بعضي فزونيهـا را      لذائذ   عض تا ب  ،مثال بر يك رنگ غذا     جويدمي

 . نمايدترك مي

 نزد پروردگارشان كه مراقب حفظ مجاهدات       يدرجات چنين كسان  
گيرند و  و مراقبات آنهاست محفوظ است و پاداش عمل خود را مي          

خواهـد  زه خردلي به آنها ستم ن  اسعيشان مشكور خواهد بود و به اند      
دهد و از    به آنها جزا مي    نداشد و پروردگار آنها بهتر از آنچه كرده       

دانـد  بخشد و كسي نمـي    فضل خودش بي حساب به آنها افزون مي       
 اسـت   شان كـه موجـب روشـنايي چشمـ        يينها چه چيزها  آكه براي   

  .  بلكه بر قلب بشري هم خطور نكرده است،پنهان گشته است

�gم   Z �Tم  hiا [\ ]eر�� �jL ردن ا  Lkl و 
ـ ) روزه داران (از جهت نيتهـاي افطـار و سـحر هـم                تقـسيم   دسـته چنـد   ه  ب

 .گردندمي

تنهـا همـان قـصدي را        .خورند بدون نيت   مي را افطار و سحر     بعضي .1
 آن  بـردن از غـذايي  يا لذت ديگران طبعاً براي دفع گرسنگيدارند كه  

 .كنندميقصد را 

سـت و كمكـي بـراي    كنند كه چون عنداهللا مستحب ا    بعضي قصد مي   .2
  .)خورندافطار و سحر مي (نيروي عبادت است

ست كه آن دو در نزد آقا        ا بعضي از افطار و سحر قصدشان فقط اين        .3
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 آداب  بـا ايـن حـال     و موالشان مطلوب و كمكي بر عبـادت اوسـت و            
كنند و آنچه اسـتحباب آن      مطلوبه آن را از ذكر و كيفيات مراعات مي        

قبـل از  »  و حمـد 24 و دعاهـاي مـأثوره  قرائـت قـرآن  «رسيده است از  
 .خوانند از فراغت از غذا ميبعدشروع به غذا و در اثناء غذا و 

� ��ر و  �gم ا  �Wدkl j hi 
در افطار و سحر قبل ) ِبسمِ اهللاِ الرَّ حمنِ الرَّحيم(و مهمترين چيزي كه بعد از     

 .از شروع بايد خوانده شود سوره قدر است

بـن   ي اسـت كـه در اقبـال سـيد         يشود دعا ده مي و آنچه قبل از افطار خوان     
 روايت شـده  )الـسالم عليه(ل بن عمر از امام صادق ضس به اسناد او تا مف     وطاو

 )الـسالم عليـه ( به اميرالمـؤمنين     )سلموآلهوعليهاهللاصلي(رسول خدا    :است كه فرمود  
 :فرمود

طـارت   قبـل از اف .لحسن اين ماه رمضان است كه پيش آمده است    و ا  اب اي«
 اي:  و گفـت نمـود  بر من نـزول  )الـسالم عليه(اين دعا را قرار بده زيرا جبرئيل      

محمد هر كس در ماه رمضان پيش از اينكه افطار كند ايـن دعـا را بخوانـد                  
 نمايد و لنماز او را از او قبو خداوند دعاي او را مستجاب فرمايد و روزه و   
يـامرزد و غـم او را بـر طـرف       ده دعاي او را به اجابت رساند و گناه او را ب           

فرمايد و اندوه او را زايل گرداند و حوائج او را بر آورد و خواهشهاي او را               
         يقان باال ببرد و روز قيامت كـه        بپذيرد و عمل او را با اعمال پيامبران و صد
) شـب چهـارده   ( ما شـب بـدر       زبه عرصه محشر آيد صورت او نوراني تر ا        

 .باشد

                                                 
 رسـيده  )الـسالم علـيهم (گويند كه از ناحيه ائمه معـصومين      دعاهاي مأثوره به دعاهايي مي     24

  .است
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  ا كدام است؟اي جبرئيل آن دع: گفتم

بـه قـسمت ادعيـه    (... اللَّهم رب النُّورِ اْلعِظـيمِ و رب اْلكُرِْسـي الرَّفِيـعِ و           : گفت
  )مراجعه كنيد

  
Sن روز�  m   ��:�n o + p 

شود كم و زياد غيبت و دروغ و نگاه پس از      مي استفادهچه از اخبار    نبنابر آ 
 زيرا .سازدت و روزه را باطل مي     ر اس ِطْف م ، و دشنام و ظلم    25نگاه به نامحرم  

 بايـد    بگيري شاميدني نيست و چون روزه    آروزه فقط امساك از خوردني و       
 باشد هز روز يو شكمت ن  ) قواي جنسيت (گوشت و چشمت و زبانت و فرجت        

 محفوظ بـداري و بـسيار سـاكت باشـي مگـر آنكـه               راو دست و پاي خود      
ـ    ـ    اگفتارت خير باشد و ب  و چـون روزه گرفتـي   ي خـدمتگزار خـود مـدار كن

ي و آزار خـادم را      يو خودنمـا  ! گوشت و چشمت را از حرام و قبيح بـاز دار          
داري خـود را ماننـد روز         و روز روزه  ! ر شـو  و به وقار روزه مـوقَّ     ! رها كن 
 )سلموآلهوعليهاهللاصلي(فرموده رسول   ) خاطر بسپار ه  ب(و  !  خود قرار مده   يمعمول
دار واجب سـاخته اسـت نخـوردن و          بر روزه   آسانترين چيزي كه خدا    :كهرا  

   .نياشاميدن است
بـا  (، قابل جمـع اسـت    بعضي از اين اشخاصيفتواي فقهاء بر صحت روزه 

                                                 
بايد ترك شـود مگـر   نگاه به نامحرم اگر تكرار شود غالبا به قصد لذت بردن است كه               25

ولي نگاه نخست كه    . اين كه اطمينان حاصل شود كه اين چنين قصدي در كار نيست           
النَّْظـرَةُ  : فرمايد مي)السالمعليه(امام صادق . فرد در آن اختياري ندارد بدون اشكال است    

: الفقيـه اليحـضره مـن . ( فِتَْنـةً بعد النَّظْرَةِ تَزْرع فِي اْلقَلْبِ الشَّهوةَ و َكَفـى بِهـا ِلـصاحِبِها            
كارد و همين بس است كه صاحب نگاه   نگاه بعد از نگاه شهوت را در دل مي        ). 18/4

  .دچار فتنه و مشكل شود
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از آنچه  ) منظور(ساقط بودن قضاي روزه است و        ،معناي صحت ) اخبار زيرا 
 .باشدميقبول در اخبار است عدم 

تشريع فرموده اسـت     خالصه آنكه روزه صحيح كاملي كه خداوند تعالي          و
دارست و ال محاله بايد تمـام جـوارح را از گنـاه               حكم آن تكميل نفس روزه    

دار عالوه بر آن دل را هم از ياد غير خدا حفظ كند و   نگاه داشت و اگر روزه    
از ما سواي خدا روزه بگيرد روزه او كاملتر است و اگر آدمي حقيقـت روزه      

 بشناسد به ناچار از هر نافرماني و  را بداند و درجات و حكمت تشريع آن را        
اش پذيرفته شـود     روزه حتماارتكاب حرامي اجتناب و دوري خواهد نمود تا         

 . و مسئول از روزه جوارح خود خواهد بودمورد بازخواستو اال 

 معني ساقط شدن قضاي روزه اين نيـست كـه ايـن امـر در روز قيامـت            و
  .سودي براي او داشته باشد و از مؤاخذه نشود

-�ن �Z9 ر q 
 فضيلت ماه رمـضان و بـسط رحمـت خـدا در ايـن مـاه امـور عظيمـه                     در

كه دل بدهـد و گـوش         براي كسي  منتهاسودمندي در اخبار وارد شده است       
 .26فرا دارد و حاضر براي استفاده باشد

 : آن اخباري جملهاز

 هفتاد هزار   است، وندخدا بر عهده     موقع افطار  ،هر شب ماه رمضان   «  .1
انـد و چـون      كه همگي مستوجب آتش بـوده      ،از آتش ي  شدهدهزار آزا 

آخرين شب رمضان شود در آن شب معـادل آنچـه در تمـام مـاه آزاد                 
 .»اند آزاد خواهد فرمودشده

چون نخستين شب ماه رمضان فرا رسد خداوند هر «: در روايت ديگر .2
                                                 

26 شَهيد وه و عماو اَلقْي الس قَلْب ن كانَ لَه37: ق (َلم.(  
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دو برابر فرمايد     آنها را  ،آمرزد و در شب بعد از آن        كس را بخواهد مي   
 تا آخرين شب ماه     ،فرمايدزاد مي آشب بعد دو برابر شبهاي پيش         در و

به قدر دو برابر آنچه در هر شـب آزاد فرمـوده اسـت آزاد          كه  رمضان  
 .»كردخواهد 

ال از   در اقبال به اسناد خود تا حسن بن علي بن فضّ           طاووسسيد بن    .3
روايـت   )مالـسال معلـيه (از پدرانش از اميرالمـؤمنين      )السالمعليه(رضا  امام  

روزي بـراي مـا،     )سـلم وآلهوعليهاهللاصلي( رسول خدا    :كرده است كه فرمود   
  :خطبه نمود و فرمود

 27 ...أَيها النَّاس إِنَّه َقد أَقْبلَ إِلَيكُم َشهرُ اللَّهِ بِالْبرَكَةِ و الرَّحمةِ و الْمغْفِرَةِ

ركـت و رحمـت و      مردم ماه خدا به سـوي شـما پـيش آمـد بـا ب               اي« 
ها اسـت روزهـاي       آن ماهي است كه نزد خدا افضل از ساير ماه         . مغفرت

ن بهترين آترين شبها و ساعتهاي  آن بهترين روزها، شبهاي آن با فضيلت
ايد و در آن ساعتها است، ماهي است كه شما به مهماني خدا دعوت شده   

ن مـاه تـسبيح     سهاي شـما درآ   َف نَ .ايد قرار گرفته  ،ماه از اهل كرامت خدا    
است و خوابتان در آن عبادت و عملتان در آن مقبـول و دعايتـان در آن    

ات راسـت و دلهـاي     .مستجاب است  پس بخواهيد از پروردگارتان با نيـ 
 .ايدپاك كه شما را به روزه در آن ماه و تالوت كتاب خودش موفق فرم

ـ     ، بزرگ زيرا بدبخت كسي است كه در اين ماهِ        د  از آمرزش خداي نومي
 به گرسنگي و تشنگي خودتان در ايـن مـاه گرسـنگي و      .محروم شود و  

 هتشنگي روز قيامت را بياد آوريد و بر فقراي و بينوايان خودتان صـدق             
 م بـه كـوچكتران رحـ      .گان خودتان را احترام كنيد    ددهيد و در آن ماه بر     

                                                 
٢٧
  .به قسمت ادعيه مراجعه كنيد 
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داريد و چشمها را  يد و ارحام خود را صله كنيد و زبانهايتان را نگاهينما
آنچه شـنيدن    از آنچه نگاه به آن حالل نيست بپوشيد و گوشهاتان را از           

يـد تـا بـر      ي مردم تـرحم و مهربـاني نما       آن نارواست ببنديد و بر يتيمانِ     
  نماييـد و   توبـه م شود و از گناهان خودتان به سوي خدا          يتيمان شما ترح 

فضل تان به دعا برداريد زيرا وقت نماز ا       ي نمازها تدستهايتان را در اوقا   
نگـرد و   ر رحمت مي  ظ به بندگانش به ن    ،جلوست كه خداي عز    ا ساعاتي

دهـد و چـون      جوابشان را مي   ،چون چيزي بخواهند و با او مناجات كنند       
  . و دعايشان را مستجاب نمايدگويدندا كنند لبيك 

 پس آنها را به طلب .هاي شما در گرو كردارهاي شماست مردم جاناي
 در آوريد و پـشتهاي شـما از بـار گناهانتـان     آمرزش و استغفار از گرو    

تان آنها را سـبك سـازيد و بدانيـد كـه            يها   به طول سجده   ، است سنگين
گـزاران و     خداوند به عزت خـود سـوگند يـاد فرمـوده اسـت كـه نمـاز                

كه مردم    روزي )در (كنندگان را با آتش عذاب نفرمايد و نترساند         سجده
مؤمن هر كس از شما     ! اي مردم . ددر برابر پروردگار عالميان بر پا خيزن      

اين ماه افطار دهد در برابر اين عمل به نزد خدا بـراي               را در  يدارروزه
ست و آمرزشي نسبت بـه گناهـان گذشـته          ا اياو ثواب آزاد كردن بنده    

   .خواهد بود
   . ما را توان آن نيست كه چنين كنيمگيهم! ا رسول اهللايعرض كردند 

 هـر چنـد بـه بخـشي از          يدآتش نگاه دار  آن حضرت فرمود خود را از       
   .آتش بپرهيزيد هر چند به جرعه آبي باشد خرما باشد و از

 بـه او    ، خود را نيكو سـازد     اخالقهركس از شما در اين ماه       ! اي مردم 
   .لغزدها مي قدمكه يدهند در روزپروانه عبور از صراط مي

اونـد  خدغـالم و كنيـز خـود را سـبك گردانـد             ر  و هر كس از شما با     
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  .كند ميكحسابش را سب
از  مالقـات  روزدر  را خشمش خداوند ، نگهداردراو هر كس شر خود  

   .او باز دارد
او  مالقـات  روزدر و هر كس در آن ماه يتيمي را گرامي دارد خداوند  

   .را گرامي دارد
 روزدر  رحمـت خـود را   داونـد و هر كس در آن ماه قطع رحم كنـد خ    

  .مالقات از او قطع نمايد
رهـايي از  جـاي آورد خداونـد   ه  و هر كس در آن ماه نماز مستحبي ب        

  .كنددوزخ را برايش واجب مي
 براي او ثواب كسي است كه دهد را انجامو هر كس در آن ماه واجبي    

   . باشدانجام دادههاي ديگر هفتاد فريضه در ماه
 ماه بر من بسيار درود و صلوات فرسـتد خداونـد در             آنو هر كس در     

   .اند كه ميزانها سبك است ميزان او را سنگين كرده يروز
اي از قرآن تالوت كند اجـر او ماننـد كـسي              و هر كس در آن ماه آيه      

  .است كه در غير آن ماه قرآني ختم كرده است
  !  مردماي

 بخواهيد كه آنهـا  ددرهاي بهشت در اين ماه باز است از پروردگار خو      
   .را بر روي شما نبندد

ـ خ بسته است از خدا مسئلت كنيـد كـه آنهـا را         و درهاي دوز   ر شـما  ب
  .نگشايد

و شياطين در زنجيراند از پروردگار خود بخواهيد كه آنها را بـر شـما               
   .تسلط ندهد

 يـا   ماسـتم و عـرض كـرد      و كه من برخ   :يد فرما )السالمعليه(اميرالمؤمنين  
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  ست؟  اترين اعمال در اين ماه كدام با فضيلت! رسول اهللا
ي و  ي پارسـا  ، اعمـال در ايـن مـاه       ارزشمندترين! الحسنو اب اي :فرمود

  . حرام فرموده استجلّودوري است از آنچه خداي عز
 راچه چيز شـما     ! اهللا   يا رسول  :عرض كردم ! سپس رسول خدا بگريست   

  ! ؟به گريه آورده است
گويا تـورا   ! گرددين ماه از تو حالل مي     اآنچه كه در    !  علي اي :فرمود

 اولين ترينِ  گذاري و بدبخت     برابر پروردگار خود نماز مي     بينم كه در  مي
و مورد تحريك   (شود     برانگيخته مي  ، ناقه صالح  كشنده انند هم ،وآخرين

ـ   بر فرق تو مي ايضربهو  ) گيردديگران قرار مي    ازند و محاسن تـو را ب
  .كند ميبخون سرت خضا
  ؟ استن حال دين من در حال سالمتآدر !  يا رسول اهللا:عرض كردم

  . خواهي بوديآري در سالمت دين: فرمود
هر كس ترا بكشد مرا كشته است و هر كس به           !  علي اي :سپس فرمود 

تو كينه ورزد به من كينه ورزيده است و هر كس به تو دشنام دهد مـرا                
روح تـو از روح  !  زيرا تو براي من به منزله جان منـي       .دشنام داده است  
را و  را آفريده و ت   ن   خداي عزوجل م   رازي ،ل من ل تو از گِ   من است و گِ   

را براي نبـوت و پيـامبري   ن را برگزيد و مو گزيد و ت    را بر ن  آفريد و م  
ـ      .ييرا براي امامت و پيشوا    و   كرد و ت   انتخاب را و   پس هر كس امامت ت

  .  منكر نبوت من شده است،منكر شود
 و شـوهر    28 فرزندان من هـستي    باشي و پدرِ  تو وصي من مي   !  علي اي

                                                 
 را پسران خود ناميدند و اصرار       )السالمعليهما(، حسنين   )سلمولهآوعليهاهللاصلي(پيامبر اعظم    28

هـا در سـالم بـه ائمـه         داشتند اين مسئله همه جا مطرح باشد لذا در تمـام زيارتنامـه            
انتـساب  . السالم عليك يا بن رسول اهللا     : معصومين و فرزندان صالح ايشان گفته شود      
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ر مني و جانشين و خليفه من بر امت من در زندگاني و بعد از مرگ      دخت
 بـه آن  .ست و نهي تو نهي من اسـت       ا  فرمان تو فرمان من    .باشيمن مي 
 قـسم   ،را بهترين خلـق قـرار داد      ن  را به نبوت برگزيد و م     ن  كه م  كسي
 كه تو حجت خدا بر خلق او هستي و امين او بر راز او و خليفه   مخورمي

  »باشي ميشبندگانيان ماو در 

rد�  st�uرE v 
 نفـرين  از رساترين چيزي كه در مژده براي ماه رمضان وارد شـده اسـت     و
كـه در آن مـاه گناهـانش آمرزيـده      است بر كسي )سلموآلهوعليهاهللاصلي(مبر  اپي

 :نشده باشد آنجا كه آن حضرت فرمايد

ا اورا  مــاه رمــضان بــر او بگــذرد و آمرزيــده نــشده باشــد خــدهــركس«
  » 29نيامرزد
مبعـوث  » رحمة للعـالمين  «به عنوان    حضرتكه    به لحاظ اين   نفرينو اين   

 غفران در ايـن     عموميت رحمت و    گسترهرگي براي   ز بشارت ب  ،گرديده است 
چه اين كه نفرين حضرت براي يك مـسلمان هرچنـد هـم گنهكـار               ماه است   
ث فوق بـه ايـن      پس حدي (بودن ايشان مناسبت ندارد      للعالمين   ةرحمباشد با   

شود كه معنا است كه هيچ كس در ماه مبارك رمضان محروم از آمرزش نمي

                                                                                                         
هـا را   جلـوي بـسياري از فتنـه       )سـلم وآلهوعليهاهللاصلي(مستقيم ايشان به پيامبر اسالم      

  . گرفت
  .باشد اين است كه پدر پسران رسول اهللا مي)السالمعليه(يكي از افتخارات امام علي 

29            َلـه فََلا َغفَرَ اللَّه ُتوبَلا ي َضانَ ومرَ رشَه كرنْ أَدـ ) 434/7:مـستدرك الوسـائل   . (م نِم 
  ).270/1: االقبال (ه َل اهللاُرََفال َغ َفه َلرَْفْغ يم َل وانََضم ررُه َشهْن عخََلساْن
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  ). 30بعد بخواهد نفرين حضرت محقق شود
رد                 و بدين جهت در اين باب اخبار زيادي وارد شده است كه شـياطين متمـ

درهـاي   در زنجيراند و درهاي بهشت و ابواب رحمت خداونـد بـاز اسـت و              
دارد و منادي خداي اوند شر دشمنان جّني را باز مي و خد  31دوزخ بسته است  

آيا خواهان آمرزشي ! كه آيا سائلي هست؟  (كنداز اول ماه تا آخر آن ندا مي       
هاي ديگر مانند آن در     در ماهي از ماه   ) اينها مژده هايي است كه     .32! هست؟

   .اخبار وارد نشده است
 آن است كه در ثلـث       ها وارد شده است   و آنچه در باب منادي در ساير ماه       
هاي جمعه كه از اول شـب تـا آخـر شـب     آخر شب ندا بلند است جز در شب   

 ،كند و همچنين در ماه رجب عموماً و اما ماه رمضانمنادي حق تعالي ندا مي
در اختـصاص    از اول ماه تا آخر آن در شبها و روزهاي آن وارد اسـت و  اند

  .وارد گشته است» 33َتجب لَُكمادعوُني اَس«ماه رمضان به اجابت دعا آيه 

ـ               وسـيله آن منـت     ه  براي هر يك از اين امور نزد اهلش شأني اسـت كـه ب
  شناسند و آن را به شكر و خرسندي عظيمي استقبال          خداي را بر خودشان مي    

 جهت تـضييع  بهگردند و اما غافل و منكر چه بسا كنند و به آن منتفع مي مي
                                                 

البته با توجه به اين كه منافقين به ظاهر مسلماني كه كارشان گمـراه كـردن و دور از                    30
حقيقت نگه داشتن مسلمانان است به نص قرآن مورد آمرزش قـرار نخواهنـد گرفـت                

توان حديث فوق را نفريني در حـق  ، مي آنها طلب بخشش كند دربارهحتي اگر پيامبر    
اين افراد دانست كه با رحمة العالمين بودن پيامبر نيز سازگار خواهد بود زيرا رحمت               

  .باشدآوردن بر اين افرادِ گمراه كننده، محروم نمودن گمراه شدگان از رحمت مي
و فُتِحت أَبواب السماءِ و أَبواب اْلجَِنانِ        ين إِذَا طَلَع هَِلالُ شَهرِ رمَضانَ غُلَّت مرَدةُ الشَّياطِ         ِ 31

  )96/2: الفقيه اليحضره من (و أَبواب الرَّحمةِ و غُلِّقَت أَبواب النَّار
: الفقيـه  اليحـضره  مـن (يَنادِي مَنادٍ ُكلَّ لَيلَةٍ هلْ ِمنْ َتائِبٍ هلْ ِمنْ ساِئلٍ هـلْ ِمـنْ مـستَْغفِر                32

96/2(  
  6: غافر 33
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 يـا اساسـاً هـيچ سـودي بـراي آنهـا       باشداندك   انتفاعشان   ،و اهمال و كفران   
  .نباشد

-�ن s � $�� ر �w �6ر  س  دن � yz � D {|}  
 و نفـع كثيـر آن مـاه را          ،»رمـضان در ماه    لّ غُ شياطين را در  بودن  « بعضي

 و ندفهم  يا مراد از آن را نمياستمشكل برايشان  باور كردن آن     و بينندنمي
ن در عـالم از جهـت       آو آثار   حال آنكه شيطان در ماه رمضان محبوس است         

ن آرا در    شود ظاهر است و كسي       مي ماهكه در آن     كثرت عبادات و خيراتي   
او را بـا     ارتبـاط    نحـوه كه حقيقت شيطان را بشناسد و        شكي نيست و كسي   

داند كـه همـان خـودداري از خـوردن و آشـاميدن               بداند مي مراكز نفوذ بشر    
 سـبب منـع و      ،خن گفـتن باشـد     وقتي توأم با بستن زبان از بـسيار سـ          ،ويژه

در بعضي از  چنانكه . بودهددار خوا جلوگيري از تصرف شياطين در دل روزه    
  : كهاشاره شده به آن  )السالممعليه( بزرگان اتفرمايش

زيرا شيطان در بدن    .  گرسنگي تنگ كنيد   به وسيله مجاري سير شيطان را     «
   »34انسان مانند خون جريان دارد

در ماه  كه   ت آنچه از كثرت عبادات و خيرات و قربا        ست ا حال اين  ر ه و به 
ـ          و چيزي است كه انكار نمي      شودديده مي  رمضان ه توان كرد بلي اين كـار ب

تمام شياطين و نسبت به تمام مكلفين نيست و اين امر براي اهلـش  ه  ب تنسب
  .رد شده است متم شيطان35ِدهرَمه آشكار است چنانكه در بعضي اخبار مقيد ب

                                                 
: بحـاراالنوار  (إِنَّ الشَّيَطانَ لَيجرِي ِمنِ ابنِ آدم مجرَى الدمِ أََلا َفضَيُقوا مجارِيـهِ ِبـاْلجوع              34

332/60(  
مرَده شياطين آن دسته از شياطيني هستند كه از طغيان بيشتري نسبت به ديگر شياطين                35

حتي روايت شده است كه     . ي مراتبي است  زيرا شيطنت شياطين دار   . برخوردار هستند 
ابلـيس بـراي گمـراه      ! يكي از شياطين مسلمان بوده است و راه كفر را نپيموده اسـت            
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ـ كننـد   حكـم مـي    عقل و عرف همگـي       ،شرع باري لـزوم جلـب نفحـات      ه  ب
 بـراي   يابـد توفيـق   در اين ماه تا عبـد،       پروردگار متعال و استقبال الطاف او       

   .شوق و شكر و ادبهمراه با تحصيل قرب و رضاي او 
از كمترين مراتب اقدام براي بهره بردن از منافع اين ماه اين است كه عبـد              

اظهـار سـپاس و     با  ) چگونه؟. (ر اين ماه آمده سازد    پاسخي را براي منادي د    
   .ذلتاعتراف به قبول منت و عذر تقصير و 

Lد�:  N � ~ادب 9 رد ��  �� � e  
 شـريف فرستاده عزيز را همچون  ) منادِي(سزاوارتر اين است كه اين فرشته       

 رعيت ناز پادشاهان دنيا تصور كند كه از جانب آن شاه براي دعوت اييكي 
دهـد كـه پادشـاه بـا او در      ت پادشاه آمده اسـت و خبـر مـي   مجلس ضياف ه  ب

 ،ها   عطاي بخشش  ،ها  آمرزش لغزش ) مانند( برخورد خواهد كرد،     منتهاي لطف 
در مقـام رضـا و   ) آن پادشـاه (بلكـه  . هاي پـر از تفـاخر  خلعت حكم واليات، 

دعوت براي مجلس انس و لقاء و قـرب و وفـا و   ) در مقام(خشنودي است و  
صـورت    در ايـن   . او در زمره دوستان و اولياء سـلطان اسـت          ف ساختن مشرَّ

ترين كس  كند و جان خود را در پاي او بذل و عزيز چگونه آن را استقبال مي
  ! ؟سازد  او فدا ميبرايو نفس خويش را 

و ) و مهربـان (قسم در نفس خويـشتن عظمـت ايـن پروردگـار ودود        همان
 اندازه بگيـرد و حـق آنچـه در         دنيا ان جميع پادشاه  تنسبه   را ب  عظيم سلطان

ـ         اجابت اين دعوت بر خود واجب مي       حـال  ه  داند بشناسد و جوابي كه اليق ب
برايش امكـان دارد پاسـخ مناسـبي را بـراي منـادي       كند و اگر   آمادهاوست  

                                                                                                         
براي جنيان، انسانها و    » مرَده«تعبير  . گيردنمودن افراد خاص از مرده شياطين بهره مي       
  .به خصوص منافقين و يهوديان نيز آمده است
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ايـم بـا تغييـر بعـضي         آنچه ما در جواب منادي رجب انشاء نمـوده        و  بنويسد  
  .  36فقرات آن بخواند

L 9 �/ s ا  �� fLد�:  ~  
در جـواب ايـن     : فرمايـد مؤلف عارف در ابتداي مراقباتِ ماه رجـب، مـي         (

كنـيم، درود   هر چه بگويي اجابتت نموده و ياريت مي       : منادي آسماني بگويد  
تـرين  مهربـان  و سالم بر تو اي منادي خداي جميـل و جليـل، شـاه شـاهان،               

تبـديل  مهربانان، خداي بردبار و كريم، رفيق دلـسوز، صـاحب عفـو عظـيم،               
كننده سيئات به حسنات، مـا بنـدگاني گناهكـار و طغيـانگر، پـست و اسـير        

مردگان به ظاهر زنـده را      ! اي فرستاده بزرگ خدا   . ها هستيم شهوات و غفلت  
كساني را كه قلبهايشان مرده و عقلهايشان از آنها جدا شـده            ! كني؟صدا مي 

ي؟ كـساني را    زنچرا مردگان را صدا مي    ! و روح هايشان فاسد گشته است؟     
كه صداي تو براي آنها سودي ندارد مگر آن كه با نداي تو قلبها زنده شده،                

و دربـاره ارزش گـران ايـن نـداي          . عقلها بازگشته و روح ها بيـدار شـوند        
آسماني و عظمت پروردگار و ذلت و پستي نفس سـختي آزمـايش و بـدي                

ب هـستند ولـي   آنان شايسته راندن و دور نمودن و عذا. حال خود بيانديشند 
وسعت دعوت پروردگار باعث اين دعوت شده است آن هم با زبان و بيـاني               

اكنـون بـا واسـطه      . لطيف كه فوق تصور انسان و خواسته و آرزوي اوسـت          
خـواهيم مـا را     قرار دادن اين نداي آسماني و لطف بـزرگ، از خداونـد مـي             

  .توفيق دهد تا اين دعوت و كرامت بزرگ را اجابت كنيم
با خوشĤمد گويي و كمال ميل جانفشاني نداي تـو          ! ه دهنده سعادت  اي وعد 

                                                 
انـد، اصـل ابتكـار پاسـخ بـه          فصول آينده كتاب فرمـوده    طبق آنچه مؤلف وارسته در       36

  .است - قدس سره – طاووس مربوط به سيد بن ،منادي
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كنيم زيرا ما را به تسبيح كردن مالك كريم خود توجـه دادي و    را اجابت مي  
ما را ترغيب به اطاعت از موالي مهربان خـود كـردي و مـا را بـه كرامـت                    

  )...پروردگار رساندي
و در بعضي اوقـات   اولي آنست كه در اول ماه بلكه در شب اول ماه     سپس

   .بخواندرا  اين نوشتهمخصوص 

�ی�ت � 1��I �Wد ? m t^�   
و شود با زياد نمودن دعاها هاي روح افزاي اين دعوت محقق مي نسيمجلب  
و يا غيـر وارده     ) »السالمعليهم«از طريق ائمه معصومين     ( شده    وارد هايمناجات

 توسط خود مناجـات     و نقل شده توسط بزرگان اهل معرفت و يا انشاء شده          (
   :وهمچنين با تدبر در بعضي از آيات مثل) كننده

اگر دعاى شما نباشد،    «: بگو. 37 ُقلْ ما يعبؤُا بُِكم ربي لَو ال دعاؤُُكم        �
  .»كند پروردگارم هيچ اعتنايى به شما نمى

ـ       أَسَتِجب لَُكم   الَ ربُكم ادعوني  َق � تَكْبِرُونَ عس تي إِنَّ الَّذينَ يـنْ عِبـاد  
مرا بخوانيد تا شما    «: و پروردگارتان فرمود  . 38  سيدخُلُونَ جهنَّم داخِرين  

ورزنـد بـه    در حقيقت، كسانى كه از پرستش من كبر مى     را اجابت كنم  
  . »آيند زودى خوار در دوزخ درمى

ذا دعـانِ   و إِذا سأَلَك عِبادي عنِّي َفإِنِّي قَريب أُجيب دعوةَ الـداعِ إِ            �
و هر گاه بندگان من، از      . 39  لَعلَّهم يرُْشدون    و لْيؤْمِنُوا بي    فَلْيسَتجيبوا لي 

 بـه   -من نـزديكم، و دعـاى دعاكننـده را        ] بگو[ من بپرسند،    دربارهتو  

                                                 
  77: فرقان 37
  60: غافر 38
  186: بقره 39



ويژه ماه مبارك رمضان/   52  

بايـد فرمـان مـرا    ]  آنـان [كنم، پس   اجابت مى  -هنگامى كه مرا بخواند   
  .شد كه راه يابندگردن نهند و به من ايمان آورند، با

�         وءالـس ْكِشفي و عاهْضطَرَّ إِذا دالْم جيبنْ يآن ]  كيـست [يـا   . 40أَم
كند، و گرفتـارى    اجابت مى - چون وى را بخواند    -كس كه درمانده را   

  .گرداند را برطرف مى
نَ         فَلَو ال إِذْ جاءهم بأْسنا َتضَرَّعوا      � يـز و مهقُلُـوب تلكِنْ قَـس و   م َلهـ 

پس چرا هنگامى كه عـذاب مـا بـه آنـان            . 41 الشَّيطانُ ما كانُوا يعملُون   
دلهايشان سخت شده، ]  حقيقت اين است كه  [ولى   رسيد تضرّع نكردند؟  

   .دادند برايشان آراسته است و شيطان آنچه را انجام مى
�          كانَ بُِكلِّ َشي مِنْ َفضْلِهِ إِنَّ اللَّه ئَلُوا اللَّهس ليمـا   وو از فـضل    . 42ءٍ ع

  .خدا درخواست كنيد، كه خدا به هر چيزى داناست
بـاب رسـيده     كه در اين   دقت كند و در اخباري    ديگر  و غير اينها از آيات       

   .ل كندمأاست ت

N �1O � اد ��I  
ي كـه انـشاء    ي در اين امر و دعاهـا      )السالمعليهم(سپس در عمل و كردار ائمه       

 در تمام آنها فوق حدود بشري از      ،آنها تفكر كند  اند و مضامين لطيفه       فرموده
 خداي تعالي و آنچه مقتضي جالل و جمـال او و  اتاسماء و صفه فنون علم ب  

يابد و هر آنچـه مناسـب مقـام او و اوصـاف و                حق ادب عبوديت اوست مي    
هاي لطيـف در   ييافعال و احوال او و كيفيت طلب عطوفت و رحمت و رهنما           

                                                 
  62: نمل 40
  43: انعام 41
  32: نساء 42
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نگرد و مذلت اعتراف را در درگاه مقدس اوست ميجلب عفو و كرم و فضل   
   .نمايد ميارخود هموبه رأفت و رحمت او 

pN �NO �رگ اد �[��  
 آنچـه در ايـن بـاب از         ، باشـد  زيـرك اگر آدمي فكـور و      ! جانم سوگند ه  ب

اي در اثبـات       صـادر گرديـده او را از هـر گونـه معجـزه             ،بيانات امامان حق  
هر كس از اهـل علـم بخواهنـد چيـزي از            كند و   رسالت و امامت كفايت مي    

 اءي يا مناجاتي از پيش خـود انـش        يخودش دعا ) بايد( ،عظمت اين امر بفهمد   
) بعد(كه چيزي از دعاها و مناجات آنها دانسته باشد و            كند و لكن بدون اين    

را بر آنچه از ناحيه آن ذوات مقدسه صادر گرديده است عرضـه دارد در         آن
 ه اندازهاند خواهد دانست و هر كس را كه ب بيان كردهحال قدر آنچه آنها     نآ

 ،د كن يصا دعا و مناجات وارده غو     درياي باشد و در     شناخت نفس، اي از     ذره
انـد تـصديق    آنچه را كه آن بزرگواران از فنون معارف در آنها وديعه نهـاده         

   .برد ميحد اعجاز آنها پيه كند و ب مي
از اين فصاحت را    ) مقدار كمي (عشار  أ ي از شرِ ع ، مسكين نادان  ياين بنده 

 گفتگـوي بـا حـق       در اخبار و حتي خطبه هاي ائمه بزرگوار نيـافتم مگـر در            
   .د اويتعالي در مقام توحيد و تسبيح و تحم

N � اد �� ز  �Oر � j   ا
احاديث و خطبه ها سخن     : تصور من درباره حكمت اين مسئله اين است كه        

و هـر  اسـت   خن گفتن با خداونـد گفتن با مردم است ولي دعاها و مناجات س 
سازد كه در تكلم با       ظاهر مي از علمش را     ييكس در گفتگوي با عالم چيزها     

  .نمايد جاهل آشكار نمي
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  گويا جواب آن)الـسالم عليهم( ران و بالجمله اين دعاهاي وارده از آن بزرگوا       
قرآن فرموده من را بخوانيـد  (است چيزي است كه در قرآن مبين وارد گشته    

 ،گويا اين دعاها  عبارت ديگر   ه  و ب ) اندائمه بزرگوار اين ندا را لبيك گفته      و  
   .آمده استفرود  قرآن پاسخ در ،قرآن باال رفته

 .قرآن سخن پروردگار تعالي و مناجات او با بنده خود و رسول خود اسـت              
 و اوليـاء او بـا   )سـلم وآلـه وعليهاهللاصلي(و دعاها كالم و مناجات از طرف رسول       

شناسند و  افراد نميكمي از پروردگار تعالي است و حقيقت اين مطلب را جز        
ت و نعمت عظيمي است كه زبـان        ائمه دين را در اين دعاهاي وارده بر ما منّ         

داي شكر آن عاجز و قاصر است و شكر واجب ايـن نعمـت              أسپاسگزاران از   
سـت   در عمـل كـردن بـه آنهـا و در           هرا ضايع نسازند بلكـ     ست كه آن   ا آن

   .خواندن آنها و تكميل شرايط آنها كوشش نمايند
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�Wد � �ا ن و  �  Z � �ادب  �ا � � ��  
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ن �  Z � �ادب  �   ا��
ه  بآن رايم و تفصيل ي اشاره نمادعاشرايط واجب ه بد نيست كه ما اجماالً ب     

 زيـرا مـاه رمـضان بهـار دعـا و قـرآن اسـت و                 .ل نماييم  محو يموقع ديگر 
 مراعاته ائت قرآن است بايد ذكر كنيم، اينك بهمچنين شرايطي كه براي قر 

 :گوييمو ميئت قرآن را مقدم داشته اجانب ادب و اداي حق، شرايط قر

آيا بـه   (43 قُلُوبٍ أَقْفاُلها أَ َفال يَتدبرُونَ الْقُرْآنَ أَم على   : عزوجل فرمايد  خداي
  ).شده است؟بر دلهايشان قفلهايى نهاده ] مگر[انديشند؟ يا  آيات قرآن نمى

ـ             پس كسي  قـدر تـدبرش    ه  كه در قرآن تدبر و تفكر كند ناچار است كـه ب
 بشناسد و موقع قرآئـت آن       آن را معني كالم و عظمت آن و عظمت گوينده         

 بفهمـد و خـود را از        آن را دل را حاضر سازد و در آن تدبر كند و مرادهاي            
 احكـام و     عاري و خالي نمايد و نفس خود را بخصوص نسبت به           ،فهمموانع  
ـ      ّثأحال از آن مت    م دارد و در اين    لزَ آن م  ظمواع بـه   ،رشّثأر گردد و بعد از ت

بلند مرتبه  و مقامات  بسيار ارزشمند عوالم   را در مراتب خود   اندازه فراستش   
  .ارتقاء بخشد

                                                 
  24: محمد 43
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نها جـداً واجـب اسـت و     از آ  قرآن كه بعضي     به قرائت  بود امور متعلقه     اين
  !  چگونه فضيلتيآن همبعض آنها داراي فضيلت است 

ن �  L�:  �� � �� ��  
ست كه بداند قرآن را حقيقتي است        ا  اجمال آن اين   :اما فهم معني كالم خدا    

نـوار  ا نـوري اسـت از       حقيقـت قـرآن    .غير از عوالم الفاظ و مفاهيم و نقوش       
آن ظهورهـا   اسـت و بـراي      ظهورهـايي    ،مدر عـالَ  نـور    براي آن    كهخدايي  

 صورتي اسـت ماننـد صـورت       ،ر عوالم آخرت  دبراي قرآن   تأثيراتي است و    
  هـا سـخن      پيامبران و فرشتگان و بندگان صـالح خداونـد و در ايـن صـورت              

كند و در شـفاعت خـود شـفيعي           گويد و نزد پروردگار تعالي شفاعت مي      مي
   .يات خداي ي است از تجّل و در حقيقت تجّلمورد تصديقاست مقبول و 
زماني كه عبـد مـؤمن را بـراي حـساب      : دفرماين مي )السالمعليه(امام صادق   

و وقتي به   (كند  حاضر نمايند قرآن در بهترين صورت در پيش او حركت مي          
من قرآن هستم و    ! پرورگار من : گويدقرآن مي ) رسندمحكمه عدل الهي مي   
) مـدام (خود را زياد به رنج انداخته است كـه مـن را           . اين بنده مؤمن توست   

ترتيل من گذرانده است، زماني كه شـب زنـده    تالوت كند و شبهايش را به       
از چشمانش اشـك  ) و به تالوت من مشغول بوده است    (كرده است   داري مي 
  . اي كه من را راضي نمودهآن گونه! او را خشنود ساز. شده استجاري مي

 دستش را پـر  آن گاه! دستت را بگشا  ! امبنده: فرمايدخداوند عزير جبار مي   
   شـايد  (كنـد  سازد و چـپ او را پـر از رحمـت مـي    ار مي از رضوانِ عزيزِ جب

منظور اين باشد كه طرف چپ، به طرف دوزخ است، لذا خداوند با رحمـتش   
  ). شودحائل بين او و دوزخ مي

 براي تو مباح است، بخوان و       .اين بهشت است  «: شود به او گفته مي    آن گاه 
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  اي اوج  كنـد درجـه    عبد مؤمن هر آيه را كـه قرائـت مـي           آن گاه » ! باال برو 
 ).44گيردمي

انـد    ذكر شده است و آنها كساني)الـسالم عليهم(ها در اخبار اهل بيت         اين تمام
ي ندارنديم قرآنند و از قرآن جداكه قي.  

 در آن   »يكون ما كان و ما   « و علم    45هر چيز در قرآن است    و توضيح   تبيان  
  . است

ـ  هـر كـس بـدنبال رضـوان آن رود خ          كه  قرآن نوري است     ه داونـد او را ب
هـا   نها را به امـر خـدا از تـاريكي    آ و   رمايدهاي سالم و سالمت هدايت ف       راه

   .46ي نمايديو به راه راست راهنماآورد 
 اتحادي با حقيقت رسول خدا و خلفـا طـاهرين         ، در بعضي عوالم   اًبلكه حقيقت 

 مـشكوف  )الـسالم  عليـه (دارد چنانكه از گفتار اميرالمـومنين        )اهللاصـلوات عليهم(او  
  »  قرآن ناطق هستممن« :گردد كه فرمودمي

اسـت كـه ايـن      اي  ه گونـه   حقيقت آن ب   .و بالجمله براي قرآن حقيقتي است     
رسد و چنانست كـه خـداي عزوجـل در سـوره            كنه معرفت آن نمي   ه  علوم ب 
كنـد و     را مـس نمـي      يعني آن  .ال يمسه الَّا المطَّهرونَ    :فرمود) 79آيه  (واقعه  
طاهر باشـند   » رجس معاصي «كساني كه از     يابد مگر آن    ن دست نمي  بكنه آ 

  .يعني داراي عصمت باشند

 آن هـم حقيقت قرآن مالزم بـا معرفـت عظمـت آن اسـت و      ه   معرفت ب  پس
عظمت گوينده آن اسـت لـذا هـركس قـرآن را ايـن گونـه                مالزم با معرفت    

                                                 
  602/2: كافي 44
45 ياناً ِلُكلِّ شَيتِب اْلكِتاب كلَي89: نحل (ء نَزَّلْنا ع(  
46 ي                  ِمنَ الظُُّلماتِ إِلَى النُّـورِ ِبإِذِْنـهِ و مهخْرِجي المِ ولَ السبس رِْضوانَه عنِ اتَّبم دي بِهِ اللَّهه

  ).16: مائده (  صِراطٍ مسَتقيم يهديهِم إِلى
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ن آواندن  حضور قلب خواهد داشت و در خ، در موقع تالوت آنبشناسد حتماً
و در اين خواهد فهميدرا  نآر خواهد نمود و مرادات و اشارات و لطائف       تدب 
 زيرا قرآن علم مبدأ و معاد اسـت و          .شماري است  خير بسيار و سود بي     ،كار

ـ         سب و ر  ُتخدا و مالئكه و كُ    ه  آن علم ب   ه ل او و روز واپسين و انواع علوم ب
   .يق اشياء استحقاً

هـيچ  « : روايت شده است كـه فرمـود  )السالمعليه(ومنين و بالجمله از اميرالم
رازي را پيامبر در اختيار من نگذاشت كه من آن را از مـردم كتمـان نمـوده            

 داده  ،فهـيم در قـرآن اسـت      كـه   اي  باشم مگر آن كه آن را خداوند بـه بنـده          
  . 47)است

ن �  � 9ردL از �  � �ا + 
كنـيم  ) در قـرآن  (وه تدبر   اي از وج    مسئلهبه  مورد نيست كه ما اشاره        بي و

 :يمي تذكره و پندي باشد و لذا گو،ركه براي خواهان تذّك

اء            سوره الواقعه را قرائت مي    كسي كه   مثالً  ) 1( اُلمـ كند و بـه آيـه اَفَـرَايْتم
 بطعـم آ ه رسد بر او است كه تنها نظر خود را ب        مي) 68آيه  (الَّذي َتشْرَبونَ   

                                                 
47 راً وا أنَّ وليالسالمعليه(  ع( لَِئ س ْن عِ لْ هُكداهللاِ رسولِنْ مِ م  )ـ  )سـلم وآلـه وعليـه اهللاصلى ـ يءَش  نَ ِم

ـ  اًمِه فَ داًبي ع َطع ي  إال أنْ  ةَمِس النَّ أَرَب  و ةَبح الْ قََلذي فَ اّل ال و  الَ قَ آنِرُْقى الْ و سِ يِحواْل ي  ِف
) الـسالم عليـه (روايت شده است كـه ازامـام علـي          : ترجمه) 31/1: تفسيرصافي (.هِتاِبِك

قسم بـه  :  غير از وحي از قرآن هست؟ حضرت فرمود       سؤال شد كه آيا نزد شما چيزي      
مگـر ايـن كـه بـه بنـده اي           ) نيست(آن كه دانه را شكافت و انسان را خلق نمود، نه            

  . داراي فهم عميق نسبت به قرآن است داده شده است
 بـراي فهـم   )الـسالم علـيهم (البته نبايد تصور شود كه قاريان قرآن ديگر نيازي به ائمـه            

يرا فهم قرآن نيازمند به اصولي است كه علـم آن بنـابر تـصريح خـود                 قرآن ندارند ز  
  .باشد قرار داده شده است) كه ائمه بزرگوار(قرآن در اختيار راسخين در علم 
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جملـه   تدبر كنـد و از آن     ديگر جهاتي   ازب  ندازد بلكه در آن آ    اآشاميدني ني 
 ايـن آب   كند كـه     تفكر و مثالً    آيدمي بوجودتدبر نمايد كه همه اشياء از آن        

 سـپس در    .آيـد وجود مي چگونه هم گياه و هم دانه و هم انسان و هم حيوان             
 او از استخوان و گوشت و غيـره و          ي هم اجزاء ظاهر   .اجزاء انسان فكر نمايد   
ن و هم قوا و اخالق كريمه و اخالق رذيله انساني           آغير  هم چشم و گوش و      

ـ      انـساني و بـه عقـل    ولو آثار آنها در دنيا و آخرت تا برسد بـه مراتـب عق
 ،)انـسان  ( واقف گردد و در آن تفكر نمايد تا ببينـد كـه گـويي آن               48مستفاد

مي صـغير اسـت بلكـه آن را         عـالَ آن  . اسـت م  م مستقلي در برابر اين عالَ     عاَل
  .49كبير ببيندمي عاَل

 آن را از آثار     ،كه در قرآن است      گردد و چنان  بردوباره  مبدأ آب    به   آن گاه 
باز دقـت  است و  خداوند  رحمت خدا بداند و بعد بنگرد كه رحمت از صفات           

  .كند در صفاتي كه برگشت به صفت رحمت خداوند دارد
بير ايد چون شخص تـد    ب علم مكاشفه است و      مقدماتو اين نوع از تدبر از       

را تـصديق   )الـسالم عليه(ين باب مستغرق شود و قول صادق    ا كننده فكرش در  
كه خدا را پيش از آن و با آن و بعد  من چيزي را نديديم مگر اين«: نمايد كه 

  .»50ديدمآن از 

                                                 
  عقل مستفاد يكي از مراتب ده گانه عقل است، عقـل در ايـن مرتبـه از وحـي اسـتفاده                 48

  .بردمي
   :موضوع منسوب است در همين )السالمعليه(شعري به امام علي  49

   و فيك انطوى العالم االكبر  أتزعم اّنك جرم صغير
كني تو جرم و حجمي كوچكي و حال آن كه در تو عـالمي بزرگتـر پيچيـده                آيا گمان مي  
   )175: صفحه» السالمعليه«ديوان امام علي . (شده است

نقـل  » 49/1: لدينعلم اليقين في اصول ا    « در كتاب    )السالمعليه(اين حديث از امام علي       50
  .شده است
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فكـر در احـوال پيـامبران       : تدبر و طلب فهم معارف     از تفكر مفيد در      و) 2(
چگونـه   في به درگاه خداوند  ْل قرب و ز   است كه با وجود بودن آنها در عوالم       

در دنيا به مـصائب و باليـا و انـواع آن از فقـر و بيمـاري و آزار ديـدن از                       
شـدند و    دچـار مـي  گشتنو مقتول شدن تكذيب و افترا و دشنام و مضروب       

ـ و مِ   چگونه خداونـد در ايـن دنيـا آنـان را تأديـب و تربيـت بـه باليـا                      ن ح
  : كه حبيب خداست بفرمايد نبيا با آن تا آنجا كه سيد ا،فرمود مي
  » 51كه من آزار ديدم آزار نديد هيچ پيامبري چنان«

و� �wء � ��� او  � 9ا�6ر � � � �  
 :نمايدمياستفاده را شئون تفكر كند اموري زماني كه انسان در اين 

 كه امثال اين ذوات عظـام       نحوي به   بردمي پي به عظمت خداي    .1
م حكمت او مقهورنـد و هرچـه بخواهـد          و پيامبران گرام تحت احكا    

 .53شود  و از كار او پرسشي نمي52كند مي

 واجب نيست كه در برابر طاعت تو همـه چيـز را بـه            وندبر خدا  .2
 .دهداراده و ميل تو انجام 

 مبتالي به فقر و خواري و ساير باليا ،تو را در دنياخداوند چون  .3
 .يدوار باشيفرمود از فضل او نوميد مشوي و هميشه به كرم او ام

 .است شماتت نكني به باليايي دچار شدهكه  را يمؤمن .4

است كوچك و     مؤمني را كه در دنيا به خواري و فقر دچار شده           .5
او را مبـتال سـاخته      ه جهت تكريم    حقير مشماري كه شايد خداوند ب     

                                                 
51 مذِا أومثلُ نبيٌّي م ذِا أو247/3: المناقب (يت (  
  )18: حج (إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاء 52
  )23: انبياء ( ال يسَئلُ عما يفْعلُ و هم يسئَُلون 53
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 .است

لذا دنيا را نه بـزرگ كـه         وند پست است  دنيا نزد خدا  بداني كه    .6
ـ     راينبنـاب آن را كوچك بـشماري       خـاطر حـسرتهاي    ه   خـودت را ب
 ! دنيوي به كشتن ندهي

را دوري خود از درجه مقربين بـداني         تو رو كند آن   ه  اگر دنيا ب   .7
شـعار صـالحين    )  بـه عنـوان    ،فقـر ( حمد بر    ،تو پشت كند  ه  و چون ب  

ه ديـدي   كـ چـون «:  وحي شد كه)السالمعليه(موسي ه ي چنانكه ب ينما
ر صالحين و چـون تـوانگري و       شعاه  تو رو كرد بگو آفرين ب     ه  فقر ب 
تو رو نمود بگو گناهي سـبب تعجيـل در عقوبـت مـن شـده                ه  غنا ب 
 »54! است

در عقوبات اهـل معاصـي ماننـد حـدود و          تدبر  : در قرآن از جمله تدبر    ) 3(
 پس تدبر كن كه حكـم خـدا در بريـدن دسـت بـراي                .تعزيرات شرعي است  

يمـي از ايـن جنايـات        موجب خوف عظ   ،همانا براي عاقل  » بع دينار ر «دزديِ
اي خواهد بود كه در حركات و سكنات او در هر روز از معاصي قلبي    عظيمه

 .گردد و قالبي وارد مي

 .م پيشين در اعمال و عقاب آنهاسـت       أُمدر احوال هالك شدگان از      تدبر  ) 4(
 درباره )هالك شدگان ( از آنيك نفر از )السالمعليهوآلهونانبيعلي(چنانكه عيسي  
حضرت  آنه   ب . كه موجب نزول عذاب گرديد پرسش فرمود       شانبعضي اعمال 

                                                 
عارِ الصالِحِينَ و إِذَا رأَيت الْغِنَى مقْبًِلـا َفُقـلْ        يا موسى إِذَا رأَيت اْلَفقْرَ مقْبًِلا َفُقلْ مرْحباً بِشِ         54

  ُقوبع لَتجع ذَنْبفقرِ مورد پسند خداوند، فقر در       :توضيح اين كه  ). 263/2: كافي (تُه 
 همه تالشش را بكنـد  )السالمعليه(يعني مؤمن همچون مواليش امام علي   . مصرف است 

خودش كمتر مصرف كند و بيشتر به فقرا كمك كند          تا ثروت بااليي داشته باشد ولي       
ولي اگر ظرفيت ثروت را نداشته باشد همان بهتر كه فقير باشـد، زيـرا ثـروت بـراي                

  .شودبسياري موجب طغيان مي
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   :جواب داد كه
 داشتند و بـا بـيم   دوستمادر ه  دنيا را مانند دوستي كودك ب  ،اين جماعت «

 لهـو و لعـب      بردنـد و در غفلـتِ        فرمان اهل گناه را مـي      ،كم و آرزوي دراز   
   .»بودند
  : جواب دادحضرت از كيفيت عذاب و هالك آنها پرسيد؟  آن
شـب را بـه سـالمت        (شب كـرديم در عافيـه و صـبح كـرديم در هاويـه             «

   .»)خوابيديم ولي صبح خودمان را در هاويه ديديم
   : عرض كرد؟چيستهاويه : فرمود

»شرف بر ماستكوهي است از آتش كه تا قيامت م«.   
   :شما چه گفتند؟ عرض كرده شما چه گفتيد؟ و ب: فرمود

ـ   هما گفتيم ما را ب   « شـما  : مـا گفتنـد  ه دنيا برگردانيد تا زهد اختيار كنـيم، ب
   .يديگو دروغ مي
   :گويد؟ عرض كردنميچرا ديگري غير از تو از بين آنها با من سخن: فرمود

ه  آتش ب  زاي ا   دهنه) دادالظ و شِ  هاي مالئكه غِ    با دست (اهللا آنها را      يا روح «
ام و چون عـذاب       از آنها نبوده  ام ولي     اند و من در بين آنها بوده        دهانشان زده 
ي بر لب جهـنم آويـزانم       يموه  هم با آنها گرفتار شدم و اينك ب        نازل شد من  

 .55» ! ؟يا از آن نجات خواهم يافت! دانم كه آيا در آن خواهم افتاد؟ نمي

يهودياني كه روز شنبه مخالفت خداونـد       (» تبس«در مصيبت اصحاب    ) 5(
صورت بوزينه و   ه   بر آنها كه ب     شده  نازل و عذاب ) را نموده و ماهي گرفتند    

 اوالً تفكر نما و ثانيـاً در هالكـت آنهـا سـپس در اعمـال                 ،خوك مسخ شدند  
ئن هستي كه در عمل تو مانند اعمال آنها يافت          مخودت تفكر كن كه آيا مط     

                                                 
  97: معاني االخبار 55
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 ! شود؟ نمي

دل آرام بخوابنـد و     شد كه بـا      صلحا و اوليا را مانع مي      ها، اين قبيل تفكر   و
 و  »چگونه بخوابد كسي كه از بال ترسـان اسـت         « :گفتند  باشند و مي  مطمئن  

ببيننـد  . كردند  ارسي مي وهاي خود را      همچنين در هر روز چند مرتبه صورت      
 حـال يـا بـر     ! آيا از تاريكي گناهان سياه شـده اسـت؟        ! حالش چگونه است؟  

  ! خودش باقي مانده است؟

ن �  �  �  � �ا �� � + 
ست كه خود را از موانع فهم خالي سازد  بهر حال براي طالب فهم واجب او

برد بلكه اگر از موانـع فهـم خـالي و عـاري               و اال حق انتفاع را از قرآن نمي       
  :اند كه نگردد زيان هم خواهد برد و براي موانع فهم و جوهي شمرده

مقيد شدن در ادا كردن حـروف از مخـارج و حفـظ حـدود محاسـن                  .1
آيـه اسـت و طلـب فهـم         تجويد است و آن مانع از تدبر در معاني          

 .براي او ممكن نخواهد شد

لقي از اخالق رذيله و صفات خبيثـه در قـاري باشـد كـه               صفت و خُ   .2
 و زنگ گـرفتن دل از فهـم معـاني قـرآن شـود               مهرخوردنموجب  

: فرمايـد   چنانكه بعضي آيات كالم مجيد بـر آن داللـت دارد و مـي             
ار    كُـلِّ قَلْـبِ متَكَ      َكذلِك يطْبع اللَّه على    بـرٍ ج و در جـاي ديگـر    56بـ 

ـ : فرمايد نيـب       منْ ي تَـذَكَّرُ إِالَّ مـوجـود ايـن صـفات در قلـب       . 57 ا ي
  يق اشـياء   حقـاً گذارد كـه مـانع فهـم        كدورتي را از خود برجاي مي     

 .گرددشود مانند زنگار آينه كه مانع ديده شدن صور در آن ميمي

                                                 
  .نهد اين گونه، خدا بر دل هر متكبر و زورگويى مهر مى: ترجمه. 35: غافر 56
  .گيرد پند نمى]  كسى[كار است  آن كس كه توبهجز : ترجمه. 13: غافر 57
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ـ     .3 ه عنـوان يـك مـذهب    معتقد به امر باطلي شده و آن را براي خود ب
انديـشد كفـر و   بگيرد و بنا را بر اين بگذارد كه ما وراء آنچـه مـي     

اين نيز از موانع فهم قرآن است زيرا در ابتدايي كـه            . گمراهي است 
چـون  (خواهد با رؤيت حقيقت توسط قـرآن نـوراني شـود            قلب مي 

آيـات الهـي را چـون     ) ذهنش را مشغول به امر بـاطلي شـده اسـت          
كفـر ديـده لـذا آن را قبـول نكـرده            ) پندارداش مي همخالف انديش (

اين فرد مادامي كه در اين تفكـر باطـل          . ودست به تأويل آن ميزند    
 .شودهست هرگز هدايت به حقيقت نمي

در آيه از قرآن تفسير ظاهري به ذهنش خطور كند و بعد معتقد شود               .4
همين مقصود خداوند است و فكر كند غير از اين مصداق تفسير بـه           

 . حرام است) معتقد شدن به آن(رأي بوده و 

 قطعـاً زماني كه قاري عارف به حقيقت قرآن شود و عظمت آن را بـشناسد       
در آياتش تدبر نموده و زماني كه تدبر در آياتش نمود و خـود را خـالي از                  

 مرادات خداوند طبق جايگاهي قطعاًموانع فهم كرد و در پي فهم قرآن برآمد 
و چـون از ايـن      ين كسب نموده است تجلي خواهد يافـت         د) ايمان و (كه در   

كند و چـون از تجليـات معـارف ربـاني             چشمه جامي بنوشد او را مست مي      
 و  طبق گوناگوني آيات خواهـد شـد       گوناگون اثر   متأثر از مست شود دل او     

بيند كه    شود زيرا او مي      حاصل مي  ،وجديحسب هر معني حال و      ه  براي او ب  
ه خود اوست يـا در حـق او نـازل شـده اسـت و او                 گويا طرف خطاب هر آي    

ه حزن يا سرور، به بيم يا اميد، ب       ه  آن آيه است بنابراين دل او ب      ه  مخصوص ب 
بـه  گردد و بحسب حـال خـود          توحيد يا رضا، متصف مي    ه  توكل يا تسليم، ب   

 و استغفار و اعتراف و توبه و دعا و شكر و تسبيح و تحميد و               استعاذه وسيله
ر بحسب احوال حاصـله او در تـأثيراتي كـه پيـدا كـرده اسـت         تهليل و تكبي  
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 .دهد جواب آيات را مي

 چون بيم بر او غلبه كند از هر خير و سـعادتي كـه در آن آيـه بـراي                     يعني
ـ        بندگان شايسته خدا مذكور است تبرّي حاصل مي        ه شود و از بدبختي خود ب

 .برد پروردگار خويش پپناه مي

مقام اعلي از مقامات كـاملين      ه  براي رسيدن ب   چون اميد بر او غالب شود        و
خواهـد كـه او را بـه آنهـا      گردد و از خدا مي و عارفين و مقربين تشويق مي  

 .ملحق سازد

ناچار از بركات وحي و نفحات      ه   چون اين تأثيرات براي او تكميل شود ب        و
پروردگار آنچه باعث ارتقـاء اوسـت بـراي او حاصـل            ) هاي رحمت و نسيم (

ي خـدا بـا او      يرسد كه گـو     جايي مي ه  گردد تا ب    نتيجه مي به   منتجشود و     مي
نمايـد    قلب خود مشاهده مـي    ه  گويد و مخاطب آيه اوست و گويا ب         سخن مي 

نعام و احسان خويش اِه اف خود او را مخاطب ساخته و با ب        طاله  كه خداوند ب  
ي و فهـم و حيـاء       يفرمايد و حال او حالـت تعظـيم و شـنوا            با او مناجات مي   

 .خواهد بود

 اگر توفيق با او مساعدت كند كه شكر اين نعمت را چنانكه سـزاوار               سپس
استقبال كند خداي تعـالي     ) كما هو حقها  (جاي آورد و اين عنايت را       ه  است ب 

 .فرمايد او عطا ميه افزايد و مقام اعلي و اسني ديگري ب در انعام او مي

 صفات را در كلمات      حالت او مانند كسي است كه گوينده را در سخن و           و
روايتي از آن حـضرت روايـت        بر  بنا )السالمعليه(نگرد چنانكه امام صادق       مي

لََقد َتجلَّى اللَّه ِلخَلْقِهِ ِفي كَلَامِهِ و لَكِنَّهم لَـا          : شده است اشاره فرموده است كه     
 همانا خداوند در كالم خـود بـراي بنـدگان خـويش تجلـي               يعني. 58يبصِرُونَ

                                                 
  107/89: بحاراالنوار 58
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  .بينند ه است و لكن نميفرمود

 نظري نه   اوبراي  . است) قرآن يعني خداوند  (آري قاري تنها همش گوينده      
  .ماند ئر احوال باقي نمياسه خواندن و نه به خويشتن و نه ببه 

منان را چنين مقامي روزي فرمايـد و ماننـد حـال            ؤخداوند ما را و جميع م     
ــ  ــان را ب ــا اِه آن ــقّ م ــد بح ــام نماي ــر نع ــاء مق ــائزين او   اولي ــاء ف بين و احب  

 .)اهللا عليهم اجمعين ت صلوا(

�Wد � ��ا �  
اي هـم     داللت نقل و پاره   ه   ديگر ب  يداللت عقل و بعض   ه   شرايط دعا ب   بعض

ا اشـاره   عـ حقيقت د ه  گردد و ما اوالً ب       مي ، واجب  و نقل هر دو    لداللت عق ه  ب
 :يمينما مي

ز بـزرگ بـا   دانـي از عـالي و كوچـك ا       خواهش و طلب   ، در اصطالح  دعا
 .حالت فروتني و خضوع و استكانت است

و  ( چون حقيقت دعا عبارت از طلب اسـت و آن امـري اسـت نفـساني                پس
   . خارج از حقيقت دعا است،توجه بيشود كه دعا از قلبِ  معلوم مي،)دروني

شود كـه خـضوع و         مقيد ساختيم معلوم مي    خاصيجهت  ه  و چون طلب را ب    
   .تاستكانت در تحقق آن شرط اس

شود كه اميد نيـز شـرط         گردد معلوم مي    اميد محقق نمي  ا  و چون طلب جز ب    
   .طلب است

موكول   مدعو خود بشناسد و تحقق اميد      ،واجب است كه دعا كننده    چون  و  
ـ  است » مدعو«قدرت ه خاطر جمع بودن نسبت به     ب ه بر اجابت و اطـالع او ب

تعـالي  وند  اخد هربارقدرت و علم د   ه   اعتقاد ب  ،وضوع نيازمندي او  ه  حال و ب  
 .نيز شرط دعا است
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ـ ه نـسبت ب) هنگام درخواست(خضوع با توجه به اين حقيقت كه    ه افـرادي   ب
اي از ذلـت و       درجـه به ايـن معنـي كـه        متفاوت است   كه باالتر از ما هستند      

شود و اين درجه نسبت       بعضي مردمان خضوع شمرده مي    ه   ب ه نسبت خواري ب 
بلكه بايد بر ميـزان فروتنـي اضـافه         (شود    يبه باالتر از آن خضوع شمرده نم      

  ).شود تا خضوع شمرده شود
لذا (برتري، برتر است    خداي تعالي از هر     و همچنين با توجه اين حقيقت كه        

اگر دعا و درخواستي بـدون اذن       ) بايد بيشترين خضوع را در آستانش داشت      
  . او صورت بگيرد مخالف با خضوع در مقابل او خواهد بود

خداوند بلكه درخواست خداوند براي دعا در آستانش به اين آيـه            ولي اذن   
   .59  فَلْيسَتجيبوا لي...إِذا سأَلَك عِبادي : شريفه ثابت شده است

�  �  � �����ورت  '  ¡¢ £  
 داناي خير خود از     ،شود مگر براي خير واقعي و عبد        طلب حقيقي محقق نمي   

دع : شر خود نيست چنانكه خـداي تعـالي فرمايـد          يـ       هعـاءاْلإِنْـسانُ بِالـشَّرِّ د 
 . 60بِاْلخَير

منحـصر در قـرب و لقـاي        شـرّ،   الص از جميـع وجـوه       خ خير حقيقي    هرچند
 .اوست

دعا به : فرمايندمي) 132: صفحه( در مصباح الشريعة   )السالمعليه(امام صادق   
معناي در پي استجابت همه خواسـته هـاي درسـت باشـي و قلبـت را در را                   

  .دگار ذوب كني و همه اختيارت را رها كنيمشاهده پرور

                                                 
  186: بقره 59
كند آن گونه كه نيكيها      ، بديها را طلب مى    )شتابزدگى اثر   بر(انسان  :  ترجمه .11: اسراء 60

  .طلبد را مى
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دعاي او خير باشـد     ) محتواي( بر داعي اوالً الزم است كه متوجه باشد          پس
و خدا را براي چيزي كه براي او شر و در حق او زيان است نخوانـد و اگـر                    
آثار اجابت از دعوات او ظاهر نشود نوميد نگردد و احتمال دهد كه آنچه در               

ـ « اونده است براي او شر بوده و خد       دعاي خود طلب كرد     آن را   »خيـر او  ه  ب
 .تبديل فرموده است

  .وعده خداي صادق الوعد گمان بد نبرده داند و ب مطلب را نمياين خود اوو

�¤ M�Wاز د �  Z �¥ م ا¦§¨© ª «4  
 شـود  اخيار كه ظاهراً ديده مـي      ي عدم استجابت دعا   جانم سوگند كه سرّ   ه  ب

ـ با آنكه خداي    ،همين است  و . آنهـا داده اسـت  ه تعالي صريحاً وعده اجابت ب
اين براي آن است كه خداوند متعال در منتهـاي عنايـت نـسبت بـه بنـدگان           

ه باشد و عنايت او اقتضا دارد كه آن بنده را از آنچه واقعاً ب               شايسته خود مي  
زيان اوست مانع شود هر چند اعتقاد اين بنده آن باشد كه خير و سـعادت او                 

   .61 است)السالم عليه(دست خضر ه ت و اين نظير كشته شدن آن پسر بدر آن اس
ـ         هرچند سـبب نـاداني معتقـد باشـند كـه          ه   فرض شود كه پدر و مـادرش ب

خيرشان در ديدار پسرشان است و خدا را در اين باب بخوانند ولي خداونـد               
داند كه كفر و هالك آنها در باقي ماندن آن پسر است و در واقـع                  تعالي مي 

بت دعاي آنها در بقاء فرزندشان همان قتـل فرزندشـان اسـت زيـرا دعـا                 اجا
مقصودش برسد از اين جهت كه خير       ه  كند و دوست دارد كه ب      دعا مي  ندهكن

                                                 
 فََخـشِيَنا أَن يرِْهقَهمـا        نَ أَبواه مؤْمِنَينْ  و أَما الْغَُلام َفكاَ    ...  َفانطََلَقا حتى إِذَا َلقِيا غَُلاما َفقَتَلَه      61

او را ] بنده مـا . [ پس رفتند تا به نوجوانى برخوردند )80 و   74: كهف. (طُغْياًنا و ُكفْرًا  
آن ] مبادا[مؤمن بودند، پس ترسيديم     ] هر دو [و اما نوجوان، پدر و مادرش        ... كشت

  .دو را به طغيان و كفر بكَشد
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ي  براي امور خاصانساندعاي ) هميشهكه چه اين (. و سعادت او در آن است
 داند كه او  و خداي تعالي چون مي     است كه معتقد است سعادتش در آن است       

باب جاهل است و خير او در خالف آن است پـس اجابـت واقعـي او                  در اين 
داند    خير واقعي اوست نه آنچه كه او خير مي         كهچيزي است    همان اعطاء آن  

 . اين مسئله در بين عاقالن معمول استو .و در آن هالك اوست

 اسـت و    پـادزهر اسـت   كوچـك    ظـرف  اگر خيال كني زهري كـه در         مثالً
 ظرفجام است زهر است و از پدر خود بخواهي از آنچه در  كه در پادزهري

ن شـفايابي و پـدرت      آتـو بدهـد كـه از آن بياشـامي و از             ه  است ب ك  چكو
 .داند كه آن سم است مي

ـ درخواسـت   خواهد  پدرت ب  اگر   پس ـ         و  ت را و  را اجابـت كنـد و خـواهش ت
تـو  ه پنداري ب را زهر مي    كه در جام است و تو آن       پادزهري از   د باي ،برآورد

. تو ندهده را خواهاني ب است و تو آنكوچك  ظرفبدهد و از زهري كه در 
داند زهر و هالك كننده      است با آنكه مي    ظرف كوچك زيرا اگر از آنچه در      

من زهر  ه   خواستم و ب   پادزهر پدرم   زا «:تو بدهد تو خواهي گفت    ه  ست ب و ا ت
   .»! داد

خصوصيات حاالت و  تمام جزئياته علم خويش كه احاطه به خداي تعالي ب
اش چنان است كه اگر مثالً آنچه         داند كه حال فالن بنده    بندگان خود دارد مي   

 او را از مقـام قـرب و رضـا دور            ،او بدهد ه  خواسته است ب  كه  ي  يرا از دارا  
كند و لذا حق عنايـت    و از خدا طلب مينددا خواهد ساخت و آن بنده را نمي      

ل گريزد مبد  فقيري كه از آن مي    ه  آن را ب  ست كه از او باز دارد و         ا الهي اين 
 و  بختيكند خوشـ  كند و از ناداني خيال مي     سازد زيرا بينوا مالي را طلب مي      

 است  ظرف كوچك كس كه آنچه در       نظير خيال آن   .سعادت او در اين است    
بيند كه سعادت همانا در فقر اسـت و         مي ليدانست و خداي تعا    مي را پادزهر 
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  در مال است پس اگر خداوند با علم خود به اينتكبدبختي و شقاوت و هال   
 آن راكه بدبختي او در آن است و او از ناداني به موضوع سعادت و شقاوت 

شـود    اجابت دعا شمرده نمي، هرگاه به او مال عطا فرمايد اين عطا  ،طلب كند 
نـد   چ زيرا اولي هر  . اين است حقيقت اجابت دعا    ،  و اگر به او فقر عطا فرمايد      

ـ  اي صورت اجابت است ولي روح اجابـت در آن نيـست و       دار ه  در دومـي ب
 . استعكس

ايم بلكه در بعضي اخبار اسـت كـه     آنچه را ما ذكر كرديم از اخبار گرفته  و
خداي تعالي از جهت عنايتي كه به بندگان با ايمانش دارد چـه بـسا آنهـا را        

 كـه گنـاه     جـب و خودپـسندي    كه دچار ع   نآفرمايد تا     دچار گناه صغيره مي   
 .62 نشوند و هالك نگردندآن استبزرگتر از 

ـ      من مي ؤ آنچه را كه خداوند درباره بنده م       باالخره و ه كند خيـر اوسـت و ب
 تمـامي   ، با رعايـت حكـم حكمـت       ،حال او و خصوصيات شئون او     ه   ب تنسب

 و  حكمت و عدل  خيري است كه مخالفت حكمت و عدل نيست و با مراعات            
كنـد هـر    اي تعالي به عنايت خود به او عطا مـي          خد ،منؤاقتضاي شئون م  ه  ب

  . باشدهچند نخواست

N � ی¬  �®¯� l 
آن فايـده دعـا و معنـي اجابـت            اسـت پـس    حال قضيه اين  ي  ي اگر گو  پس

 چيست؟

بعـضي  ( زيـرا  .اما فائده دعا فقط در تصحيح حكم حكمت الهي است       : گويم
 كـه   ،شود  مي نحويه   عبد از جهت اقتضاي احوال و اعمال ب        وضعيت) اوقات

                                                 
 اللَّه علِم أَنَّ الذَّنْب خَيرٌ لِْلمؤِْمنِ ِمنَ الْعجبِ و َلو َلا ذَِلك ما ابتُلِي مؤِْمنٌ ِبـذَنْبٍ أَبـداً                     إِنَّ  َ 62

  ).2/313: كافي(
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 دعـا  وقتـي  لي و. باز دارد خاصيكند كه او را از خير حكمت الهي اقتضا مي 
 ناموافق با حكمت  خاص،اجابت او در اين خيرديگر  ،احوال او منضم شود   ه  ب

تـأثير  ،  او برسـد  بـه     خـاص  خيـر آن  كـه    در ايـن   -و دعا   الهي نخواهد بود    
  . كند مي

انسان بـا دعـا      (.براي دعا است  بزرگي  فائده  اينكه غير از اجابت     ه  مضافاً ب 
نمودن توفيق سخن گفتن با خداوند را به دست آورده است آثار اين توفيـق               

   ). از شمارش استدهزيار

� � ا9ین از  '° 
 : كه روايت شده است دعا از شرايطهرحاله ب

خدا است چنانكه خـداي تعـالي       ه   طمع از غير خدا و اميدوار بودن ب        بريدن
 و چنانكه حديث قدسي بر آن داللت دارد كـه       63 خَوفاً و طَمعا   ادعوه :فرمايند

 )سـلم وآلـه وعليهاهللاصلي( از پيامبر    )السالم  عليهم( از آباء خود     )السالم  عليه(امام صادق   
  : اند كه روايت كرده

ه قسم ب :  يكي از مواقع وحي فرمود كه      رخداوند به بعضي از پيامبرانش د     «
چيزي غير من از  هر كس قطعاًكه ت عرش خودم عزت و جالل و مجد و رفع

سازم و  نوميدي بدل ميه  كنم و اميدش را ب       قطع اميد او را مي     ،آرزو كند را  
پوشانم و او را از ساحت قـرب خـود          در برابر خلق جامه خواري را بر او مي        

   .دارم نمايم و از وصال خودم مهجور مي دور مي
ه كه سختيها ب   زومند است؟ و حال آن    غير من آر  ه   بنده من در سختيها ب     آيا

   .دست من است
كوبـد؟ و   فكر خود در خانه غير را مي      ه  غير من اميدوار است؟ و ب     ه  و آيا ب  

                                                 
  56: اعراف 63
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دست من است و همه درها بسته و در خانه من ه كه كليد همه درها ب حال آن
   .گشاده است براي هر كس كه مرا بخواند

من آرزومند بوده و من     ه   ب هاي خود   يي و بينوا  مشكالتپس كيست كه در     
مـن اميـدوار    ه  ام؟ و كيست كه براي قصد و عزيمتي ب          قطع آرزوي او كرده   
  ام؟  اميدش ساخته بوده است و من نا

حفظ من خشنود   ه  دارم و آنها ب     من آرزوي بندگانم را نزد خود محفوظ مي       
ـ    ) فرشتگاني( از   امساختههاي خودم را پر       نيستند و آسمان    مـن  سبيحكـه از ت

ام كه درهاي بين من و بندگانم را نبندند           شوند و به آنها امر كرده       خسته نمي 
   .كنندو آن بندگان به گفتار من اعتماد نمي

زحمت اندازد جز ه  من بتهاياند كه هر كس را مصيبتي از مصيب آيا ندانسته
  ! ؟ن مصيبت را براندازدآمن كسي نيست كه 

ـ درتا مب،بيند كه من پيش از خواهش      آيا مي   پـس اگـر   ،كـنم  عطـا مـي  ه  ب
  ! گويم؟ سائل خود جواب نميه خواهش كند آيا من ب

را جود و كرم نيست؟ ن كند؟ آيا م  من بخيلم كه بنده من با من بخل مي         آيا
دست من نيست؟ آيا مـن محـل آرزوهـا نيـستم؟ پـس              ه  رحمت ب و  آيا عفو   

ر من  يغه   ب كيست غير من كه آن را قطع كند؟ آيا آرزومندان بيم ندارند كه            
   ؟اميدوارند

 يك هره بهاي من و زمين من همگي آرزو كنند و من     پس اگر اهل آسمان   
ـ     كنند عطا كنم از م      اندازه آنچه همگي آرزو مي    ه  ب اي   قـدر ذره  ه  لـك مـن ب

 ! باشم؟ م آن ميلكي كه من قي و آيا چگونه كاسته شود م.كاسته نخواهد شد

باد بـر    گيبيچار! دنمن نوميد هست  كه از رحمت     كسانيباد بر    ي بدبخت پس
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 . 64»! من نيستند) قدرت(و مراقب ! كنند؟ را مين كساني كه نافرماني م

ه من نزد گمان نيك بنده خود هستم كه ب« : باز در حديث قدسي است كه      و
 . 65»من گمان ببرده من دارد پس نبايد جز خوبي ب

احابـت  ه  يكه يقين ب  خدا را بخوانيد در حالت    «: السالم فرمود    خدا عليه  رسول
 .66»دعا داشته باشيد

چون دعا كردي گمان ببر كه اجابـت تـو درب           «:  است )السالم  عليه( صادق   از
 .67»خانه تست

اجابـت خـود را در      ! روي بيـاور  دل خـود     با«:  در روايت ديگر است كه     و
 68»! خانه خود بپندار

ـ    : روايت شده است كه    و موسـي  ه  چون فرعون را زمـان غـرق در رسـيد ب
 )السالم عليه(موسي ه داد او نرسيد خداوند به   استغاثه كرد و موسي ب     )السالم  عليه(

ـ  ،وحي فرمود كه تو فرعون را پناه ندادي زيرا تو او را نيافريدي           ه  اگـر او ب
   .69رسيدم من استغاثه كرده بود من بداد او مي

                                                 
  66/2: كافي 64
  .)256: الدين أعالم(  أََنا عِنْد َظنِّ عبدِي بِي فََلا يُظنَّ بِي إِلَّا خَيراً 65ِّ
  ).295: الدين أعالم(ادعوا اللَّه و أَنْتُم موقُِنونَ ِباْلإِجابة  66
  ).20: عدةالداعي(  إِذَا دعوت َفُظنَّ حاجَتك ِبالْبابِ 67َ
  .)90/305: بحاراألنوار(َفأَقِْبلْ ِبقَلِْبك َفُظنَّ حاجَتك ِبالْبابِ  68
د صحيح باشد زيرا طبق نـص آيـه قـرآن،           توانناين حديث نمي  . 59/11: علل الشرايع  69

آمنْت أَنَّه ال إِله إِالَّ الَّـذي       «: فرعون هنگام غرق شدن استغاثه به خداوند نمود و گفت         
ايمان آوردم كـه هـيچ معبـودى جـز آنكـه      .  آمنَت بِهِ بُنوا إِسرائيلَ و أََنا ِمنَ اْلمسِلمين    

ولي خداوند به او    . » شدگانم ، و من از تسليم    اند، نيست  فرزندان اسرائيل به او گرويده    
اكنون؟ در حالى كـه پـيش   . ءاْلَانَ و قَد عصيت قَبلُ و كُنت ِمنَ اْلمفْسِدِينَ   «: فرمايدمي

  » كردى و از تباهكاران بودى؟ از اين نافرمانى مى
بينـد  شود كه انـسان عالئـم مـرگ را ن   طبق آيات ديگر قرآن توبه تا زماني قبول مي       
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ـ   ايـن   در)الـسالم  عليه( قضيه قارون و عتاب موسي       و او جـواب نـداد   ه كـه ب
  .70عروف استم

                                                                                                         
  . گويندخواهند توبه كنند هرچند آن زمان هم دروغ ميواال در آن زمان همه مي

: كنـد خداوند محدوديت زمان توبه را به عنوان قانوني حتمي و بدون تغيير اعالن مي             
فََلـم يـك يـنفَعهم    . كِينَفََلما رأَواْ بأْسَنا َقاُلواْ ءامنَّا ِباللَّهِ وحده و َكفَرَْنا ِبما كُنَّا بِهِ مـشْرِ          

.  و َخـسِرَ هَناِلـك اْلَكـافِرُون       إِيمانهُم َلما رأَواْ بأْسَنا سنَّت اللَّهِ الَّتىِ قَد خَلَت فىِ عِبـادِهِ           
فقـط بـه خـدا ايمـان        «: ما را ديدند گفتند   ]  عذاب[پس چون سختى    . 85 و   84: غافر

هنگامى كه عـذاب مـا      ]  لى[و  » .گردانيديم كافريم  ىآورديم و بدانچه با او شريك م      
سـنّت خداسـت كـه از       . را مشاهده كردند، ديگر ايمانـشان بـراى آنهـا سـودى نـداد             

  .اند درباره بندگانش چنين جارى شده، و آنجاست كه ناباوران زيان كرده] ديرباز[
ف قـرآن   كند مخال  حديثي كه استغاثه فرعون را نزد حضرت موسي مطرح مي          بنابراين

  است و در خود حديث علل الشرايع نيز ابتداء همـين مطـالبي كـه گفتـه شـد مطـرح                     
ظاهرا ادامه حديث از امام     . گويدكند ولي در تتمه حديث استغاثه به موسي را مي         مي

به هرحال ما موظف هستيم آنچه از احاديثي كه مخالف صريح قرآن            .  نباشد )السالمعليه(
  .يمباشد مورد توجه قرار نده

كند آمده اسـت كـه   در روايتي كه عالمه مجلسي از ابن عباس بدون ذكر سند نقل مي            70
 و دوسـت داران   رونوقتي حضرت موسي نفرين كرد و زمين شروع كرد به بلعيدن قا           

اين ! ! خواست كه او را ببخشد و حتي هفتار بار        او، قارون مدام از حضرت موسي مي      
گفت او را بيـشتر در خـودت        موسي به زمين مي    ولي هر بار     ،درخواست را كرده بود   

 خـشم   بـه خـاطر   و حتي در اين روايت گفته شده است كه حـضرت موسـي              . فرو ببر 
  )254/13: بحاراالنوار. (! ! هاي قارون نكردزيادش توجه به استغاثه

شود ديگـر كـسي    آيا وقتي عذاب نازل مي1؟سازدآيا اين حديث با مباني قرآني مي  
آيا حضرت موسي به عنـوان يكـي از پيـامبران اولـوا العظـم در                ! د؟فرصت توبه دار  

 بازهم طبق خشمش بـه نفـرين خـود          دادميصورتي كه احتمال توبه واقعي قارون را        
هرچند اين حديث را عالمه بزرگوار مجلسي نقـل نمـوده اسـت ولـي            ! دهد؟ادامه مي 

ر لزوما به معناي تأييد      احاديث نقل شده در كتاب بحاراالنوا      ،بنابر تصريح خود عالمه   
  . عالمه نيست

هرچند اگر اين گونه هم نباشد وقتي حديثي با مباني قرآن سازگاري نداشت بايـد آن       
آن را بــر ديــوار . فاضــربوه علــي الجــدار: انــدرا كنــاري گذاشــت و حتــي فرمــوده
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و� � ? s  s ��ن �  ا1  ± ²� ³´ �$ !  
ست كه هيچكس    ا نچه اخبار بر آن داللت دارد اين      آكه  !  اي برادر من   بدان

آنچه او گمان برده است بـا       ه  برد مگر آنكه خدا ب     گمان خوب نمي   وندخداه  ب
كند و لكن بسياري از مـردم مغـرور شـده و فريـب خـورده و             او معامله مي  

عاقـل هـيچ    ! مغفرت خداست ه   حسن ظن ب   ،مباالتي در دين  ياند كه ب    پنداشته
: لذا زمـاني كـه شـيطان بـه او بگويـد           . خوردگاه مغرور نشده و فريب نمي     

از او مطالبـه    » ! معصيت تو دليل بر حسن ظن تو به مغفرت خداوند اسـت           «
ي پس يگو  چنين است كه تو ميحقيقتاگر : گويده نفسش ميب. كندمي ليلد

ـ       رزقت مسئلهچرا در    و حـال آنكـه در قـرآن    ! او نـداري؟ ه  گمـان خـوب ب
ـ ؤسوگند م ه  را ب  را فرموده و آن    ضمانت آن  د داشـته اسـت و اگـر گمـان          كَّ

فقـط  كـه  ) خداونـد ( اين صـفات     ،خوب تو به عنايت و لطف و كرم خداست        
ـ      اگر هم    و .باشد  امور اخروي نمي  ه  مختص ب  ه در امور دنياي خودت اعتقاد ب

شـود مـضطرب      ا در موقعي كه اسباب رزق مفقود مـي        كرم او داري پس چر    
نگرانـي بـراي    هـا و      غـصه همه  اين  ! شوي؟  كي نمي كرم او متّ  ه  شوي و ب    مي

 ! از كجاست؟ حوائج مالي

عهـده گرفتـه   ه  روزي تو را ب كه لطف توانگر و با     داشتياگر تو پدري مي   
 !  يا نه؟شديميقول او مطمئن ه ضمانت او راضي و به  آيا ببود

يـا از نـاتواني او بـيم        ! بينـي؟    عنايت خدا را كمتر از عنايت پدرت مي        اآي
 ! دهي كه درباره تو بخل كند؟يا احتمال مي! داري؟

 و! القـادرين اسـت؟      و اقدر ! الراحمين است؟    رحمأاي كه او       باور نكرده  آيا
 ! االجودين است؟ اجود

                                                                                                         
  .يعني به شدت آن را رد نموده و انكار كنيد.بكوبيد
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 گناهـان   رسـد   چون خداي تعالي حساب خلق را مي      «:  شده است كه   روايت
ـ           هاي او مـي     اي برخوبي   بنده طـرف آتـش    ه  چربـد، فرشـتگان او را گرفتـه ب
او را  كـه   كنـد      خداونـد امـر مـي      .كنـد   برند، و او رو به جانب حـق مـي           مي

با آنكه خودش دانـاتر      -جانب ما رو كردي؟     ه  چرا ب : فرمايد  برگردانيد و مي  
 اين نبود؟تو ه  پروردگارا گمان من ب:كند عرض ميبنده . –آن است ه ب

ه ت و جاللم كه يك روز هم ب   عزّه  قسم ب ! رسد اي فرشتگان من      مي خطاب
كنـد او را بـسوي    من حسن ظن نداشت و لكن چون ادعاي حـسن ظـن مـي            

   .71»بهشت ببريد
                                                 

سازد زيرا بسياري روز قيامت      نيز با مباني قرآني نمي     اين حديث . 167: ثواب االعمال  71
خواهند كه آنها را مورد عفو قرار دهد و به اين وسيله خوش بيني خود               از خداوند مي  

  : دارندرا به خداوند اظهار مي
ا غير از   پروردگارا، ما را بيرون بياور، ت       .ربنا أَخْرِجنا نَعملْ صالِحاً غَيرَ الَّذي كُنَّا نَعمل       

  . كرديم، كار شايسته كنيم آنچه مى
أَ و لَم نُعمرْكُم ما يتَذَكَّرُ فيهِ منْ تَذَكَّرَ و جاءكُم النَّـذيرُ  : فرمايدولي خداوند به آنها مي 

عمر دراز نداديم كه هر كس كه ] آن قدر [مگر شما را    . فَذُوُقوا َفما لِلظَّاِلمينَ ِمنْ َنصير    
براى شما هشداردهنده نيامـد؟ پـس   ] آيا[گرفت و    رت گيرد، عبرت مى   بايد در آن عب   

  )37: فاطر (.بچشيد كه براى ستمگران ياورى نيست
. و دنيا يوم العمـل و محـل كـشت و كـار اسـت              .  يوم الدين و روز جزا است      ،آخرت

انساني كه يك روز هم به خداونـد حـسن ظـن            . آخرت محل تجسم اعمال فرد است     
  !  چه چيزي روز قيامت مجسم خواهد شد؟نداشته است از او

آيا اين حديث با آنچه مؤلف محترم در پي تشويق مردم به حـسن ظـن بـه خداونـد                     
 اگر اين حديث درست باشد ديگر چه نيـازي كـه بـه خداونـد                1؟است منافات ندارد  
توان يك روز هم به خداوند خوش بين نبود و اميدوار بود روز             مي. حسن ظن داشت  

  . خوش بيني ايجاد شودقيامت اين 
كسي كه در محكمه الهي محكوم به دوزخ شده است يعني هيچ نوري را بـا خـود از                   

كنـد در واقـع     اي كه به خداوند مـي     بعد همين بنده نگاه اميدوارانه    . دنيا نياورده است  
با تـابش ايـن     . كند نوري به نام حسن ظن به پروردگار       نوري را در خود احساس مي     
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1م اct $�ل  ·  
 .مال و آبرويش ستم نكنده ست كه احدي را نسبت ب ارايط دعا آنش از و 

ي ي و بر من اجابت است پس دعا   از تو دعاست  «:  حديث قدسي است كه    در
 .72»را از من در پرده مدار مگر خواستن خوردن حرام

هـر كـس بخواهـد      «: رسيده اسـت كـه     )سلموآلهوعليهاهللاصلي( از رسول خدا     و
 .»73دعايش مستجاب شود كسب و خوراك خود را پاكيزه گرداند

 اسـت   فرمـود آن )المالس عليهآلهونبيناعلي(عيسي ه اي كه خداوند ب  در موعظه و
ستمكاران بني اسرائيل بگو مرا مخوانيد و حال آنكـه مـال حـرام و               ه  ب«: كه

ام   اي شماست و مـن قـسم خـورده        هها در خانه    هاي شما و بت     رشوه زير قدم  
 لعـن نهـا   آدعوت كسي را اجابت كنم كه مرا بخواند و لذا اجابت من بـراي               

  .74»است تا متفرق شوند

من وحـي  ه خداوند ب «:است كه فرمود )سـلم وآلهوعليهاهللاصلي( از رسول خدا   و
ـ    اي بردارِ  و!  پيامبران منذر  اي برادرِ : فرمود قـوم خـود را     ! ل رسـوالن مرس

كـه   نآاي من نشوند و حـال       هاي از خانه    كه داخل خانه  ! انذار كن و بترسان   

                                                                                                         
  . ود محكمه خداوند قضاوتش را به درستي انجام نداده استشنور معلوم مي

يوم يُقولُ اْلمناِفُقونَ و اْلمناِفقات لِلَّذينَ آمُنوا اْنظُرُونا َنقْتَبِس ِمنْ ُنورِكُم          : گويدقرآن مي 
آن روز، مـردان و زنـان منـافق بـه           ) 13: حديـد  (قيلَ ارجِعوا وراءكُم َفالَْتمِسوا ُنـورا     

]  انـدكى [مـا را مهلـت دهيـد تـا از نورتـان             «: گوينـد  اند مى  كسانى كه ايمان آورده   
   .»بازپس برگرديد و نورى درخواست كنيد«: شود گفته مى» .برگيريم

دارد كه نور را بايد از دنيا با خود بياوريد بدون آن نور در              قرآن بالصراحه اعالن مي   
  .قيامت نوري وجود ندارد

72 ع بجحرَامَِلا يةُ آِكلِ الْحوعةٌ إِلَّا دوع139: عدةالداعي(  نِّي د(.  
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د و از يكي از بندگان من باشـ      ) حق الناسي (اي    در عهده كسي از آنها مظلمه     
ـ         ايستاده است بر او لعن مي      ازنمه  من مادام كه او ب     ه كنم تـا آن مظلمـه را ب

شوم و با من بشنود و چـشم او           وقت من گوش او مي     صاحبش رد كند و آن    
كه با من ببيند و او از اوليـاء و اصـفياء مـن خواهـد بـود و بـا پيـامبران و                        

  .75»صديقان و شهيدان در بهشت همسايه من خواهد گشت

زبان هرزه و    بااو  كه  روايت شده است    اسرائيلي  يك فرد   رد دعا   باره   در و
  .76نمود  دعا مي،بي تقوي و نيت نادرست و ناراستو دل سركش 

كس كه بدون عمل دعـا       مثل آن «: است كه  )سلموآلهوعليهاهللاصلي( از پيامبر    و
 .77»اندازد كند مانند كسي است كه بدون زه كمان تير ميمي

صـادر   قلـب غافـل   كه از    ييخداوند دعا «:  است كه  )السالم  عليه(دق   از صا  و
كني با قلب خود رو سـوي او   پس چون دعا مي  .كند  باشد مستجاب نمي  شده  

  .78»رسد كن سپس يقين كن كه به اجابت مي

كـه از دل سـخت بـشود         ييدعـا خداونـد   « : اسـت كـه    )الـسالم   عليه( از او    و
  .79»كندمستجاب نمي

مـردي كـه در     : شـود دعاي چهار نفر مستجاب نمي    «: هروايت شده است ك   
من روزي بده و مردي كـه دربـاره زنـش    ه اش بنشيند و بگويد خدايا ب     خانه

 و خود او آن مال را تباه كند         دهدي ب ياو دارا ه  و مردي كه خدا ب    . نفرين كند 
ن آن گـواهي نگيـرد و   آمرد ديگري قرض بدهـد و بـر   ه  و مردي كه مالي ب    
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 .80»ن مال شودآبدهكار منكر 

 دعاي بـر همـسايه نكنـد و چيـز        : در بعضي روايات اضافه شده است كه       و
  .81حرامي از خدا نخواهد و درخواستش از خدا قطع رحم نباشد

اي صاحب دعا چيزي را كه      « : مروي است كه   )السالم  عليه( از اميرالمومنين    و
  .82»ست از خدا مخواهينشدني است و حالل ن

¸1 � و   Z 5ر ¡¹ º 
 از اين اوصاف خود را تخليه نمود پس بايستي كه اسباب اجابت را               چون و

 احوال خاصه و نمـاز و روزه        وآماده كند مانند طهارت و اوقات مخصوصه        
 .و گريه

 رسـت كـه از آن عبـو        ا ايگردنه بين بهشت و جهنم      : شده است كه   روايت
  .83كنند مگر گريه كنندگان از خوف خدانمي

من خبر داد و ه خدا ب«: روايت شده است كه )سلموآلهوليهعاهللاصلي( از پيامبر   و
كه از گريه نـزد      عزت و جاللم، عابدان با هيچ چيز آن مقامي        ه  قسم ب : فرمود
 بـراي آنهـا قـصري بنـا         ،اند زيرا من در رفيق اعلـي        دهرد ادراك نك  نمن دار 

                                                 
80                رْكآم أَ لَم َقالُ لَهقْنِي فَيزار مُقولُ اللَّهتِهِ ييفِي ب الِسلٌ ججةٌ روعد ملَه ابَتجةٌ َلا تُسعبأَر

يَقالُ لَه أَ لَم أَجعلْ أَمرَها إِلَيك و رجلٌ َكانَ          ِبالطَّلَبِ و رجلٌ َكانَت لَه امرَأَةٌ فَدعا علَيها فَ        
لَه مالٌ َفأَفْسده فَيُقولُ اللَّهم ارزقْنِي فَيَقالُ لَه أَ لَم آمرْك ِباِلاقِْتصادِ أَ لَم آمرْك ِباْلإِصَلاحِ                
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  ).2/511: كافي(مالٌ َفأَدانَه بِغَيرِ بينَةٍ فَيَقالُ لَه أَ لَم آمرْك ِبالشَّهادةِ 
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  .84»ن شركتي نداردآام كه غير آنها در  نهاده

كـه در روز قيامـت       چ چشمي نيـست مگـر آن      هي« روايت شده است كه      و
ه و چشمي نيست كه ب  ،  گريان است اال چشمي كه از ترس خدا گريسته باشد         

 خود از ترس خدا تر شود مگر آنكه خداوند ساير اعضاء بدن او را بـر          اشك
اش ريخته شود اين چهره خـواري          اگر آن آب چشم بر گونه      .آتش حرام كند  

كه براي او كيل و وزنـي اسـت       يست مگر آن   و هيچ چيزي ن    نبيندو بدبختي   
ـ        هـاي آتـش را خـاموش         ن دريـا  آكمـي از    ه  مگر اشك چشم كه خداونـد ب

ن بنده به آن امت آتي بگريد خداوند براي گريه مأاي در  سازد و اگر بنده مي
85»فرمايد م ميترح.  

  .باب بسيار است  اخبار در اينو

و� � Cا » 
 :است  تمحيد و تمجيد دعا از شرايطو

: فرمـود ! چگونه تمجيد كنيم؟  :  عرض كرد  )السالم  عليه(اميرالمومنين  ه   ب ويار
 :ييگو مي

يا منْ هو أَقْرَب إَِلي مِنْ حبلِ الْورِيدِ يا فَعالًا لِما يرِيد يا منْ يحولُ بينَ الْمرْءِ                 
ا مَلى يْنظَرِ اْلأَعبِالْم ونْ ها مقَلْبِهِ ي وكَمِثْلِهِ َشي سلَي ونْ ه 86ء.   

و نيـز خـدا را بـه اسـامي          . هم روايت شده است     در بعضي اخبار غير آن     و
ـ  اي از نعمت  متناسب با دعاي خود بخواند و جمله       او انعـام  ه هاي خدا را كه ب
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اي كـسي كـه آنچـه       ! اي كسي كه نزديكتر از رگ گردن بـه منـي           ).2/484: كافي( 86
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 سپس گناهان خود را متذكر گردد و        ،ن را بگذارد  آفرموده بياد آورد و شكر      
 دعـا   هنگـام  و   نمايد و بعد استغفار و طلب آمرزش آنها را          نها اقرار كند  آبه  

 زيـرا  .نگذرد و عجله را ترك نمايد و در دعـا اصـرار نمايـد    زودو  بايستد،  
 .خداي تعالي سئوال كننده لجوج را دوست دارد

ست كه دعاي خود را سه مرتبه تكـرار نمايـد و             ا  اين اصرار كمترين حد    و
جاي آورد تـا از ريـا دور        ه  د را پنهاني ب   و دعاي خو   حاجت خود را نام ببرد    

 يعني در پنهـاني  ،87ةً و خفي  :باشد و فرمايش خداي تعالي را كه فرموده است        
  .اطاعت و اجابت كرده باشد

و روايت شده است كه دعاي در پنهـاني معـادل بـا هفتـاد دعـاي آشـكار                   
   .88است

L�Wد ¼�½¾ 
ـ   عمـ  ي در موقع دعا عموم را در نظـر بگيـرد زيـرا دعـا              و  بـت اجاه  ومي ب

ست كـه چهـل نفـر        ا كه با جماعت دعا كند و افضل آن        نزديكتر است و اين   
 و .دعا كننده و يا چهار نفر بدل از چهل نفر كه هر نفري ده مرتبه دعا كننـد                 

   .نفر چهل مرتبه دعا را بخواند در مقام ضرورت يك

�Wع � د�¿À  
 و در برابر 89اشد خود تضرع نمايد و با دلي خاضع و بدني خاشع بيدر دعا

                                                 
پروردگـار خـود    : ترجمه. 55: اعراف.  ادعوا ربكُم َتضَرُّعاً و ُخفْيةً إِنَّه ال يحِب اْلمعتَدين         87

  .دارد را به زارى و نهانى بخوانيد كه او از حد گذرندگان را دوست نمى
  345/2: كافي 88
ـ . ظاهرا مؤلف محترم خضوع و خضوع را جابجا تحرير نموده باشـد            89 را خـشوع ازآن    زي

خشوع فروتني دروني است و خـضوع فروتنـي         . قلب است و خضوع از آن بدن است       
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  .حق چاپلوسي و تملق نمايد

اي «:  وحـي شـد    )الـسالم   عليـه ووآلـه نبيناعلي( روايت شده است كه به عيسي        و
 كه بـراي او  ي حزين و اندوهناك   ،بسان خواندن غرق شده   ! مرا بخوان ! عيسي

هـا ذكـر مـرا        در خلـوت  ! اي نباشد، دل خود را براي من خوار كن          پناه دهنده 
با ) مناجات(، و در آن     90! من به دم جنباني توست    بدان كه سرور     !بسيار نما 
ـ        ) و كـسل  (باش نـه مـرده      ) و نشاط (حيات   مـن  ه  صـداي حـزين خـود را ب
  .91»بشنوان

اي موسـي چـون مـرا       «:  وحي شـده اسـت     )السالمعليه(موسي  ه  نچه ب آ در   و
ه  و بسازخواني ترسان و لرزان و بيمناك باش و صورت خود را خاك آلوده   

قنوت بايست و وقتي با ه من سجده كن و در برابر من ب   ه  اهاي عزيز خود ب   ج
   ... كني با دل ترسان و قلبي خوفناك مناجات كن من مناجات مي

 هـراس  به وسيله) از شهوت و غفلت(دل خود را : تا آنجا كه خداوند فرمود  
 و در شـو بر اهـل زمـين    مخفي  !  باش قلبتازه   و   لباس كهنه بميران  ) از من (

 همچـون خانه نشين و چراغ شـب بـاش، در برابـر مـن          !  باش آسمان معروف 
فرار كننـده از    فرياد بزن مانند فرياد     بسيار  و از گناهان    ! عبادت كن صابرين  

يـاور و كمـك كـاري       زيرا مـن    ! از دشمن و از من در اين راه ياري بخواه         
  » 92خوب هستم

                                                                                                         
يا ابنَ ِعمرَانَ هب لِي ِمـنْ قَلِْبـك         : فرمايدخداوند به حضرت موسي مي    . ظاهري است 

  .)7/77: الشيعة وسائل(الْخُُشوع و ِمنْ بدِنك الُْخُضوع 
  بصِبص إِلَياعلَم أَنَّ سرُورِي أَنْ ُت 90
  2/502: كافي 91
  103: عدة الداعي 92
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�Wت � د ا  ÁK  
 . بر محمد و آل صلوات فرستكه در اول و آخر دعا ن دعا آاز شرايطو 

 روايت كـرده اسـت      )السالمعليهما(امام باقر يا امام صادق       مسلم از    بن محمد
 .93»تر از صلوات بر محمد و آل محمد نيست در ميزان چيزي سنگين«: كه

تا بر محمد « : روايت كرده است كه)السالمعليه(صادق امام  بن سالم از     هشام
 .94»ماند ست دعا همواره در حجاب ميو آل محمد صلوات نفرستاده ا

درگاه خـداي حـاجتي     ه  هر كس را ب   « : است كه  )السالمعليه(حضرت    از آن  و
صلوات بـر محمـد و آل محمـد سـپس حاجـت خـود را                ه  باشد شروع كند ب   

بخواهد پس از آن دعاي خود را بصلوات بر محمد و آل محمد ختم نمايـد و                
از اينكه دو طـرف دعـا را قبـول          تر است   اگر چنين كند خداي عزوجل كريم     

 وا گذارد زيرا دعاي بر محمد و آل محمـد حـاجبي نـدارد و                راكند و ميانه    
  .95»قبول شده است

 امر عظيمي است و آن از شئون واليت است همـانطور كـه              ،صلواتمسئله  
 ،پذيرد   نمي )عليهماهللا  صلوات(آنها و واليت آنها       قرار به   ا ايمان را جز با      ،خداوند

 و بايد دانست كه صلوات را نيز مانند غيـر     .چنين است امر دعا و صلوات     هم
 شـأن و مقـام   كـه سـت   ا صورت و روحي است و روح آن اين،آن از اعمال  

 هـا و شـفيعان     تعالي بشناسد و بداند كه آنهـا وسـيله         نان را در درگاه باري    آ
 از  حقـاً پـذيرد و آنهـا         و خداي از احدي جز توسل به آنها چيزي نمي          هستند
   . اولي و برترند، شخص خودِنفسِ

يـت دارنـد در   وحقيقي در اين كه آنان اول شناخت دقيقنچه ذكر شد آركن  
                                                 

93َ ا فِي اْلمِيزَانِ شَيد   ممحآلِ م دٍ ومحلَى مَلاةِ عأَْثَقلَ ِمنَ الص 2/494: كافي(ء.(  
  ).2/491: كافي( َلا يزَالُ الدعاء محجوباً حتَّى يصلَّى علَى محمدٍ و آلِ محمدٍ  94َ
  358/2: كافي 95
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  نـسبت بـه تأثيرگـذاري آنهـا        معرفتاين چنين   چون  . تأثير گذاري در عمل   
   رسـول خـدا     ،بـار صـلوات فرسـتاد      تحقق يافت و عبد با اين معرفـت يـك         

فرسـتد     بر او درود مي    تا بي نهايت  ر بلكه افزونتر و     ده با  )سلموآلهوعليهاهللاصلي(
   .گرددو دعاي او مستجاب مي

� دل �Â  
 بلكـه بـا روح و       شقلـب ا   ب ، رحيم خود   رحمنِ فِؤدرگاه موالي ر  ه  و بايد ب  
پـستي  نمايد خصوصا از افكار     غير او پاك    از   رو كند و دل خود را        درونش

از افكـار حـرام و مكـروه و          يعنـي    .كه دل را ناپاك و روح را آلوده ساخته        
خود را پـاك سـازد و بخـصوص از    ، )يعني افكار بدون غرض عقاليي   (مباح  
و اعتمـاد   پروردگاره و سوء ظن ب   بد هاي دنيوي و غصه پيش آمد     هاياندوه

ـ   ،مواعيد خداوندي ه  نداشتن ب   ومن دوري جويد زيرا اينها هالك كننـده دل م
ذي ظَنَنْـُتم          و .از اوسـت    اعراض خداوند  موجب بلكه   .است  ذلِكُـم ظَـنُُّكم الـَّ

  ُكمداكُـم بِرَبرب و    بـا  ادبدر آن نـشانه ضـعف ايمـان و سـوء            زيـرا    .96 أَر
أْمرُُكم         ،  شـيطان اسـت   از  فرمانبرداري  ) مصداق( يـ الْفَقْـرَ و ُكمعِـدطانُ يالـشَّي

   .97بِالَْفحشاءِ

S  9 �Wم  دن د�� ÃÄ � 
قبل از وقوع در سختي و بـال در         ) يعني(بدارد  كه دعا را مقدم       ديگر اين  و

                                                 
و همين بود گمانتان كه درباره پروردگارتان برديد شما را هـالك            : ترجمه. 23: فصلت 96

  .كرد و از زيانكاران شديد
دهـد و شـما را بـه زشـتى            شـيطان شـما را از تهيدسـتى بـيم مـى            :ترجمه. 268 :بقره 97

  .دارد وامى
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ن بيـشتري اسـت و دعـا بعـد از           أرا ش   زيرا آن  ،حالت نعمت و رخا دعا كند     
  .وقوع در سختي سودش كم است

L�Wم  دن د�ÃÄ � �  L 9'°  ا
ـ      ديگر اينكه قبل از آن و  منِؤكه براي خويشتن دعا كنـد بـراي بـرادران م

عا شريك سازد و مقدم داشـتن آنهـا در          خود دعا كند يا آنها را با خود در د         
ش واليت و محبت باشـد نـه تكليـف و           أكار منش  ذكر بهتر است وليكن اين    

خواهـد  حال نفع كمي  و اال در آن     اجابت رسد   ه دعايش   كه زودتر ب    اين قصدِ
 .داشت

كيـد زيـادي در   أ زيرا در قرآن و اخبار ت  ،ثر است ؤمدوستي در راه خداوند     
 دوسـتي  زآيا ايمان ج« :قه رسيده است كه اخبار موّثاين باره شده است و در 

 .98»ست؟ادر راه خدا و دشمني در راه خدا 

هاي ايمـان دوسـتي در        روهها و ع    ترين رابطه محكم«:  است  در خبر ديگر   و
 .99»راه خداست

هـاي دو نفـر مـصافحه كننـده           خداوند داخل دسـت   «: است در خبر ديگر     و
ش از دوستي رفيق ديگر بـا او بيـشتر          كس كه دوستي رفيق    شود و به آن     مي

 . 100»فرمايد است مصافحه مي

د دعـا   ومومن چون در پشت سر برادر مـومن خـ         «:  روايت شده است كه    و
!  اي بنده خدا   : كه دهدقرار مي ندا  را مورد   او  ه  اي از آسمان دنيا ب      كند فرشته 

                                                 
َلا هذِهِ الĤْيةَ حبب إِلَيكُم اْلإِيمانَ و زينَه ِفـي قُُلـوِبكُم    هلِ اْلإِيمانُ إِلَّا الْحب و الْبْغض ثُم تَ      َ 98

  ).2/125: كافي(و كَرَّه إِلَيكُم اْلُكفْرَ و اْلفُسوقَ و الِْعصيانَ أُولِئك هم الرَّاشِدونَ 
  ).1/165: المحاسن( اللَّه إِنَّ أَوثَقَ عرَى اْلإِيمانِ الْحب فِي اللَّهِ و الْبْغض فِي 99
  179/2: كافي 100
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اين به (اي براي خودت خواهد بود و فرشته دوم      صد هزار برابر آنچه خواسته    
افزايد تا فرشـته   كند و همچنين هر ملكي صد هزار برابر مي   اضافه مي ) ميزان

چيـزي اسـت كـه        براي تو هفتصد هزار برابـر آن       :هفتمين كه ندا كرده گويد    
 مـن غنـي هـستم كـه فقيـر           :فرمايـد   اي سپس خداي عزوجل ندا مي       خواسته

   .101»ستواي تاي بر نچه خواستهآهزار هزار برابر از ! شوم اي بنده خدا نمي

s  s  NÅ ²� Æb syÇÈÉ 
 -اين مختصر از ذكر روايت حسن بـن يقطـين           من ناگوار است كه   براي   و

فرد دارم  آنعمل  خاطر محبتي كه به     ه  ب . خالي بماند  - هر چند معروف است   
كسي كه عمل كننـده، اهـل واليـت و محبـت،            ) يعني منشي يحيي بن خالد    (

 :و آن روايت اين است كهبود ) ودبا برادر ايماني خ(مجاهد و اهل مواسات 

 ،بن خالد والـي اهـواز     يي يح منشيان براي مردي از     )السالمعليه( صادق   امام«
اين مضمون مرقوم ه اي ب  كوچكي نامهبرگه در ، حسن بن يقطينهميندرباره 
 :فرمود

كنـد    باني است كه در آن مـسكن نمـي         خود سايه  شخداي را در سايه عر    «
ل برادر خود برگيرد و شخصاً او را كمك نمايـد يـا     مگر كسي كه غمي از د     

 از خرما باشد و اين بـرادر  قسمتيجاي آورد هرچند به ه  احساني درباره او ب   
  . 102ست والسالموت

 به منزل والي  شبانه  چون به شهر خود برگشتم و       : گويدحسن بن يقطين مي   

                                                 
  184: عدةالداعي 101
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ إِنَّ لِلَّهِ فِي ِظلِّ عرْشِهِ ظَِلاًلا َلا يمِلكُها إِلَّا منْ َنفَّـس عـنْ أَخِيـهِ                     102

معرُوفاً و َلـو ِبـشِقِّ َتمـرَةٍ و هـذَا أَُخـوك و              اْلمؤِْمنِ كُرْبةً أَو أَعانَه بَِنفْسِهِ أَو صنَع إِلَيهِ         
  ).289: الدين أعالم(السَلام
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 )الـسالم يـه عل(صـادق   امـام   فرستاده  : رفتم و از او اجازه ورود خواستم و گفتم        
 م من سـالم داد و بـين دو چـشم          هناگاه پاي برهنه بيرون جست و ب      ه  هستم ب 

  : بوسيد سپس گفت
  : گفت.  بلي:هستي؟ گفتم )السالمعليه(صادق امام آيا تو فرستاده موالي من 

 و به داخـل  تاي و دست مرا گرف اگر راست بگويي مرا از آتش نجات داده 
  : د و در جلوي من بنشست سپس گفتمنزل برد و در مجلس خود بنشاني

به خير و خـوبي     : را به چه حال گذاشتي؟ گفتم     ن  اي آقاي من آيا موالي م     
   :گفت
 نامـه  ، تا سـه مرتبـه اعـاده كـرد پـس از آن      .! به خدا :  گفتم ؟را به خدا  و  ت

 ماليـد  ودديـدگان خـ  ه  آن را خواند و بوسيد و ب،و دادمادست ه حضرت را ب  
  : سپس گفت

 و فـرامين  (در جريـده    : كار خود را بگو چه امري داري گفتم       ! ناي برادر م    
ايـن موجـب    كـه    .اسـت هزار درهم بر عهـده مـن        چنين و چنان    ) مالياتي تو 

چـه در آن       پس جريده را خواست و آن      .من است زحمت و تباه شدن زندگي      
به من عطا كرد پس از آن       معافيت نامه مالياتي را     بود قلم زد و محو نمود و        

هاي دارايي خود را خواست و نقدينه خود را با من نصف كـرد پـس                 صندوق
داد    غالمي به من مي    ،داد بعد غالمان خود را خواست        به من    يين چهارپا آاز  

 يـك جامـه     ،هاي خود را خواست      بعد لباس  .گذاشت  و غالمي از آن خود مي     
 ه داشت به اين نحـو تمـام  نچ تا آ.داد داشت و يك جامه به من مي  خود برمي 

بلي به خدا قـسم از خوشـحال        : آيا خوشحال شدي؟ گفتم   : شد و به من گفت    
  .تر خوشحال مه

اين خرسندي كه از اين مـرد نـصيب   : و چون موسم حج رسيد به خود گفتم       
كه من به حج بروم و براي او دعـا            كند مگر اين    من شد با چيزي برابري نمي     
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برسـم و در محـضر آن        )مالسالعليه(صادق  ! آقايمكنم و بعد به خدمت موال و        
 دعا كند   ردحضرت شكر او را به جاي آورم و از او بخواهم كه درباره آن م              

راه تشرف به خدمت مواليم را پيش گرفتم و چـون           بعد  پس به مكه رفتم و      
در سيماي مباركش آثـار سـرور ديـدم و بـه مـن              شدم   اردبر آن حضرت و   

  : فرمود
 كجا رسيد؟ من شروع كردم خبـر     كار تو با آن مرد چه شد؟ و به         ياي فالن 

ديدم كه رخسار آن حضرت شـكفته   و شرح دادم و مي    اخود را در مالقات با      
 عرض كردم اي آقاي من آيا به آنچه         .گردد  شود و آثار مسرت ظاهر مي       مي

  : او درباره من كرد خوشحال هستي؟ فرمود
ر كـرد    اميرالمومنين را مسرو   حقاًرا مسرور كرد و     ن  آري به خدا سوگند م    

 خـدا را در عـرش خـود مـسرور           حقاًل خدا را مسرور كرد و       و كه رس  حقاًو  
   .»103ساخت

s )  � �8 L�-  � Êا + o b ^ËÌ 
 با تمام ليهر كس درباره حاجت برادرش قدم بردارد و  « در خبر است كه      و

اش همه تـالش خـود را بـه كـار           و براي خواسته  (كوشش خير او را نخواهد      
 104»! است  منان خيانت كردهؤ و م خدا و رسولشه كه بحقاً) ردينگ

هر كس حاجتي بـراي بـرادر مـومن خـود بـرآورد      « نيز در خبر است كه  و
هاي نمازگذار    دار و شب    چنان است كه نه هزار سال خدا را با روزهاي روزه          

                                                 
  207/47: بحاراالنوار 103
 منْ مشَى فِي حاجةِ أَخِيهِ و لَم يَناصِحه ِبُكلِّ جهدِهِ َفقَد َخانَ اللَّه و رسـولَه و اْلمـؤْمِنِين           َ 104

  ).405: الدين أعالم(
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 . 105»است  عبادت كرده

رفتيم و در  براي مكه بيرون مي«است كه   حسين بن ابي العال حديث كردهو
كـشتم و چـون خواسـتم بـر حـضرت              براي آنها گوسفندي مي    هر منزلي من  

  : وارد شوم فرمود» السالمعليه«) امام صادق(عبداهللا  ابي
 از چنـين كـاري      :سازي؟ عرض كردم     حسين آيا تو مؤمنان را خوار مي       اي

  : برم فرمود به خدا پناه مي
.  كه تو در هر منزلي گوسـفندي بـراي آنهـا سـر بريـدي               رسيدبه من خبر    

اين كار جز رضاي خـدا قـصدي     اي موالي من به خدا قسم در   : كردم عرض
  : فرمود .نداشتم

آيا تو نديدي كه در بين آنها كسي بود كه دوست داشت مانند اين كـاري                
) و افسرده(رسيد و از خود ملول  كه تو كردي او بكند و تواناييش به آن نمي

كـنم و ديگـر بـه         ي يابن رسول اهللا از خدا طلب آمرزش م        :عرض كردم . بود
 . 106» نخواهم كردبرگشتچنين كاري 

هـا    تا همين قدر اشاره كافي است و اال در اين مقام اخباري است كه كتاب              
  .سازد ها را متحير مي كند و عقل را پر مي

�Wم د�g  �   دن د:hi 	 ÃÄ V� 
 از شرايط دعا اين كه دو كف دست خود را به دعا بـردارد، رسـول خـدا              و
نمـود  هاي خـود را بلنـد مـي         در موقع دعا و تضرع دست      )سلموآلهوعليهاهللاصلي(

                                                 
منْ َقضَى ِلأَخِيهِ اْلمؤِْمنِ حاجةً َكانَ َكمنْ عبد اللَّه         : )سلموآلهوعليهاهللاصلي(رسول اهللا   قال   105

 لَهَقاِئماً لَي هاراِئماً نَهنَةٍ صةَ آَلافِ سعالَى تِس7/564:الوسائل مستدرك(تَع.(  
  359: المحاسن 106
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   .107طور كه گدايي خوراك طلب كند همان

�Wم د�g  �   دن د:  ( Í�8hiت  	 ÃÄ V� ÎÏÐ}    
برداشـتن دو دسـت     ) انـواع (دربـاره دعـا و       )الـسالم عليـه ( حضرت صادق    از

 :اين پنج صورت دارد :پرسيدند، فرمود

 ها را رو بـه قبلـه         كه بايد باطن كف دست    ) ه خدا  پناه بردن ب   و(ذ  حالت تعو
 .نگه داري

دعا براي طلب روزي كه دو كف دست را باز كني و باطن آنها را به سوي 
 .آسمان بلند نمايي

 .كه با انگشت سبابه اشاره نمايي)  انقطاع از دنياو(ل حالت تبّت

 و از سر دست را بلند كني  دو)به حالت ذلتخدا قسم دادن  و(موقع ابتهال  
 .خود هم آنها را تجاوز دهي

    ابه را در مقابل صـورت بـه حركـت آورد و آن         براي تضرع كه انگشت سب
  .108)شوديعني دعايي كه هنگام هراس از دوزخ خوانده مي (فه استيدعا خ

و دعـا بـراي رسـيدن بـه         (در رغبت   « نيز از آن حضرت مروي است كه         و
   .را ظاهر سازدها  ها را بگشايد و باطن كف دست) چيزي

ها را بگـشايد و پـشت         دست) ودعا براي فرار از چيزي    (و در حالت رهبت     
   .ها را به طرف راست و چپ حركت دهد دست

و رها نمـودن همـه چيـز و خـود را فـارغ بـراي عبـادت        (ل و در حالت تبتّ 
   .ابه دست چپ را به طرف آسمان بلند ساخته و باال و پايين آوردسب) نمودن

دو زراع را بـه     و    دسـت دو  ) و زاري و اصرار در دعـا       (ت ابتهال و در حال  
                                                 

  196: عدةالداعي 107
  196: عدةالداعي 108
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   .109»سوي آسمان بگشايد
را بـه  ش  انگـشت وقت   آن :»تضرعاين چنين است    «: حضرت همچنان فرمود  
 را يك   شانگشت) آن گاه ( »ل تبتّ اين چنين است  و  « ادراست و چپ حركت د    

) آن گاه ( »ابتهال اين چنين است  و  «مرتبه باال برد و مرتبه ديگر پايين آورد         
:  فرمودو .گشودها را در مقابل صورت بلند كرده و آن را به سوي باال     دست

  .110»شك به صورتت جاري شودادست از تضرع مدار تا «

در دعا آن اسـت     ) و اظهار خواري  (استكانت  « : در روايت ديگر است كه     و
   .111»كه دو دست را روي شانه بنهد

�Ñ   lارزش 
حالت سجده و احتمال دارد  .نشسته و ايستاده ممكن استاينها تمام در دعا    

كه در بعض ادعيه بالخصوص وارد شده         چنان .احوال افضل باشد  از  در بعض   
  : اند و فرموده

   112»وقتي است كه در حال سجده باشد ترين حاالت بنده به خداي نزديك«
ت اسـت و آن  مـا  صورتي است كه باالترين حاالت و مقا  )حالت سجده (آن  

   . است»فنا في اهللا« قامِم
شـود    هرگز از خدا دور نمـي     « :كه) 91: صفحه(صباح الشريعه است    مو در   

   .»كسي كه تقربش در سجود بهتر باشد
خداوند معني سجود را سبب تقـرب بـه خـود       «و نيز در آن كتاب است كه        

                                                 
  197: لداعيعدةا 109
  348/2: كافي 110
  197: عدةالداعي 111
   ).20: التحصين(أَقْرَب ما يُكونَ الْعبد إِلَى اللَّهِ إِذَا َكانَ ساجِداً  112
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است پس كسي كه به او نزديك شود از غيـر او             داده ارقلب و سر و روح قر     
حال سـجود برقـرار     ،  )حالت سجده (نگريد كه در ظاهر        آيا نمي  .ودش  دور مي 

 از همه چيز و مستور شدن از هر آنچه چشم آن            پنهان شدن شود مگر به      نمي
همين قسم هم خداوند امر باطن را خواسته است و كسي كه دل             ! ؟بيند  را مي 

ـ        ) غير از خدا  ( چيز ديگر    بهاو در نمازش متعلق      ك باشد او بـه آن چيـز نزدي
  .»است و از حقيقت آن چه خدا خواسته است دور است

سفارش  )سـلم وآلهوعليهاهللاصلي( فضايل اين ماه گذشت كه رسول خدا       در اخبارِ 
ترين هيـأت بنـدگي و        به طول سجود فرمود و آن امر مهمي است و نزديك          

عبوديت است و به همـين جهـت در هـر ركعـت نمـاز دو سـجده قـرار داده                
 .مور ديگر يك مرتبهاست و ا شده

امور و خواص شيعيان آنها در طول سجود         )السالمعليهم( بعض امامان ما     ز ا و
   .است بزرگي نقل شده

لَـا  «هاي خود هزار مرتبه       در بعض سجده   )السالمعليه(كه حضرت سجاد       چنان
    إِلَّا اللَّه رِقّاً       حقاً حقاًإِلَه داً وبتَع إِلَّا اللَّه قا           لَا إِلَهصِـد انـاً وإِيم ه  » لَا إِلَه إِلَّا اللـَّ

   .113فرمود مي
سـجودش از اول روز تـا نمـاز ظهـر طـول              )الـسالم عليـه (و حضرت كـاظم     

   .114كشيد مي
  . است  دهش بن دراج و غيره نيز قريب به آن نقل يلو از ابن ابي عمير و جم

 Lز�uد  L 9 N eدو  Qا OP  
 مرجـع  ، بود كـه در تربيـت    استادي ،را در ايام تحصيلم در نجف اشرف      ن  م

                                                 
  3/282: الشيعة وسائل 113
  95/1: عيون اخبار الرضا 114
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در تـأثير بـه   كه   از اعمال بدني     نچه از آ  )من(و   . طالب زمان خود بود    ءتقياأ
  : بود از او پرسيدم دو امر را بيان كرد   تجربه كرده»سالك الي اهللا«حال 

يكي آن كه در هر روز و شبي يك سـجده طـوالني كنـد و در آن بـسيار                    
الِمين      ال إِله إِالَّ أَنْ   « :بگويد و در آن قـصد      115» ت سبحانَك إِنِّي كُْنت مِنَ الظـَّ
روح من در زندان طبيعـت اسـير و مقيـد بـه ايـن قيـود اسـت و                    « :كند كه 

تر از اين است كه به من ستم كنـد و مـن هـستم كـه بـه           من پاك  پروردگارِ
   »ام ها انداخته ام و آن را در اين مهلكه خودم ستم كرده

كرد و هر كس بـه آن عمـل           د را به اين سجده توصيه مي      ياران خو استاد  و  
كه طول سجودش بيـشتر بـود         كرد تأثير آن را در حاالت خود ويژه كسي          مي
گفتنـد و   فهميد و بعض از ياران او اين ذكر را هزار مرتبه در سـجده مـي     مي

 و شنيدم كه بعضي از آنهـا سـه هـزار مرتبـه در     بيشتربعضي كمتر و بعضي  
  .نمود  را تكرار ميسجده اين ذكر

Óا � ÔÕ'Ö ×  � ØÙ  �Ú� ; Û 
اسـت     ديگر انگشتري عقيق يا فيروزه به دست كردن چه در حديث آمـده             و
اي شـرم دارم كـه دسـت بـه دعـا       من از بنده«: فرمايد خداوند تعالي مي : كه

م وبردارد و در آن انگشتري فيـروزه باشـد و آن دسـت را رد كـنم و محـر                   
  .116»دارم

 نـزد خـدا برداشـته    دسـتي «: مـروي اسـت كـه    )السالمعليه(دق   از امام صا   و

                                                 
معبودى جز تو نيست، منزّهى تـو، راسـتى كـه مـن از سـتمكاران                : ترجمه. 87: انبياء 115

  . بودم
  118: عدةالداعي 116
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  .»117تر از كفي كه در آن انگشتر عقيق باشد محبوبكه شود  نمي

آدمـي كمتـر وقتـي اسـت كـه         : سخني مفيد درباره انگشتر به دست نمودن      
) مثل كينه از مؤمن ويا سوء ظن درباره ديگران      (خالي از گناهان دائمي باشد      

طاعات نيز چيـزي را اختيـار كنـد كـه دائمـي باشـد و                پس سزاوار است از     
به دسـت نمـودن    جمله آنها انگشتر از. باشد  تناسب با كيفر آن گناهان داشته    

 .است

  كه روايت هم شده  صدقه دادن قبل از دعاست چنان     دعا،   شرايطاز   ديگر   و
 صدقه بخواهيـد كـه فـرود        به وسيله روزي را   « :است و در روايت است كه     

   .118»آيد
 �Wت دÜاو 

 نيز سزاوار است كه براي دعاي خود و حوائج مخصوصه خويش اوقـاتي              و
  :را برگزيند و آن اوقات بسيار است

: روايـت اسـت كـه    )الـسالم عليـه (از امام بـاقر   شب و روز جمعه است و    ) 1(
 خـود نـدا   شخداي تعالي هر شب جمعه از اول شب تا آخر آن از باالي عر        «

مني نيست كه پيش از طلوع فجر از گناهان خود بـه            ؤمآيا بنده   «دهد كه     مي
دائماً ايـن نـدا در كـار        ...  ؟ كند تا من از گناهان او در گذرم        توبهسوي من   

  .»119است تا فجر جمعه طالع شود

خداي تعالي قضاي حاجت بنده مـؤمن خـود را تـا    «:  باز روايت است كه   و
  .»120اندازد روز جمعه به تأخير مي

                                                 
  208: ثواب االعمال 117
  )4/3: كافي(استَنْزُِلوا الرِّزقَ ِبالصدقَة : )السالمعليه(قال الصادق  118
  45: عدةالداعي 119
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روز جمعه سيد روزهاسـت     « :وارد است كه   )سلموآلهوعليهاهللاصلي( از پيامبر    و
 تـا  »تـر اسـت     عظـيم قربان  و نزد خدا بزرگترين روزهاست و از روز فطر و           

در روز جمعه ساعتي است كه از خداي عزوجل كـسي در            «: آنجا كه فرمود  
كـه چيـز     كه به او عطا فرمايد جـز ايـن          خواهد مگر آن    آن ساعت چيزي نمي   

در روز جمعـه دو سـاعت اسـت         «:  تا آن كه فرمـود     »داز خدا بخواه  حرامي  
بين فارغ شدن خطيب از خطبه نماز جمعه تا موقعي كه صفوف مردم       يكي ما 

 و در روايتـي     »براي نماز برقرار شود و ديگري ساعت آخر روز جمعه است          
  .»121موقعي كه نصف قرص خورشيد پنهان شود و به افق رود«ديگر 

   . و عصر روز چهارشنبه است براي دعاي بر ضد كفاربين ظهر  ما)2(
 :و موقع نماز خفتن است عشا آخر) 3(

اين وقتي است كه به هيچ يك از امم پيش از           «:  روايت است كه فرمود    در
  .»122است شما اعطا نشده

)4 (سس  د) ذَأُاول از نصف دوم شب است كه عمـر بـن            ) يك ششمـ ي ه از  َن
در شب ساعتي است كه «: است كه فرمود وايت كردهر )السالمعليه(امام صادق  

كـه    خوانـد مگـر ايـن       گزارد و خدا را در آن نمي        بنده مومن در آن نماز نمي     
عــرض كــردم : گويــد راوي .»گردانــد خداونــد دعــاي او را مــستجاب مــي

  :  كدام ساعت است؟ فرمود)خداوند كارت را سامان دهد(أصَلحك اهللاُ 
»چون نصف شب بگذرد و س123س اول از نصف دوم باقي نماندد«. 

در اين ساعت خروج  )السالمعليه(داود : است كه )السالمعليه( از اميرالمومنين    و
كـه    كند مگر ايـن     اين ساعتي است كه در آن احدي دعا نمي        «: كرد و فرمود  

                                                 
  48: عدةالداعي 121
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  .»124...به استثناي شود  دعاي او مستجاب مي

 .شود  ميتفسيرشب  آخر شب تا طلوع فجر است كه به ثلث آخر )5(

چـون آخـر   «:  فرمـود  )سـلم وآلهوعليهاهللاصلي( خدا   رسول در روايت است كه      و
اي هست؟ كه من او را   آيا دعاكننده:شب شود خداي سبحانه و تعالي فرمايد    

اي است كه من خواهش او را بـرآورم؟ آيـا طالـب               اجابت كنم؟ آيا خواهنده   
اي هست؟ كه من توبـه        توبه كننده  آمرزشي هست كه من او را بيامرزم؟ آيا       

 . 125»يرم؟او را بپذ

اي طالب خير پيش بيا و اي طالب شـر پـس            «:  در روايت ديگر است كه     و
  .126»برو

چون كسي تا طلوع فجر بخوابـد شـيطان در          «:  در روايت ديگر است كه     و
  . 127»هاي او بول كند گوش

 ! پس عبرت بگيريد اي صاحبان خرد

 يگمان من آن وقت مختص براي دعـا       به  است و    اوقات بين الطلوعين     )6(
 .طلب روزي است

شب بيـست   (128سه شب قدر از ماه رمضان و افضل از آنها شب جهّني       ) 7(
                                                 

كـارگزاران   در حـديث بعـضي اسـتثناء شـده انـد و آنهـا                104: نهج البالغه حكمـت    124
  ..حكومت ظالم و اهالي موسيقي هاي لهوي هستند

  48: عدةالداعي 125
  46: امالي صدوق 126
  86: المحاسن 127
گويند اين است كه شخـصي بـه   مي» ليلة الجهنّي«علت اين كه به شب بيست و سوم    128

 )سلموآلهوعليهاهللاصلي(به پيامبرنام بودهمينبهاينام عبد اهللا بن انيس جهني كه از قبيله     
ام از مدينه دور است ولي دوست دارم شب قدر در مدينه باشم كـدام               من خانه : گفت

از آن ببعد به    . »! شب بيست و سوم را بيا     «: شب را به مدينه بيايم؟ حضرت فرمودند      
  ).160/2: الفقيهيحضرهالمن(آن شب، جهني گفته شد 
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   .)و سوم آن ماه است
 احيا و آن اولين شب از ماه رجب و شب نيمه شعبان و دو شـب        شبهاي )8(

  .و روزهاي عرفه و عيدين است) قربانفطر و (عيدين 

اي كه از      وزيدن بادها و ريزش باران و زوال ظهر و اولين قطره            هنگام )9(
 زيـرا درهـاي آسـمان در ايـن          . موقع دعاست  ،خون كشته مؤمن ريخته شود    

چـون خورشـيد زوال يابـد درهـاي     «است كه   و روايت شده.مواقع باز است  
. »هـاي بـزرگ روا گـردد    آسمان و درهاي بهشت گشاده شوند و نيازمنـدي      

به مقداري كه شـخص چهـار       «: ض كردم از چه وقت فرمود     عر:  گويد يروا
   »ركعت نماز بگزارد

  . از طلوع فجر تا طلوع آفتاب)10(

�Ýن Þ�Wد  
 رأس  محـل دفـن   هـاي شـريف ماننـد         براي دعا كردن اقتضا دارد كه مكان      

و مطلق زير قبه آن حضرت را اختيار نمايد زيرا روايـت       )الـسالم عليه( الحسين
و ماننـد آنهاسـت سـاير    . شـود  مكان دعا مـستجاب مـي  است كه در آن    شده
هـا    هاي شريفه كـه بـه ناچـار در آنهـا دعـا از سـاير مكـان                   ها و مكان    زمان

ـ      اجابتتر به     نزديك خـصوص هـم دربـاره آنهـا        ه   است هرچند كه روايت ب
 .نرسيده باشد

است   ه هيچ كس در اين كوه نايستاد«:  از امام رضا مروي است كه فرمود       و
كه دعاي      مگر اين  - ره به مواقف شريفه از مكه و نواحي آن فرمود         و اشا  -

شود و امـا كـافر        اما مومن كه براي آخرتش مستجاب مي      . او مستجاب شود  
   .»129گردد كه براي دنيايش مستجاب مي

                                                 
  56: عدةالداعي 129
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   .است) نزد همگان( كه معروف به دعاروز عرفه و فات ر اختصاص عو

  eدÍ�8 � �Wت  ش
ب و خوشـي ماننـد حالـت رقـت و گريـه و              و همچنين اسـت حـاالت خـو       

 :واجبنمازهاي 

 )سلموآلهوعليهاهللاصلي(رسول خدا   گفتكهمروي است  )السالمعليه( اميرالمومنين از
در دنبال آن براي او دعـاي مـستجاب         ،  بگذاردواجب  هر كس نماز    «: فرمود
 .»اي است شده

را ديـدم و از آن       )لـسالم اعليـه (است در خواب اميرالمـومنين         ام گفته ح فَ ابن
صـحيح اسـت چـون از نمـاز     : حضرت درباره حديث مزبور پرسـيدم فرمـود       

نْ رواه و      «: كه به سجده باشي بگو      فريضه فارغ شدي در حالتي     قِّ مـِبح ماللَّه
            تكَي و تلْ ِبي كَيافْع و ِتِهماعمَلى جلِّ عص نْهع وِينْ رقِّ ماخداوند. »130ِبح !

به حق كسي كه اين حديث را روايت نمايد و به حق كسي كه اين حديث را      
برايش روايت نمايند درود بر جماعت آنهـا بفرسـت و بـرايم ايـن چنـين و                  

  ).جاي اين جمله آخر حاجتش را مطرح نمايده ب(! آنچنان نما
خـداي تعـالي نمازهـا را       «: مـروي اسـت كـه      )الـسالم عليه( از امام صادق     و

تر است واجب فرمود پس شما هم حوائج خود را در           كه نزد او محبوب    اوقاتي
  .»131دنبال نمازهاي واجب خود بخواهيد

دعـا در    كـه ذكـر كـردم،        Ĥن گونـه  همـ كـه      اسـت    اين روايت دليل بر اين    
 .تر است ترين اوقات به اجابت نزديك محبوب

                                                 
  )27: للكفعمي المصباح( 130
نَّ اللَّه عزَّ و جلَّ فَرَض علَيكُم الصَلواتِ فِي أَحب اْلأَوَقاتِ إِلَيهِ َفاسأَُلوا اللَّـه حـواِئجكُم      أَ 131

فَرَاِئِضكُم قِيب67: عدةالداعي (ع(  
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وتـر و   بعـد از نمـاز   است دعا  آن وارد شدهوقتهايي كه دعا در     از جمله    و
 .بعد از فجر و ظهر و بعد از مغرب است

 سـجده دعـا   دربعـد از مغـرب بـه سـجده رود و     «است كـه       روايت شده  و
بعد از وتر به سجده رود و در سجده چهل نفـر            « و روايت است كه      »132كند

  .»133از مؤمنين را دعا نمايد

هاي با شرافت      روايت است كه در اغلب اعمال مستحبه در روزها و شب           و
 .هاي مستحبه بعد از آنها دعا نمايد ه نمازويژ

اين كتاب اشاره به شرايط كرديم براي مقصد ما كافي به            مقدار كه در     اين
   .رسد نظر مي

�Wط د�  s�� v �ß�à  
مهم اين كار آن است كه سالك در تصحيح شرايط باطني بـا كمـال دقـت                 

ن بـه ايـن   بكاود و بكوشد و منتهاي مبالغه در جهد به عمل آورد و آن ايمـا      
مطلب است كه زيان رسان و سودبخش خداست و تحقـق ايمـان بـه عنايـت         
خداست كه خوب و پاينده است و خيري در عالم وجود جز دوسـتي خـدا و                  
قرب خدا و بقاي خدا نيست و مطلوب خود را در آنها و در آنچـه مـرجعش                  

ـ         .خداست  خـاطر ايـن  ه حتي اين كه مؤمن از نعمتها خداوند لذت نبرد مگر ب
و عقل و ببيند به خدا را تنها منسوب ها  بلكه نعمتكه از ناحيه خداوند است    

 .روحش از دنيا منصرف و مشغول به حمد و ثناي او باشد

و تك تـك افـرادي از اهـل معرفـت بـه آن         . نادر است جداً  دوام اين حال    
) كه مؤمنين متوسط هـستند    (يمين   و لكن غالباً براي اصحاب    . يابنددست مي 
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ب  آن است كـه بـراي آنهـا نيـز توجـه بـه مـسب                بهتره اسباب است و     نظر ب 
 مگـر   طلب نكنند تر باشد و غير او را         نزدشان مهم ) خداوند مهربان (االسباب  

 قرب و رضاء و لقاء كه ضـميمه و  ايبا خود او و دعاي آنها براي دنيا از دع     
تـر باشـد    پيوسته به دعاي آنهاست خالي نباشد و اگر درجه او از اين پـايين             

قل از ضميمه كردن مغفرت و بهشت خالي نباشد و موافق با فرمايش خـدا   اال
  :فرمايد باشد كه حكايت از گفتار آنها مي

  . 134ربنا آتِنا ِفي الدنْيا حسنَةً و ِفي اْلĤخِرَةِ حسنَةً و قِنا عذاب النَّار
ـ     د دعاهايش اين حال دست ندهد باي      ي در بعض  ر اگ و م آنهـا در     اغلـب و اه

   . بر غير او و آخرت بر دنيا باشدوندانديشه و زبانش مقدم داشتن خدا
ـ      ، مهم و پس از اين امرِ     ت و گريـه و حالـت خـضوع و           تحـصيل حالـت رّق

صورت خشوع و اظهار ذلت است از قبيل نشستن بر خاك و برهنه كردن سر 
 خـداي   ها بر گردن و چاپلوسي در دعا بـا          و بستن دست  را به خاك فروبردن     

اسـت  براي اجابت دعا كه موجب  يم در الفاظ دعا و ذكر صفاتيرحمن و رح  
   ذكـر شـده    هانـد و در دعاهـاي وارد         به ما آموخته   )السالمعليهم(از آن چه ائمه     

  .است
-�ن L�Ù $�� ر A  á�u� âãäا E  

  : از ديگر مراقبتهاي ماه رمضان
  .پاك نمودن دل با توبه صادقانه است .1
تا غذا، لباس، مكان و هرچيزي كـه   .  دادن خمس  پاكيزه نمودن مال با    .2

 .كند پاك شوددار درآن دخل و تصرف ميروزه

همان گونه كه در رويات آمده، خداوند براي تطهير مال، دادن خمـس را              

                                                 
  201: بقره 134
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بنابراين بهتر است خمس را در اول ماه حساب كـرده           . 135كافي دانسته 
 .ل باشدو آن را بپردازد تا غذا و همه دخل و تصرفات او از حال

 :روايات زيادي داريم كه. تالش براي شروع نمودن خوب سال .3

ماه رمضان اول سال است و اين كه اگر اين ماه سالم شد تمـام سـال             «
  . 136»به سالمت خواهد ماند

هـايش ديـده و    انسان بيدار، تأثير كارهاي خود را در حاالت و خواسته         
  ر در آن مقـدر     به جهت اين كه ماه رمضان اول سال بـوده و خيـر و شـ               

داند كه عمل او در اين ماه تأثير بزرگـي در تمـام جوانـب               شود، مي مي
بخــصوص در رزق و عمــر و توفيــق انجــام خيــرات و . زنــدگيش دارد

. دانـد و همينطور تأثير اول اين ماه را نسبت به بقيه اين ماه مي            . عبادات
 وارد  به همين جهت مراقبين، اهميت زيادي به اعمالي كـه در ايـن روز             

. بخصوص دعايي طوالني كه مختص بـه ايـن روز اسـت         . دادندشده مي 
  اقبال آن را از تلَّعكْبري با مـستند كـردن آن بـه امـام صـادق                 ) سيد در (
-اين دعايي است بزرگ، شامل تمام خواسـته .  نقل كرده است )السالمعليه(

  . 137هاي دين و دنيا و آخرت
ت آوردن شـرايط دعـا و       ولي آنچه مهم است كوشش در راه بـه دسـ          

فهمد به جان خود قسم كسي حق اين دعا را نمي. أداي حق اين دعا است
مگر اين كه تالش و اهتمامش بـراي تكميـل شـرايط و اخـالص در آن            

                                                 
  41/1: االقبال 135
ا سلِم شَهرُ رمَضانَ سِلمتِ الـسنَةُ و َقـالَ رأْس الـسنَةِ َشـهرُ               إِذَ: )السالمعليه(قال الصادق    136

  ).4/333:األحكام تهذيب(رمَضانَ 
 ... اللهم هذا شهر رمضان المبارك الذي أنزلت فيـه القـرآن          : شود با اين دعا شروع مي    137

  ).118/1: االقبال(
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 اين دعا و امثال اين دعـا        ثلبيشتر شده باشد و قدر نعمت كسي را كه م         
 آنـان   واسـطه  بهرا آموخته است بداند و قدر نعمت خداوند را بر ما كه             

زيرا اگر آموزش آنان نبود از كجا ادب سخن گفـتن           . بوده است بشناسد  
  گـرفتيم و چطـور     با خداي متعال را آن گونه كه شايسته است يـاد مـي            

فهميديم كه چگونه با خدا سخن گفته و يا با او مناجات نمـاييم و از                مي
و راضـي   كه اآن گونهجاي آوريم، ه او درخواست نموده و شكر او را ب    

و از كجا مقـدار نـاتواني و تقـصير خـود را در رعايـت مراسـم              ! باشد؟
در عوالم نـاداني و گمراهـي بـاقي مانـده و بـا              ! فهميديم؟بندگي او مي  

  .شديماند هالك ميچهارپاياني كه هالك شده
�Wد � � s  ر  ¹¡د åæ   ا��

مهمترين چيزي كه بايد در دعا رعايت شود اين اسـت كـه بدانـد چـه              
يد و حال و صفاتي كه دارد مخالفت با آنچه بـه خداونـد در ايـن              گومي

كنـد، نداشـته باشـد زيـرا در غيـر ايـن            زمان و مكان بزرگ عرضه مي     
گويد يا غافل بوده و يا موالي خـود  صورت يا در ادعاي خود دروغ مي      

كه چنين چيزي نزديك به كفر بلكه حقيقـت آن كفـر    ! كندرا مسخره مي  
   .به خداي بزرگ است

اش داند، اگر بندهزيرا كسي كه رازهاي بسيار نهان و اسرار دلها را مي
او را با اعترافات و با تضرعهايي كـه در دعـاي ورود بـه مـاه مبـارك                  

بيند دل و نهـان     ، مخاطب قرار داده است، ولي مي      138رمضان وجود دارد  
گويد و اعتـراف   و عمل اين بنده، همگي بر خالف چيزهايي است كه مي          

                                                 
اْلمعـصِيةِ فَعـصيتُه فََلـم يهِتـك ِسـتْرِي عِْنـد            يا منْ نَهانِي عنِ     ) فرازي از دعاي ورود   ( 138

اي كسي كه مرا از سرپيچي ازر دستورات منع كرد ولي من از دسـتوراتش               . معصِيتِه
  .سرتافتم با اين حال آبروي من را هنگام سركشي كردن حفظ كرد



105 / المراقبات   

كنـد كـه او از      اقعي نبوده است، با اين حـال بـاز بنـده تـصور مـي              او و 
  ! كندو با موالي خود به عدالت رفتار مي! صالحين است

يا حتي بنده قلباً از كارهاي خداوند متعال در مورد خود راضي نيست،             
رتي كه الزمه اين اعتـراف اسـت    حقاًيا ذلت و شكستگي و چاپلوسي و        

ي غافـل و يـا درغگـو و يـا           ن مناجات كننده  را ندارد، عقل در مورد اي     
  ! داند؟او را سزاوار چه چيزي مي! گر، چه حكمي دارد؟مسخره

، جـرم حالـت     )غفلـت، دروغ و تمـسخر     (از سه حالتي كه در باال گفتم        
اي كه آقايش او را به ميهماني       غفلت از دو حالت ديگر كمتر است، بنده       

 دعـوت نمـوده و كـسي را         و مجلس كرامت خود به همراه اولياء پاكش       
 كه شايسته است بـه      آن گونه فرستاده تا ادب حضور و مناجات با او را          

او بياموزد، ولي در دل بنده در حضور آقاي خود، ياد دشـمن او بـوده و         
درباره فرمانبرداري از اين دشمن فكر كرده و غرق در اين فكـر باشـد،               

گويد، عقل تـو چـه      بطوري كه اصال نفهمد كه به آقا و مواليش چه مي          
! دهـد؟ جوابي را شايسته سخنان اين گمراهِ گمراهتـر از چهارپايـان مـي            

  : به او گفته شود) از طرف خداوند(كاش 
كـشي  نمايي، خجالت نمـي   اي گمراهي كه پروردگارت را كوچك مي      

شوي كه راضي نيستي كه با      اي با من روبرو مي     به گونه  شرايطدر اين   
 دشمنت نيـز انتظـار ايـن چنـين برخـوردي را      حتي از! تو روبرو شوند؟ 

نوعان خود را كه مخلوقات مـن هـستند نيـز ايـن گونـه                آيا هم ! نداري
-زيرا با اين عمل مي    ! آيا كوچكتر از من پيدا نكردي؟     ! كني؟توهين مي 

  ! گويي كه بندگانم براي تو بيش از من اهميت دارند
كـه  ! بردبار نباشـد؟ و چرا كريم و .  منزه است پرودگار بردبار و كريم   

خاطر اين توهين، ماننـد شخـصي قدرتمنـد و          ه  اگر حلم او نبود، ما را ب      
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  ترين حالـت عـذاب شـوندگان عـذاب         مقتدر مجازات نموده و در پايين     
 ما را براي هميشه از درگاهش رانده و در ميـان جهـنم              آن گاه نمود،  مي

  . دادقرار مي
اي از حاالت سه گانـه    ) لتغف(بيشتر مردم در دعاي خود به اين حالت         

  دچـار  ) دروغ(شوند و در رتبـه بعـد بـه حالـت دوم             كه گفتيم دچار مي   
يعني بنده خود را فردي متّقي دانسته و از رفتار پروردگار بـا             . شوندمي

خود خوشنود نيست و به همين جهت در اعتراف به كوتاهي خود و فضل     
  . گويدپروردگار دروغ مي

وم يعنـي كـسي كـه مـسخره كنـد، در ميـان              كنم قسم سـ   و گمان نمي  
  .مسلمين پيدا شود

 آنچه درباره شايستگي خود به جهت غفلت در مناجات بـا پروردگـار             
ولـي رفتـاري    . خود گفتم، به اقتضاي حكم عقل و عدالت پروردگار بود         

جاي عدلش، با ما دارد، همان اسـت كـه امـام     ه  كه خدا با فضل خود و ب      
  : بيان فرمودند) ورود به ماه رمضاندر دعاي  ()السالمعليه(

گيرد خداوند آبروي ما را حفظ كرده و سالمتي كامل خود را از ما نمي
گناهـان مـا را   . دهـد و نعمتهاي خود را از ما نگرفته و ما را فريب نمـي            

نمايد و با ما مانند كسي كـه از  پنهان نموده و خوبيهاي ما را آشكار مي 
كنـد،  و ما را به غير خـودش واگـذار نمـي          او اطاعت كرده رفتار نموده      

بخشد، و ما را بـه  هايمان را ميبندد، لغزشروي ما نمي درب توبه را به   
دهد، و بركسي كـه بـه       خواند، و به ما وعده اجابت مي      دعا كردن فرامي  

گيرد و با اين كه احترام او       كند خشم مي  خاطر گناهان ما، سرزنشمان مي    
نمايـد، عطايـاي    ا از هتگ حرمت ما نهي مـي       را نگه نداشتيم، مؤمنين ر    

گـذارد و مـا را از       خود را از ما سلب ننموده و ما را بدون كمـك نمـي             
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فرمايد، تا آخر فرمايش حضرت كه ايشان       كفايت نمودن خود خارج نمي    
  .139اشكريمانهرفتاروهاي خداوندبه طور اجمال اشاره فرمودند به نيكي

در دعاي ورود ماه ( بنگر كه   )السالميهعل( در فرمايش آن حضرت      آن گاه 
شـوم، مـن   من گرسنه دوستي تو هستم كـه سـير نمـي     «: فرمود) رمضان

   .140»گردمتشنه محبت تو هستم كه سيراب نمي
آيا اثري از محبت او در تو هست؟ حال بگذريم از گرسنگي و تشنگي 

  ! محبت
-ق مي  دوست او مشتاق ديدار اوست، لذا حضرت بعد از فراز فو           قطعاً

-بيند و مـن او را نمـي       به كسي كه من را مي     ! چه شوقي دارم  «: فرمايد

شود تا اين كـه   گيرد و راحت نمي   مشتاق هيچ آرام نمي   ) آري. (141»بينم
  . به آنچه مشتاق بوده برسد

خالصه اين كه تلفظ كلمات كاري آسان و بدون زحمـت اسـت ولـي               

                                                 
يتُه فََلـم يهِتـك ِسـتْرِي عِْنـد         يا منْ نَهانِي عنِ اْلمعـصِيةِ فَعـص       ) فرازي از دعاي ورود   ( 139

      ِنـي وـنْ أَكْرَمـا مي تَهافِيع ذَِلك نِي عِنْدلُبسي فَلَم تُهيصفَع تَهافِينِي عسنْ أَلْبا متِهِ يصِيعم
ـ              ي فَتَرَْكـت َنـصِيحتَه فََلـم    أَسبغَ علَي نِعمه فَعصيتُه فَلَم يزِلْ عنِّي نِعمتَه يـا مـنْ َنـصح ِل

يا منْ كَتَم سيئَتِي و أَظْهرَ محاِسـنِي حتَّـى َكـأَنِّي َلـم              ... يستَدرِجنِي عِنْد تَرْكِي َنصِيحتَه   
ي ِمنْ سعتِهِ يـا  أَزلْ أَعملُ ِبَطاعتِهِ يا منْ أَرضَيت عِباده بِسَخطِهِ فَلَم يكِلْنِي إِلَيهِم و رزقَنِ 

منْ دعانِي إِلَى جنَّتِهِ َفاخْتَرْت النَّار فَلَم يمنَعه ذَِلك أَنْ فَتَح لِي باب َتوبتِهِ يا منْ أََقـالَنِي             
ي و يْغـضَب   عظِيم الْعثَرَاتِ و أَمرَنِي ِبالدعاءِ و َضِمنَ لِي إِجابتَه يا منْ أَعصِيهِ فَيستُرُ علَ             

لِي إِنْ عيرْت ِبمعصِيتِهِ يا منْ نَهى خَْلقَه عنِ انْتِهاكِ محارِمِي و أََنا مِقـيم عَلـى انْتِهـاكِ                  
 محارِمِهِ يا منْ أَفْنَيت ما أَعَطانِي فِي معصِيتِهِ فَلَم يحبِس عنِّي عطِيتَه يا منْ َقوِيت عَلـى              

  ...اْلمعاصِي ِبِكَفايتِهِ فَلَم يخْذُلْنِي و لَم يخْرِجنِي ِمنْ ِكَفايتِه 
سيدِي أََنا ِمنْ حبك جائِع َلا أَْشـبع أََنـا ِمـنْ حبـك َظمـĤنُ َلـا                  ) فرازي از دعاي ورود   ( 140

  .أَروى
  . َلا أَراهوا َشوَقاه إِلَى منْ يرَانِي و) فرازي از دعاي ورود( 141
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مل كردن به آن گويد، كاري مشكل و ع   متصف شدن به حقيقتِ آنچه مي     
 )الـسالم عليـه ( هستند كه امـام     آن گونه دوستان خدا   . تر است كاري مشكل 

   :قبل از اين به آن اشاره نمودند
آنان كساني هستند كه به روزه رز و رنج شب راضي نشده تا جـايي           «

ها گذاشته و محاسن خويشرا با خون خضاب نمودنـد          كه قدم بر سر نيزه    
  142»دندها را خاك آلود كرو چهره

بيني كه گوارايت باد    بيني؟ اگر مي  آيا اثري از اين مطالب در خود مي       
و اگر از كساني هستي كه روزه و عبادت در شب براي ! و خوشا بحالت  

ها، پس در مناجات بـه  آنان سخت است، چه رسد به قدم گذاشت بر نيزه    
  .مواليِ مالك آخرت و دنيايت دروغ نگو

ري كه سالك بايد انجام دهـد ايـن          مهمترين كا  .توسل در شب اول    .4
 كـه   )الـسالم علـيهم (است كه در شب اول ماه بـه يكـي از معـصومين              

آن شب است، مراجعه و با چهره آبرومند و نـوراني           نگهبان و حامي  
زيـرا كـه چهـره    . نزد پروردگارش، بـه درگـاه خداونـد روي آورد        

اه مقـدس   گـ آبروي او شايـستگي روي آوردن بـه در        تاريك و بي  
 . دگارِ بزرگِ زيبا را نداردپرور

و بايد براي شفاعت نمودن و پناه دادن خيلـي از او خـواهش نمـوده و                 
توسل كاملي به او پيدا نمايد و آنقـدر بـه درگـاه او توسـل و گريـه و                   
زاري كند، تا او را پذيرفتـه و بـراي او وسـاطتت نمايـد و از خداونـد                   

دوسـت دارد و  ) خداونـد (بخواهد كه او را قبول نموده و نسبت به آنچه     
  . پسندد توفيقش دهدمي

                                                 
لَم يرَْضوا ِبصِيامِ النَّهارِ و ِبمَكابدةِ اللَّيلِ حتَّى مَضوا علَى اْلأَسِنَّةِ    ) فرازي از دعاي ورود   ( 142

  .قَدماً فََخضَبوا اللِّحى ِبالدماءِ و رمُلوا اْلوجوه ِبالثَّرَى
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. كنـد او كريمي اسـت كـه كريمـان را رد نمـي           ) اگر اين اتفاق بيافتد   (
بخصوص اوليايي كه آنها را درهاي رحمت خـود و عالمـت راهنمـايي              

آنها را به تكريم ديگران ادب نمـوده و فرمانـشان داده    . خلقش قرار داده  
  .كه ديگران را پناه بدهند

تواند با يك ساعت توسل به همراه خوش زباني، به سعادتي           ميسالك  
 فرصـت را    بنـابراين . برسد كه با عبادت يك سال نتـوان بـه آن رسـيد            

غنيمت شمار و بعد از عرض سالم و درود و ثناء و بزرگداشت آنان، به               
  ... ! مواليم: درگاه آنان عرض كن

وقات، پـذيرايي   تو اي برترين مخل   . در امشب تو حامي و نگهبان امتي      
از ميهمان را دوست داشته و از جانب خداي بزرگ مأمور به پنـاه دادن               

باشي، بنده تو ميهمان خدا و ميهمان تو و پناه جوي خدا و پناه جوي               مي
  ! ات را پناه ده و از او پذيرايي نماتوست، پس بنده

 و امشب چشم روشني من را كه از ناحيه تو اين قرار بده كه داخل در 
 و حزبت باشم همچنين داخل دعا و حمايتـت و شـفاعت و              143اتدغدغه

  . واليت و پيروانت باشم
و بخـواه كـه قبـولش     ! اش را بخواه  و از خداوند براي من عفو كريمانه      

و اين كه به من بـا نظـر رحمـت بنگـرد كـه               . كند و از او خشنود باشد     
  . شدبراساس آن آنچنان از من خشنود شود كه بعد از آن خشمي نبا
  . و من را به شيعيان نزديكتان و دوستان پيشروتان ملحق نمايد

شود زيرا براي شما نـزد خداونـد مقـامي از           همانا شفاعت شما رد نمي    
                                                 

يم و بتوانيم او را راضي كنيم كه دلواپس  بشو )السالمعليه(اگر ما داخل در دغدغه امام        143
ما باشد، يقينا ايشان برايمان دعا خواهد كرد و آنوقت خير دنيا و آخـرت نـصيب مـا                    

  .خواهد شد
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به حق اين مقامي كه ! مواليم. پس مقامي و ارزشي از پس ارزشي است
ام خواهم كه آنچه از تـو خواسـته       خداوند به تو عنايت فرموده از تو مي       

  . عنايت كنيرا  بيش از آن مت ارزاني داري و به مقدار كردر حقم
رت و خواري و بـدحاليم نگـاه نكـن، چـون كريمـان در               حقاًبه  ! آقايم

پذيرايي از ميهمان هيچ كدام از عطاياي خود را بزرگ نديده و كرامت             
. كننـد و عطاياي خود را با ميهمان و درخواست كننده اندازه گيري نمي            

  . زه عطا كننده و پذيرايي به اندازه ميهماندار استزيرا عطا به اندا
شماييد كه به كريمان آداب كرامت و بـه بخـشندگان خـوي     ! سرورانم

ميان آيـد شـما   ه  سخاوت و بلند نظري آموختيد، اگر از بخشش ذكري ب         
اول و آخر آن و اصل و فرع و پايان آن هستيد و اگر كرم گفتـه شـود،                   

شود و آروزمند شما سائل شما رد نمي. يدباششما معدن و جايگاه آن مي     
  . گرددنا اميد نمي

  شما فرموديد نيكي ماننـد بـاران بـه نيكوكـار و بـدكار              ! سروران من 
پس من را از ابرهاي رأفت خود محروم نفرمايد، باران رحمـت     . رسدمي

راضـي  . ه جود و تشنه كرم شما هستم      نشما بر من نيز ببارد كه من گرس       
.  شما امشب را در خانه شما گرسـنه و تـشنه بخوابـد             نشويد كه ميهمان  
اگر من را از پذيرايي خود محروم نمايي، شـب را در      ! شما اي آقاي من   

تو هرگـز بـا ميهمـان       . رسمحمايت شما گرسنه خوابيده و به هالكت مي       
  .كني هرگزخود چنين رفتار نمي

م و خالصه اين كه بايد كامال هواسش را جمع كند تا در خواستن تـرح        
شفاعت و بريدن از غير آنان، به خوبي خوش زباني نمـوده و بـا كمـال                 
جديت در بدست آوردن عطوفت و خوشنودي آنان تالش كند تا با عمل        
ساعتي سعادت سالي بدست آورد و با تالش كمي بـه فـضيلت زيـادي               
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  . برسد
 در هر روز و شب و در هر صبح و مغرب توسل ايـن چنينـي     آن گاه و  

 سالم و كلمات ترحم برانگيز بـه آسـتان نگهبـان هـر شـب                را با تجديد  
 . مطرح نمايد

 سزاوار است سـالك كـه       آن گاه . انجام متناسب نوافل و مستحبات     .5
حال خود را بررسي و نشاط و كسالت كـار و فراغـت و نيـروي و             
ضعف خود را نسبت به نوافل و مستحبات سنجيده و بعد از مراعات 

 .ا را انتخاب نمايدهحال خود به ترتيب، بهترين

در روايات زيادي آمده است كه نوافل در اين ماه بيش از هزار ركعت         
اگر ببيند انجام اين عمل براي او بهتر است بايد آنها را انجـام              . 144است

                                                 
  : اين نمازها طبق نقل مفاتيح الجنان به اين صورت است 144

بدانكه از اعمالى كه در شبهاى ماه رمـضان مـستحب اسـت بجـا آورده شـود هـزار                    
ست در مجموع اين ماه كه مشايخ و اعاظم علما در كتـب خـود كـه در                  ركعت نماز ا  

انـد و امـا كيفيـت بجـا آوردن آن پـس              اند به آن اشـاره نمـوده       فقه يا عبادات نوشته   
احاديث در باب آن مختلف است و آنچه موافق روايت ابن ابى قره اسـت از حـضرت        

راف بلكه مختار مشهور است  و مختار شيخ مفيد در كتاب غريه و اش     )الـسالم عليه(جواد  
آن است كه در دهه اول و دهه دوم ماه رمضان در هر شبى بيست ركعت خوانده شود           
هر دو ركعت به يك سالم به اين طريق كه هشت ركعت آن را بعـد از نمـاز مغـرب                 
بخواند و دوازده ركعت ديگر را بعد از نماز عشاء و در دهه آخـر در هـر شـب سـى                      

 ركعت آن را بعد از نماز مغرب و بيست و دو ركعـت ديگـر       ركعت بخواند باز هشت   
شـود و باقيمانـده را كـه      را بعد از نماز عشاء و مجموع اين نمازها هفتصد ركعت مى           

سيصد ركعت است در شبهاى قدر بخواند يعنـى شـب نـوزدهم صـد ركعـت و شـب               
بيست و يكم صد ركعت و شب بيست و سوم صد ركعت پس مجمـوع هـزار ركعـت       

به ترتيب ديگر نيز وارد شده و تفصيل كالم در جاى ديگر است و اين مقام را           شود و   
گنجايش بسط نيست و اميد كه اهل خير در عمل به اين هزار ركعت نماز مسامحه و                 

   ).183 :الجنان مفاتيح (مند نمايند انگارى نكرده از فيض آن خود را بهره سهل
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زيرا بعضي  . و نبايد دعاهايي كه در آن وارد شده است ترك نمايد          . دهد
و بايد در . دعيه نيستاز مضامين عالي كه در آنها وجود دارد در ساير ا       

) حقـاً (آن دعاها صادق و با حضور قلب باشـد، تـا خوانـدن ايـن دعاهـا             
  . نه صرف تلفظ الفاظ. مناجات با برآوردنده حاجات باشد

و مقـام او     گويـد رسـيده و حـال      در اين حال اگر به حقيقت آنچه مـي        
 زيرا پاياني سـعادتمندانه ! متصف به مضامين آن شود، كه خوشا بحال او 

و » واي بر من  «: مثال حالي پيدا كند كه با خود بگويد       . در انتظار اوست  
آنقدر گناه كردم كه اگر زمين بفهمد او را         «: در اين حال بياد آوردم كه     

ريزند و اگر دريا بفهمنـد او را        بلعيده و اگر كوهها بفهمند بر او فرو مي        
  . چنانچه همين مطالب در دعاها آمده است» نمايندغرق مي

كنم اگر چنين حالي به ابليس هم دسـت دهـد او را نجـات               و گمان مي  
خـصوصا اگـر تـرس و       . چه رسد به مـسلمان و يـا مـؤمنين         . خواهد داد 

  ! اضطرابش از خشم مواليش بيش از اضطراب او از آتش جهنم باشد
گردد مگر ايـن كـه      و اين حال بااليي است كه در هيچ قلبي يافت نمي          

اين چنين است مضامين فاخري كه . خواهد بودگارش از او راضي پرورد
اين مـضامين محـل جوشـش       . در اين دعاها به وديعه گذاشته شده است       

كند و از   دو را زنده مي    حاالت و صفاتي براي نفس و قلب است كه آن         
  دهـد و آنهـا را بـه حـاالت عـالي و درجـات بلنـدي                ها نجات مي  مهكه
 .رساندمي

  ? ç ¥�م  L ا 9 � Shi Cè é ا Â $Z �T ��gم  ê  
خواهد عمل كند، مطلبي كه الزم به توضيح است اين است كه كسي كه مي     

اگر گاهي ببيند كسل است و نشاطي براي عمل ندارد، بايد مواظـب حـالش               
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آيد، بايد مشغول   باشد و ببيند اگر در اين حال، مشغول عمل شود، نشاط مي           
تـرك كنـد تـا      نبايد آن را    . عمل شود هرچند در آغاز صوري و بدون توجه        

زيرا انسان اگر به صرف كـسالت عمـل را تـرك            . شيطان بر او مسلط نشود    
بايد حال خود را بررسي كنـد       . كند، اعمال را به طور كلي ترك خواهد نمود        

و ببيند اگر عملي را ترك كند، اشتياق او به آن در آينده بيشتر خواهد شـد؟               
كه همراه با كسالت است  در اين جا بايد عمل ترك نموده و خود را به عملي             

ولي اگر ببيند ترك اين عمل، موجب ترك عمل ديگـري اسـت             . عادت ندهد 
  .  انجام دهد و ترك نكندرابايد آن 

گـردد،  افتد كه سالك در عملي دلتنگ و كـسل مـي          خيلي اوقات اتفاق مي   
اين نكته را نيـز بايـد       . يابدولي در أثناي عمل، بيش از حد تصور نشاط مي         

تر است و به همـين جهـت   شت كسالت براي انسان از عسل شيرين    در نظر دا  
بنابراين بايد موظب باشـد كـه   . بيند كه هست نمي آن گونه گاهي واقعيت را    

  .در بررسي خود براي يافتن ترجيح تر ك عملي اشتباه نكند
 دعا و ذكر است كـه بايـد از          ،از كارهاي مهم در اين ماه قرائت قرآن       . 6

در ايـن انتخـاب     . ني انتخاب و در هر روز انجام شود       هر كدام مقدار معي   
اولويت با مواردي است كه باعث افزايش نـشاط انـسان بـراي عبـادت               

البتـه منظـور ايـن      . آوردگرديده و در قلب او فكر و نوري به وجود مي          
نيست كه نبايد غير اين موارد را اصال انجام دهد بلكه بايد اين اعمال را               

  .بيشتر انجام دهد
كند بايد مشتمل بر دعايي كه بعد اهايي را كه براي شب اول انتخاب مي دع

شود و دعـاي افتتـاح      مي شروع» يا علي يا عظيم   «ها وارد شده كه با      از نماز 
شـود  شروع مـي » اللهم اني اسئلك من بهائك «باشد و دعايي كه با عبارت       

حمزه را هـم    دعاي ابو   . خواندنيز بايد يكي از دعاهايي باشد كه در سحر مي         
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بايد . اي كه حال دارد در تمام شبها، يا يك شب درميان بخواندبايد به اندازه
هر روز يكي از دعاهاي روزها را خوانده و براي توفيق در شب قدر و شب                
عيد فطر، زياد دعا نمايد و نبايد در روزهاي جمعه نمازهايي را كـه روايـت             

  .شده است ترك كند
 شب و روز، دعا براي ولـي امـر، خليفـه خداونـد،              ترين دعاها در  و از مهم  

 روح ما -باقيمانده خداوند بر روي زمين و حجت او بر مردمان و امام زمان  
  : و بايد در دعاي خود بگويد. باشند مي-و تمامي جهانيان فدايش باد

اش، آنچه و پيروان و عامه و خاصه خدايا به ما بنمايان در او و اهل بيتش       «
و بـر مـا     . كنندو دارد و در دشمنانش آنچه را كه از آن پرهيز مي           را كه آرز  

منت گذار با به فرمانبرداري و خوشنود نمودنش و ما را به شيعيان مقـرب و         
.  ملحق ساز و بر او و پدران پاكش درودي كامـل فرسـت             تازشدوستان پيش 

   145»اي مهربانترين مهربان
ديني و نزديكان و همـسايگان  و بايد براي پدر و مادر و معلمين و برادران     

و هر كسي كه به گردن او حقي دارد و تمام مومنين دعا و استغفار نمـوده و                  
  .نمايد شريك كندآنان را در دعاهايي كه براي خود مي

-�ن L�Ù $�� ر  ç� ¯� T�  
از اعمال مهم ماه غسل در شب اول و شبهاي فرد و روز اول . غسل. 7

 : آن است و در روايت است

 شب اول ماه رمضان در رودي جـاري غـسل كـرده و سـي     كسي كه «

                                                 
اللَّهم أَعطِهِ فِي َنفْسِهِ و ذُريتِهِ و       : ز است آنچه قريب به مضمون فوق يافت شده اين فرا         145

شِيعتِهِ و رعِيتِهِ و َخاصتِهِ و عامتِهِ و عدوهِ و جمِيعِ أَهلِ الدنْيا ما ُتقِرُّ بِهِ عينَه و تَسرُّ ِبـهِ        
  ).545: المصباح(ءٍ قَدِيرٌ  Ĥخِرَةِ إِنَّك على ُكلِّ شَيَنفْسه و بلِّغْه أَْفَضلَ أَملِهِ فِي الدنْيا و اْل
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   .146»شودمشت آب بر سرش بريزد تا ماه رمضان آينده پاك مي
كسي كه در اولين روز سال در آب جاري غسل كرده و سـي مـشت      «

  . 147»آب بر سرش بريزد همين عمل داروي يك سال خواهد بود
اري كسي كه يك مشت گالب به صورت خود بزند در آن روز از خ      «

گردد و كسي كه مقداري گالب بر سر خـود بگـذارد در             و فقر ايمن مي   
بنا بر اين چيزهايي را كه به شما سـفارش          . شودآن سال بر سام ايمن مي     

  .148»نموديم ترك نكنيد

� �l ¬ی N®¯�  
  شايد بعضي از مردم مشكل بتواننـد ايـن گونـه احاديـث را كـه عقـل                

ـ ور نماي  با ،هاي آن را درك كند    تواند حكمت نمي و علـتش هـم ايـن       . دن
است كه خاصيت كارها و حركت براي آنها مجهول اسـت بـه خـصوص          
كارها و حركاتي كه مردم زياد با آن سر و كار ندارند و اال چـه فرقـي                  

پذيرنـد و آن    بين تأثير وآتش و تأثير كارهاي مردم آن را ديـده و مـي             
ك و  هـاي افـال   و همين طـور چـه فرقـي بـين حركـت           . كنندتعجب نمي 

 مگر اين كه اولي به خاطر زياد شـنيدن        . حركتهاي كارهاي بندگان است   
حركـات   اثـر    ترين در اين مـوارد    و عجيب . كنندمردم از آن تعجب نمي    

  . الفاظ است
حركات لب سلطان و گفتن يك حكم كه باعث قتل و            اثر   مردم درباره 

آن ثـر   ا خونريزي و ويراني شهرها و از بين رفتن اموال شـده و تـا ابـد               

                                                 
  55/1: االقبال 146
  193/1: االقبال 147
  همان 148
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همان گونه كه علت آن را بـا  !  و تو اي فقير  ؟گويندماند چه مي  باقي مي 
كنـي و از آن تعجـب       نوري كه خداوند در تو قرار داده است درك مـي          

كني، پيامبران نيز علت آن را به نوري كه خداوند در درون آنا قرار       نمي
  .كنندكارها را در عالم انسان درك مي اثر داده است،
 كساني كه اديان و پيامبران را قبول دارند، نبايد در چيزهـايي             بنابراين

زيـرا شـك از     . گويد شك كنند  كارها مي  اثر   كه پيامبر راستگو درباره   
و عمـل متعبدانـه بـه       . باشـد هاي كفر بوده و با ايمان سازگار نمي       شاخه

كند افضل است از عمـل بـه احكـامي    احكامي كه علت آن را درك نمي    
زيرا آن اعمال به اخالص نزديك تـر     . كند را درك مي   كه عقل علت آن   
مبادا خود را به سهل انگاري در اين گونه اعمال عادت           . است تا غير آن   

  . بلكه بايد با تالش و كوشش بيشتري به انجام اين اعمال بپردازي. دهي
   شـاهد بـر تـأثير       )سـلم وآلـه وعليـه اهللاصـلي (قرآن و روايـات رسـول خـدا         

تأثيري كه باعث شده است . وناگون در عوالم مكلف است   هاي گ طهارت
در بعـضي از    . خداوند بعضي را واجـب و بعـضي را مـستحب بگردانـد            

طهارت ها در عوالم غيب نوري دارنـد كـه   : روايات وارد شده است كه   
و از بعـضي از     . به نفع صـاحب آن اسـت بـه خـصوص در روز قيامـت              

 مانند شكل ساير اشياء بلكه      هاي خاصي آيد كه آنها شكل   روايات بر مي  
اشخاص را دارند و روز قيامت با اين شكل آمده و دست صـاحب خـود     

و از يكـي از     . دهـد ها نجـات مـي    را گرفته و او را از آتش و از مهلكه         
كاملين نقل شده كه نور وضوي خود را بـه صـورت نـوري بـه شـدت                  

  . تابناك بود ديده است
ن و كتابهـاي او و روز قيامـت را          خالصه همان گونه كه خدا و پيامبرا      

قبول داري و به احاديث آنان در مورد حاالت عالم برزخ معتقـد هـستي            
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زيرا اين آثار نيـز از روايـات ثابـت شـده            . آثار اين اعمال را هم بپذير     
  . است

روايات متواتري در اين مورد رسيده اسـت كـه اعمـال و حركـات و                
  آينـد و   ك بـوده كـه مـي      هاي غيبـي داراي شـكل و زنـدگي و در          عاَلم
و او را از     گويند، صـاحب خـود را شـفاعت كـرده         روند و سخن مي   مي

  .گيردكنند، با او همراه بوده و با او انس ميها ايمن ميترس

ç   �Tز$�ن 
ها در بعضي از روايات آمده است كه اول شب          درباره وقت غسل شب   

ذكـر  است و در بعضي ديگر وقت آن را كمـي قبـل از غـروب آفتـاب                  
  . اند و در بعضي ديگر بين نماز مغرب و عشا آمده استنموده

شب بيست و سوم چنانچه خواهد آمد دو غسل دارد، يكي در اول شب        
  . و ديگري در آخر آن

پيش از اين درباره قصد و نيت روزه و بهترين نيتهـاي روزه توضـيح               
  .توانيد به آنجا مراجعه نماييدداديم كه براي يادآوري مي

��Iن�ë: ��ر  ìíوت ا j  
  :شودافطار نيز با تفاوت حالت روزه داران متفاوت مي

كسي كه روزه او امساك از خوردني و نوشيدني و موارد مذكور . الف
خاطر ترس از عذاب يـا اشـتياق رسـيدن بـه بهـشت       ه  در فقه است، و ب    

دانـد،  باشد و روزه خود را تكليفي از جانب خداي متعـال مـي      نعمتها مي 
خاطر از بين بردن سختي گرسنگي و رهايي از بنـد       ه  و نيز طبعا ب   افطار ا 

  .باشدخاطر ميل به غذا هنگام پايان تكليف خيالي ميه تكليف، يا فقط ب
كسي كه هنگام روزه از تمام كارها و حركاتي كـه خـداي متعـال               . ب
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كند و هدف او خشنودي پروردگار و رسـيدن بـه      حرام كرده اجتناب مي   
 كه انجام بعضي از چيزهـايي اسـت     –باشد، افطار او نيز     درجات باال مي  

 با اجازه مـواليش بـوده و بـه          -نمودكه در حال روزه از آن اجتناب مي       
قصد نيرو گرفتن براي عبادت و بدست آوردن شناخت و كماالت افطار            

  .بردكند، گرچه از خوردن و آشاميدن لذت هم ميمي
 مـذكور، از هـر فكرهـاي        كسي كه در روزه خود عالوه بر مـوارد        . ج

كند، افطارش نيز براي خدا و در راه  خودداري مي- گرچه مباح -پست 
به همين خاطر افطار اين گروه بـراي ميـل   . خدا و با ياري او خواهد بود      

به غذا نبوده و خوراكشان بيش از اندازه نيـز نيـست و آنـان را از يـاد                   
  .داردحضور پروردگار باز نمي

خاطر ميل به غذا ه ه افطار و غذاي حالل تو اگر فقط ب بنگر ك ! اي فقير 
و . باشد شبيه غذا خوردن حيوان است، بخصوص اگر زياده روي نمـايي           

ولي اگـر بـه خـاطر       . تر خواهي بود  اگر حرام باشد از حيوانات نيز پست      
انجام دستورات خداوند و نيرو گـرفتن بـراي عبـادت و بدسـت آوردن               

يه عمل پيامبران و اوليا و فرشتگان مقـرب  نزديكي و قرب خدا باشد، شب  
اگر فرض كنيم آنان هنگام غذا خوردن لذتي نفساني نيز دارند           . باشدمي

چنانچه نگاه آنـان    . باشدولي همين لذت هم به همراه نيت هاي عالي مي         
به اين دنيا و استفاده از آن و دخل و تـصرف در آن بـا كارهـاي عمـوم         

انـد تـوجهي بـه دنيـا     ين كه در اين دنيا بوده آنان با ا  . كندمردم فرق مي  
به اين معني كه آنها نعمتها را نگريسته ولي نه از اين جهت كه              . ندارند

ديدند اين نعمتـي اسـت از       نعمت است، بلكه از اين جهت كه در آن مي         
ديدنـد، و بـه ايـن جهـت     جانب خدا و حتي بخشنده نعمت را در اين مي     

  .بردندلذت مي
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  .يز نيت خوبي را براي روزه خود انتخاب كنبنابراين تو ن
L� kl ردن  e  

سحري بخوريد گـر    «: روايت شده است  . خوردن سحري مستحب است   
اي آب باشد توجه داشته باشيد خدا براي كساني كـه سـحري             چه جرعه 

  . 149»فرستدخورند درود ميمي
 نيز مستحب اسـت     »انا انزلناه «عالوه بر خوردن سحري خواندن سوره       

گيرد و در موقع سحري و      هيچ مومني روزه نمي   «: يت آمده است  در روا 
خواند مگر اين كه مانند كسي است كـه مـا بـين        افطار انا انزلناه را نمي    

   150»افطار و سحر در راه خدا آغشته به خون باشد
هـا در  و بايد به نيت استجاب سحري نزد خدا و نيرو گرفتن بر عبـادت        

  .طول روز، سحري بخوريد
9 �Wادî ر و ï m  c� Lðj <  

از مهم ترين دعاها در ماه رمضان دعاي زياد براي توفيـق در عبـادت               
  . شب قدر و شب فطر، از اول ما تا رسيدن اين دو شب است

اگر در دعاي خود راست بگويد، كريم متعال دعاي او را رد ننمـوده و               
  . 151خيري كه در قرآن كريم آمده است. رسدبه اين خير بزرگ مي

وار است مؤمن جهت اطمينان از رسيدن به آن يك سـال، شـب              و سزا 
در حالي  ! زنده داري نموده و به عبادت مشغول باشد و چرا چنين نكند؟           

كه در قرآن كريم تصريح شده است كه آن بهتـر از هـزار مـاه اسـت و                   

                                                 
  198/4: التهذيب 149
  185/1: االقبال 150
  لَيلَةُ اْلقَدرِ خَيرٌْ منْ أَْلفِ شهْر 151
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پس كسي كه عمل يك سـال را        . باشدهزار ماه بيشتر از هشتاد سال مي      
باشد،  هشتاد سال برسد، از بندگان خوشبخت مي       به جا آورد و به پاداش     

چه رسد به اين كه با دعاي توفيق عبادت شب قدر، در كمتر از يك ماه        
  . به اين پاداش دست يابد

كسي كه همتي به اين مقدار كم نيـز، بـراي درك شـب قـدر در خـود         
  .نبيند، ايمان او مريض است كه بايد آن را معالجه نمايد

-عليه(از امام سجاد    . آن نيز همين قدر اهميت دارد     شب عيد فطر و روز      

ايـن شـب كمتـر از آن شـب          «: فرمودند روايت شده است كه مي     )السالم
  . »152يعني قدر نيست

و افراد بلند نظر همتشان اين بود كه در اين شب فرشتگان و مقـدراتي               
بنـابراين چـرا مـا بـراي        . آيند ببيننـد  را كه از آسمان به زمين فرود مي       

گر چه به خـوبي نميـدانيم كـدام         ! ق عبادت اين شب همت ننماييم؟     توفي
  .شب است

ن  Z  c� ر وï m  � �:� ¡wñj < ò �  
در روايتي، صد بار خواندن سوره دخان تا شب بيـست و سـوم بـراي                

توان هزار بار سوره قدر     شناخت اين شب آمده است، كه به جاي آن مي         
صحت آن ثابـت نـشده   در اقبال روايتي آمده است كه گر چه     . را خواند 

است ولي به خاطر اهميت زياد آن و به اميد صحت و ثبوت آن در واقع           
و آن روايتي است كه از ابن عبـاس كـه           . سزاوار است به آن عمل شود     

  : گويدمي
 درود و   -رسول خـدا    :  عرض كردم  )سلموآلهوعليهاهللاصلي(به رسول خدا    «

                                                 
  274/1: االقبال 152
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  : فرمودند.  قدر را ببيند خوشا به حال كسي كه شب-سالم خدا بر تو 
ابن عباس آيا نمازي به تو ياد ندهم كه در صورت بـه جـا آوردن آن                 

 بفرماييد  :در هر شب بيست بار و بيشتر شب قدر را ببيني؟ عرض كردم            
  :  فرمود- درود خدا برتو -

يك ركعت نماز چهار ركعتي بعد از نماز مغرب و قبل از نماز وتر بـه    
خـواني و بعـد از   ت يك بار سوره توحيـد مـي  در هر ركع . آوريجا مي 

بـه حـق كـسي كـه مـن را بـه           . گـويي مي» استغفراهللا«سالم سيزده بار    
پيامبري بر انگيخت كسي كه ايـن نمـاز را بـه جـا آورد و در آخـر آن                
سيزده بار تسبيح بگويد و از خدا آمرزش بخواهد شـب قـدر را خواهـد                

 هزار نفـر از امـتم قبـول         و روز قيامت شفاعت او در مورد هفتصد       . ديد
  . »153آمرزد ان شاء اهللاشود و خداوند او را و پدر و مادرش را ميمي

در ايـن روايـت بـه      » بيست بار ديدن شـب قـدر و بيـشتر         «منظور از   
روشني معلوم نيست و ممكن است منظور اين باشد كه پـاداش او بهتـر        

اب يـك  ثـو «: مانند اين روايت. از لذت بيست بار ديدن شب قدر است       
. البته چنين چيزي هم بعيد نيـست      » 154تسبيح بهتر از ملك سيلمان است     

ولي اين كه بگوييم مراد اين است كه ثواب اين نمـاز بـاالتر از ثـواب                 
باشـد بعيـد    شب قدر و بيش از بيست برابر ثواب عبادت شب قـدر مـي             

                                                 
  153/1: االقبال 153
  كـه كـشاورزي از روي حــسرت   در خبـر اسـت كـه سـليمان بــن داود وقتـي شـنيد        154

بـه  : به سويش رفت و به او گفـت       ! پسر داود داراي پادشاهي عظيمي است     : گويدمي
. تـواني آن را بدسـت بيـاوري آرزو نكنـي       سويت آمدم تا هيچ گاه چيزي را كه نمي        

در صورتي كه مورد قبول خداوند باشد،       » سبحان اهللا «گفتن يك بار    : آنگاه ادامه داد  
مانـد ولـي پادشـاهي      زيرا ثواب تسبيح مي   . ز همه آنچه آل داود دارند     بهتر از است ا   
  )262: عداةالداعي. (ماندسليمان نمي
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 اين روايـت را از آن نقـل   )سرهقدس(چنانچه صاحب كتابي كه سيد    . است
  .اين طور فهميده استكرده 

m د از دین  A  < ا E  ن ت  Øó ر وï�   ا
چنانچه قبال اشاره كرديم ديدن شب قدر به معني كشف وقايعي اسـت             

. افتد يعني فرود آمدن مطالـب مهـم بـر زمـين     كه در اين شب اتفاق مي     
  . گردد در اين شب آشكار مي)السالمعليه(همان گونه كه براي امام عصر 

خداوند متعال بين عالم ارواح و اجسام، عـالَمي         : توضيح مطلب اين كه   
عالمي كه بين اين دو عالم است، نه مانند . به نام عالم مثال و برزخ دارد   

. عالم اجسام تنگ و تاريك و نه مانند عالم ارواح وسيع و روشن است             
زيرا عالم ارواح عاري از كدورت ماده و تنگي شكل و انـدازه بـوده و                

و عالم مثال عاري از مـاده ولـي         .  ماده و شكل است    عالم اجسام در بند   
هاي زيادي است و در بند صورت و اندازه است كه خود مشتمل بر عالم     

هـاي مختلـف و متفـاوتي از شـكل          هر موجودي در عالم اجسام، شـكل      
، بعد از   )برزخ(و هر موجودي در عالم مثال       . جسماني در عالم مثال دارد    
اي كه مناسب بـا آن      ، به گونه  )اح و اجسام  ارو(پيدايش در دو عالم اول      

بلكه منشا هر موجودي در عالم مثال، از        . آيددو عالم است به وجود مي     
چيزي «: هاي خداوند است كه در اين آيه به آن اشاره شده است           گنجينه

و هر جسم و جـسمي      » 155نيست مگر اين كه گنجينه هاي او نزد ماست        
  .آيدفرشتگان نزد خداوند فرود ميدر اين عالم از عالم مثال و توسط 

روايات دال بر ايـن اسـت كـه مقـدار ارزاق موجـودات ايـن عـالم و                   
شـود و ايـن مطلـب بـراي         اجرهاي آنان در شب قدر بر زمين نازل مـي         

                                                 
155 إِنْ ِمنْ شَي نا خَزائِنُه و21: حجر ( ءٍ إِالَّ عِنْد(  
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گـردد و هويـدا شـدن نـزول ايـن           خليفه خداوند در اين شب آشكار مي      
لـذت ايـن    و  . شودناميده مي » ديدن قدر «مطلب مهم، توسط فرشتگان،     

آشكار شدن و ديدن نزول اين مطلب مهم و فـرود آمـدن فرشـتگان را،                
كنند و شايد ملكـوت آسـمانها و زمـين كـه            فقط اهل بيت آن درك مي     

  . 156ابراهيم خليل آن را ديد از همين قبيل باشد
هـا دارد كـه مخـصوص بـه خـود          هر انساني نصيب كاملي از اين عالم      

ي مثالي خود غافـل بـوده و از غفلـت           هااوست ولي بيشتر مردم از عالم     
مگر . هاي روحاني خود  خود نيز غافل هستند و همين طور نسبت به عالم         

كساني كه خداوند با اعطاي معرفت نفس به آنان، بر آنان منت گذاشـته         
باشد، زيرا روح، حقيقت نفـس   معرفت عالم از راه معرفت نفس مي      . است
ي روح و نفـس او برداشـته        بنابراين كسي كه حجاب مـاده از رو       . است

تواند به راحتي در عالم مثال، مجرد از آن بيبيند، مي شود و نفس خود را
به حقيقت روح خود كه مجـرد از شـكل اسـت نيـز منتقـل شـود و ايـن          

  :  آمده است)سلموآلهوعليهاهللاصلي(شناخت همان است كه در فرمايش پيامبر 
  . 157»ناخته استكسي خود را شناخت پروردگار خود را ش«

داند مگر كسي و وجه ارتباط شناخت نفس با معرفت پروردگار را نمي
  . كه به اين شناخت رسيده باشد

براي برطرف كردن انكار و استعباد درك شب قدر براي عاملين عابـد             
   .و ايجاد شوق براي رسيدن به آن همين مقدار بيان كافي است

                                                 
  ).75: انعام ( و كَذِلك نُري إِبراهيم مَلُكوت السماواتِ و اْلأَرض 156
157 هَنفْس رَفنْ عم هبر رَفع 2/232:بحاراألنوار( َفقَد.(  
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��رL  ردن  دن و ا ��رL د e ا j jا  
اي مهم در اين ماه افطاري دادن به روزه داران است كه پاداش از كاره

شـنيدي و   ) در خطبـه شـعبانيه     ()سلموآلهوعليهاهللاصلي(آن در سخنان پيامبر     
ترين مطلب در آن اخالص نيت و به جا آوردن آداب الهي اسـت و               مهم

اين كه انگيزه او فقط به دست آوردن رضـايت او باشـد نـه بـه دسـت                   
  . ف دنيايي يا آخرتي يا تقليد يا پيروي عادات مرسومآوردن شر

و بايد در خالص كردن عمل خود، از اين قصدها، همـت نمـوده ونيـت                
هاي هواي نفس و شـيطان خـاطر جمـع          خود را امتحان كند و از كوشش      

  نشده و در ايـن مـورد و در مـورد اصـل افطـار و تعيـين مـؤمني كـه                      
كنـد و    براي افطار مصرف مـي     خواهد دعوت كند و تعين غذايي كه      مي

زيـرا كيفيـت هـر      . ها، از خداوند كمك بخواهد    روش برخورد با ميهمان   
-و اهل بيـداري راه  . كدام از موارد مذكور، به نيت و قصد وابسته است         

هاي ورود شيطان را در آن دانسته و از انجـام اوامـر او اجتنـاب و بـه                   
نياي خـود، حركـت     دنبال دستور موالي خود و خشنودي مالك دين و د         

هاي او رستگار شده و بـه بـاالتر از     نموده و با رسيدن به قبول و پاداش       
  .رسندهاي خود ميآرزو و خواسته

وهمين طور بايد در خالص كـردن نيـت بـراي قبـول دعـوت افطـاري        
زيرا گاهي انـسان مخلـص از قبـول كـردن           . ديگران، همت و تالش كند    

اي منتفـع   طار با او، بـه انـدازه      دعوت مؤمن و حضور در مجلس او و اف        
  . برندشود كه ديگران با عبادت بسيار طوالني به اين مقدار، سود نميمي

به همين جهت اوليا با پند گرفتن از عمل آدم و ابليس در پـي خـالص                 
عبادات چند هزار سـاله آن ناپـاك        . كردن عمل بودند، نه زياد كردن آن      
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ل شـده و باعـث انتخـاب و         رد شد، ولي يـك توبـه خالـصانه آدم قبـو           
  .برگزيدن او گشت

ô � و و �C õا$�م  ö ÷  
  از كارهاي مهم در اين ماه براي اهـل علـم امامـت جماعـت و وعـظ                  

  . باشدمي
اگـر  : توان گفت اين است كـه     آنچه به طور اختصار درباره اين دو مي       

آدم قوي و مجاهد بوده و از كساني باشد كه مدتي با نفس خـود جهـاد                 
هـاي هـواي   هاي پنهان نفوذ شـيطان و پوشـش  ل جهاد راهكرده و در طو   

اند، نبايد امامت جماعت و وعظ را به كلي رها كنـد،            نفس را پيدا كرده   
به خصوص وعظ، زيرا هيچكدام از   . زيرا اين دو مورد اهتمام شرع است      

كارهاي خوب فايده وعظ نداشته و تمامي اعمال خير نتيجه وعظ اسـت       
 در اين مورد و ذكر فوايـد آن از عهـده ايـن              و سخن گفتن بطور مفصل    

  . كتاب خارج است 
عالم بايد با جديت در جهت اخالص نيت و صداق در اخـالص تـالش              
نمايد، زيرا آفات وعظ و امامت خيلي زياد اسـت و كمتـر از فـضايل و         

بنابراين پـس از مراقبـت كامـل، اگـر انگيـزه خـود را               . فوايد آن نيست  
 اگر ديد برعكس است يا هم بـراي خـدا و هـم              خالص ديد، اقدام كند و    

براي غير از اوست يا نفهميد كه مخلص است يا نه، بايـد آن را تـرك و      
به تحصيل صـدق و اخـالص بپـردازد و اگـر در بدسـت آوردن در راه                  

و آنان كـه در راه مـا   «: اخالص، راستگو باشد، خداوند به حكم اين آيه      
» 158كنـيم راه خويش هدايت مي   تالش و كوشش كردند آنان را حتما به         

                                                 
  ).69: عنكبوت (و الَّذينَ جاهدوا فينا لَنَهدِينَّهم سبلَنا 158
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  . 159كنداو را هدايت مي

ô � و و Sص � ا$� ù و ا �ز$�õ ú û ü  
  مثالً. براي شناخت نيت خالص در امامت جماعت بايد خود را بيازماييد

خود و ميل خود را به امامت مالحظه كرده و بنگـرد كـه آيـا بـه         . الف
 امـر   خاطر دوستي مقامت و عزت امامت به آن راغب است يا به خـاطر             

مومين او كم يا كـساني      أاگر ديد در صورتي كه م     . خدا و خوشنودي او   
 ميل او هم بـه امامـت كمتـر          ،باشندكه از امامت او اطالع دارند كم مي       

يا ببيند رغبت او به امامت اعيان و اشـراف و پادشـاهان بـيش از                . است
 بايد بداند قصدش يا خالص براي جـاه         ،رغبت او به امامت ديگران است     

   . مقام است يا مخلوط با آنو
ميل تـو بـه     « :و اگر نفس و شيطانش ميل او را آراسته و به او بگويد            

مومين بـه خـاطر زيـادي ثـواب و از جهـت تـرويج ديـن و                  أزيادي مـ  
 نبايد با ايـن وسوسـه فريـب بخـورد           »! بزرگداشت شعائر خداوند است   

                                                 
ايشان خاطره اولين . بسيار مناسب است در اينجا يادي كنيم از عارف كل، امام خميني   159

 به منبر بـروم،   بار وقتي پيشنهاد شداولين: كنندمنبر خودشان را اين گونه تعريف مي  
آن شب كم خوابيدم، نه از ترس مواجه شدن با مردم، بلكه با خود فكر               . استقبال كردم 

از خدا خواستم مدد    . كردم فردا بايد روي منبر بنشينم كه متعلق به رسول اهللا است           مي
اي از  جمله كند كه از اولين تا آخرين منبري كه خواهم رفت، هرگز سخني نگويم كه             

اولـين  .  عهدي بود كه با خـداي خـود بـستم          ، نداشته باشم و اين خواستن     آن را باور  
اي چـون عـده   . به گمان خودم خوب بـود     . منبرم طوالني شد اما كسي را خسته نكرد       

 بـه   ،هـا خوشـم آمـده بـود       وقتي به دل مراجعه كردم از احسنت گويي       . احسنت گفتند 
ز بـه هـيچ منبـري پـا         همين خاطر دعوت دوم و سوم را رد كردم و چهار سال، هرگـ             

حكايات شيرين آموزنده از زنـدگاني حـضرت       و   خاطرات: به نقل از كتاب    (نگذاردم
  )امام خميني
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 مگر زماني كه صدق قصد خـود را در بـه دسـت آوردن ثـواب بيـشتر                 
  .بررسي نمايد

فرض كن اگر امامت يك يا دو نفـر كـه بـه جهـات مختلفـي بـه                   . ب
تر و پاداش آن از امامت انبوهي از مردم بيـشتر    رضايت خداوند نزديك  

است را داشته باشي آيا رغبت و ميل تو در اين صورت به ايـن امامـت       
  . بيشتر از جماعت زياد است يا نه،كم

 ،ميل تو به ترويج امامـت خـودت  « : كهو اگر نفس شيطان باز وسوسه كند     
خواهي سعادت ايـن عبـادت نـصيب تـو شـود نـه              به اين جهت است كه مي     

 باز هم تا موقعي     »دهندديگران زيرا عابدين در اين عبادت با هم مسابقه مي         
 از صدق اين نيت مطمئن نشو و امتحان ،ايكه صدق نيت را آزمايش ننموده    
 فرض كني اگر به ديگري اقتـدا كنـي و           :كهاين نيت هم به اين ترتيب است        

به اقتدا نمـودن بـيش        آيا رغبت تو   ،اين ترويج و بزرگداشت تحقق پيدا كند      
  از امامت خواهد بود يا خير؟

هـاي   امر صدق و اخالص باريكتر از مو و بـر بـسياري از عـاملين مـدت                
  .اند شدهدبا اتفاق رويدادي ارشاكه طوالني پوشيده مانده 

ز علماي بزرگ نقل شده است كه سي سـال در صـف اول نمـاز      از بعضي ا  
شد و بعد از سي سال به خاطر مانعي نتوانـست بـه صـف             جماعت حاضر مي  

 ،ديدنـد در صـف دوم مـي  كه  اول برسد و در صف دوم ايستاد و گويا او را            
اينجا بود كه فهميد مواظبت او بر صف اول همراه بـا ريـا              . كشيدخجالت مي 

  . ين جهت تمام نمازهاي اين مدت را قضا كردبوده است به هم
مـل  أ به اين مجاهد بنگر و در مقام واالي او در تالش و كوشـش ت               !برادرم

كه چگونه در اين مدت طوالني هميشه در نماز جماعـت در صـف اول               ! كن
 نمـاز   ،ههب به خاطر اين شُ    آن گاه دار امامت جماعت نشد و      حاضر بود وعهده  
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از اين مطلب به عظمت كار و اهتمام زياد گذشتگان          سي سال را قضا كرد و       
  .در اخالص و تالش پي ببر

 عالوه بر اينكه وعظ نيـز خـود آفـات بـسيار             ،وعظ نيز مانند امامت است    
 آفـاتي كـه بزرگـان       .آيـد دقيقي دارد و اكثر آن از آفات زبان به شمار مـي           

 كـرده و آن  اند از آن دوري كنند و به همين جهت سكوت را اختيار         نتوانسته
 زيرا  ، بهتر از آن است    قطعاًبا اين كه سخن     . اند بهتر از سخن دانسته    را مطلقاً 

و با كالم است كه خيـر در ميـان    تمامي خيرات با سخن گفتن به وجود آمده  
  .گرددمردم جاري مي

ô و �ýت ز��ن �داب وõ  
مجاهد بايد تمام مراتب صدق و اخـالص را كـه در مـورد امامـت گفتـيم                  

   :ت نموده و عالوه بر آن مواظب آفت سخنان نيز باشد كهرعاي
يا خودستايي كـرده    . گويدبداند  يا آنچه كه نمي   . ببنددمبادا دروغي بر خدا     
يا مردم را    .ضمن آن فضيلتي را براي خود ثابت كند        يا كالمي بگويد كه در    

 ت و يا فتنه انگيزي نموده و باعث قتـل و تـاراج و اسـار      .در ناداني بياندازد  
   .ساير ضررهايي كه ممكن است به مسلمين برسد بشود

 ايـن شـكل باشـد كـه         ه گرچه ب  .اي انحرافي در مردم بوجود آورد     يا عقيده 
 از درك جـواب  ، شبهات شيطان و جواب آن را بيان كنـد و شـنوندگان     :مثال

   .عاجز بوده و به اين ترتيب گمراه و كافر شوند
نقـدر زيـاده روي كنـد كـه شـنوندگان           يا در ترسانيدن يا اميدوار كردن آ      

  .مايوس يا مغرور شوند
غلـو و زيـاده روي     ) درباره امامـان بزرگـوار    ( يا چيزي بگويد كه شنونده      

 يا بي احترامي به .را نسبت به ائمه و پيامبران بد عقيده نمايد       شنونده   يا   .كند
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 خصوص به خواص نموده و در مورد گذشتگان بد گويي كرده و به پيامبران             
   .و اوصيا و علما تهمت بزند

 ،توانند انجام دهند  يا با سختگيري به بندگان و گفتن چيزهايي كه مردم نمي          
موجب بيزاري مـردم از خيـر و شـرع و عبـادات و علـوم و              و  آنان را متنفر    

  . پيامبران و خداي متعال گردد
هـاي  ه يا به بعضي از چـار . شر به پا كند،ها و اشراريا با نقل كارهاي فاسق   

 به ،پرده سخن بگويد يا در منبر بي    .دهد را به مردم ياد      يناپسندكار   ،شرعي
   .شنودندخصوص در جايي كه زنان او را ديده و صداي او را مي

يا سخنان زشتي بر زبان رانده يا كارهـاي قبيحـي را انجـام دهـد زيـرا از                   
ـ               ي و از   بعضي از واعظين نقل شده است كه چگونگي استبرا را به طـور عمل

و از بعضي از آنـان نقـل شـده اسـت كـه بـا          ! دادند آموزش مي  ،روي لباس 
   .دادندهاي زشتي به افراد گناهكار دشنام ميفحش

تمام اين موارد از آفات وعظ است كه البته آفات زياد ديگري نيز غيـر از                
  . آنچه گفتيم دارد

صدق در   وتكميل مراتب اخالصيعني (واعظ بايد بعد از تمام موارد فوق   
  : به اين آيه نيز عمل كند) اخالص

آيا مردم را به نيكي امر ميكنيد در حالي كه خودتـان را فرامـوش كـرده                 «
   160»ايد

 بـا نرمـي و      آن گـاه  او بايد خود را موعظه نموده و خود را به آن بيارايـد              
   .مدارا و حكمت مردم را موعظه نمايد

نان را اميدوار نمايـد آنـان را    بيش از آنكه آ،اگر شنوندگان معمولي بودند   

                                                 
  ).44: بقره ( أَ َتأْمرُونَ النَّاس ِبالْبِرِّ و تَنْسونَ أَْنفُسكُم 160
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 كه اين مطلب بـراي او  در دهد و اگر در ميان آنان كسي باش   اترسانيده و انذ  
 بايد از حضور او در جلسه وعظ جلوگيري نموده يا حال او را در ،ضرر دارد
 در  )الـسالم عليه( نقل شده است كه وقتي يحيي        )السالمعليه(از زكريا   . نظر بگيرد 

   .گفت از آتش عذاب و انذار نمي،شدضر ميمجلس وعظ او حا
برعكس گاهي شنوندگان غرق در گناهان بوده و بيان روايات اميدواري به       

  .گردد زيادش ضرر داشته و باعث نابودي آنان مي،خدا و كرم و بردباري
خالصه واعظ بايد مانند پدري دانا كـه در تربيـت فرزنـدان خـود در پـي                  

ساندن به آنان، مصالح و منافع آنـان را در نظـر            اصالح آنان است نه زيان ر     
  . گرفته و به حال آنان مفيد باشد

و نيز موعظه وقتي موثر و مفيد است كه همراه با كـار و عمـل باشـد، نـه                    
سخن تنها و گاهي تفاوت عمـل واعـظ بـا سـخنش باعـث جـرأت شـنونده                   

  بـه  . دگـرد برگناهان و بي اعتقاد شدن او به علمـا و حتـي بـه پيـامبران مـي                
  . كنداي كه او را از دين خارج ميگونه

هاي زيادي را كه در بعضي از روايات براي عمل كـوچكي            حتي نبايد ثواب  
باشد را بگويد مگر اين كه همـراه آن         آمده كه قبول آن براي عقل سخت مي       

قدرت خدا را بيان و علت اين مقدار ثواب را براي عمل بگويد تا كـسي آن                
 و بدين ترتيب وعظ او باعث انكار روايات يـا انكـار اصـل              را انكار ننمايد  

هـاي  به خصوص در زمان ما كـه كفّـار شـك و شـبهه    . ثواب و عقاب نشود 
گيرند تا آنها را از ديـن  زيادي ايجاد و ايرادهاي زيادي از مسلمين عوام مي      

  .خارج نمايند
به همـراه   گوييم اصال اين مطالب را بيان نكند بلكه منظور اين است كه             نمي

. ذكر اين گونه موارد مطالبي بگويند كه عقل به راحتي بتواند آن را بپـذيرد              
مثال اگر نقل كند كه خداوند متعال به كسي كه دو ركعت نماز بگـذارد، در                 
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همراه بـا   . دهندمقابل حرفي از قرائتش قصري از مرواريد و زبرجد به او مي           
  : رند بگويندگفتن اين ثواب براي اين كه او را بعيد نشما

  به عالم خيال بنگريد كه آن را بـدون عمـل و درخواسـتي بـه هـر انـساني        «
تواند با آن در يك ساعت هزار شـهر از مرواريـد را در              اند و انسان مي   داده

و خداوند متعال همانگونه كه توانـايي دارد عـالم          . خيال خود به وجود آورد    
را كه در عالم خيـال اسـت بـه    تواند آنچه خيال را ايجاد كند، همين طور مي   

  . واقعيات خارجي تبديل نمايد
آنان هر چه را كـه   : همان گونه كه در روايات درباره بهشتيان آمده است كه         

توانند بوجود آورند و اين نيست مگر به خاطر نيـروي وجـود و            بخواهند مي 
  . ها به واقعيات خارجيهايشان بر تبديل شكلتوانايي

هاي آخرت چنين قـدرتي بـه بنـدگان     خداوند، در عالم و هيچ بعيد نيست كه    
مؤمنش بدهد و در همين دنيا نيز خداوند به بعضي از بندگانش چنين قدرتي              

بينيم كه بعـضي از پيـامبران و اوليـا چنـين       چنانچه مي . را عنايت كرده است   
  . قدرتي داشتند

قعي تبديل نمود  تصوير شير را به شير وا)السالمعليه(آيا نشنيدي كه امام رضا    
و نمونه مورد بحث نيز     . 161و به او دستور داد كه آن شخص پليد را بخورد؟          

  .از اين قبيل است
 توانايي داد تا عصا را به مار تبديل         )السالمعليه(و نيز خداوند به موساي كليم       

 توانـايي داد كـه مردگـان را زنـده           )السالمعليه( و به عيسي روح اهللا       162نمايد

                                                 
  215/1: روضة الواعطين  161
  ).20: طه ( َفأَْلقاها َفإِذا هِي حيةٌ تَسعى  162
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 توانايي داد كه ماه )سلموآلهوعليهاهللاصلي(بوب خود پيامبر اسالم  و به مح   163كند
 و  166 و سنگ ريزه را به سخن آورد       165 و مردگان را زنده نمايد     164را دونيم 

  .  و در طبيعت دخل و تصرف نمايد167مريضان را شفا دهد
تـواني در خـواب يـا عـالم         بلكه همان قدرتي كه در حال حاضر داري و مي         

 بزرگ و بسياري را ايجاد كني اگر اين تصاوير باقيمانده و            خيال تصويرهاي 
بعضي از موانع خارجي نيز كه در مقابل تو اوست از بين بـرود دقيقـا ماننـد        

بينـي  عالم واقعيات خارجي خواهد بود و اگـر آنچـه را كـه در خـواب مـي                 
بيني گاهي اوقات باشد، مطلب بـراي       هميشگي و آنچه را كه در بيداري مي       

بينم واقعيات خـارجي و     گفتي آنچه را در خواب مي     شد و مي  كس مي تو برع 
  . باشندبينم چيزهاي خيالي ميآنچه را در بيداري مي

بنابراين از جهت توانايي و كرم خداي متعال بعد از اين كه فهميـديم خـداي       
هـا هـيچ بعـدي    تواند اين كار را انجام بدهد، ايـن ثـواب  متعال به راحتي مي   

  . ندارد
بينيم خداوند چگونه با لطف و كرم خود با كفـار رفتـار             وه بر اين كه مي    عال

هـاي  كرده و با وجود كفر و انكار طوالني و دشمني آنان آنها را از بخـشش               
هايي به آنان عطـا كـرده اسـت كـه واقعـا غيـر قابـل                 مند و نعمت  خود بهره 

ه او را   كند بـا كـساني كـ      و وقتي با آنان اين گونه رفتار مي       . شمارش است 

                                                 
  ).49: آل عمران (  ِبإِذْنِ اللَّه أُحيِ اْلموتى  163
  31/1: الخرائج و الجرائح  164
  27/1: الخرائج و الجرائح  165
  47/1: الخرائج و الجرائح  166
  36/1: الخرائج و الجرائح  167
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  انـد چگونـه رفتـار      شناخته و به او ايمان آورده و از او فرمـانبرداري كـرده            
  !.كند؟مي

هـا  ها اين مقدمات را نيز مطـرح كنـد، عقـل           وقتي واعظ همراه با بيان ثواب     
  . ضعيف آن را بعيد ندانسته و وعظ او براي دين آنان ضرري نخواهد داشت

كه مبتال به امراض معنـوي مختلفـي        واعظ بايد شنوندكان خود را بيماراتي       
هـاي خـود را   باشند دانسته و خود را طبيـب معـالج و سـخنان و موعظـه            مي

بنابراين . خواهد آنان را با آن معالجه كند      هايي بداند كه مي   داروها و معجون  
الزم است طبيب در معالجه بيمارها بـه خـصوص وقتـي كـه بيمـاري آنـان                  

به طـور كامـل احتيـاط كـرده و مواظـب      متفاوت و معالجه آن مشكل باشد   
زيـرا روح   . به همين جهت، بيش از طبيب جسم و تن بايد دقت نمايـد            . باشد
تر و واالتر از جسم است، به همين جهت نابودي آن جاويـد و خطـر آن                 مهم

  .بزرگ است
تواند خود و اعمالش را در روز و شب بـه  و براي موفقيت در اين مسئله مي    

 با در نظر گرفتن اين كه اين روز يا شب، در           )السالمعليهم(نگهبانان معصومش   
پناه كدام يك از آنان است تسليم نمايد و قبل از وعظ براي اين مطلـب بـه    

ياري » بسم اهللا الرحمن الرحيم«درگاه خداوند دعا نموده و در آغاز وعظ از      
فـس  خواسته و بعد از حمد و ثناي الهي، مختصري دعا نموده و از شيطان و ن  

آنگاه وعظ خود را آغاز و جلـوي اشـتباهات خـود را             . به خداوند پناه جويد   
اگر اين كارها را انجـام داده و در تـسليم امـور خـود بـه خداونـد و                 . بگيرد

نمايد و سخن و وعـظ او  اوليايش راست بگويد، قطعا خداوند او را حفظ مي    
  .گرداندرا مفيد و موثر نموده و آن را نور و حكمت مي

ايد همت او محكم نمودن عقيده آنان در بزرگداشـت امـور ديـن بـوده و           و ب 
هـاي آنـان قـرار دهـد و از          دوستي خداوند متعال و پيامبران و اوليـا در دل         
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هاي خداوند متعال و بزرگي او و سختي خشم و شدت عـذابش خيلـي               نعمت
  . بگويد

 بــه آداب و رفتــار شايــسته بــا خداونــد متعــال و پيــامبران و دوســتانش را
ها زيبـايي   اعتنايي به شكوفه  شنوندگان آموزش داده و آنان را ترغيب به بي        
  . و آرايش دنيا نموده و آنان را از آن پرهيز دهد

هايشان و اشتياق آنـان بـه       ازحاالت مراقبين، ترس آنان و عبادات و مراقبت       
هـاي بـزرگ    هـاي فـراوان و بخـشش      ديدار خداوند و لطف زياد و كرامـت       

  .  آنان، بسيار بگويدخداوند به
در خالل سخنانش با نرمي و مدارا و بياني سـاده و بـه روش پيـامبران، بـه                   
حقيقت عقائد حقّه اشاره و با بياني لطيف و الفاظ مأنوس ديني كـه دينـدارن            

  .شناسند، اين حقايق را به اذهان نزديك نمايندخوبي ميه آن الفاظ را ب
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m<رï و روز   



ويژه ماه مبارك رمضان/   136  



137 / المراقبات   

  
  
  
  
  
  

رï m< 
. از امور مهم در ماه رمضان شب قدر است، شبي كه از هزار ماه بهتر است               
رواياتي داريم مبني بر اين كه از هزار ماه جهاد بهتر، و از سلطنت هزار مـاه   

و خالصه شب شريفي است كـه روزي  . بهتر و از عبادت هزار ماه بهتر است      
   مقـدر   بندگان و زمان مرگشان و ساير امور خـوب و بدشـان در ايـن شـب                

  . شودمي
 آن گونـه و در اين ماه قرآن نازل شده است و اين شب بس مباركي اسـت         

  .168كندكه قرآن به آن تصريح مي
   اسـت كـه فرشـتگان در شـب قـدر فـرود           )الـسالم عليهم(در اخبار اهل البيت     

شوند و تا طلوع فجر بر مجالس مؤمنين عبـور          آيند و در زمين پخش مي     مي
  . گويندكنند و دعاهاي آنها را آمين ميم مينموده و بر آنها سال

شود مگر كـسي والـدين      در اين شب دعا هيچ كس رد نمي       «و روايت شده    
يعني بـا يكـي از      (خود را آزار داده باشد و رحم خويش را قطع نموده ياشد             

                                                 
  ).3: دخان ( لَيلَةٍ مباركَة إِنَّا أَنْزَلْناه في 168



ويژه ماه مبارك رمضان/   138  

و شـرابخوار باشـد و يـا در قلـبش         ) خويشاوندانش قطع ارتباط كرده باشـد     
  . »169دشمني مؤمني باشد

روايـت  )سـلم وآلـه وعليـه اهللاصـلي (از پيامبر   » كنزل اليواقيت « اقبال از كتاب     در
  : شده
  :خداوندفرمود. خواهان قرب تو هستم! خداي من: موسي گفت«

خداونـدا  : موسي گفـت . قرب من براي كسي است كه شب قدر بيدار بماند     
  :خداوند فرمود. من خواهان رحمت تو هستم

موسـي  . شب قدر ترحم بـه مـساكين كنـد        رحمت من براي كسي است كه       
  :خداوند فرمود. از صراط عبور نمايم) به راحتي(خواهم مي! خدايا: گفت

من ! الها: موسي گفت . اي بدهد اين براي كسي است كه در شب قدر صدقه        
  : د فرمودنخداو. خواهان درختان بهشتم

بـار  : موسـي گفـت   . در شب قدر تسبيحي بگويـد      اين براي كسي است كه    
  : خداوند فرمود. رضايتت را خواهانم! لهاا

  .170»رضايت من براي كسي است كه دو ركعت نماز در شب قدر بخواند
  : كند كه نقل مي)سلموآلهوعليهاهللاصلي(اقبال از همان كتاب از پيامبر 

اي نيست كه در    گردد لذا هيچ بنده   دربهاي آسمان در شب قدر گشوده مي      «
  : ا آورد مگر آن كه خداوند تعالي براي اوآن شب دو ركعت نماز بج

دهد كه اگر سواري در اش درختي در بهشت برايش قرار ميبراي هر سجده
  . تواند آن را دور زندسايه آن صد سال عبور كند نمي

 و يـاقوت و زبرجـد و   اي اسـت از در و براي هر ركعتش در بهـشت خانـه    
  . لؤلؤ

                                                 
  97/1: بحاراالنوار 169
  345/1: االقبال 170
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  . تاجي است از تاجهاي بهشت)كندكه تالوت مي(اي و براي هر آيه
  .اي است از پرندگان بهشتگويد، پرندهو براي هر تسبيحي كه مي

  .اي است از درجات بهشتدرجه) كه در نماز دارد(و براي هر نشستني 
اطـاقي اسـت از اطاقهـاي       ) دهـد كه در نماز انجام مي    (و براي هر تشهدي     

  .بهشت
سـي اسـت از لباسـهاي فـاخر         لبا) گويدكه در نماز مي   (و براي هر سالمي     

  . بهشتي
دمد خداونـد بـه او عطـا خواهـد         ه  صبح ب ) نوراني( كه استوانه    آن گاه پس  

نمود از همسران خـوش تركيـب، و كنيزكـان بـا اخـالق، و نوجوانـان حلقـه         
بگوش، و بهترين پرندگان و گلها و عطرهـا و رودهـاي جـاري و نعمتهـاي                 

هـا و آنچـه نفـس ميـل         ا و پـذيرايي   ها و خلعته  ها و هديه  مورد پسند و تحفه   
  . 171»و شما در آن جاويدان خواهيد بود داشته و چشم لذت ببرد

رï m  � A< Yا E  
 داراي  ،آيد اين است كـه شـب قـدر        چيزي كه از بعضي اخبار به دست مي       

 آخرين مرتبـه شـب قـدر     ،كندمراتبي است و شبي كه قرآن به آن اشاره مي         
  شـود امـضاء     نيافتـه و تبـديل نمـي       است كه در آن اموري كه ديگـر تغييـر         

  . 172شودمي
شود، اين است كـه نيمـه شـعبان نيـز از            و چيزي كه از روايات فهميده مي      

از (شبهاي قدر است و همچنين شب نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم                

                                                 
  .انهم 171
  ).4: دخان (  أَمرٍ حكِيم   فِيها يفْرَقُ كلُ 172
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 173و اين شب آخر، افـضل ايـن شبهاسـت كـه بـه شـب جهنِـي          ) ماه رمضان 
ست كه تبديل نخواهـد شـد آنچـه در آن           و در اين شب ا    . معروف شده است  

  .تقدير شود
ولـي  . احتمال قوي دارد كه شب بيست و هفتم نيز جزء شـبهاي قـدر باشـد      

فتاوي ايـن اسـت كـه       ) از نظر فراواني  (و  ) از نظر مستندات  (قول  ترين  قوي
 ِنيهو هـر  . همان است كه بهتر از هزار ماه اسـت    ) شب بيست و سوم    (شب ج

   .كند بايد بين اين پنج شب جمع نمايدكس بخواهد احتياط 
البته اقوال ديگري نيز درباره شب قـدر هـست كـه چـون داراي سـندهاي                 

  .كنيمضعيف و اقوال نادر است از ذكر آنها چشم پوشي مي

m  L 9 � �$�د< ا þ  رï  
 و اهـل بيـت      )سـلم وآلـه وعليـه اهللاصلي(به نص قرآن مبين و اخبار پيامبر اسالم         

 سزاوار است كسي كه تصديق به دين نموده است، )السالمعليهم(معصوم ايشان   
  . تمام سعي خود را جهت آمادگي براي اعمال اين شب بنمايد

تواند انجام دهد، دعا جهت توفيـق در ايـن   از كارهايي كه در طول كار مي      
تـرين  تـرين و پـسنديده   باشد و اين كه بتواند در اين شـب محبـوب          شب مي 

 انجام داده و خداوند اين شب را براي او بهتر از هزار ماه كارهاي نزد خدا را
قرار داده و اعمال اين شب را به ايـن شـكل از او قبـول نمـوده و آن را بـا                       

  . باالترين درجات براي او ثبت و تا روز ديدار او، آن را بپروراند
 در اين شب نام او در گروه مقرَّبين نوشـته و معرفـت و محبـت و قـرب و                   

رضايت و خير الهي همراه با عافيت خدايي را نصيب او گردانيـده و              جوار و   
اي از او راضي شود كه خشمي بعد از آن نبوده و پيامبر و امامان به            به گونه 

                                                 
  .توضيح اين نام قبال ذكر شده است 173
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 از او راضي شده و او را با آنان در مجلـس             )السالمعليه(خصوص امام زمانش    
 تالشش را در    صدق نزد، سلطان مقتدر، جاي داده و او را موفق دارد تا تمام            

اطاعت و كسب رضايت خداوند بكار بنـدد و عـاقبتش را خـتم بـه قـرب و         
  .رضايت نمايد

تواند براي انجام آن همه تالشش را بكار گيرد اين است از كارهايي كه مي
كه در طول سال براي اين شب آماده شده و مقدمات عبادت را فراهم نمايـد          

اي را تهيـه و مـضامين لطيفـي را    مثال مكان و لباس مناسب و عطر و صدقه      
براي مناجات با پروردگار آماده نموده و كلمـات مهيجـي را در خطـاب بـه                

همچنين ميهمانان .  انتخاب كند)اهللاصلواتعليهم(سروران و نگهبانان و حاميانش   
مخصوصي براي ضيافت در آن شب برگزيند و چند فقير را براي صدقه دادن 

  .در نظر بگيرد
م اگر يكي از سـالطين دنيـا كـسي را در روز مخـصوص بـه                 كنگمان مي 

 كـه   آن گونـه  مهماني دعوت نمايد و شخص بزرگي را دنبـال او بفرسـتد و              
خداوند با تو رفتار كرده است او نيز در دعوت خود با او مهرباني كرده و به         

 كـه اعيـان و اشـراف و         -او وعده دهد كه در مقابل حـضور او در مجلـس             
هاي گرانبها و امالك پـر ارزش و وسـيع و           خلعت –دارند  پادشاهان حضور   

و به او تفهيم كند كـه هـر         . شودفرمانهاي حكومتي و سلطنتي به او داده مي       
قدر در برخورد با سلطان دقت به خرج داده و جزئيـات بيـشتري را در نظـر                  
داشته باشد، سلطان پذيرايي از او را و عطا بخشي و احسان به او را بيش از            

  . شمارش زياد خواهد نمودحد 
انسان از اشتياق حضور دراين مجلس      ) پيك سلطان وقتي اين چنين بگويد     (

قالب تهي كرده و براي آمادگي حضور در چنين مجلسي شريف و اين مقـام               
واال تمام توان خود را به كار گرفته و در طول سال اين مطلـب را فرامـوش         
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اخته و خـود را بـراي چنـين روز          نكرده، در تمام حاالت با جديت به آن پرد        
  . نمايدبزرگي آماده مي

اي تالش خواهد كرد كه ديگر تالشگران ناتوان از آن هـستند و             او به گونه  
و . كنـد كند كه انسان را شگفت زده مي      اي مواظب است و دقت مي     به اندازه 

دهـد ادب را رعايـت      آن گونه كه بايد و دوست در مقابل دوست انجام مـي           
  .كندمي

كني و سلطان سالطين و خـداي       چگونه اين دعوت را اجابت مي     ! اي عاقل 
خدايان و حاكم آسمان ها وزمين، تو را به اين ميهماني دعوت نموده و براي           
اين دعوت فرشـتگان بزرگـوار و پيـامبران و رسـوالن و بهتـرين مـردم را                  

گان فرستاده و با جانشينان معصومش آن را تاييد كرده است و بعد بـا فرشـت               
هـاي مخـصوص و   هر شبي بـا دعـوت  . دعوت كننده تورا تكريم نموده است  

  . هايي عاليها و كرامتلطف
هاي جاويدي به تو وعـده داده اسـت         در مقابل اخالص يك شب تو، نعمت      

كه نه چشمي مانند آن را ديده و نه گوشي شنيده و نه در دل انـسان خطـور      
  . كرده است

 سلطنت و دارايي و شادماني كـه عقـل تـو            آنقدر نور و زيبايي و سرور و      
  . ات در آن سرگردان استاي از آن عاجز و انديشهحتي از تصور گوشه

آنقدر قرب و جوار و لقاء كه عقل انسانها و فهم علما و انديـشه حكمـا، از          
  . درك آن ناتوان است

برادرم آيا برايت مقدور است كه به خاطر آمادگي براي ايـن مجلـس، بـه                
اي كه شايسته است تالش نموده و از رستگاران شوي؟ يـا بـا غفلـت                اندازه

  ! خود اين فرصت را از دست داده و از جمله ورشكستگان خواهي بود؟
يقين داشته باش اگر از اين كرامت غفلت كرده و با كوتاهي خـود آن را از              
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 اندبين ببري و در روز قيامت آنچه را كه ديگران با سعي كامل به آن رسيده   
شوي كه آتش جهنم و عذاب دردنـاك در مقابـل          ببيني، به حسرتي دچار مي    

آن كوچك است و به همين جهت در آن روز با ورشكستگانِ پشيمان صـدا               
افسوس كه جانب خدا را رعايـت ننمـوده و در حـق خـود ظلـم و       «: زنيمي

در حالي كـه پـشيماني    » 174تفريط نمودم و وعده هاي خدا را مسخره نمودم        
اشته و درهاي توبه و جبران بسته و آثار اعمال و نتايج آن آشـكار   سودي ند 
  . شده است

هـا مالمـت   بنابراين قبل از اين كه به خاطر كوتاهي و از بين بردن فرصـت  
  ! شوي خود را سرزنش كن

قبل از اين كه به تو بگويند چـرا كرامـت پروردگـار جهانيـان را كوچـك         
   !شمردي، خود اين مطلب را در نظر بگير

ات را حسابرسي كن قبل از اين كه به حساب تـو رسـيدگي           خود و سرمايه  
اي كه اگر   سرمايه. شده و به جاي كرامت و سلطنت به خاري و پستي برسي           

  مانـد بـه بـاالترين سـودهاي تجـارت در روزهـاي سـختي و نيـاز                باقي مي 
  . رسيديمي

حـال و   شود اعمالي را كـه بـا        سزاوار است وقتي كه شب قدر نزديك مي       
اخالص و حضور و رغبت و صفاي او و رضايت مواليش مناسب تـر اسـت                

هايي كه در اين شب بـراي او        تعيين نمايد تا بر شوقش به رسيدن به كرامت        
 جايگاهشان باال و مقامشان رفيع كههايي مهيا شده است افزوده شود، كرامت 

نـد  است اين كرامت حضور در مجلس پروردگـار جهانيـان و تقـديس خداو             
  . آسمانها و زمين است

                                                 
  )56: زمر (  جنْبِ اللَّهِ و إِنْ كُنْت َلِمنَ الساخِرين  ما فَرَّطْت في  على يا حسرَتى 174
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 درود خدا بر    –و در اين مورد از خداي متعال كمك گرفته و از خلفاي او              
  . ياري بجويد-آنان

1 وی�د � m و   s L ا 9 ç ��ب  اا ��اI < v Cè «�  
كند و اگر ترديـد     تر است كه به همان عمل مي      اگر فهميد چه عملي مناسب    

   . بايد استخاره كند،پيدا كرد
كه در  مشخص نمايد را بعد از قرائت اذكار، وقت خاصي براي تفكر نمودن  

   . يا گرسنه نبوده و موانع ديگري نيز نداشته باشد، يا سير،آن خواب آلود
 چيـزي حتـي امـور    آن شـب نيز بايد تمام سعي خود را به كار گيرد كه در   

 او را از ياد خدا باز نداشته و در نمازها و مناجاتش به غير از آن حتي                  ،مباح
 تطهيـر  زيرا كسي كه مثال در نماز به ساختن مـسجد و   .ستحبات فكر نكند  م

حتي در حال ايـستادن نمـاز در يـاد          !  غافل است  ،يا صدقه دادن فكر كند    آن  
اجزاي آن بودن غفلت است و بايد در هنگام عمل فقط سعي كند كه قلب او                 

  .اشدگويد غافل نبدهد و ذكرهايي كه مياز حقيقت كارهايي كه انجام مي
توانـد قبـل از انجـام عمـل،     براي اينكه به راحتي به اين مطلب برسـد مـي       

مختصري درباره آن فكر كند و آن گاه عمـل را انجـام دهـد و اگـر هنگـام                    
خواهد رو  مثال وقتي مي   ،قرائت و ذكر از آن غافل شد بايد آن را تكرار كند           

انديـشد و   ي نمـودن ب   تواند اجماال درباره معناي رو به قبله      به قبله بايستد مي   
 ابتدا درباره حقيقت آن كه همان ايستادن براي         ،خواهد بايستد هنگامي كه مي  

اداي حق بندگي است انديشيده و فكر كند كه ايستادن بر روي دو پا اشـاره               
 و بـه همـين   .به ترس و اميد به خاطر پذيرفته شدن عبادت يا عدم آن اسـت         

  ...ترتيب
 ، قبـل از گفـتن بـسم اهللا الـرحمن الـرحيم            حتي قرائت و ذكرهاي نماز مثال     
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معناي آن را اجماال در نظر آورده و آن گـاه آن را بگويـد و اگـر در اثنـاي          
   .اي غفلتي براي او پيش آمد بايد آن آيه را تكرار كندقرائت آيه

m  s ��ن ا  ? ç  < v ��� � Q  
 خيلي به نگهبان آن شب كه       ،اي الزم است در اول شب     چنين عمل كننده   بر
 توسل جسته و او را شفيع خود قرار         است )السالمعليهم(از ائمه معصومين    كي  ي

دهد و در اين هنگام توفيق در اعمال و احوال را كه به آن احتياج دارد ذكـر                  
 ،گويند و شفاعت مي   ،نموده و تالش كند با الفاظي كه براي درخواست ترحم         

يختـه و ابرهـاي   رحمت و رقت را جلب كرده و مهربـاني و كرامـت را برانگ   
جود و كرم و بخشش را بباراند و با دست آنها عقل و نفس و قلب و صفات                  
و اعمال و تمام وجودش را به مواليش تفويض و واگذار نمـوده و در طـول          

 انجام ندهد و اگر بتوانـد     ،تفويضاين  شب نيز مواظب باشد كاري مخالف با        
تـوانم   كـه مـن مـي   يعني قـدرت ايـن    (حتي تفويض خود را نيز واگذار كند        

  . رستگار شده استقطعاً) قدرتم را واگذار كنم نيز از آن شماست
مواالتي را با تفويض    افتد كه انسان مراقب نبودن و بي      ولي خيلي اتفاق مي   

 .كنـد  آن پليـد او را فريـب داده و بـا نـاداني او را هـالك مـي                   ،اشتباه كرده 
و  به تفـويض نرسـيده       ،هميدهبه خوبي نف  را  بنابراين تا زماني كه علوم الهي       

نبايد مطمئن شود و براي اطمينان بايد ببيند كه حال و مرادش در آنچـه كـه                 
زيرا يكـي از عالمـات صـحت    . تفويض نموده با يكديگر موافق هستند يا نه  

 اسـت كـه خداونـد       ايـن  ،نيـز آن   قبول آن و يكي از عالمات قبول         ،تفويض
وده اسـت بـه خـوبي و بـاالتر از     متعال اموري را كه بنده به او تفـويض نمـ    

  .آرزوي بنده سرپرستي كند



ويژه ماه مبارك رمضان/   146  

�  Z ¥�د ر L ا 9 � ¹¡رو º � ا 	  
از كارهايي كه باعث برانگيختن رّقت و به وجود آمدن گريه و ترسي كـه               

توان از بستن دست به گردن، پوشـيدن         مي ،شوداز جهت بزرگي خداست مي    
سـر، بـه خـاك      ، ريختن خاك بـر      )دهدكه بدن را آزار مي    (از موي بز    لباس  

 سر بر ديوار، راه رفتن و ايستادن،        نافتادن، گذاشت صورت بر خاك، گذاشت     
خاك غلت خـوردن و خـود را در روز قيامـت            در ،فرياد زدن و ساكت شدن    

  .شروع نمايدفرض كردن 
 با آن چه درباره مالمت مجرمين وارد شده است خود را مالمـت              آن گاه و  
   .دبرب) خود را به زشتي(نام و  ه،كرد

و سپس به سمت راست خود نگاه كرده و دربـاره وضـع و حـال اصـحاب                  
 به سمت چپ نگاه كـرده و خـود   آن گاه .يمين و شكل و لباس آنها فكر كند     

 ، دستان بسته  ، چشم كبود  ،را يكي از اصحاب شمال فرض نموده و روي سياه         
ن هاي آتشي  پوشيدن لباسهاي مسي گداخته و لباس      ،همنشيني آنان با شياطين   

و حضور تمامي فرشتگان عذاب را در حالي كه منتظر فرمـان پرودگارشـان              
  .هستند در نظر آورد

 به آن گاهاو را بگيريد در غل زنجير كشيده «:  از صدور اين خطابآن گاه
به  »175دوزخ افكنيد آن گاه با زنجيري كه طولش هفتاد ذراع است در كشيد            

  .وحشت افتد
  اي يـاور كـساني كـه يـاري         ! هربانـان  اي مهربـانترين م    :سپس صدا بزنـد   

ات كجاست؟ كجاست عطاياي فراوانت؟ كجاست      رحمت گسترده ! خواهندمي

                                                 
175  فَغُلُّوه خُذُوه  ،  لُّوهص َحِيمالج فىِ سِلْسِلَةٍ ،  ثُم ثُمُلُكوها َفاساعونَ ذِرعبا سهع30: الحاقه ( ذَر 

– 32.(  
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آن گاه ! ؟ كرمت كجاست؟ اي كريمنعمتهاي فراوانتفضل بزرگت؟ كجاست 
گريه كرده و بردباري و كرم بزرگ و فضل و احسان قديم و عفو و آمرزش          

   . در خاطر آورد،عمومي او را
ن حال شـيطان پليـد سـراغ او آمـده و بخواهـد او را از رحمـت                   اگر در اي  

تو با ايـن گناهـان و عيـوب         « :يوس گردانيده و به او بگويد     أپروردگارش م 
زيرا فرموده اسـت رحمـت خـود را         ! اهل رحمت خدا و نگاه لطيف او نيستي       

 نبايد سخن او را قبول كند حتي        » و تو با تقوا نيستي     176امبراي متقين نوشته  
او را نگفته و در جواب او با خداي خود مناجات نموده و بيشتر اظهار     جواب  

   :اميدواري نموده و بگويد
از كرم تو دور است كه از مانند من كه محتاج عفو و كرم تو بـوده و بـا                    «

ام روي گردانده و بر چـشم گريـان و قلـب      اوليائت به درگاهت توسل جسته    
  . »يخاشع و بدن خوار ومتواضع من ترحم ننماي

آن گاه اميدواري خود را بيشتر و آرزوهاي خـود را گـسترده كـرده و هـر           
 ،نزديكـي و منزلـت و عمـل و تقـوا          و  مقام عالي را كه در شناخت و محبت         

   : خواسته و بسيار بگويد،شودتصور مي
توانند اين كار   دهد ولي ديگران نمي   اي كسي كه هر چه بخواهد انجام مي       «

هـاي  هـيچ كـدام از عطايـاي بـزرگ و كرامـت     كه اي كسي  ! را انجام دهند  
 از او كم    ،اي كسي كه احسان چيزي    ! بزرگ و زيبا در نظر او بزرگ نيست       

  .»! كندنكرده و محروم نمودن چيزي بر دارايي او اضافه نمي
  : آن گاه براي تاييد اين سخنان بگويد

 ،اگر من سزاوار چيزهايي كه از تو درخواسـت نمـودم نيـستم            ! خداي من «

                                                 
  ).15:فرقان (  وعِد اْلمتَُّقون جنَّةُ الْخُلْدِ الَّتي 176
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مـن  بـه   كـه   معرفتـي    خـداي مـن      .كرم تو شايسته آن و بـيش از آن اسـت          
 زيرا آنچـه كـه بـه      ، از تو بخواهم   يكند كه چيزهاي بزرگ   بخشيدي حكم مي  

اوليائت بخشيدي به خاطر شايستگي آنان نبود مگر اين كـه از فـضلت ايـن                
 بنـابراين آن    ، زيرا خير جز از جانب تو نيست       .شايستگي را به آنان بخشيدي    

ايستگي را كه از فضلت به آنان عنايت فرمودي به من نيز عطـا فرمـا، تـا                 ش
   .كنم باشمميشايسته اجابت آنچه از تو درخواست 

شـوي و در    ال نمـي  ؤ سـ  آنچه انجام دهي  كه از   هستي  تو كسي   ! خداي من 
 تـو   .كنـد قلمرو تو كسي با تو نزاع نكرده و كسي به كار تو اعتـراض نمـي               

و بخـشش تـو پايـاني       نداشته   يكه توانايي تو حد   ي  هستاي  تواناي بخشنده 
پس من را با قدرتت شايسته گردان و بخشـشت بـر مـن بـبخش اي                 . ندارد

  .ترين بخشندگانبخشنده
 از قبيل دشـمنان     ،غير از من كساني را براي عذاب كردن ميابي        ! خداي من 

ه  ولي من كسي را غير تو نميابم كـ         ،گران با حضرت جاللت   اوليائت و ستيزه  
تو بـه   . مانم باز هم از كرم تو بي بهره مي        ،به من عطا نمايد آيا با اين وجود       
 احتياجي نداري ولي من نيازمند عفو و كرم  ،عذاب و منع من از رحمت خود      

  .باشمتو مي
آمده است تا من را از دعاي تو        ) شيطان(دشمن تو و دشمن من      ! خداي من 

 ولـي بـا فـضل تـو بـه            سازد، بي بهره ات  محروم نموده و از رحمت گسترده     
 پس مرا در مقابـل او       .سخنان او پشت كرده و با دستورات او مخالفت كردم         

   . ياري فرما،اميد و آرزويم به خودتمحقق ساختن با 
غنـا و   و  و كـرم     با شناخت كمي كه نسبت بـه مقـدار بخـشش          ! خداي من 

خـود   يقين ندارم كه كسي از بنـدگانت را از عفـو و فـضل                ،قدرت تو دارم  
 مـورد ظلـم و      ا حتي كفار را مگر دشمنان اوليائت كه آنـان ر          ،محروم نمايي 
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اگر معتقدم كه ديگر كفار را نيز عذاب خواهي نمود تنها            و   .اذيت قرار دادند  
ـ   وعده عذابت به كفار كه    به  است كه    يتعبدبه خاطر    يـا   آمـده و     ت در كتاب

 اعطاي آن بر مـن   همان چيزي كه با– و عقل من  .باشد مي تفرمايش پيامبر 
هايت اي آنان را عذاب كرده و به وعده كه ذرهدبينالزم نمي -منت گذاشتي 

   .177در مورد عذاب آنان عمل نمايي
 نقـصي در صـفات پاكـت    ، وفا نكردن به وعده عذاب را   ، به حكم عقل   ليو
مگر اين كه از باب تعبـد   . دانم و در مورد هيچ چيز از عذاب يقين ندارم         نمي
  . باشد
انديـشم پـس عقيـده مـن        داي من اين گونه درباره كفار و منكـرين مـي          خ

  درباره كسي كه به تو ايمان آورده چه خواهد بود؟
 آرزوي فـضل تـو را       ، كسي كه دوستت دارد از تـو فرمـانبرداري نمـوده          

 ي و از كرم تو اميدوار مطالب مهم بزرگـ         ست خواستار نزديكي به تو    ،داشته
   .ز دستورات تو سرپيچي كرده باشداست گرچه گناهكار بوده و ا

 به خصوص اگر خيلي     ،از بنده گناه و از آقا گذشت و كرم است         ! خداي من 
  . با گذشت باشد

خداي من اين حكم عقلي كه عرض كردم در اوقات معمولي است ولي اين              
بـا آن بـر بنـدگانت منـت     و اوقات خاص كه آن را براي كـرم خـود ايجـاد            

 بندگان گناهكارت را به گذشـت و آمـرزش خـود و درخواسـت            اي،گذاشته
كنندگان را به اجابت و عطا فرا خوانده و درهاي كرم و بخشش خـود را در                 

                                                 
فَبالْيقِينِ اْقطَع َلو ال ما حكَمـت ِبـهِ ِمـنْ تَعـذِيبِ جاِحـدِيك، و                 :فرازي از دعاي كميل    177

الحدٍ فِيها مقَرّا    يك َلجعلْت النَّار كُلَّها برْدا و سالما و ما كانَ         َقضَيت بِهِ ِمنْ اخْالدِ معانِدِ    
و ال مقاما، لكِنَّك َتقَدست اسماؤُك اقْسمت انْ َتمَلأَها ِمنَ اْلكافِرِينَ ِمنَ اْلجِنَّةِ و النَّـاسِ        

  .اجمعِينَ و انْ تُخَلِّد فِيها اْلمعانِدِين
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آن گشوده عقل هاي ما به جز عقل و كرم و تبديل گناهـان بـه خـوبي هـا و             
هاي بزرگ توقع چيـز ديگـري     ها و كرامت  اجابت دعاها و اعطاي درخواست    

   .نيست
داني كـه پيـامبرت   و خود بهتر مي   . باشدگمان ما به تو و كرم تو مي       و اين   

براي ما بيان فرموده است كه با كسي كه به تو خوش گمان باشد چه رفتاري 
  .داري

رï m �Cل  >á�u ا è  
نمازي در شب قدر وارد شده كه در آن يك بار حمد و هفت بار قل               . 1

استغفراهللا « هفتاد بار ذكر     ،پايان نماز از  شود و بعد    هو اهللا احد خوانده مي    
   .گرددشود و سپس حوائج از خدا خواسته مي گفته مي»و اتوب اليه

  صد ركعت نماز و خوانـدن دعاهـايي كـه در بـين آن وارد شـده از                   . 2
 زيرا مضامين آن بر آمده از سينه امامـان ديـن            ،ترين امور مهم است   مهم
لوم گرانبهايي است كه در اين ادعيه ع. باشد كه عالمان به خدا هستند     مي

 دانـشهايي از    ،به جز پيامبران و جانشينان آنان كسي از آن آگـاه نيـست            
هاي نيك و مراتب فضل    قبيل علم به خدا و صفات و جمال و جالل و نام           

 .و حكمت وعدل و مقتضاي كار و ادب و مناجات با خداوند متعال

 توجـه آن را  الزم است در خالل خواندن اين ادعيه زنده دل بوده و بـا            
گويد تاثير پذيرفته و اين مطلب را نيـز         بخواند و اگر بتواند از آنچه مي      

دعايش بخواند بايد به او تبريك گفت زيرا اگر اين ادعيـه ثـواب و               در  
ـ       ،ثر باشـد ؤپاداشي از جانب خدا نداشته و فقط مضامين آن در انـسان م
 چه رسـد    ،دعقل بايد روح و جان خود را براي بدست آوردن آن فدا كن            

ب و نوري   ا جو ،به اين كه خداوند براي هر حكم و حتي هر حرفي از آن            
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  .توانند قيمتي بر آن بگذارندآماده نموده است كه جهانيان نمي
شود بايد آنهـا را     اش متأثر از اين دعاها نمي     و اگر قلب قساوت گرفته    

 ،ويدگدرباره معني كلماتي كه مي    نخواند بلكه   ) روحبي(مانند مترسكي   
 و .معاني كه در آنها به وديعت گذاشته شده اسـت بفهمـد       مل نموده و    أت

بهتر است بـه جـاي      قلب و نفسش اين مقدار گنجايش را نيز ندارد،          اگر  
ـ و بر عقابخواندن اين دعاها بر مصيبت خود     خـودش بگريـد و    ر خدا ب

 كه(! چه مصيبت و چه مجازات بزرگي! انا هللا و انا اليه راجعون«: بگويد
  . »)اينقدر دركم پايين است

دعـاي آنـان در نـزد       « :درباره اهل آخرت در حديث قدسي آمده است       
فرشـتگان بـه واسـطه آنـان        . شـنود خداوند باال رفته و كالم آنان را مي       

  و طنـين   (زنـد   ها مدام دور مي   دعايشان زير حجاب  . گردندخوشحال مي 
دارد صـداي  مـادري كـه دوسـت       اي   پروردگـار بـه انـدازه      ).مي افكند 

  . 178»دعاي آنان را بشنودفرزندش را بشنود، دوست دارد 
خـواني  در مورد دعايي كه بـدون حـضور قلـب مـي          ! بنابراين اي فقير  

بيند كـه زبانـت او را       آيا دوست داري در حالي كه خدا مي       ! انصاف بده 
 دنيايي كه ، دعايت به خداوند برسد،گويدخوانده و دلت با دنيا سخن مي

خواهـد بـا   دشمن خدا و دوستان اوست و مي      « : آمده است كه   درباره آن 
   آيـا عاقـل     »هاي اين دنياي فـاني تـو را از خداونـد دور نمايـد             شكوفه

  تر از اين را تصور كند؟تواند مصيبت بزرگمي

                                                 
  201: قلوبارشاد ال 178
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 به  ،180 و قرآن را روي سر گذاشتن      ،179خواندن دعاي گشودن قرآن    .1
  ده و بـا    اين نيت كـه عقـل و انديـشه او بـا ايـن عمـل تقويـت شـ                   

و . هاي قرآن كامل شود و نور عقل با نور قرآن ضميمه گـردد        دانش
   .هايي كه مناسب با اين عمل استساير نيت

هـايي كـه وارد      با بعضي از زيـارت     )السالمعليه(زيارت امام حسين     .2
 .شده است

  . عنكبوت و دخان در شب بيست وسوم،خواندن سوره روم .3

 وارد شده اسـت بـه خـصوص    خواندن دعاهايي كه در اين شب ها     .4
 هاي كهن نقل نموده   از بعضي از كتاب   ) طاووسبن  (دعايي كه سيد    

 : كه اول آن اين است است

                 ه اللَّهم إِنْ كَانَ الشَّك ِفي أَنَّ لَيلَةَ الَْقدرِ فِيها أَو فِيما تَقَـدمها واقِـع َفإِنـَّ
اگر در اين شب قدر  .181ك اْلأَعمالَ زاِئلفِيك و ِفي وحدانِيتِك و تَزْكِيتِ     

امشب يا شب هاي پيش از آن است شكي هست ولي در مورد يكتـايي               
 . تو و اين كه اعمال را پاكيزه مي نمايي شكي نيست

                                                 
و ما فِيهِ و      اللَّهم إِنِّي أَسأَُلك ِبكَِتاِبك اْلمنْزَلِ    : قرآن را در مقابل خود بگشايد و بگويد        179

فِيهِ اسمك اْلأَكْبرُ و أَسماؤُك الْحسنَى و ما يَخاف و يرْجى أَنْ َتجعلَنِي ِمنْ عَتَقاِئك ِمنَ       
  النَّار

و بِحقِّ منْ أَرسلْتَه بِهِ و بِحقِّ         اللَّهم بِحقِّ هذَا اْلقُرْآنِ   : ي سر بگذارد و بگويد    قرآن را رو   180
ك مِْنـك پـس ده مرتبـه            ُكلِّ مؤِْمنٍ مدحتَه فِيهِ و بِحقِّك علَيهِم فَال أَحـد أَعـرَف بِحقـِّ

 ده مرتبه بِعلِي و ده مرتبه ِبَفاِطمـةَ و ده مرتبـه    بگويد ِبك يا اللَّه و ده مرتبه ِبمحمدٍ و        
                  ِلـينِ عدِ بمحنِ و ده مرتبه ِبميسنِ الْحب لِينِ و ده مرتبه بِعيسنِ و ده مرتبه ِبالْحسِبالْح

   لِيفَرٍ و ده مرتبه بِععنِ جى بوسدٍ و ده مرتبه ِبممحنِ مفَرِ بعـى و  و ده مرتبه ِبجوسنِ مب 
ده مرتبه ِبمحمدِ بنِ علِي و ده مرتبه بِعلِي بنِ محمدٍ و ده مرتبه ِبالْحسنِ بنِ عِلـي و ده                    

  مرتبه ِبالْحجةِ پس هر حاجت كه دارى طلب كن
  .مراجعه كنيد به قسمت ادعيه 181
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 و اگر توانست معني از بين رفتن شك در خدا و يكتايي او را بفهمـد                
 .  بودهمين پاداش براي عبادت آن شب براي او كافي خواهد

ا ي « روايت نموده و اول آن     )السالمعليه( دعاي كوچكي كه سيد از امام سجاد      
ي ظُ  فِ ناًاِطبخداونـد كامـل     ن مي باشد دعايي كـه در يكتـا دانـست          »182هورِه   

 هيچ نفعي نداشت مگر همين كه با اين  )الـسالم عليهم(باشد و اگر وجود ائمه      مي
 ،ه و ما را از اين مطلب آگاه نمودنـد         گونه دعاها پرده از يكتايي خدا برداشت      

من تمام وجودش را فداي اين عمل آنان نمايد و حتي فدا كردن             ؤالزم بود م  
هـاي  تمام وجود خود را ناچيز شمرده و خود را نـاتوان از اداي شـكر نعمـت                

 .آنان ببيند

ساعتي از شـب را مخـصوص مراقبـت قـرار داده و در آن سـاعت علـم                   . 5
 حالي او و قدرتش را بر نجات دادن او فضل و بخشش پروردگارش را به بد

 چشم دوخته و    شبخشش و كرم  ه درب   و كرم او را در نظر گرفته و سپس ب         
 .رحمت و بخشش او باشدنسيم در انتظار 

��ن   LM 
´s³ و  � ��  
 آنچه گفتيم عمل كرد كه خوشا به حالش و اگر عمل نكرد مبادا ،اگر مراقب 

 عمـل را    استشايسته  كه   آن گونه تو  « : و بگويد  شيطان او را وسوسه كرده    
اي نداشته و نبودش بهتـر از        اندك نيز فايده   دهي بنابراين اين كارِ   انجام نمي 

 زيرا اگر به اين نداي شيطان گـوش دهـد او را از سـاير                »باشدوجودش مي 
همـان  ممكن است  ولي   .نمايداعمال نيز باز داشته و او را با غفلت هالك مي          

داشـته   ي نـور  ، گرچه عمل كمي نيـز باشـد       را دارد،  ش قصد انجام   كه يعمل
 نور ديگري را براي عمل بوجود آورده و او را موفق به انجام عمل               باشد كه 

                                                 
  .مراجعه كنيد به قسمت ادعيه 182
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  . در تمام اعمال موفق باشدآن گاهديگري گردانده و 
خالصه شيطان هيچ قصدي ندارد مگر اين كه انسان را از خدمت نمـودن و             

بنـابراين اگـر از او فرمـانبرداري نمايـد در دل او             عبادت مواليش باز دارد     
شود تا  آيد كه سبب قطع ياري او گرديده و موجب مي         تاريكي به وجود مي   

تا جايي كه ياري خداوند كامال قطع شده و         . عبادت ديگري را نيز ترك كند     
 مگر اين كه عنايت خدا شامل حالش شـده و از     ،به هالكت جاويد دچار شود    

 آن گاه دلش با مخالفت با او روشن شده و .يطان دست بردارد فرمانبرداري ش 
  .به توفيق كاملي برسد

 كـم  ،چه بسيار كوچك باشـد  بايد هيچ عمل خيري را اگراز طرفي نسالك  
از طرفي   زيان خواهد ديد و      زيرا ،شمرده و به خاطر كم بودن آن ترك نمايد        

 .گـردد ب ميجتار ع چون گرف،هيچ عمل خيري را نيز نبايد بزرگ ببيندديگر  
 بـه مقـداري   ولي اين گونه نيز نباشد كه عمل زياد را انجام ندهد بلكه بايـد     

 آن در مقابـل خـدا كوچـك        ، آن را انجام داده و بعـد از انجـام          ،تواندكه مي 
زيرا بنده هر عملي را كه انجام بدهد و آن را كوچك بداند خداوند آن . ببيند

ب باعث شود كه خداي متعال آن را قبول را بزرگ دانسته و شايد همين مطل     
كند و هنگامي كه عملي قبول شد كمي آن اهميت نخواهد داشت چـون اگـر                

 او  ه پاداش زيادي ب   ، گرچه كم باشد   ،اش قبول نمايد  خداوند عملي را از بنده    
اي براي او نخواهد داشت گرچه زياد خواهد داد و اگر آن را قبول نكند فايده

اي خاطر توبـه ه ب(خداوند آدم را :  آدم و ابليس پند گرفتبايد از قصه  .باشد
ه و نفـرين    رد نمـود  ) ه اعمال آن هم با  (ابليس را   ولي  . برگزيد) كه نموده بود  

  .كرد
 اگر چه عبـادت جـن و انـس          ،بنابراين بنده نبايد هيچ عملي را بزرگ ببيند       

و شـگفت شـدن از       (جب انـسان بـه عملـش      جب است و ع    زيرا اين ع   .باشد
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برد بلكـه نـور آن را بـه     ثواب آن را از بين مي،)ارهايي كه انجام مي دهد ك
كند و نيز نبايد عمل كم را كوچك بداند زيرا ممكن است     تاريكي تبديل مي  

  .قبول شده و تبديل به عمل بزرگي شود

1ن ç  د و د -�وت �  رد  ��وت  ا  ی� e +Cè b I  
 فقـط در مـورد      آنچه درباره دقت در مراتب اخالص و صدق در آن گفتيم          

و نيـت خـالص و صـادق    عمل خود انسان است تا از خود قانع نشود مگر به      
 ولي نبايـد    . بلكه آن را گناه به شمار آورد       ،غير خالص را مانند معدوم بداند     

 زيرا اگر   ،اين گونه اعمال را از ديگران مانند معدوم يا گناه به حساب آورد            
اي نداشته بلكه باعث     نه تنها فايده   ،اعمال ديگران را بخواهد اين گونه بداند      
زيرا به آنها خواهد گفت ايـن        (.گرددترك عمل و بستن در صالح و خير مي        

  ).عمل شما فائده ندارد و آنها كار خير را ترك خواهند كرد
 بلكه بايد با بندگان خدا      .بنابراين نبايد با اين مالك با ديگران برخورد كند        

فضل خداوند برخورد نموده و     ه ميزان   تر ب االبه مالك ظاهر عملشان و حتي ب      
گمان كند كه اعمال ناقص و مخلوط مردم بهتر بوده و مورد قبـول خداونـد                

 گـر چـه     ،دناست و اميدوار باشد كه از فضل خدا و قبـول او محـروم نـشو               
   .اعمال آنها ناقص و نا خالص باشد

ل دعا قبـول   فقط به خاطر شك،و بعيد نشمرد كه خداوند دعاي بندگانش را    
و با عفو عالي خـود بـا        .  گر چه اين دعا جز جنبانيدن زبان چيزي نباشد         .كند

يوس نموده يا باعث أآنان معامله كند و مبادا انسان كسي را از رحمت خدا م    
 گر چه عمل او مخلوط با تيرگي باشد شايد اگر           .شود اعمال را به جا نياورد     
عضي از عنايـات الهـي همـراه     گاهي اوقات با ب ،همين شكل عمل ترك نشود    

باشد و باعث ايجاد روح و حقيقتي در آن عمل شود و در روشن شدن قلـب                 
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اي كه به كلي عمل او عوض شـود و بيـشتر و يـا همـه                  به گونه  ،ثر باشد ؤم
 همراه با رستگاران رسـتگار گـردد و         آن گاه اعمال او با حضور قلب بوده و        

كنم خداوند او    گمان نمي  »ا اهللا ي« :خالصه اگر فردي لوطي در مستي بگويد      
  . را رد نموده و او را اجابت نكند

� � و   m  � � �Wد��� ��� < �  
 از زيد ابن علي روايت شده است كه گفـت در شـب بيـست و هفـتم مـاه                    

  از اول شـب تـا آخـر آن عـرض        ) الـسالم عليهامام سجاد   (رمضان شنيدم پدرم    
ةَ إِلَـى دارِ اْلخُلُـودِ و             اللَّهم ارزقِْني التَّجاِفي  « :كردمي اْلإِنَابـ ارِ الْغُرُورِ ونْ دع 

آرام نگرفتن در سراي فريـب      ا  خداوند. 183الِاستِعداد لِلْموتِ قَبلَ حلُولِ الْفَوتِ    
بازگشت به سراي جاويـد و آمـادگي بـراي مـرگ را قبـل از      و  ) يعني دنيا (

  .»آمدن آن نصيبم فرما
   . دعا را تصور كني اين دعا را بسيار خواهي خواند اگر بتواني معني اين

�w �  دن د �  Lا�  �  � D Q; � ¤ ��  
 آنچه قرآن كريم روايت آل محمد :توان گفت در توضيح معناي اين دعا مي     

دهد اين است كه دنيـا       و مكاشفات اهل يقين بر آن گواهي مي        )عليهماهللاصلوات(
 .شـود ت كـه ديـده مـي   سراي فريب بوده و آن چه در آن است آن گونه نيس    
اي گـردد نظيـر منظـره     بلكه صفات موجودات اين عالم كه ديده يا حس مـي          

شود نيـست   گونه كه ديده مي     آن ششود و ماهيت  است كه از سراب ديده مي     
اند و اگر قبول اين مطلب براي        ناميده »سراي فريب «همين جهت آن را     به  و  

 حـس را قبـول دار و در    بايد از خود بپرسد كه آيا خطاي  ،كسي سخت باشد  
                                                 

  .مراجعه كنيد به قسمت ادعيه 183
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بين خطاي حـس و      از خود بپرسد چه فرقي       ،صورت قبول كردن خطاي حس    
 بايـد  ،و در صورتي كه بين آنها فرقي نداشت! ؟عدم خطاي حس وجود دارد   

كنيم حس خطا نداشته خطـا داشـته        بگوييم ممكن است در جايي كه فكر مي       
   .باشد

ـ  ،و وقتي امكان خطا در تمامي حواس ثابت شـد          وع خطـاي حـواس بـا        وق
   .گرددكند ثابت ميح مييرواياتي كه به اين مطلب تصر

 در حـالي كـه      . بر سخن گفتن جمادات هـستند      يلتعدادي از اين روايات دل    
  . كندانكار ميحس آن را 

 ، ايستادن : از رتندحالتهاي قبر كه عبا   اند درباره   بعضي از روايات وارد شده    
ها كه باز هم حـس آن را  و نعمت) بهشتي( باغ ، سخن گفتن، آتش،فرياد زدن 
   .كندانكار مي

ها در اين عالم  بر وجود فرشتگان و دخل و تصرف آنبعضي روايات داللت
   .مي كنند

كنند بر اين كه روزي تمام مخلوقاتي كه در اين عالم           و تعدادي داللت مي   
يـن  و تمـامي ا  .آيـد  نبات و حيوان از عالم ملكـوت مـي     ،است از قبيل جماد   

الم بسياري هستند كـه حـس آن را         وروايات دال بر وجود چيزهاي زياد و ع       
   .كندانكار مي

هـايي كـه    نامند چون با شكل    مي »سراي فريب «را  به هر صورت اين عالم      
   .دهد اهل خود را فريب مي،يقي كه شكل نداردحقاًحقيقتي نداشته و با 

 .اننـد سـراب اسـت     هـاي خـارجي آن م     ذاتيات آن مانند اعراض و واقعيت     
و چيزهـايي   است  در واقع غير ثابت     كه  شوند  چيزهايي در آن ثابت ديده مي     

گويند و اوصـافي كـه بـراي آن ذكـر           هاي آن مي  كه اهل دنيا درباره حقيقت    
   . واقعيتي ندارند،كنندمي
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 حكم ،آيد در غير اين عالم و هر چيزي كه به اقتضاي اين عالم به وجود مي          
نمايند و هر چه در آن است فريب توهم و خيال عيت آن ميبه محال بودن واق

از ديدگانش برداشـته  ) حجاب دنياي ماده( و مومني كه حجاب ناسوت      .است
تجافي «گر خواهد شد و  كه هست براي او جلوهĤن گونه همء ماهيت اشيا،شد
، » الي دار الخلود   نابةاال«است و    »از بين رفتن حجاب   «، نام   » دار الغرور  عن
  .باشدمي» يقحقاًآشكار شدن «ام ن

 � Üاو s  � Lw رL و / ا وw � ا �� � t� ��= ~ ا~ � ��  
 درهاي رحمت خود ،در چنين اوقاتي كه خداوند در آن بيش از ساير اوقات

 بندگان را تشويق به ذكر عبادت و دعاي خود نموده و الطـاف              ،را باز نموده  
 بايـد جهـت     ،مراقـب  ي بنـده  ، خود را براي آنان تضمين نمـوده اسـت         اصخ

رزوي خود را به طرف كـرم       آهاي  اميدواري را بيشتر در نظر گرفته و دست       
رار ص ا، ولي شيطان در اين اوقات.هاي فراوان او دراز كند خداوند و بخشش  

را  عمـل  كـسالت در ين وسيله ه ا تا ب،در ترجيح جهت ترس و نا اميدي دارد 
  .موجب شود )بندگاندر (

ر ï m دن  >�ی�ن د   ا
ها را بـا  اين شب ،  هاي شريف گفتيم   همانطور كه بارها در مورد شب      آن گاه 

 ،)السالمعليهم(توسل به حاميان معصوم     : اين امور ختم نموده و به پايان برساند       
تـضرع  و  ،هاي آنان به خداوند با دست    عملعرضه  و   ،سپردن عمل به آنان   و  

درگـاه خداونـد    از  به درگاه آنان براي اصالح عمل و بـراي ايـن كـه آنـان                
ايـن   تـا  ايـد  تا او اين عمل را قبول و آن را به عمل صالح تبديل نم         بخواهند

   .پرورش دهدرا  عمل
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m  Z �ا >Sزم  � � Õ  و روز  
 بـه  . مالزم يكـديگر هـستند  ،در روايات آمده است كه شرافت شب و روز        

و نمايد  اين معني كه اگر روز شريف شد شرافت آن به شبش نيز سرايت مي             
ت روزهـاي   بنابراين مراقب . شب شرافت يافت به روز هم منتقل مي شود        اگر  

اين شبها نيز الزم است و ضرورت دارد كه اخالص در عبـادات روز را هـم        
  .مثل شب هاي آن رعايت نمايد

1 � m �Cل  �ا < è  
و بـراي اهـل بيـدار وجـود دارد          آخـر   در شب   كه  از اعمال مهمي     -1

بن (كه سيد   است  عمل شريفي   موجب قبولي اعمال ماه رمضان مي شود        
ـ ورآن را در اقبال از جعفر بـن محمـد د           - سرهقدس -) طاووس يِتساز  ي 
 كتاب حروايـت كـرده اسـت كـه         )سـلم وآلـه وعليـه اهللاصـلي (ني از پيامبر    س 
  :فرمودند

 در هـر    ،كسي كه در شب آخر ماه رمضان ده ركعت نمـاز بجـا آورد             «
 بار قل هو اهللا احد بخواند و در سجده  الكتاب و دهةركعت يك بار فاتح

سبحان اهللا و الحمد هللا وال الـه اال اهللا و اهللا          « ده بار بگويد     ،و ركوع خود  
 و در هر دو ركعت يك بار تشهد خوانده و سپس سـالم بدهـد و                 »اكبر

 بگويـد و  »اسغفراهللا« بعد از سالم دادن صد بار ، ده ركعت نمازدر پايانِ 
   : سجده كند و در سجده بگويد، شدغر فارهنگامي كه از استغفا

»             خِرَةِ وĤالْـ ا ونْيانَ الـد مـحا ر الْـإِكْرَامِ يـ لَـالِ وا ذَا اْلجي وما قَيي يا حي
              نَـا وخِرِينَ اغْفِـرْ لَنَـا ذُنُوبĤالْـ لِينَ واْلأَو ا إِلَهالرَّاحِمِينَ ي محا أَرا يمهحِيمر

   .» مِنَّا صلَاتَنَا و صِيامنَا و قِيامنَاتَقَبلْ
 جبرئيل بـه نقـل از       ،را به حق پيامبري برانگيخت    ن  قسم به كسي كه م    
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اسرافيل و از پروردگار متعال به من خبر داد كه او سرش را از سجده بر 
 ماه رمضان را از او قبـول        ، مگر اين كه خداوند او را آمرزيده       ،داردنمي

 گرچه هفتاد گناه انجام داده باشـد كـه هـر            .گذردناهش مي نموده و از گ   
اي كه  تر از گناه بندگان باشد و از تمام اهالي منطقه         كدام از آنان بزرگ   

 مخصوص مـن و  ، اين هديه : تا اين كه فرمود    .كند قبول مي  ،در آن است  
باشـد و خداونـد متعـال آن را بـه هـيچ كـدام از                مردان و زنان امتم مي    

   .»مردم قبل از من نداده استپيامبران و 
اي از رحمـت خداونـدي      مني كه در پي اصالح مردم بـوده و بهـره          ؤم

 بايد اين نماز را به خاطر خير زيادي كه بـراي بنـدگان خـدا دارد                 ،دارد
 عالمي كه در طول ماه براي هدايت مردم و اصالح اعمال آنـان              .بخواند

ي يـ ت به اين عمل جز    تواند نسب  چگونه مي  ،در جايگاه وعظ نشسته بود    
 در ،تفاوت باشد بي ،حمت ندارد زكه حتي به اندازه يك جلسه وعظ نيز         

هاي او براي كساني كه در مجلس       داند كه موعظه  حالي كه به خوبي مي    
، اش چه رسد به اهل منطقـه ،د سودمند نيستنكنوعظ او حضور پيدا مي 

سـد و نيـز     ممكن است گاهي جمعيت آن به چند ميليـون بر         اي كه   منطقه
فايده وعظ براي آنان يك دهم فايده آمرزش و قبول تمامي اعمال ايـن          

   .ماه كه در روايت آمده نيست
  ! روايت قطعي نيست) سند( :اگر گسي بگويد

 اين مشكل حل 184 با تمسك به روايات تسامح:در جواب او بايد گفت

                                                 
گويد اگر ثواب عملي به شـما  روايات تسامح مجموعه چند روايت معتبر است كه مي        184

براي شما نقل شود و شما آن عمل را به اميد ثواب انجام دهيد ولي در واقع آن عمل                   
بـه  . اين چنين ثوابي را نداشته باشد، خداوند به شما اجر مورد انتظـار را خواهـد داد                

  .شودنيز گفته مي» احاديث من بلغ«همين خاطر به اين روايات، 
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   .گرددمي
ا ماننـد    ايـن روايـات ر     ، فرض كن روايـات تـسامح      :و اگر باز بگويد   

  روايات قطعي گردانيده ولي از كجـا يقـين كنـيم كـه ايـن عمـل قبـول             
  گردد تا به فايده مذكور يقين پيدا كنيم؟ مي

 اين اشكال در وعظ نيز موجود است در حالي اين      :گوييمدر جواب مي  
باشد زيرا اصالح نيت در وعظ از       مشكل در اين عمل كمتر از وعظ مي       

تـرين آن    نيت در عبادت است كه واضـح       تر از اصالح  چند جهت مشكل  
 همچنين وعظ فقط در     . است » مقام حب«همين است كه وعظ مناسب با       

ميان جمعيت كثيري از مردم امكان پذير است كه موجب مـشكل شـدن              
بنابراين نياز نيست تا يقين به قبولي عملي داشته         . (گردداصالح نيت مي  

م باشد هيچ كـس نبايـد منبـر         باشيم تا درپي آن باشيم اگر اين بقين الز        
برود و وعظ كند چه اين كه به نمي تواند يقـين كندكـه نيـتش خـالص                  

بـا  بوده و در نتيجه نمي تواند يقين كه كند عملش قبول شده است ولي               
  ). مطمئن است وعظ بي ثمر نيستاين حال

 s s ا �� ��v ا$�م ز v* Sم(!' NTU ا OVW(m  s > � ا v  
واياتي است كه سيره امام زين العابـدين        ر مطالعه   ،از كارهاي مهم   -2
تالش زياد و عمل و در مقام عبادت .  را در اين بيان نموده اند)السالمعليه(

مقـام پـست و     و   آن گاه ببيند كه خود با اين بد حـالي            ايشان بيانديشد، 
  !  چه بايد بكند،كوتاهي در عبادت پروردگارش

ي محمد هارون بـن موسـي   در كتاب اقبال از شيخ اب      )هسـرّ قدس(سيد ما   
ريكْبنقـل كـرده اسـت كـه گفـت از امـام        ،جالنأ و او از محمد بن       تلَّع 
  :  شنيدم كه فرمود)السالمعليه(صادق 
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 هيچ غالم )الـسالم عليهما(آمد علي بن حسين  هنگامي كه ماه رمضان مي    «
زد آنـان را     و اگـر گنـاهي از آنـان سـر مـي            كردرا تنبيه نمي  و كنيزي   
فالن كنيـز   كه  نوشت  در كاغذي مي    و فقط پيش خود    نمودنميمجازات  

ديب آنـان را تـا آخـرين شـب مـاه      أچنين و چنان كرد و ت   در فالن روز    
طلبيد و گـرد خـود      آنان را مي  آخر  انداخت و در شب     خير مي أرمضان ت 
!  فالنـي  :فرمـود  نوشته خود را آشكار كرده و مي       آن گاه كرد و   جمع مي 

 آيا اين مطلـب را بـه خـاطر          ،ديب نكردم أتو را ت  چنين و چنان كردي و      
   . بله فرزند رسول خدا:گفتداري؟ مي

 سـپس در    ،گرفـت از تمامي آنان اقرار مي    تا  ) داداين كار را ادامه مي    (
   :فرمودوسط آنان ايستاده و به آنان مي

پروردگارت تمام اعمـال    ! علي بن حسين  ) اي(« با صداي بلند بگوييد     
ه است همان گونه كه تو تمام كارهـاي مـا را نوشـتي و              تو را ثبت نمود   

چيـزي از   و  گويـد   كه بر عليه تو، به حق سـخن مـي          نزد او كتابي است   
كوچك و بزرگ تو را باقي نمي گذارد تـا ايـن كـه همـه را            ) كارهاي(

گونه كه ما    همانو حاضر خواهي يافت هرآنچه انجام دادي        . شماره كند 
 پـس عفـو كـن و ناديـده بگيـر            .اضر يافتيم تمام كارهايمان را نزد تو ح     
 اگر از مادر گـذري او     .خواهي تو را عفو كند    همانطور كه از سلطان مي    

 مهربان و بخشنده خواهي يافت و پروردگارت بـه هـيچ            عفو كننده و  را  
 كه نزد تو كتابي است كه بر عليه مـا بـه             Ĥن گونه هم. كندكس ظلم نمي  

 را از آنچه ما انجام دادهـيم        حق سخن مي گويد، هيچ بزرگ و كوچكي       
علي ) اي(بياد بياور پس .  نموده استرهباقي نگذاشته تا اين همه را شما      

مقام پست خود را در پيشگاه پروردگار حكيم و عـادلي كـه             ! بن حسين 
بانـدازه دانـه خردلـي      ) عمل(اگر آن   . كندبه اندازه دانه خردلي ستم نمي     
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 و خداوند بـراي حـسابرس       185باشد خداوند آن روز قيامت خواهد آورد      
) خطاهايمـان را  ( و   عفـو كـن   ) مـا را  (پس  . بودن و گواه بودن بس است     

 :فرمايـد خداوند مي زيرا كه   ديده بگير تا پادشاه نيز از تو نديده بگيرد          ان
د آيا دوست نداريد كه خداونـد گناهـان         يد ونديده بگير  يبايد گذشت كن  
  .»186شما را ببخشد

خطـاب بـه   ) حـضرت (اين كلمات را   : دامه دادند كه   ا )السالمعليه(امام صادق   
در حـالي كـه بـين    . گفتندداد و آنان به او ميگفت و به آنان ياد مي خود مي 

   :گفتكرد و ميآنان ايستاده بود گريه مي
را امر كردي كه از كسي كه به مـا سـتم روا داشـته                ما! پروردگار ما 

 فرمودي از كساني كه      كه Ĥن گونه درگذريم ما به خود ظلم كرديم و هم       
را عفو فرمـا زيـرا تـو از مـا و              پس ما   نموديم به ما ستم كردند گذشت    
 سـزاوارتري و  بخـشش  بـه    ،فرموديبه بخشيدن   كساني كه آنان را امر      

هاي خود رد نكنيد و اكنون در حالي كه          گدا را از در خانه     ،امر فرمودي 
ه درت اقامـت     به سوي تـو آمـده و در آسـتان          ،گدايان و فقيراني هستيم   

  . احسان و نيكي تو را خواهانيمو گزيده و بخشش 
ين وسيله بر ما منت گذار و ما را نا اميد مگردان زيرا تو از مـا و                  ه ا ب

   .تري شايستهعفو،اند به اين كساني كه به اين كار امر شده
و بـا  .  تو هـستم نزيرا من از گدايا كن  ماكرامپس   ماكرام نمود ! اخداي

  !  اي كريممند ساز پس مرا از عطاياي خود بهرهممودبخشش نيكي ن
  : فرمرد به آنان رو كرده و ميآن گاه

                                                 
 صـخْرَةٍ أَو ِفـي    يا بنَي إِنَّها إِنْ َتك مِْثقـالَ حبـةٍ ِمـنْ َخـرْدلٍ َفـَتُكنْ فـي                : اشاره به آيه   185

  ).16: لقمان (السماواتِ أَو فِي اْلأَرضِ يأْتِ بِها اللَّه إِنَّ اللَّه َلطيف خَبيرٌ
186 صلْي ُفوا وعلْي حيمور َغُفور اللَّه و َلكُم ْغفِرَ اللَّهونَ أَنْ يوا أَ ال تُحِب22:نور (فَح.(  
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 از) از مـن و (گذريـد؟   آيـا شـما هـم از مـن مـي     ،شما را عفـو كـردم    
من ارباي بد، پست    . امخاطر اربابي بدي كه داشته    ه  رفتارهاي بدي كه ب   

 نيكـي  ،ادل عـ ، با سخاوت،مملوك پادشاهي كريم ي هستم كه     ستمكار و
   .امكننده و بخشنده

 سـپس   .هايت را عفو كـرديم    تو و بدي  !  آقاي ما  :گفتند آنان مي  آن گاه 
   :فرمودبه آنها مي
 كـه مـا را عفـو     Ĥن گونه  خداوندا از علي بن حسين درگذر هم       :بگوييد

كرد و او را از آتش رها كن همان گونه كه مارا از بردگي خـارج كـرد                  
 رب العـالمين،   آمـين،    الهي :گفتآن گاه مي  . تندگفآنان نيز همين را مي    

بخشيده شدنم و آزاد    من شما را عفو و شما را آزاد كردم به اميد            برويد  
  ). از دوزخ(شدنم 

فطـر فـرا    عيد  هنگامي كه روز    و  كرد  آنان را آزاد مي    حضرت   آن گاه 
  نمود تـا آبرويـشان حفـظ شـده و          مي به آنان عنايت     جوائزي ،رسيدمي
  . از مردم شوندنياز بي
سالي نبود كه در شب آخر ماه رمضان حدود بيست نفر را آزاد نكند            و  

نفر را هزار هزار  خداوند متعال در هر شب ماه رمضان هفتاد :فرمودو مي
كند كه همگي سزاوار آتش هستند و هنگامي كـه شـب           از آتش رها مي   

 رها نمـوده  آخر ماه رمضان فرا رسد به تعداد همه كساني كه در اين ماه        
را ببيند كـه بـه اميـد    ن من دوست دارم خداوند م دهد واست نجات مي  

 در سـراي    مهـست آنها  اي از كساني كه مالك      نجات خودم از آتش عده    
  . منماي خدا آزاد ميراه در ،دنيا

 زيرا اگر ، به خدمت نگرفت، كاملهيچ گاه خادمي را بيش از يك سالِ   
كرد و عـده    ريد در شب فطر آزاد مي     خبرده را در اول يا وسط سال مي       
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نمود و تا زماني كه به      سپس آزاد مي   خريد و ديگري را در سال بعد مي     
   .خداوند ملحق شد همين گونه بود

و نيز در حالي كه هيچ نيازي به سياهپوستان نداشت تا با خريـد آنـان                
خريد و هنگام بازگشت از عرفـات        آنان را مي   ،ورده سازد آنيازش را بر  

 .187ور مي داد آنان را از بردگي آزاد نموده و اموالي به آنان ببخشد     دست
  ) پايان حديث(
 بايد خود را شبيه به امامش گردانيـده و در شـكل          ،اگر بتواند ) مراقب(

و اگـر   !  گـواراي او بـاد     ،اين عمل بزرگ به او اقتدا نمايد كه اين كـار          
تـرين  م بدهـد و كـم  تواند آن را انجـا    اي كه مي   به اندازه  تواند حتماً نمي

هـايي كـه   تواند انجام دهد اين است كه سـتم   كاري كه در اين جهت مي     
دارند را ثبت  نسبت به او روا ميكارگرشخدمتكار و   و  فرزند  و   همسر

  . كرده و در شب آخر ماه رمضان از آنان گذشت نمايد
و بهتر است آنچه را كه ثبت كرده است يك يك گفته و با پروردگار               

ات در فالن مورد به مـن       جات نمايد و بگويد خداوندا فالن بنده      خود منا 
دانـي بـه مـن ظلـم     خدايا مـي : ظلم كرد و من صبر كردم آن گاه بگويد        

اند و فقط به خاطر ترس از تو از آنان انتقام نگرفتم به اين اميد كه         كرده
 بندگانت را امر بـه عفـو نمـودي          .تو نيز عذاب خود را از من باز داري        

تـر از   بـه عفـو شايـسته   تـو كـه  ! ان را از عفو خود محروم مفرما   پس آن 
  .عفو دستور داديبه كساني هستي كه آنان را 

خدايا به من توفيق دادي كه كساني را كه به من ستم كردند ببخشم و               
زيـرا  !  پس مرا از عفو محـروم مفرمـا        ،بدين وسيله بر من منت گذاشتي     

                                                 
  443/1: االقبال 187
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گتر از منت گذشـت تـو از         بزر ،منت تو به جهت گذشت من از ديگران       
 آن منـت كوچـك را نـصيبم     ،باشد و به خاطر اين نعمت بـزرگ       من مي 
  ! بفرما

 پـس   ، مالـك اوسـت    از آنِ  مالك حقيقي نيست و حـق        ،بنده! خداوندا
 حق تـو را از بـين بـرده و هنگـامي كـه امـر               ،كسي كه به من ستم كند     

 آن گـاه  پس   در حقيقت تو او را عفو نمودي         ،فرمودي كه او را عفو كنم     
  .درگذر) نيز(نمايي از من كه او را عفو مي

 بهتر  ،فرستدت و درود مي   دستور دادي كسي را كه به ما تهي       ! خداوندا
 كه  ، من  بهتر اين است كه در مقابل اين عملِ         گوييم و اكنون پاسخِ    پاسخ

ـ ،به خاطر رضاي تو از كساني كه به من ظلم نمودند گذشـتم             را بـا  ن  م
عـد از   ب ، فراوانـت و فـضلت     در مقابل اميد من به عفوِ     آتش نسوزاني و    

به چند برابر نيكي تبديل نمـوده و        ) آن زشتيها را  ( اينكه از من گذشتي،   
 را نـا اميـد      مبدين وسيله مـن را بـه درجـات بلنـدي رسـانيده و اميـد               

  .نگرداني

 ç  s �6ر اCè v  
ثر است ولي گفتن تمـامي آن       ؤ قصد اين مطالب در دل م      رفِگر چه صِ  

  : انجام آن با اعضاي بدن اثرات مخصوصي دارد از قبيلو
 همـان   ،شـود  عبادتي قلبي محسوب مي    ، قلبي همان گونه كه عملِ   . الف

   .دگردطور نيز انجام آن با اعضاي بدن عباداتي بدني محسوب مي
شود كه عمل قلبـي  در قلب مي تيثير خاص و رّقأاين عمل باعث ت   . ب

گردد كه او   نيز باعث انجام عملي ديگر مي      ورا ندارد    اثر   به تنهايي اين  
  .كندين ترتيب فيض ادامه پيدا ميه اثر بوده و بؤنيز م
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 باعـث تـاثير گذاشـتن بـر     ن، اعـضاي بـد    ظاهر نمودن اين نيت بـر     . ج
  ديگران و الگو گرفتن آنـان و رواج ايـن سـنت نيكـو در ميـان جامعـه                   

 ،فرمودنـد ت قلبي اكتفا مـي  فقط به عباد  )السالمعليه(اگر امام   لذا   .شودمي
   .توانستيم به آن عمل كنيمرسيد و نمياين مطلب به ما نمي

اي از نـور عمـل داشـته و انجـام           به طور كلي اعضاي بدن نيز بهره      . د
عمل با اعضاي بدن باعث ايجاد نور ديگري در قلب عالوه بر نور عمل               

  .گرددقلبي آن مي

×  N �"Ú� #4 }  
 كه مانند شريكي كـه در پايـان كـار بـا             از كارهاي مهم اين است     -3

 از نفـس خـود حـساب كـشيده و           ،كنـد شريك خود تسويه حساب مـي     
باشد را در    ايمان و بركات ماه رمضان مي      ،سرمايه خود را كه همان عمر     

   :نظر آورد و ببينيد
هاي او و روز قيامت بيـشتر   كتاب و حجت، رسول،آيا ايمان او به خدا    

  . شده است يا نه
   او كه از اين معارف سرچشمه گرفته چگونه است؟ اخالق

 كـه    خلوت نمودن براي ذكـر خـدا و تفكـر          ،زهدو   صبر   ،خوف و رجا  
، )رهاننـد و انسان را از احـساس تنهـايي مـي         (هستند  انس  هردو موجب   

   )چقدر شده است؟(
تـسليم  و   كه محبت را به دنبال داشته و محبتي كه به رضايت             معرفتي

   )آيا افزايش يافته است؟( و توحيد منجر شود
 گـشادگي قلـب او در       ، در ديدن غيب   معرفتشرح صدر ناشي از نور      

  تحمل بالها و حفظ اسرار تا چه اندازه اي است؟ 
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 بازگـشت  »سراي جاويد« آرام نگرفته و در »سراي فريب «چگونه در   
   ؟كرده است

   نه؟آيا ماه رمضان و اعمال اين ماه تاثيري در اين امور داشته است يا
 بـاقي  Ĥن گونهدر مورد افعال و حركات اعضاي بدنش بيانديشد آيا هم     

 بـه   .مانده يا در اين مورد بيشتر به احكـام الهـي توجـه فرمـوده اسـت                
ه بـه   چ هنگام سخن گفتن در مورد آن      ،خصوص نسبت به حركات زبانش    

ـ     تعرّ ، تهمت ، دروغ ، سخنان باطل  ،او مربوط نبوده    ،منينؤض به آبروي م
  ...  و اذيت،فحش

 بايد بداند ،اگر ببينيد كه تمام اين موارد همان طور كه بوده باقي مانده    
 پر بركت بـوده و تـاريكي   اين مطلب ناشي از كارهاي بد او در اين ماهِ       

.  فائق آمده اسـت ، درخشان و روشني بخشماهگناهانش بر نورهاي اين     
اهـاي  هاي قدر و اين دع     شب ،زيرا ممكن نيست كه نورهاي ماه رمضان      

  .روشن كند ولي باز به گناهان سابق خود ادامه دهدرا  قلب او ،گرانقدر
   رسـول خـدا     نفـرين كسي كه چنين ضرري كرده اسـت بايـد از خطـر             

خداوند كـسي را كـه از   « :فرمايدبترسد آنجا كه مي  )سـلم وآلهوعليهاهللاصلي(
 زيـرا يكـي از      »188 نيـامرزد  ، خارج شود و آمرزيـده نـشود       نضامماه ر 

   .ترين بالها همين استها و بزرگترين مصيبتختس
وند و پناه به رحمتش و التمـاس      خدااز   استمدادبا  لذا ضرورت دارد تا     

  زبـان حـال    در حـالي كـه       به درگاهش بر اصالح حـالش اهتمـام ورزد،        
 هنگامي كه تـو را      درسب ايكه به داد بيچاره   هست  كسي  آيا  « :گويدمي

                                                 
188           لَه فََلا َغفَرَ اللَّه ُتوبَلا ي َضانَ ومرَ رشَه كرنْ أَدـ ) 434/7:مـستدرك الوسـائل   . (م نِم 

  ).270: االقبال (ه َل اهللاُرََفال َغ َفه َلرَْفْغ يم َل وانََضم ررُه َشهْن عخََلساْن
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   .»189طرف مي نمايدبخواند و گرفتاري او را بر
 بر گناهان خود گريسته و آثار اين اعتـراف صـادقانه را در خـود                بايد

هيچ خدايي به جز تو نيـست تنزيـه         « :هويدا سازد و با زبان حال بگويد      
  . »190مي كنم و تو را و من كه ستم كارم

ذلت خطاكاران، و ترس  داشتن عالمت  ،يكي از نشانه هاي اصالح حال     
   .تدلهاي گناهكاران اس

و اگـر نفـس او      به اندازه گناهانش از خداوند طلب آمرزش كن         ) بايد(
  حـقِ   نتوانـد او را بـراي بـه جـا آوردنِ           ،كه عادت به تنبلي نموده است     

 و به مراد ه بايد از دري كه شيطان از آن در وارد شد  ،استغفار ياري كند  
 اگـر  كه همان در نااميد نشدن است بر خداوند وارد شـود و              هخود رسيد 

بازهم اين كار برايش ممكن نشد نفسش را وادار كند كه به مجلس حـد   
يعنـي خـودش را بـه محـاكم         (از او قبول شـود      ) توبه اش (وارد شود تا    

  ).! قضايي معرفي كند تا تازيانه بخورد
باالخره بايد در آخر ماه تمام چيزهايي را كه از دين خود ضـايع كـرده    

ار با خداوند در اين روز آماده شده        جبران نمايد تا براي روز عيد و ديد       
م نشود و بـدين تربيـب بـه زيـاني جبـران ناپـذير               وو از فوايد آن محر    

  .گرفتار نگردد
-�ن ع �� $�� ر �ود   ا

ثر شدن به خاطر جدايي از      أكار مهم ديگر وداع با ماه رمضان و مت         -4
آن است در اين رابطه دعاها و مناجاتهايي پر ارزش با ماه بـزرگ خـدا     

                                                 
  ).62: نمل (أَمنْ يجيب اْلمْضطَرَّ إِذا دعاه و يكِْشف السوء 189
  ).87: انبياء (أَنْ ال إِله إِالَّ أَنْت سبحاَنك إِنِّي كُنْت ِمنَ الظَّاِلمينَ 190



ويژه ماه مبارك رمضان/   170  

  .ه استرسيد
اگر خدا حافظي با زمان كه فاقد درك سـخن مـا و خـداحافظي اسـت                 

در اقبال مراجعه كـن و اگـر         )هسرّقدس(برايت مشكل است به جواب سيد       
  :به آن قانع نشدي اين مطلب را بخوان

 زمان و مكان و ساير چيزهايي كه از قبيل حيوانات نيستند گر چـه در         
 ولـي تمـام آنهـا در بعـضي از     ، درك شعوري دارنـد   نحوياين عالم به    

 بيان نمودن    و  سخن گفتن  ، درك توانايي  ، داراي زندگي  ،هاي باالتر عالم
   .باشندو دوستي و دشمني مي

روايات بسياري كه درباره احوال عالم برزخ و قيامـت رسـيده و نيـز               
تمـام موجـودات    كه  كند   اين مطلب را ثابت مي     ،مكاشفات اهل مكاشفه  

انـد و   هاي ديگـري بوجـود آمـده       در عالم  ،وجود آمدن اين عالم قبل از ب    
موجودات در هر عالمي شكل و خصوصياتي مخصوص بـه آن را دارنـد    

   .كندكه با شكل و خصوصيات اين عالم فرق مي
هاي برتر دارند ايـن اسـت كـه         يكي از خصوصياتي كه بعضي از عالم      

 ايـن آيـه     باشند و شايد  تمام موجودات آن زنده بوده و داراي شعور مي        
 نو همانـا سـراي آخـرت بهتـري        « :هم اشاره به همين مطلب داشته باشد      

  .  زيرا فقط سراي آخرت را زندگي ناميده است»191زندگي است
 و خوشحال شـدن     192رواياتي كه درباره سخن گفتن ميوه ها در بهشت        

                                                 
  ).64: كبوتعن (إِنَّ الدار الĤْخِرَةَ لَهِي الْحيوان 191
إِنَّ اْلأَْنواع ِمنَ اْلَفاكِهةِ لَيقُْلنَ ِلولِي اللَّـهِ يـا وِلـي            : )سلموآلهوعليهاهللاصلي(قال رسول اهللا     192

  ).8/99: كافي(اللَّهِ كُلْنِي قَبلَ أَنْ َتأُْكلَ هذَا قَبلِي 
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 وارد شده است نيز     ،193من بر آن  ؤتخت و سرور او به خاطر تكيه زدن م        
و حتـي بعـضي از      . جـودات در عـالم آخـرت دارد       داللت بـر حيـات مو     

  .من و كافر داردؤ سخن گفتن زمين با مبرروايات داللت 
از كـه   )سلموآلهوعليهاهللاصلي( سخن گفتن سنگ ريزه در دست رسول خدا         

همين قبيل است زيرا سـخن گفـتن        از   نيز   194معجزات آن بزركوار است   
 )سلموآلهوعليهاهللاصلي(خدا باشد و اعجاز رسول  در ملكوتش ميسنگ ريزه

او به گوش مـردم ايـن       ) با زبان ملكوتي  ( فقط در رسانيدن سخن گفتن      
   .جهان است

اند از قبيل به    حتي تمام معجزاتي كه پيامبران و اوليا از خود بروز داده          
   . از همين قبيل است،سخن وا داشتن جمادات و زنده كردن آنها

 يك زندگاني ملكوتي و بـر اهـل   ،ي عصاي موسي و پرنده عيس  حيات
اين عالم پوشيده بود و زماني كه خداوند الزم ديد اين زندگي را بـراي    

اين امور پوشيده از اهل اين عالم است مگر اين كـه            . مردم آشكار نمود  
  . خاطر حكمتي بر آنها اظهار نمايده خداوند آن را ب
اراي شعور است    زنده و د   ،زمان در بعضي از عوالم خود     نتيجه اين كه    

   ؟ چه اشكالي دارد، ساختن او در عالم خودشب وداع با او و مخاطسپ
مهم اين است كه وداع كننده بايد در اظهار غـم و انـدوه هنگـام وداع           

اين ماه  ،   در چنين زمان گرانقدري    ،راستگو باشد تا مبادا با دروغ و نفاق       
ي تحقـق پيـدا      گرچه چنين صداقتي فقط براي كـسان       .را به پايان برساند   

 اين ماه را به سر ،نارضايتي و زحمتبا  نهكند كه با اشتياق و عالقه  مي
                                                 

س اْلمؤِْمنُ علَى سرِيرِهِ اهتَزَّ سرِيرُه فَرَحـا        َفإِذَا جلَ : )سلموآلهوعليهاهللاصلي(قال رسول اهللا     193
  ).8/97: كافي(
  47/1: الخرائج و الجرائح 194
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  .برده باشند
  به طور كلي غم در ماهيـت وداع وجـود دارد و فقـط كـسي غمگـين                  

شود كه به وداع كننده خود عالقمند باشد و چنين كسي نه تنها با او               مي
   .آوردميوست بجا كند بلكه آنچه را كه مورد عالقه امخالفت نمي

هـاي آن خوشـحال   بنابراين اگر از آمدن ماه رمضان و روزه و عبـادت    
باشي و به آن عالقمند بوده و نسبت به انجام اعمـالي كـه در ايـن مـاه                   

 ، توجه و در اين جهت جدي و به كرامت فضل و فايـده آن              اوارد شده ب  
غمگـين   طبيعي اسـت كـه از جـدايي آن    ،معتقد باشي ،   كه بايد  آن گونه 

شده و به سر آمدن آن براي تو سخت اسـت و در چنـين صـورتي اگـر                   
  : بگويي

سـالم  ،  السلَام علَيك مِنْ قَرِينٍ جلَّ َقدره موجوداً و أَْفجع فِرَاقُه مفْقُوداً          «
بـر تـو كــه همراهـي و وجـودت گرانقــدر و نبـودن و جـداييت فاجعــه       

 در مناجات بـا پروردگـار خـود       راستگو خواهي بود و نيز اگر      »195است
ما بـا او ماننـد      ،  فََنحنُ مودعوه وداع منْ عزَّ فِرَاقُه علَينَا و غَمنَا        « :بگويي

كسي كه جدايي از او سخت و رفتن او موجب وحشت است وداع كرده              
   .صادقانه خواهد بود  گفتار تو»196غمگين شديم و

ايت سـخت بـوده و بـا سـختي روزه و      اين ماه بر ،ولي اگر پناه بر خدا    
هاي آن را انجام داده باشي از باقي ماندن آن ناراحت باشي و در              عبادت

 ماه رمضان تو را دروغگـو       ،پايان ماه با چنين سخناني از ماه وداع كني        
   :گويدخواهد دانست و در جواب تو مي

كشي به همراهي من راضي نبوده و من براي         از سخنانت خجالت نمي   «
                                                 

  )السالمعليه(از دعاهاي وداع با ماه مبارك رمضان از امام سجاد . 250/1: االقبال 195
  .همان 196
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  اعتنـايي   كـه بـراي تـو بـود بـي          ييخيرات و هدايا  به  و سخت بودم و     ت
نـس و عالقـه     ا با   ،كردي و با اشتياق و رغبت به استقبال من نيامدي         مي
را همراهي نكرده و مشتاق تمام شدن و جداييم بـودي و اكنـون در               ن  م

   »نماييقلبت از جدايي من خوشحال ولي با زبانت اظهار غم و اندوه مي
 از تو روي گردانيده يا      ،صورت اگر خداوند در جواب مناجات     در اين   

 تـو را مجـازات      ،به خاطر دروغ گفتن و كوچك دانستن جناب قدسـش         
   ؟نمايد چه حال خواهي داشت

اگر از مقام ماه رمضان نزد خدا و به اندازه فضل و نعمتي كه براي تـو       
 بـه تـو     هايي كه نسبت   متناسب با نيكي   ،داشته است آگاهي داشته باشي    

   .اي كه با تو داشته با آن برخورد خواهي كردانجام داده و رفتار كريمانه
تـواني آن را ماننـد      براي اين كه مقام اين ماه براي تو روشن شود مي          

همان بزرگواري كه بر تو وارد شده بداني كه بـا آمـدن او سـود تـو                  يم
 آمـده   كـه در روايـات  Ĥن گونـه  هم،بيشتر شده و مقامت باال رفته است     

   .است
باعث نجات تـو    اين كه اين ميهمان     ) تشبيه اين ماه به ميهمان    (خالصه  
» اعلـي عليـين  « در قرببه باالترين درجات شده است و تو را از جهنم  

راسـت،   ي و تـو را در مكـان       .يقينصدو  همراه با پيامبران    رسانده است،   
ن و   پيـامبران و رسـوال     ، همـراه بـا    197نزد پادشاهي مقتدر نشانده اسـت     

و از  ! ؟كنـي چگونه با اين مهمـان بـر خـورد مـي          حال   .فرشتگان مقرب 
و و چگونـه از او مراقبـت كـرده و خـود             ! ؟بـري همراهي آن لذت مـي    

و ! ؟كنيخانواده و تمام چيزهايي را كه براي تو عزيز است فداي آن مي         

                                                 
  ).55: قمر ( مقْعدِ صِدقٍ عِنْد مليكٍ مقْتَدِر في 197
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   .افتيچگونه از جدايي آن به وحشت مي
ـ                 سـيد الـساجدين   كنـي كـه     يدر اين هنگـام بـا حـالتي بـا آن وداع م

   . با آن وداع نمود)السالمعليه(
 كه با او وداع نمود با تو وداع خواهد كرد و       آن گونه و ماه رمضان نيز     

تـر از   كند و هنگام وداع با تـو بـاال        حتي بهتر از وداع تو با تو وداع مي        
 تركند زيرا هميشه عنايت مقـام بـاال       تو اظهار كردي اظهار مي     آنچه كه 

  .تر از مقام پايين استر و كاملبهت
و اگر حال تو در تمام ماه يكسان نبود يعني گاهي از وجود ماه رمضان 

 از فيوضات پاك    ، با نورهاي آن نوراني    ، از همراهي آن خوشحال    ،راضي
 به يـاد  ،هاي آن شكر گذار نعمت،به فوايد آن    آگاه ،و بركات آن با بهره    

 و   فوائـد   بـا  ،هـاي آن   از توشـه    جـدي در مراقبـت     ،هاي آن دارنده منت 
   ...ايبودهاثرهاي بزرگ آن سعادتمند 

 بايـد در  ي،و گاهي از اين امور غافل يا مخـالف بـا مقتـضاي آن باشـ     
آخرين شب بـا معـذرت خـواهي صـادقانه و اظهـار توبـه و پـشيماني                  

همـان بزرگـواري    ي زيـرا او م    ،دل او را راضي كني    اعماق   از   ،برخواسته
ن كريمان او را فرستاده تا خير او بـه تـو برسـد و بـا                 ترياست كه كريم  

  .  از تو راضي خواهد شد،كمي سخنان لطيف در هنگام معذرت خواهي
تـواني بـا   اي مـي مصيبتي را كه در طول اين ماه بـر خـود وارد كـرده          

پشيماني صادقانه و آمادگي كامل جبران كني و با ايـن عبـارت لطيـف               
  :بگويي
 كه كسي از مقدار آن آگـاه        ،كرامت بزرگ با اين    با اين ماه و   !  خدايا
 ولي ما آن را تباه كرديم و همانطور كه بهتر . ما را بزرگ داشتي   ،نيست

 شب ها و روزهاي اين مـاه گذشـت   .داني بر خود ستم كرديم  از همه مي  
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 از خواب غفلت بيدار شـدم و        ،اكنون عنايتي از عنايات تو نصيبم گشته      
را فهميدم در حالي كه اكنون بـه هالكـت          مصيبت و جنايت بزرگ خود      

 در پيشگاه تو به بدكاري و تباه كردن اين كرامت بـزرگ             ،نزديك شدم 
 . معتـرف هـستم  ،و قرار دادن خود در هالكت جاويد و افـسوس بـزرگ        

از آثار اعمال بدم كـه      و  ! ؟دهداكنون چه كسي مرا از عذابت نجات مي       
  ! ؟در دلها قرار دارد رها خواهد نمود

) دره(كـه در آن غوطـه ور هـستم و سـقوط در              با اين بـد حـالي       من  
فهميدم كه مرا به حال خـود و        ه كمك تنبيه و تذكر تو،       بهالكت خودم،   
 بنـابراين از رحمتـت      .اي بر من نبـسته    را و در توبه     ايغفلتم رها نكرده  

   زيـرا غيـر از كـافران كـسي از بخـشش تـو نوميـد                 .گـردم نوميد نمـي  
 كسي  ن زيرا به جز زيان كارا     ،گردميوس نمي أمتت م  و از رح   .گرددنمي

   .شوديوس نميأاز رحمت تو م
 با قبولي  ،ات را با آن نجات داده     پس با رحمتي كه بندگان هالكت شده      

 و با اجابتي كه فرعـون و بـدترين          ،پذيرفتهرا  كه با آن ساحران فرعون      
ــه او دادي - را دشــمنانت شــيطان اجابــت  – كــه مهلــت خواســت و ب

ـ  ،با قبول خود  !  مرا نيز نجات ده    ،198رديك را بپـذير و دعـايم را در        ن   م
 گناهانم را به چند برابر اعمال خيـر مبـدل           آن گاه اين شب اجابت كن و      

 نامم را در اين ماه مبارك از دفتر سيه روزان جهـنم پـاك و در                 ،گردان
 در بهترين جاي بهشت ثبـت بفرمـا و مـرا بـه دوسـتان               ،دفتر رستگاران 

 ،ما به حق محمد و آل پاك او       ن و برگزيدگان نزديك خود ملحق       قديمي
  .درود تو بر تمامي آنان باد

                                                 
  )15 و 14: اعراف(قالَ إِنَّك ِمنَ اْلمْنظَرينَ ،  يومِ يبعُثونَ  إِلى نيقالَ أَْنظِرْ 198
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 رويم را نزد تو سياه كرده اسـت پـس بـا            ،گناهان و كمي حيايم   ! خدايا
 به سويت روي آوردم تا مـرا قبـول    )الـسالم عليهم(روي نوراني آل محمد     

   .نمايي و پناهم دهي
 دوست نداري كه مهماندار     توتو است و    اين ماه سراي مهماني     ! خدايا

 مهمان از كساني باشد كه پذيرايي       هرچند ،از مهمان خود پذيرايي نكند    
 ، و مهماندار از كـساني باشـد كـه احـسان    ندنكردن از او او را نابود نك  

ـ    لي و .كنددارايي او را كم مي     را از پـذيرايي خـود محـروم        ن   اگر تو م
رسـم اي كـسي كـه       بـه هالكـت مـي     نمايي در پناه تو گرسنه مانـده و         
  .دهداحسانش دارايي او را افزايش مي

 توجه داشته باش كه با بازگشتي صادقانه ماه را بـه پايـان              آن گاه  -5
  .رسانده و از اين پس با اهداف پروردگار و مواليت مخالفت نكن

 كه روز عرضه اعمال مـاه اسـت         ،سپس در ساعات پاياني روز آخر      .5
 مي باشد بـا رعايـت   )الـسالم عليهم(ز معصومين با نگهبان روزت كه ا   
 بگو كه محبت آنـان      آن گونه  مناجات نما و     ،آداب تواضع و توسل   

را برانگيخته و باران رحمت و كرامت آنان بر تو ببـارد و معـذرت               
اي را بـه آنـان واگـذار        خواهي اعمالي را كه در اين ماه انجام داده        

ه بـا شـفاعت و دعايـشان        و با درخواستي تضرع آميز بخواه كـ       ! نما
 ،اعمالت را اصالح نموده و از خدا بخواهند كه با عفو فـراوان خـود              

چندين به عفو فراوان خود آن را پذيرفته و      با  آن را اصالح نموده و      
  .برابر اعمال خير تبديل نمايد

و اگر امور مذكور را در آخر روز در سجده انجام دهي و اين ماه را با حـال         
ي به پايان برساني و با اين حال وارد شـب عيـد شـوي اميـد                 سجده و گرسنگ  

 .است به كرامتي از جانب خداوند متعال برسي كه باال تر از آرزويت باشد
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w  �� $���  
منـد كـردن    عيد زماني است كه خداوند متعال براي جايزه دادن و بهره          

كند تا براي گرفتن     مي  آن را در ميان روزها انتخاب      ،هابندگان از نعمت  
 به درگاه او :د و بر همگان اعالم كرده است كهنخلعتها و عطايا جمع شو 

روي آورده و با اعتراف بـه بنـدگي و آمـرزش خواسـتن از گناهـان و                  
ـ .  براي او تواضـع نماينـد      ،ه نيازها و آرزوهايشان   ضعر  نيـز در    دخداون

 بلكـه   ،آرزوهايـشان عطايي باالتر از      به وعده اجابت و    ،تمام اين موارد  
  .  داده است،باالتر از آنچه در دل بشري خطور كرده

دوست دارد در چنين روزي به او خوش گمان بوده و جانـب             ) خداوند(
را بر جانب ترس از رد       اميدواري و قبول خداوند و آمرزش و عطاي او        

  .و عذابش ترجيح بدهند
وده و در امروز    ب از معني عيد غافل      ،و نااميد و ورشكسته در اين روز      

 خود براي مردم و كف زدن و شانه كردن مو بـوده و از               مشغول آرايش 
 غافل است و بـه جـاي   ،امر مهم درخواست عطوفت و رحمت پروردگار    
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 پيامبران و رسـوالن     ،ردگار جهانيان روپاكان و خواص پ    نس در مجلس  ا
 با چهارپاياني مانند خود گرفتـه و درجـات بهتـرين            ،و شهدا و صديقين   

 پنـاه   ،ات جهـنم چـسبيده اسـت و بـاالتر         قها و به طب   ا ر اهاي بهشت ر  ج
 به چسبيدن به زمـين و عـالم         ،خداوند متعال و جبار آسمانها و زمين را       

  !  آشكار بزرگيگي چه ورشكست.طبيعت فروخته است
 مـاه رمـضان را مـسابقه عبـادت خـود قــرار داده و      ،خالصـه خداونـد  

 عتا براي گرفتن جوائز و هـدايا جمـ        بندگانش را در روز عيد فراخوانده       
  .شوند

w  9 9 � (  LM 1و�� ا ÎÏÐ} 5  
  :مردم در رابطه با عيد به چند دسته تقسيم مي شون

داري از  اي روزه را تكليفي بيش ندانسته و فقط بـا خـود           عده -1
 امـا  ،اندازنـد  خـود را بـه نـاراحتي مـي    ،خوردن و نوشيدن و زنـان   

 روزه ،نكرده و با دروغ و غيبتاعضاي بدن خود را از گناهان حفظ 
 و آزار   زيردسـت  فحاشي بـه     ،خود را نقض كرده و با تهمت و افترا        

برند و در عين حـال بـا كمـال اطمينـان          روزه خود را از بين مي      ،او
كننــد كــه بــر پندارنــد و گمــان مــي مــي،ناخــود را از فرمــانبردار

ـ        ولـي نمـي    .پروردگار جهانيان منتي دارند    ان و  داننـد كـه بـا گناه
 نزد عاقالن رسوا شده و روزه آنان مورد قبـول خـداي             ،اشانناداني

 به عنايت خداونـد     ، چنين كساني اگر در عيد     .گيردخدايان قرار نمي  
از پروردگارشان آمرزش خود  مصاليمتعال خوش گمان بوده و در   

 آنان را نيز مـورد      ، شايد خداوند متعال هنگام عطاي جوائز      ،بخواهند
 بعـضي از پاداشـهاي خـود را    ، و بـا فـضل خـود     .دهدقرار  آمرزش  
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  .نصيب آنان نمايد
 تكـاليف بـر آنـان       ادانند كه اين خداست كه ب     اي نيز مي  دسته -2

اي كامل است كـه همـراه بـا         روزه) ميدانند كه (و  است  منت داشته   
 از اين روي مواظب اعضاي بدن خـود         .بازداشتن اعضاي بدن باشد   

مرتكـب  اميد  ز آنها سرزده و با بيم و         اما گاهي خالفي ا    .نيز هستند 
ـ     ن با   .گردندگناهي مي  اي كـه حـال    انـدازه هاراحتي روزه گرفته و ب

 كارهاي خوب و بد را با هم        .آوردندجاي مي ه  دارند مستحبات را ب   
   حيـا و اميـدواري وارد عيـد    ،مخلوط نموده و بـا تـرس و خجالـت     

ـ           .شوندمي ه كارهـاي    خداوند آمرزش و پاداش و تبـديل گناهـان ب
 ، پـاداش عبـادات آن     ، به آنان وعده داده و با عطاياي خود        ،نيك را 

اي كه باالتر از آرزوهايشان باشـد بـه آنـان           به طور كامل و بگونه    
 .كندعنايت مي

روزه گرفتـه و در مـاه       و طبق عـادت     غفلت  روي  گروهي از    -3
 مرتكـب گناهـان   ،لت به سر برده  فها در غ   نيز مانند ساير ماه    رمضان
 سرنوشت ايـن گـروه      .شوند و از روي عادت نيز وارد عيد مي        شده

 ممكن است عنايت خداوند شـامل       .به خواست خداوند بستگي دارد    
حال آنان شده و فقط به خاطر فرا رسيدن عيد و يا به جهت كرامت               

مورد آمرزش خود قرار دهد نيز  آنان را  ،بعضي از اعمال نيكوكاران   
ايد لذا ملحـق    رحمت خداوند خارج نم   يا بدي كرداراشان آنان را از       

  .به زيانكاران شوند

اي نداي خداوند در اين ماه را لبيك گفته و با تمام توان   دسته -4
در مراقبت از دستورات الهي تـالش كـرده و بـراي بدسـت آوردن           

متعال در پي بدست آوردن تمامي خيرات هـستند و          وند  رضاي خدا 
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كه دلهـاي آنـان بـه سـبب      در حالي ،آوردندعبادات زيادي بجا مي  
ـ  تـشريفِ « كوتاهي در شكر گذاري نعمـتِ     ه  آگاهي خود ب    ايـن   ه ب

 اجـازه    يعنـي قـدر    – ترسان بوده و قدر منت خداوند بر آنان          ،»ندا
 خداوند متعـال هـم      .دانندمي -بادت او را    عو خدمت و    او   به   قرب

كنـد و بـا كرامتهـا و       از سعي آنان تشكر مـي      ،خدمت آنان را قبول   
 آنـان   ، با هدايتهاي بيشتر   ،دهد آنان را پاداش مي    ، عنايات خود  انواع

پوشاند و آنـان را بـه        با نور قرب خود آنان را مي       ،را بزرگ داشته  
 .كنداش ملحق ميدوستان برگزيده

 سـختي و گرسـنگي و       ،نداي خداوند متعال  لذت   ،گروهي نيز  -5
 ،گذاريبا اشتياق و شكر   و  داري را براي آنان از بين برده        شب زنده 

 و  حركـت  بـراي    ، بـا آن روبـرو شـده       ،مستيسرحتي با شادماني و     
 به خـوبي خطـاب      ،روح و عقل خود     با ، جديت به خرج داده    ،مسابقه

  .دنكناجابت ميرا خداي خدايگان 

 با بذل جان همت كرده و با قـرب بـه او بـه               ،براي از بين بردن حجاب    
 پروردگارشان آنان را .اندمراد رسيده و به پروردگار بندگان متصل شده

 بـه  ه درسـت،  و در پناه خـود در جايگـا      ه نزديك كرد  ،خوبي پذيرفته ه  ب
 بـا جـام لبريـز خـود آنـان را            .نـشاند ش مي انزيدگگهمراه دوستان و بر   

بـه  رسند كـه    شادماني و سروري مي   و  نور  و  سيراب كرده و به زيبايي      
چيـزي  كـسي از آن     و  چشمي آن را نديـده      قلب بشري خطور ننموده و      

  .نگفته است
 زمان آشكار شدن آثار اعمال ماه رمضان و اعطـاي  ،روز عيدبدان كه   

ـ     بنابراين ،باشدپاداش عبادتهاي آن مي    مراقـب  خـوبي از  ه  كـسي كـه ب
ـ كوو   بوده،خداوند متعال در شب عيد      عنايات   هـاي خـود در مـاه       اهيت
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 دهماو خود را براي عيد آ     باشد   ودهفطر جبران نم  عيد  در شب   را  رمضان  
 كه خداي متعال    Ĥن گونه  اميد است هم   ،كند و از بندگان صالح خدا شود      

نيـز پذيرفتـه و او را از الطـاف    را  او ،كندآنان را در روز عيد قبول مي 
م ننمايـد و بعـد از اعتـراف در كوتـاهي از عبـادت و                وخاص خود محر  

ـ              ،جبران آنان  ز  خداوند او را مورد محاسبه دقيـق قـرار نـداده و بـا او ني
مانند بندگان گراميش و شهدا و صديقين كه شايسته بخشش او هـستند             

 .رفتار نمايد

ËÌ^mا ت �  ��د  �< ا �w  � 
 روايـت   )السالمعليه( از امام سجاد     . بسيار مهم است   ،عبادت در اين شب   

  : فرمودشده است كه به فرزنداش در اين شب سفارش كرده است و مي
از آن  )السالمعليه(ور حضرت منظ. 199»اين شب كمتر از آن شب نيست     «
) ايـن شـب  (كند كـه   با اين كالم تصريح مي    البته   و   استقدر  شب   ،شب

 بنـابراين ). كمتر از شـب قـدر نيـست      : زيرا مي فرمايد  (شب قدر نيست    
 جديت نمايد زيـرا   ، بيش از شب قدر    ،الزم است عمل كننده در اين شب      

قت پاداش و آخر     و ،اين شب عالوه بر اين كه به اين جهت شرافت دارد          
   .كار نيز بوده و به همين جهت احتياج به جديت دارد

w  m �Cل  �ا < è  
 خواندن ،مهمترين كارها در اين شب بعد از جستجوي ماه و ديدن آن .1

شـود و در صـحيفه      دعايي است كه هنگام ديـدن مـاه خوانـده مـي           

                                                 
  274/1: االقبال 199
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 و نيز سالم و تضرع كامل به نگهبـان شـبش            200سجاديه آمده است  
ديت خاطر جـ ه ب ، است و توسل به آنان )السالمعليهم(ن  كه از معصومي  

 . اين ماهاو در ايشان در اصالح اعمال 

ظـاهر   روح و درون و   نفس و قلب و   همچنين بايد اعمال ماه رمضان و       
را تسليم آنان نموده و از آنان بخواهد كه         و كل و جزء وجودش       نباطو  

رمـضان  بادات در مـاه     در انجام ع  واسطه شده و از خدا بخواهد او را تا          
  .آينده و تمامي عمر موفق بدارد

سـال و   و  بطور كلي قصد او در اين توسل اصـالح تمـام مفاسـد مـاه                
 بايد در تملق گفتن و لطيف .عمرش بوده و تمام نواقصش را كامل نمايد    

و  توسل و تسليم خيلي جـديت كـرده       و   تضرع   يقحقاً نمودن سخن و در   
رش آنان آشكار نمايد و به خاطر آنان به         اميدواري كامل خود را به پذي     
 اين شب را با همان اعمال قلبـي         آن گاه  .كنددرگاه خداوند شكرگذاري    

مگر اعمال مخصوص به هـر كـدام    -هاي قدر گفتيم و بدني كه در شب  
 .زنده بدارد -از آن شبها 

 .غسل به هنگام غروب .2

 اسـت   بعد از نوافل مغرب در حالي كه دستهاي خـود را بلنـد كـرده               .3
 : بگويد

»           دٍ و مـحَلى ملِّ عص نَاصِرَه دٍ ومحم طَِفيصا ملِ يوا ذَا اْلحلِ يا ذَا الطَّوي
آلِ محمدٍ و اغْفِرْ ِلي ُكلَّ ذَْنبٍ أَذْنَبتُه و َنسِيتُه أَنَا و هو عِْندك فِـي كِتَـابٍ             

 »اتوب الـي اهللا   « :ده بگويد  سجده كرده و صد بار در سج       آن گاه  »مبِينٍ
 .گرددسپس حاجت خود را بخواهد كه اگر بخواهد برآورده مي

                                                 
  . مراجعه كنيد به قسمت ادعيه.  صحيفه سجاديه43دعاي  200
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رُ   : بعد از نماز مغرب عشا صبح و عيد اين تكبير را بگويـد        .4 أَكْبـ ه اللـَّ
ا رزقَنَـا       (اللَّه أَكْبرُ اللَّه أَكْبرُ اللَّه أَكْبرُ عَلى ما هدانَا           َلى مـرُ عأَكْب اللَّه
را  بهتر است اين تكبير      ).مِنْ بهِيمةِ الْأَنْعامِ و اْلحمد لِلَّهِ عَلى ما أَبلَانَا        

 .در پي اين نمازها ترك نكند

مستحب است بعد از نماز مغرب و عشا در ركعت دوم بعد از سـوره    .5
 قنوت خوانده و بـه      آن گاه  ،بخواندرا  فاتحه يك بار سوره اخالص      

 سـجده كـرده و در       آن گـاه   ،و سـالم بدهـد     سجده كند    ،ركوع رود 
 )الـسالم عليـه ( از اميرالمؤمنين    »توب الي اهللا  أ«: سجده صد بار بگويد   

قسم به كسي كـه جـانم بـه دسـت     « :روايت شده است كه فرمودند  
-دهد و چيزي از خداونـد نمـي       اوست كسي اين عمل را انجام نمي      

ان او به عـدد   كند گرچه گناه  خواهد مگر اين خداوند به او اعطا مي       
  201» صحرا باشديشنها

  : نيز انجام بدهدراو اگر حال عبادت دارد عمل بعد 

 و در ركعت دوم يك بار       ردو ركعت نماز كه در ركعت اول هزار با         .6
 سجده كـرده و در      ،خوانده و بعد از سالم دادن     را   »قل هو اهللا احد   «

 :  سپس بگويد»توب الي اهللاأ «:اش صد بار بگويدسجده

 ذَا الْمنِّ و اْلجودِ يا ذَا الْمنِّ و الطَّولِ يا مصطَِفي محمدٍ ص صلِّ علَى يا «
و حاجـات خـود را بگويـد و بعـد            »محمدٍ و آلِهِ و افْعلْ ِبي َكذَا و كَـذَا         

كسي كه چنين كند حاجت     . دعايي كه در اقبال روايت شده است بخواند       
  . برآورده مي گردد

 . براي اين عمل نشاط دارد عمل بعد انجام دهدو اگر

                                                 
  459/1: االقبال 201



ويژه ماه مبارك رمضان/   186  

ده ركعت نماز بجا آورده و در هر ركعت يـك بـار حمـد و ده بـار                    .7
  :جاي ذكر ركوع و سجود ده بار بگويده سوره اخالص خوانده و ب

و بعد از پايان آن     ... »و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر           سبحان اهللا «
  : و در سجده شكر بگويدهزار بار استغفار نموده 

»                     خِرَةِ وĤالْـ ا ونْيانَ الـد مـحا ر الْـإِكْرَامِ يـ لَالِ وا ذَا اْلجي وما قَيي يا حي
رحِيمهما يا أَكْرَم اْلأَكْرَمِينَ يا أَرحم الرَّاحِمِينَ يا إِلَـه الْـأَولِينَ و الْـĤخِرِينَ               

     اِمي     اغْفِرْ ِلي ذُنُوِبي وقِي لَاِتي وص ِمي وولْ صروايـت شـده اسـت      . »تَقَب
كسي كه اين عمل را انجام بدهد قبـل از ايـن كـه سـرش را از سـجده                    

   .202شودبردارد آمرزيده شده روزه او قبول و گناهان او بخشيده مي
 .اگر هم براي او سخت است عمل بعد را انجام دهد

 الكتـاب و آيـة      تحةبار فا چهارده ركعت نماز كه در هر ركعت يك          .8
  : روايت شده.خواندالكرسي و سه بار قل هو اهللا احد مي

 عبـادت   ،اين عمل را انجام دهد خداوند در مقابل هر ركعت          كسي كه «
چهل سال و عبادت تمام كساني را كه در اين ماه نمـاز خوانـده و روزه    

 .203 »فرمايداند به او عطا ميگرفته

 . دارد عمل بعد را انجام دهدو اگر براي اين هم حال ن

 .خوانـد شش ركعت نماز كه در هر ركعت پنج بار قل هو اهللا احد مي           .9
  :روايت شده

 بـول اش ق اعتش در مورد خـانواده    فكسي كه اين نماز را بجا آورد ش       «
  .204»مي گردد گرچه سزاوار آتش باشند
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�î   ðjز%�ت 
آمده  در روايت    . است خارج نمودن فطريه  از ديگر اعمال شب آخر،       .10

  :است

   .205»اگر فطريه خارج نشود روزه رد خواهد شد«
   .206»بردفطريه نقص زكات مال را از بين مي«
مانند صلوات فرستادن بـر پيـامبر در        آن   و   شودميروزه با آن كامل     «

كه اگر كسي در نماز صلوات نفرستد انگـار كـه            Ĥن گونه  هم است،نماز  
انگـار  نيـز   را ترك كنـد      زكاتكسي كه عمدا    اصال نماز نخوانده است     

  . 207»روزه ندارد
و بدون كمك ديگران توانـايي      (زكات فطره براي كسي كه فقير است        

مستحب است و اگر تنها توانست از طرف خودش    ) خرج سالش را ندارد   
و بعد . اش بدهدبپردازد، آن را به عنوان زكات به يكي از اعضاء خانواده

همانطور بينـشان بگـردد تـا از        . آن كس كه گرفته، باز به ديگري بدهد       
آنچه در روايات است همـين  . طرف همه آنها زكات فطره محسوب شود     

: بود كه ذكر كرديم ولي محتمل است كه منظور از حديث اين باشد كـه           
  .آخرين نفر زكات را به غير از اعضاء خانواده بدهد

: � �î � & ��ی ز%�ت  �Ti ðj ' ê  
عاقل و غير فقيري واجـب اسـت   زكات واجب است بر هر حر و بالغ و   

كسي كه زكات مال بر او      :) منتها در تفسير غير فقير اقوالي وجود دارد       (
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واجب است و يا مالك حد نصاب زكات مال است و يا مالك چيزي هم           
آذوقـه، از   ) سه كيلو (ارزش آن است و يا كسي كه به اندازه يك صاع            

  .خرجي يك روزش زياد آمده باشد
به حقيقـت نزديـك تـر همچنـان كـه در روايـت       ) وقدر ميان اقوال ف  (

توانـد زكـات    صحيح نيز آمده است اين است كه زكات بر كسي كه مي           
كسي كه زكات مـال بـه دسـتش    : بگيرد واجب نيست و احوط آن است      

  .رسد، زكات فطره را ترك ننمايدمي
بر غني واجب است از طرف خودش و از طرف كساني كه خرجي آنها              

فرقي بين اين افراد نيست از نظـر        . فطره را خارج نمايد   با اوست زكات    
حر، مسلمان باشد و يا كـافر        كوچك و بزرگي و اين كه عبد باشد و يا         

-و همچنين كسي كه ميهمان هست نيز عيال و نانخور فرد محسوب مي            

البته درباره تفسير ميهمان اختالف وجود دارد و احوط اين اسـت            . شوند
هر كسي كه هنگام هالل ماه شوال بـه او ميهمـان   كه تعميم داده شود به      

  .شودگفته مي
بودن صدق كنـد،    ) و نانخور (همچنين درباره اعضاء خانواده، بايد عيال       

اين دو نفر هرچند نانخور حساب نـشوند امـا بـازهم            . مگر همسر و برده   
منتها در اين فرض زوجه نيـز   . الزم است زكات فطره آنها پرداخت شود      

پردازد حتي احوط اين است كه اگـر زوجـه نـانخور             مي زكات فطره را  
زكـات فطـره را     ) در صورتي كه توانايي مـالي دارد      (باشد  شوهرش مي 

  .بپردازد) غير از آنچه شوهرش پرداخت نموده(

�î ðj× ز%�ت  ()  
بـه عنـوان   ) گندم، جو، كـشمش و خرمـا    (تواند از غالت چهارگانه     مي
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ولـي بهتـر آن اسـت كـه از     . بدهديا قيمت آنها را  . زكات فطره بپردازد  
  .و خرما افضل است. غذايي كه مي خورد زكات فطره را بدهد

يعنـي  (خواهد قيمـت را    درباره كسي كه مي   ) از نظر منابع فقهي   (اقوي  
بـه عنـوان زكـات فطـره        ) جنسي هم ارزش غالت و يا قوت روزانه را        

  ري تواند اكتفا كند بـه هرچيـزي كـه قيمـت گـذا            بدهد اين است كه مي    
شود و لو اين كه لباس باشد مگر اين كه بخواهد جنس بهتر را كمتر               مي

) كه در اين صورت نبايد ايـن كـار را بكنـد           (از سه صاع قيمت بگذارد      
جاي گندم، جـو بدهـد ولـي چـون جـو جـنس       ه خواهد بمثل اين كه مي  

 Ĥن گونـه هم. پردازدبهتري است به ازاي هر صاع گندم، نيم صاع جو مي 
  . اين چنين بدعتي را ايجاد نمودكه عثمان

�î ðj*ان ز%�ت  '�  
ميزان زكات فطـره اسـت و      )  گرم حدود سه كيلو    7/2999(يك صاع   

و در اين    .شونداند حمل بر تقيه مي    رواياتي كه نيم صاع را مطرح نموده      
شير را بـه عنـوان زكـات        )  گرم 333حدود  (توان چهار رِطل    كه آيا مي  

  . است و احوط عدم كفايت استفطره پرداخت؟ مسئله اختالفي

�î Z ز%�ت  ðjو º  
شـود، بعـضي    با غروب خورشيد شب عيد فطر، زكات فطره واجب مي       

ولـي ايـن قـول مـستندي        . شوداند با طوع فجرِ عيد، واجب مي      هم گفته 
امتداد دارد تا قبل از خروج براي نمـاز عيـد و            ) فرصت پرداخت . (ندارد

قبـل از ظهـر     : ي ديگر گفتـه اسـت     قول. تا قبل از نماز   : قولي گفته است  
تا آخر  : تا آخر روز، قولي ديگر قائل است      : گويدشرعي، قولي ديگر مي   
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واجب است بعـد از اتمـام وقـت آن را قـضاء     : گويدعمر و قولي هم مي 
  . نمود

قـصد قربـت كنـد      ) براي نماز عيـد   (احوط اين است كه بعد از خروج        
مگـر  )  معصيت نموده است   زيرا اگر زكات فطره را كنار نگذاشته باشد       (

  .اين كه زكات فطره را قبل از خروج كنار گذارده باشد
اول وقتِ زكات فطره، داخل ماه شوال شـدن اسـت و   : قولي گفته است 

غروب خورشيد شب عيد است كه همـين        ) زمان آن : (گويدقولي هم مي  
مگر اين كه بخواهد قرضي را كه قبال بـه فقيـر داده             . دومي احوط است  

تواند اين حساب را تا قبل از       وي زكات فطره حساب كند كه مي      است ر 
  .، تأخير بياندازد)براي نماز عيد(خروج 

�î �ðjف ز%�ت  ,�  
نباشد احوط اين است كـه در صـورتي         ) از نظر منابع فقهي   (اگر اقوي   

است زكات فطره را به فقيـر غيـر         ) و سيد (كه زكات دهنده غير هاشمي      
ن است كه به هر فقيـري كمتـر از يـك        هاشمي بدهد و همچنين احوط آ     

و همچنين اگر اقوي نباشـد، احـوط ايـن          . ندهد) يعني يك صاع  (زكات  
  .است كه از شهرش زكات را منتقل به شهر ديگر نكند

Z و ب ز%�ت   � 1& ¡W ��I  
 عاقل را توجـه بـدهيم كـه    هدف ما در اين مختصر اين است كه انسانِ  

به ايـن كـه در مقابـل ايـن          . ايدم انديشه ن  ، اين حكم  تشريع دربارهبايد  
  بخشش كم، 

 و سپس خدا را شـكر كنـد و          .بزرگي قرار داده شده است    زيبا و   فوائد  
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سـيد  و با تصديق آنچه    ببيند كه آيا ندادن اين مال اندك با تصديق دين           
سـالمت عقـل   بـا  و به آن خبـر داده اسـت         )سلموآلهوعليهاهللاصلي( المرسلين

   ! !؟سازگاري دارد يا نه
وبا سالمت عقل سازگاري دارد كـه فـرد بخـل كنـد     ايمان  با  گونه   چه

ايمني و   ، دهنده آن  ييك صاع جو كه دادن آن باعث رستگار       نسبت به   
نـدادن آن خطـر   در از خطر مرگ و كامل شده روزه و زكـات اسـت و            

ت هيچ عاقلي احتياط    سحتي ممكن ني  ! قرار دارد؟ مرگ و رد شده روزه      
  . ز دست بدهدرا در اين مورد ا

 دين و    از مالكِ  د عاقل باي  ،و اگر اين دفع ضرر و اين استفاده هم نبود         
ايـن كـه     بعد از . كشيد خجالت مي  ، درباره ندادن اين مال اندك     ،دنيايش

در قرآن روي آن تأكيد شده و وعده رستگاري به دهنده آن داده شده و           
   :بر نماز مقدم شده است آنجا كه مي فرمايد

حتما رستگار شـده كـسي       «و ذَكَرَ اسم ربهِ َفصلَّى    ،  لَح منْ تَزَكَّى  َقد أَفْ «
  . 208»و نام پرودگارش را ياد نمود و نماز خواندكه زكات داد 

اي از عطايـاي   چرا به دستورات كسي كه تـو را مكلـف بـه دادن ذره        
در ! ؟كنـي  كه نزد تو است نموده است مخالفت مي       ،بزرگ و فروان خود   

توانـد در   باشـد و مـي    كه او ضامن رزق تو و زن و فرزندت مـي          حالي  
 تـو را از عطايـاي خـود محـروم نمايـد و عـالوه بـر                  ،صورت مخالفت 

 ن كامـل شـد  ، به تو وعده رستگاري، استدادهعطاياي زيادي كه به تو  
 تا پايان عمـر داده  ناگهاني، خطر مرگ نروزه و زكات و بر طرف نمود      

  .است
                                                 

تفسير به دادن زكـات فطـره شـده اسـت و            » تزكي«در احاديث از    ) 15 و   14: اعلي( 208
  .اندرا نيز تفسير به نماز عيد نموده» فصلي«
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 وقاحت ضعف ايمان و اسالم و پستي و         ز چيزي ج  منشأ ندادن اين مال   
خاطر انجام گناهي   ه  ب از جانب خداوند     ي خاص  شدن واگذاربه خود   يا  و  

   پناه بر خدا از تمام اين امور.عظيم، نيست
 . است)السالمعليه( از مهمترين اعمال اين شب زيارت امام حسين  .11

بـان شـب    هنگ بردن با تسليم اعمال بـه        ننيز از مهمترين كارها پايا     .12
نمود كـه قـبال      همان گونه كه شبهاي شريف ديگر را ختم مي         ،است

 .ايمدر مورد آن گفته

î  w ðjروز  �  
 روز  )السالمعليه(فقيه آمده است كه امام حسن       ال) يحضرهالمن(در كتاب   
 رو بـه همراهـان      ،كردنـد خنديدند و بازي مي   اي را ديد كه مي    عيد عده 

   :خود نموده و فرمود
اي بـراي خلقـش      عزوجل ماه رمضان را آفريد تا ميدان مسابقه        خداي«

اي  عـده ،طاعت و رضايت او با يكديگر مسابقه دهند     اباشد كه در آن با      
 .گـشتند اميـد   اي عقب افتاده و نـا     سبقت گرفته و سعادتمند شدند و عده      
كند روزي كه نيكو    و بازي مي   خنددشگفتا از كسي كه در اين روز مي       

 بـه خـدا     .بيننـد  پاداش گرفته و كوتاهي كنندگان زيان مي       كاران در آن  
انديشد كه چرا بيشتر عمل نيك ها فرو افتد نيكوكار ميسوگند اگر پرده  

كـردم و از شـانه كـردن مـو و           گويد چرا بد مي   انجام نداده و بدكار مي    
  . 209»مانندصاف كردن لباس خود باز مي

                                                 
  181/4: كافي 209
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s روز  �Cل ا vا è  
مي و نگهبـان آن روز و شـفيع          توسل به حـا    ،از كارهاي مهم   .1

 به اندازه بزرگي اين و اصرار در اين توسلقرار دادن او در اول آن 
بزرگي اين روز نيز بـه انـدازه بزرگـي تمـام اوقـات و               . روز است 

باشد زيرا اين روز وقت آشكار شـدن        حاالت او در ماه رمضان مي     
يـا   قرب ، رضا يا خشم   ، قبول يا رد شدن    دركثمره اعطاي جوايز و     

 ي بنـده  ، بـدين جهـت    . اسـت   شـقاوت  اي سعادتو  ) از خداوند (بعد  
سعادتمند بايد در اين مقام به خوبي ادب را رعايت نموده و آثار بد          
تمام گناهان خود را در روزها و شب هاي اين مـاه از بـين بـرده و                  

هاي الهي و الطاف خداوندي را كه در طول ماه ضايع كـرده      كرامت
تـوان بـا رعايـت كامـل ادب در يـك            الصه مي را اصالح كند و خ    

هاي خود در اعمال مهم ماه رمـضان را جبـران        تمام كوتاهي  ،ساعت
  .ها نموده و درجات برسدوگناهان را تبديل به نيكي

در اگر امكان داشت غسل نيز تاكيد شده است و سزاوار است          .2
سـايه پـشت    امكانش نبود مي توانـد در       رودخانه غسل كند و اگر      

ظـاهرا منظـور    ( اين كار را انجام بدهد تا كسي او را نبينـد  يديوار
  ).اين است كه سعي كند از آب رودخانه براي غسل استفاده كند

: انجـام آن بگويـد   غسل خود را با بسم اهللا شروع كـرده و بعـد از       
ـ           «  .ي الـدنَس  اللَّهم اجعلْه كَفَّارةً ِلذُنُوِبي و َطهرْ دِيِني اللَّهم أَذْهِـب عنِّ

ها  دينم را پاك گردان و پليدي      ،خدايا اين را كفاره گناهانم قرار بده      
   .»را در من از بين ببر

  كه شايسته است بـه جـا آورده و         آن گونه  نماز صبح را     آن گاه و  
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سپس خدا را شكر نموده و دعـايي را كـه از شـيخ بـزرگ محمـد                  
  ).يد به قسمت ادعيهمراجعه كن ( نقل شده بخواند)هسرّقدس(العمري 

خوانـدن   اندوه به خاطر غيبت امام زمان و دعا براي فرج او و     .3
  .دعاي ندبه

 ، را امام خود مـي دانـد  )السالمعليه(مني كه صاحب الزمان   ؤمكه   آن گاه 
 عدل كامل ، سلطان امتها، ناموس دنيا  ، امام زمان  ،كه حجت خدا  را  كسي  
 نشانه بـزرگ  وند،زديك خدا نفرج ، ماه كامل ،ها خورشيد تاريكي  الهي،
همـه   پـسر    ،پـسر پيـامبر   امامان،   همه پسر   ، امام پسر امام   اهللا، ة خليف او،

   . جان تمام جهانيان فداي او باد،پيامبران
 ،پوشـاند هايش جامعه عمل مـي  به وعده،كسي كه خداوند به وسيله او   

 فـضل،  گـستراندن  ، از بين بردن ظلـم    ، گسترش عدل  :هايي از قبيل  وعده
  .  و دين او بر تمام اديان،هابه قدرت او بر تمام قدرتغل

غصب حاكميت او از    ) ناظر(كسي كه امروز ناظر غيبت خود هست، و         
و  ،210سختي شيعيان در سلطنت كفار و بد كـاران        ) ناظر( ،طرف دشمنان 

بدحالي و ذلت آنان    ) او( .غصب اموال و  از بين بردن آبرو     و  قتل  ) ناظر(
   .بيندرا مي

 و عيد او بـه عـزا        ، خنده او به گريه    ،سنگيني   او به غم   يوشحالبايد خ 
  . باشدتبديل شده 

دعاي ندبه بخواند و مانند مادر بچه مرده گريه كنـد و        ) سالك بايد (و  
  .براي فرج او دعا كند

                                                 
نويسد كـه سـتمكران     الزم به ذكر است كه مؤلف عارف، اين سطور را در زماني مي             210

  .يعيان هستنددر ايران به اسم مشروطه در پي ستمي تازه بر ش
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w �Cز  �داب � Ä  
قبل از خروج از منزل به نيت انجام دستور خداوند با يك يـا               .4

دعايي را كـه در ايـن مـورد رسـيده           چند دانه خرما افطار نموده و       
، صـلوات و سـالم      بخواند زيرا در اين دعا نيـز امـامش ذكـر شـده            

 ! خداوند بر او و بر پدران و فرزندانش باد

صـراحت دارد در ايـن كـه         زيـرا دعـا      .مل كند أبايد در مضمون دعا ت    
نـشانه  رفتن به ديدار خداونـد اسـت لـذا بايـد           ) در واقع (خارج به نماز    

مؤدب  ، اگر بتواند بايد به اندازه بزرگي خدا.داشته باشدرا خدا  ديدار با   
و معرفت يابد نسبت به نعمـت خداونـد را بـر         . به ادب اين جايگاه باشد    

ديـدار  (حتي صرف دعوت به اين  . خودش زيرا كه اذن ديدار يافته است      
  ). نيز نعمتي بزرگ است(كرامت خداوند است ) كه مصداق لطف و

ـ  مخلـوق ضـعيف بتوا     كـه  )خيلي بعيد است   (هيهات هيهات ولي   د آن  ن
 .شكرگزاري نمايد و تواضع و احترام ،گونه كه شايسته اين مجلس است

توانـد  اي كـه مـي  بنابراين بايد همراه با اعتراف به ناتواني و بـه انـدازه          
   .سپاسگزار و متواضع باشد

نبايـد حـضور در ايـن       زان قدرتش عمل انجام دهـد       يم بهو اگر نتواند    
زيـرا از   . بدانـد كمتر از حـضور در مجلـس سـلطان زمـانش            را  مجلس  

 اگـر سـلطان     . به خصوص هنگام سخن گفتن با او       ،كندسلطان غفلت نمي  
از و  رد  طـ  او را از مجلـس خـود         ،بداند كه دل رعيتش جاي ديگر است      

 بـه  .نماينـد حضور او جلـوگيري و او را از عطايـاي خـود محـروم مـي      
دشـمن سـلطان    ) كه بنده مدام به ياد اوست     ( ،خصوص كه بداند اين غير    

 غفلـت از   زيرا كـه  گيرد  كه در اين حالت به شدت بر او خشم مي         ! است
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 دنيايي كه دشـمن     ،باشدچيزي جز دوستي دنيا نمي    ) به سبب ( ،پروردگار
   .باشدخدا و دوستانش مي

و بپرهيز از اين كـه ايـن مجلـس را كوچـك شـماري زيـرا اهـل آن                    
يقين و بندگان صـالح     شهدا و صد  و  مبران و رسوالن    فرشتگان مقرب پيا  

،  در بهترين حالت باشـند     ، شرمسار باش كه حاضرين مجلس     .خدا هستند 
خداي ) عظمت( مراقب   ، بر سر ايشان تاج كرامت     ، آراسته ،همگي مقدس 

هاشان جامه اشتغال به  بر دل،هاشان لباس توجه به خدا بر بدن،جليل بوده
هاشان انگشتر  در دست عصمت از معصيت،    باس  لجسمهايشان   و بر    ،خدا

بر پاهاشـان   . امساك، امساك از گشودن دستهايشان در معصيت خداوند       
    ... آلوده به دوستي دشمنان خداوندكفش منعِ

ولي سرت برهنه از عمامه مراقبت، و قلبـت آلـوده بـه محبـت دشـمن            
شتر و بر دستت انگـ    معصيت،   عصمت از  لباس   ازبرهنه  ت  بدنخداوند، و   

و پايت برهنه از رفتن به سـوي طاعـت خـدا            ،  بر بندگان خدا  كاران  ستم
  ! است

 و ببيني بدنت هاگر پرده از جلوي ديدگانت برداشته شدچه حالي داري  
هـايي اسـت    گرفتار انواع بيمـاري تهاي گناهان و باطن  آلوده به نجاست  

ـ        ! كه تو را از چشم ديگران مي اندازد؟        ر سـر   آيا با اين شكل و قيافـه ب
 اگـر   . حاضـر خـواهي شـد      ،سفره پاكان و بزرگاني كه هيچ عيبي ندارند       

 چـه   ، از همنشيني آنان پرهيز خـواهي كـرد        ،زيبايي باطني آنان را ببيني    
رسد به اين كه سر سفره آنان بنشيني و حتي اگر هزار جور چوب به تو                

 خود را به    ،شوي كه با اين همه پليدي كه در تو هست          راضي نمي  ،بزنند
   .آنان نشان بدهي

نياز اضطراريت را و ! و به وزر و وبالت   ! به بد حاليت نظر كن     ،برادرم
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و همچنين براي اين كـه  ! ات را بپوشاند اظهار نما   براي اين كه او زشتي    
 در كرم حضرت اله را بكوب آن گاه .هايت را به خوبي تبديل نمايد  بدي

  : و صدا بزن
بـه پـستي و     ! هابيچارهكننده دعاي   اي اجابت   !  كريمان ترينِاي كريم «

   تـو از مـن بـه خـودم          ،ذلتي كه نسبت به خـودم روا داشـتم رحـم كـن            
تري به خصوص در مثل چنين روزي كه مـرا دعـوت بـه ديـدار          مهربان

 پس راضي نـشو كـه آبـرويم پـيش          ، من مهمان تو هستم    ،ايخود نموده 
كه به مهمانانت هايي  كارم را اصالح كرده و از لباس    .هايت بريزد مهمان
ها و نقاص خود پوشـانده       تا بتوانم زشتي   ،دهي به من نيز عنايت فرما     مي

  .»و خود را بيارايم و آبرويم را حفظ كنم
 محـال   ،اگر انسان با اضطرار واقعي روي به درگاه پروردگارش آورد         

:  خود فرمـوده اسـت  كتاب او كسي است كه در      .است او را اجابت نكند    
»   جيبنْ يوء     أَمالس ْكِشفي و عاهْضطَرَّ إِذا دهنگامي كه  كه   اي كسي    ،الْم

  اش را برطــرف مــضطر او را بخوانــد او را اجابــت نمــوده و گرفتــاري 
  .»211نمايدمي

 ،اغلـب مـردم   .  بنابراين بنده بايد اضطرار را در خود به وجود بيـاورد          
 .دروحيات بدي در خود به وجود آورده و از صفات خوب غافـل هـستن              

تا به خاطر حيا و پوشاندن      . كشندبه همين جهت نيز از خود خجالت نمي       
ـ   ،كـشند هاي خود خجالـت نمـي     ها و رسوايي  زشتي خـاطر حيـا و   ه  تـا ب

 و اگر در اين مـورد      .هاي خود مضطر شوند   ها و رسوايي  پوشاندن زشتي 
- ناشي از چيزهايي است كه به طور اتفاقي شنيده      ،عملي هم انجام بدهند   
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 ،آورد خجالت و شرمي را در آنها به وجـود نمـي           ، مسموعات آنها   و اند
نان خجالت بكشند كه بـه اضـطرار برسـند و اگـر             چچه رسد به آنكه آن    

 اجابت نيز به دنبال آن آمـده        بيايد،شرمي كه به اضطرار برسد به وجود        
   .گرددو گرفتاري برطرف مي

ته و از رد  قلـب او شكـس  ،كه هنگام عيد است  عالمت اضطرار نيز اين     
ــو و.شــدن بترســد ــدوار عف ــوده  امي ــضل او ب ــرم  ،ف ــه ك ــدواري ب  امي

 به انتظار رحمت و عنايت خداوند باشـد و          .پروردگارش را بيشتر نمايد   
 كه بندگان صالح او هستند و ترس خود را با مالحظه ايـن كـه           آن گونه 

 در  . از بـين ببـرد     ،امروز روز جايزه دادن و بدست آوردن فضيلت است        
 نگريـسته   ،ال با گوشه چشم به عظمت خدا و بزرگي جنايت خود          عين ح 

كنـد و    رفتار مي  ،اند به دامن عفو فراوان او پناه آورده       مقصرين،و مانند   
ديدن آثـار قبـولي      تمام سعي و تالش او براي استغفار و جلب رحمت و          

   .است
 ،باشـد  مـي  )الـسالم علـيهم (و به نگهبانان و حاميان خود كه از معصومين          

ناهنده شده تا او را شفاعت نمايد و خداوند را به حـق و آبـروي آنـان                 پ
 از فـضل    ،دهـد كـه او را بـا عفـو خـود اكـرام نمـوده               نزد خدا قسم مي   

 بـه   ، صورت كريم خود را از او برنگردانده       .مخصوص خود محروم نكند   
حـزب و دوسـتان     اعـضاء    كه با    آن گونه قبول نمايد و     خاطر آنان او را   
   . با او نيز معامله كند،كندخود رفتار مي

گردد كه فـيض قدسـي شـامل        از به وجود آمدن اين حاالت معلوم مي       
 بايد خدا را به خاطر نجات و رهايي از هـالك            )حال( .حال او شده است   

 از غفلـت و     ، با ياري گرفتن از پروردگـار خـود        ،ثنا گفته و از اين ببعد     
  . دور بداردرا خود  ،انجام كارهايي كه باعث هالكت دائم است
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 فقـط در    ، پروردگـار گفتـيم    فـران غ به   ياضطرارنياز  آنچه درباره آن    
گناهان بر اعضاي بدنش از  نجات ،آيد كه با چشم دل   كسي به وجود مي   
 بلكـه   ، آن هم نه مجازات    . بر روح و جانش را ببيند      ،و پليدي عيوب دل   

هـا  يهـا و پليـد    واقعا اين مطلب را درك كند و بفهمد كه ايـن نجاسـت            
تر از چيزهاي كثيف اين آدم و بد بوتر از مردارهاي بـو  تر و كثيف  نجس

  .گرفته دنياست
اگر كسي خـود را در پيـشگاه سـرور و رسـوالن و ائمـه طـاهرين و                    

 چه حالي خواهد ، فرض نمايد،فرشگان مقرب و ساير پيامبران و رسوالن      
آرزو  ،فكر مي كنم اگر انسان يك دهم ايـن رسـوايي را داشـت    . داشت
  . كرد زمين او را فرو برد تا از اين رسوايي رهايي يابدمي

 با ايـن كـه نـزد خـداي          ، هنگام فرض رسوايي بين مردم     صديقه،مريم  
 ِمت قَبلَ هذا و كُْنت َنسياً        يا لَيتَني « : گفت ، پاك بود  ،عزوجل و فرشتگان  

ه اى كــاش، پــيش از ايــن مــرده بــودم و يكــسر فرامــوش شــد، مْنــسِيا
  .»212بودم

به هر صورت تمامي ما به پوشش زيباي خدا محتاج بوده و اگـر ايـن                
  .پوشش از ما برداشته شود رسوا خواهيم شد

هاي زيباي او همين شكل انساني است كـه اگـر از مـا              يكي از پوشش  
 زيـرا شـكل     .شويمصلب شده و مردم شكل واقعي ما را ببينند رسوا مي          

 مثال كسي كه صفت غضب بر او        .تروح متناسب با اخالق و صفات اس      
لـق   مگر ايـن كـه خُ   ،قالب روح او به شكل سگ خواهد بود       غالب شود،   

 خشم تبـديل بـه شـجاعت شـده و           ،خود را با داروي حلم معالجه نموده      

                                                 
  23مريم  212



ويژه ماه مبارك رمضان/   200  

 تغيير يابد و همين طور ساير اخـالق         ،شكل سگ به شكل انساني شجاع     
   .و صفات

ـ          ،به همين جهت گذشتگان     سـيماي خـود را      ،ره هـر روز بـا آينـه و غي
كردند تا مطمـئن شـوند كـه تغييـر نكـرده و مـسخ نـشده و        بررسي مي 

 شكل هاي حقيقي گاهي اوقات بـه        نپوشش خدا همچنان باقي است و اي      
   .ديدندها ميشود و مردم را با اين شكلبعضي از اوليا نشان داده مي

جلـوي  پـرده را از  « : روايت شـده اسـت كـه       )الـسالم عليه(از امام سجاد    
ها را به او نـشان داد و او     ديدگان شخصي برداشته و شكل واقعي حاجي      
   .213»در ميان جمعيت فقط دو نفر را شكل انسان ديد

�-(? ی�د ا$�م ز$�ن  �ç ا.  /0(  
 مصيبت غيبت او را به ياد آور        ،هنگام بر پايي نماز به صورت جماعت      
مخصوص امام زمـان   از حقوق ،و به ياد داشته باشد كه امامت نماز عيد        

   . و برپايي آن از كارهاي معروف اوست)فرجهتعالياهللاعجل(
اش خيـره   چون در روز عيد خود را آشكار كند ديده همگان بر زيبايي           

   .گردد
اش سرازير شوند و مردمك چشمانشان از       ارواح آنان به سوي زيبايي    

   .اش هوس گلزار نمايندفرط زيبايي
اش را تحـسين  با ديدگان شاد كـه زيبـايي   عيد من آن روزي است كه       

  .214 را ببينمييكند آن زيبامي
                                                 

  257: تفسيراالمام 213
214 رََفإذا أسِفت ي يَت عيدٍوم زاحمت َلعى حِنسها أبقبيلةٍ كلِّصار   
 فأرواحم َتهصو ِلبهاعنى جماِلم أحداُقو نْم ِمهح ي حديقةٍها ِفِنس  
 كلُّ ِعو يومٍندي عيدي هى ِب أر اها ِبمالٌجريرةٍ َقينٍع محي  
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 بـا ديگـران     )الـسالم عليـه (جاي نماز با امام     ه  آيا اين مصيبت نيست كه ب     
هـاي نمـاز     خطبه )السالمعليه(نماز بگذاريم اگر به جاي ديگران امام زمان         

 روزگار ما  ،و اگر او در ميان ما بود      ! ؟خواند چه حالي داشتيم   عيد را مي  
   .چقدر با امروز فرق داشت

 از قبيـل بركـات و       ، به آنچه در روايات درباره او آمـده بنگـر          آن گاه 
 برچيده شدن بساط ، گسترش عدل، حضور او،)السالمعليه(انوار امام زمان 

 ،ها كامل شدن عقل   ، رواج ايمان  ، احترام قرآن  ، عزت اسالم  طغيان،ظلم و   
   . از بين رفتن تفرقه و نفاق اصالح اخالق و،تزكيه دلها

SمNOVW(~:���ت �� ا$�م ز$�ن     )TUا
 با صداي بلند او را مورد خطاب قرار ده و بـا زبـان شـوق بـه                   آن گاه 

  : حضرت قدس او عرضه بدار
ِصلُ يومنَـا مِنْـك بِغَـدِهِ                 « لْ يتـَّ بِيلٌ فَتُلْقَـى هـ سـ دمنَ أَحا ابي كلْ إِلَيه

ى نَرِد منَاهِلَك الرَّوِيةَ فَنَرْوى مَتى نَنْتَِفع مِنْ عذْبِ مائِك فَقَـد            فََنحَظى متَ 
              و نَرَاك َتى تَرَانَا وناً ميا عفَنُقِرَّ مِْنه كنُرَاوِح و َتى نُغَادِيكى مدطَالَ الص

 راهي هست تا    آيا به سوي تو   ! اي پسر احمد  .  َقد َنشَرْت لِواء النَّصرِ تُرَى    
! ؟گـرديم مند مـي  ها را با تو سپري كرده و بهره        روز كي ؟مالقات شوي 

ات شـده و سـيراب       فراوان و سـيراب كننـده      هايچشمهچه زماني وارد    
 چـه هنگـام از آب گوارايـت         ،تشنگي زياد ما طول كـشيد     ! گرديم؟مي

   را ديـده و مـا نيـز تـو را            مـا  كي! سرورم! مواليم. استفاده خواهيم كرد  
  . »215اي در حالي كه پرچم پيروزي را بر افراشته،بينيممي

چه زماني يكديگر را ديده و چشمان ما از ديـدار تـو روشـن               ! مواليم
                                                 

  .فرازي از دعاي ندبه 215
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يق حقـاً شويم؟ و آن گـاه مـا را از        گردد و با راهنمايي تو هدايت مي      مي
 نـاداني از بـين رفتـه و         ،ام به دست تو باز شده      گره ،امورمان آگاه كرده  

   .شودمل ميكماالت كا
آيا با ! دانستمكاش سرنوشت خود را مي    ! اميد و آرزويم  ! آقا و مواليم  

آيا از وصال گوارايت سـيراب      ! ؟نور جمالت ديدگانم روشن خواهد شد     
هـا و انـدوه      روانه قبرم شده و بـا غـصه        ،يا با اين اندوه ها    ! ؟خواهم شد 

  ! ؟رومفراوان از دنيا مي
شته و اميـد وصـال شـما و    ا كـ رن  مـ طوالني شدن جدايي شما     ! آقايم

حـالم چگونـه     .كندام مي هاي ظهورتان فرموديد زنده   آنچه درباره نشانه  
   .هاي در روايات و انتظار ظهور شما و آثار آن نبود اگر وعدهبود

ها و انتظار ظهور شما     را با اين وعده    درود و سالم خدا بر كسي كه ما       
زيرا اين مطلب امروز باعث زندگي  .زنده كرده و ما را از آن آگاه نمود     

   .بندگان مشتاق به شما و به وصال شماست
   :گويدو زبان حال همه ما مي

ــ ،ي دادگــاه آيـين عــشق را أانــد و اعـالم ر مـرا وعـده داده     خير أ بـه ت
   . در حالي كه آيين عشق آيين من است.اندانداخته

ش نـوازش   اهايم را بـا وعـده     دل را با ياد محبوب شاد گردان و گوش        
  .216كن

ها بر   اين سختي  ،دانستم كه گشايش بعد از سختي است      اگر نمي ! آقايم
 ولي بـه ايـن      .دل و جان ما بيش از آن بود كه بتوانيم آن را تحمل كنيم             

 تحمل آن براي ما آسـان اسـت و     ،ها عالمت گشايش است   جهت كه اين  
                                                 

   ي ِل الحب دينُ الحب دينِمْكح واُلَطوني و امدوِعوني أُدوِعأُ 216
 رحِورِْكذِ ِب القلبْن المو أِع يِنحْنه ِعددس يي يا أِخِعم  
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هـا محبـوب    ايـن سـختي  ،رسـيم بدين جهت كه بدين وسيله به شما مـي  
  . ماست
 بـا يـاد     ، منتظر امر شما هـستيم     ،آخر رسيد   به ،مدت سپري شده  ! آقايم

   .كنيمشما زندگي كرده و آثار ظهور شما را جستجو مي
اي سراسر  سابقهكار سخت شده و ظلم و ستم فراوان و فساد بي          ! آقايم

 هواي نفس نيز ضميمه آن شده و آتش هواهاي          ،گيتي را فرا گرفته است    
 به وسـيله آن شـهرها       .ور گرديده و گيتي را سوزانده است      نفساني شعله 

  . اندها و حيوانات از بين رفته و انسان،نابوديها  آباد،خراب
  شـكايت    و فقـط بـه شـما       ، پوشـيده بـرمال گرديـده      ،بالها زياد ! آقايم

  . كنممي
 زيرا بال   ،تر است ها سخت جدايي و هجران تو از تمام اين سختي       ! آقايم

  .  نعمت و اذيت در مقابل تو راحت استبه همراه تو
  ! آقايم

 فـدايت  .نمايدرا به تو نزديك مين اگر اين انتقام م ! از من انتقام بگير   
  ! گردم در آن شتاب كن

 آزمـايش  ،را در عشقم بـه خـودت   ن  خواهي م اي كه مي  و با هر وسيله   
   .من آنچه رضاي تو در آن است انتخاب خواهم كرد! كن

 زيرا اگر تو نباشي من هم ، سزاوارتريمبه من از خودو در هر حال تو     
  . 217م بودهنخوا

  ! آقايم
                                                 

٢١٧  ِب   يالِفيه ائِت ِف كانَي إنْالِف َتوكع ِبلْج ْلِعه جداكا ِفت  
   فيه رضاكاتياري ما كانَاْخَف   يِنرِْبَتي هواك اْخ ِفتْئما ِشو ِب 
  والكا ِلنْ أُكم َلى إذْي أوَلِب  نّي  ِم أنتِ حالةٍى كلَِّلع َف
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 در راه عـشق تـو هـر    اي هـالك تـو،  هر زنده) بلكه(قبيله اي فداي تو   
   .برداي از نابودي لذت ميموجود زنده

برده تو هرگز تقاضاي آزادي نخواهد كرد اگر تو او را رها كني او تو                
   .كندرا رها نمي
اي اي هرنوع شكنجه  ايي كه با جالل بزرگ خود آن را پوشانيده        آن زيب 

   .218داردرا در اين جا گوارا مي
  ! آرزويم! مواليم

 كـنم، در  از تو تمنا مي    ،به او رخصت بده   ) خداي من (من دلم آب شده     
   .ت آرزوياست براي) تو(باقيمانده او 

 خوابيدنم گويا من در رابطه با ، دستور بده خواب در چشمانم گذر كند
  .كنمدر حالي كه مطيع هستم تو معصيت مي

 رازي بـر مـن وحـي      آن گاه  خواب وهمي بر من عارض شود     شايد در   
   219!شود راز تو
  ! حبيب من

 و فنـاي مـن      تـاب روحِ آرزو را نداشـت،       ،هرگاه باقيمانده جـان مـن     
   ...مقتضاي بقاي تو شد

 ديـدارت    حمايـت كنـد و از      ،و شيوه عشق از سنت چشم بر هم نهادن        

                                                 
  الكا الِهذََّلَتسى اِوه اْلفي سبيلِ    حيك ِبك هاِليي الح ِفكَل  ٢١٨

 عبقٍّ رِدم لََّخو َتَل   قٌْتِع َل يوماًقَّا ريتع الكاا َخنه م  
  اكاَن ه العذاببذَعَت اس وهام   اللٍجه ِبَتبجمال حج ِب

٢١٩  َلذنْاْئ قلبي َفذاب َته يّناكم   رَ ِلةٌفيه بقياكاج  
  اكاص عطيعاًه مكأنّي ِبَف   يِنَفج ِبرَّم ي أنْضم الَغرِؤمأ 
  اكارّا إلي ِسرّي ِسوحيَف   مهو اْلي ِلضرُع ينامِي المسى ِفع َف
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  ...محروم گردد 
شايد پيش از مرگم به وسـيله آن        ! سياهي چشمي براي من باقي بگذار     

  . 220كسي را كه تو را ديده است ببينم
  ! آه

پلـك  كجاست براي   بلكه  ! آن تيري كه افكند كجاي من است؟ هيهات       
   221!ت را بردارد؟ از خاك پايايكه بوسهچشمان من 

  ! مواليم
هرباني از سوي تو آيد و هستي من هم در مشتم اي با ماگر مژده دهنده
   222 آن را بگير: خواهم گفت،قرار داشته باشد

  ! اي امام من! و مواليم! مسرور
 و  مـن نياز   من، به     به فقر  ، من عوض به خ  ، به ذلت من   ،به شكستگي من  

   ...نيازي توبه بي 
 چـون مـن يكـي از ضـعيفان تـو            ،را زير دست خائني واگذار نكن     ن  م

  . 223هستم
 كه درباره رسيدن و وصل شدن به شـما و لـذت ديـدار               آن گاه ! آقايم
 خـود   جـوار بـه   را  انديشم و در مورد احوال كـساني كـه آنهـا            شما مي 

                                                 
  اكاَقي بناِئى َفَضَت اْقي وِقمر   منّي التَّروحِ ِبشعَنو إذا لم َت  ٢٢٠

 و حمتنّةُ سالهو الَغةَّنى س ضِم   وِنُفجرِّي و حمْق َلتاكي   
  آكا رنْها مى ِبي أروِت مبلََق   ي يوماًعلِّ َلةٌَلْقي م ِلقِب أَ

  راكا َثمْث َلنِْفالجيني ِبعِل    هيهات بل أينَتما ر منّي ِمأينَ  221
  اكا هتْلي ُقِتَضبي في َقجودِ وو   فٍْطع ِبكْن ِمو جاءبشيري َلَف  ٢٢٢

  ناكاِغتي ِبفاَققاري ِبِتاْفِب   يخضوِعي ِبلِّتذَي ِبسارِِكاْنِب 223
  اكاَفع َضن ِمتحبإنّي أصَف   ان َخدٍْل ِجيوِني إلى َقْلِكال َت 
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 بـا  ، به ديـدار جمالـت نمـوده   موفق ، به آنان احسان كرده   ،نزديك نموده 
 بر آنـان    ،هاي توحيد  با نوشانيدن جام   و ،تعليم خود آنان را بزرگ داشته     

 بـه آنـان كرامـت    ،شته و شرافت آمدن در محفل اهل توحيد را        منت گذا 
 شـكافته شـده و از       ، نزديك است قلبم از حسرت     ،كنممل مي أ ت ،نمودي

  . غيرت دو تكه شود
    ...! آه آه
  !  كه مثل قلب من باشدزشت باد قلبي! آهاي

 جگـر كنـد و اي     را سعادتمند نمـي   ن  پاگيزگي م ! اي پوست و بدن من    
   .224!  بايد پاره پاره شوي،بدون ديدار! من

 زيرا زيبـايي تـو قابـل        ،خواهان شما با ساير مشتاقين فرق دارد      ! آقايم
ها ها نبوده و بزرگي تو مانندديگر بزرگي مقايسه با زيبايي ساير معشوق    

 و  خواهش به اين جهت كه شما محبوبي هستي كه علت ايجاد            ،باشدنمي
ي انجام هر كـاري بـه شـما          و او در هر حال و برا       اي بوده ت خود محبت

   .احتياج دارد
زيبـايي  ) اصـال ( ، بلكه در عالم محـسوسات     ،ولي ديگران چنين نيستند   

و بزرگـي   باشد  اي از زيبايي شما     ظهر گوشه  مگر اين كه م    ،وجود ندارد 
  . ناشي از يكي از آثار بزرگي شماستاين كه نيست مگر 

و ) الاهللاالالـه   (يـل   و اگر هر زيبا رخ و كامل صورتي تو را ببينـد تهل            
  .225تكبير خواهد گفت

زيرا زيبايي شما مظهر زيبايي خداوند زيبا و زيبايي ديگران از مظاهر            
بـزرگ و   ) خداونـد ( زيبايي شماست و نيز بزرگي شما مظهـر بزرگـي           

                                                 
224 وْلا ِج يدي بعقا َل النَّدستم سيدِع وتتََّفَتْل َفقاءِ اللِّيرَي َغدِِبا َك ي   
  رابَك و مالًلِّه مو رآك كانَ ورةً صلُِمْك ينِس الحو لو أنّ كلَّ 225
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هـا و   شما منبع همه بزرگـي    . بزرگي ديگران برگرفته از بزرگي شماست     
   .ها هستيدزيبايي

 سـحر   عـاي هـا در د   ترين بزرگ ها و بزرگ  ن زيبايي منظور از زيباتري  
   .226ترين نور خداترين و درخشندهباشيد و شماييد نورانيشما مي

 ،هـاي ديگـر نيـست    جدايي و دوري شما مانند جدايي محبوب      همچنين  
 :گوينـد  مـي  ، را تـرك كننـد     دوسـت خـود   هاي ديگـر    زيرا اگر محبوب  

كـردن محبـوب سـرزش     و به خاطر تـرك    » او را تر ك كرده     ،محبوب«
 ولي اگر شما كسي را تـرك كنيـد مـردم او را    ،گردد نميدوستمتوجه  

ي ونه تـسلّ گكند و هيچ   سرزنش نموده و خود نيز خودش را سرزنش مي        
 ،وفا بوده يا به دوست خودتوان گفت شما بي زيرا نمي،خاطري نيز ندارد

   .مند نيستيدعالقه
ي و وفاي تو بيش از دوسـتي و         اعتقاد دارند كه دوست   تو   انهمه دوست 

شـود آنـان     بنابراين اگر آنان را ترك كني معلـوم مـي          ،وفاي آنان است  
  . اند و كم محبتي آنان نشان دهنده ناداني آنان استكوتاهي نموده

مگر اين كـه    . كسي كه از تو بريده است زيانكارترين زيانكاران است        
يده و هجـران شـما      ي داده و بگويد در آينـده بـه شـما رسـ            خود را تسلّ  

  .تر از ديدار شماستپاداشي براي او در پي دارد ولي چه پاداشي بزرگ
  ! همه فداي تو! مواليم

بِنَْفِسي أَنْـت مِـنْ تِـالدِ       ]  يحاذَى[بِنَْفِسي أَْنت مِنْ أَثِيلِ مجدٍ ال يجارى        «
        س مِنْ َنصِيفِ شَرَفٍ ال يـ ى بِنَْفِسي أَْنتمٍ ال ُتضَاهنِع    ار تَـى أَحـى إِلَـى ماو

                                                 
 و ُكلُّ جماِلك جمِيلٌ اللَّهم اللَّهم إِنِّي أَسأَُلك ِمنْ جماِلك ِبأَجملِهِ    : فرازي از دعاي سحر    226

اللَّهم إِنِّي أَسأَُلك ِمنْ ُنورِك ِبـأَْنورِهِ و ُكـلُّ ُنـورِك نَيـرٌ               ... إِنِّي أَسأَُلك ِبجماِلك كُلِّه   
  .اللَّهم إِنِّي أَسأَُلك بُِنورِك كُلِّه
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]أَرأَج [                   أَي و فِيـك ِخطَـابٍ أَصِـف أَي تَـى وإِلَـى م و اليو ا مـي فِيك
 جـانم فـداي   . نـدارد ي كـه همتـاي   اصـيلي  بزرگواريجانم فداي   . َنجوى

چگونه و ! ؟ تا كي برايت سرگردان بوده و تا كي        . ندارد نظيرشرافتي كه   
   »227! ؟ بگويماتبا چه زباني درباره

در مملكت تو   جلوي چشمان تو    براي من سخت است كه ببينم ديگران        
و بر پيروان و حتي بر خويشاوندانت حكومت كرده و آنها       نموده  تصرف  

  . دنشنوخواهند ولي جوابي نميبه تو پناه آورده و از تو كمك مي
اين كشورهاي ماست كه كفار بـدون اجـازه مـا در آن داخـل         ! سرورم
رانند و آنچه بخواهند با مال و جـان مـا      بر ما حكم مي    ند و در آن   شده ا 

   228! مي كنند واين سلطان ماست كه مانند اسير دربندي است
إنّا للّه و إنّـا      هاي زياد هاي دردناك و سختي   پناه بر خدا از اين مصيبت     

 در حـالي كـه      ، نبودن تو و طوالني بودن غيبتت       از مصيبتِ  إليه راجعون 
اند كه چوپاني بر آن نبـوده و گرگهـا     نند گله گوسفندي شده   شيعيانت ما 

 گروهي را خورده و گروهـي را بـراي          ،انداز هر طرف به آن حمله كرده      
  .كشندذخيره مي
ايـن   هاي شما بـه خـاطر      ولي ناراحتي  ،هاي ما بود  اين مصيبت ! سرورم
آورد تـا   بيـشتر بـه درد مـي      را  تر بوده و دل مـا       سختما   براي   ،مطالب

فت شما به شيعيانتان أ زيرا از ر،آيدهايي كه به خودمان وارد مي   يبتمص
   . آگاهي داريم،ت و غيرت قلب شماو رّق

 نبـود كـه از ربـودن خلخـال زن     )السالمعليه(مگر جد شما امير المومنين  
                                                 

  .فرازي از دعاي ندبه 227
شد مؤلف كتاب ستمهايي را كه در اواخر حكومت قاجـار           همانطور كه قبال هم اشاره       228

  .كند مطرح مي)السالمعليه(بر اين كشور رفته است را با امام زمان 
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اگـر مـسلماني از ايـن       « :فرمـود ذمي توسط معاويه شكايت كرده و مي      
   .»دانميمطلب بميرد او را قابل سرزنش نم

  پس شما چه حالي داريد وقتي كـه بدانيـد بـا زن هـاي مـسلمان چـه                    
خداود قلبت را   ! برندآنهارا اسير نموده ومو و پستانشان را مي        .كنندمي

  ! ياري كند اي آقاي من
سرور مردم محمد مـصطفي و بـه علـي          شكايت ميبرم به خداوند و به       

شـيران  به امان هدايت و  ام،مرتضي و به سرور بانوان و به پدران پاكت       
طيـار در ميـان فرشـتگان    ) جعفر(درنده نبرد و به حمزه سرور شهيدان و  

  .اوضاع بدو  از اين پيشامدهاي ناگوار ،مقرب
 سرورشان را بـه آنـان   ،بندگان گرفتارت را ياري كن اي ياور خواهان      

 حاكميت كفـار    ، ستم ستمكاران  اوو با   ! ترين مهربانان بنمايان اي مهربان  
 در فرج آنان  ، خود هاي مخالفين را از آنان دور كن و با فرج ولي           حيله و

و بعد از پر شدن زمين از ظلم و جور آن را پـر از قـسط و                  ! تعجيل نما 
 و بهـره    بنمـا منين را به جمال ولي دين روشـن         ؤديدگان م ! عدل گردان 

عـدل فـراوان و     ! آنان را با ظهور جاللش در ميان جهانيان بيشتر گردان         
 حق را برپا و باطل را       اوو با   ! كومت بزرگ وعالي خود را آشكار نما      ح

 از  اوبـا   !  حاكم و دشـمنانت را خـوار فرمـا         اواوليائت را با    ! از بين ببر  
هايت در  و در انجام وعده   !  برگزيدگانت انتقام بگير   ستمكاران و دشمنانِ  

ين اي راسـتگوتر  ! منين و عاقبت پرهيزكاران تعجيل فرما     ؤمورد ياري م  
  .راستگويان و تواناترين توانمندان

 نسبت بـه ايـن امـر اهتمـام     ،ن دريا فرورفتهآو خالصه اگر سالك در     
 ، به طور طبيعي حـال او تغييـر كـرده   ،ورزد و از اين فجائع دلتنگ شود      

  . گرددخوشحالي او به اندوه و عيد او به عزا تبديل مي
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يابـد  حضور مي محل نماز عيد     درتگي  كسش با حسرت و دل   ) آري او (
   .ته استسكشخداوند متعال نيز نزد دلهاي و 

ـ  كـه هاي سـابق را     و اگر حسرت      و خـاطر فهميـدن نقـائص بـاطني       ه  ب
حسرتي كه از غيبت امام زمان پيدا       (به آن   باشد،  ميهاي روحي   گيتيره
ضميمه نموده و در حالي كه مشغول خواندن دعاهاي وارد در راه  ) نموده
ي شـرايط  خود به سوي مصال حركـت نمايـد در چنـين            باشد از منزل  مي

و  مالـك نفـسها   تمامي اسباب پناه بردن به درب فـضل و كـرم و جـودِ      
   .آيد براي او بوجود مي،وجودارواح 

 بدون سـقف نمـاز      ي در فضاي  ،به نيت قرار گرفتن در سايه محبت خدا       
 از  ،عت از گناه به طا    انتقال ،خوانده و به نيت فروتني براي رب االرباب       
 بر خاك بنشيند تا روح توجه ،تكبر به تواضع و از ديدن خود به مقام فنا

 زيرا توجه به قبله كردن يعني بريدن كامل از همه و            ،در نماز كمال شود   
 همه اشياء و مالك و خالق آنها و منظور از ايـستادن             سرپرستتوجه به   

 سهـرا  تـرس و اميـدواري و شـوق و       تحـاال كه  روي دو پا اين است      
  .كمال يابد

 بـه همـين جهـت بايـد بـراي           ،دارد  تكبير اهميت زيـادي    ،در نماز عيد  
در كتاب مصباح الشريعه به نقـل       . بدست آوردن روح تكبير تالش نمود     

   : آمده است كه فرمودند)السالمعليه(از امام صادق 
 ،اي كه تكبير بگويد ولي قلبـا از حقيقـت آن روي گـردان باشـد              بنده«

به عزت و جاللـم قـسم       ! ! كني با من نيرنگ مي    :گويدميخداوند به او    
 و  ويذرام به من نزديك شـ      ذكرم محروم نموده و نمي     رينيتو را از شي   

   .»از مناجاتم لذت ببري
مطلب مهمي كه انسان بايد آن را رعايت كند اين است كـه بدانـد در                
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) تعظمـ (گونه بايـد مراقـب      چخواهند و   رابطه با اين نماز از او چه مي       
 به اين جهت كـه تكليـف بـه          ،خداوند بوده و چه حالي بايد داشته باشد       

ور ضنماز گرچه همه جا از باب عنايت لطف و احضار بندگان به مقام حـ    
است ولي در بعضي از آنها جهت ترس بيشتر بوده و بعضي ديگـر فقـط     

   .جهت ايجاد رغبت است
س از خـشم و      ولي در مقام تر    ،مثال نماز آيات از روي لطف و عنايت       

   .د تا از شمول بال امنيست حاصل كرد،نازل شدن بال واجب شده است
 ،خالصه تشريع عيـد و نمـاز آن بـه منظـور اظهـار رأفـت و رحمـت                  

 اجازه عمـومي در ايـن       .گستراندن جود و كرم و بخشش به رعيت است        
كند كه بساط قهر و غـضب برچيـده و بيرقهـاي الطـاف              مقام اقتضا مي  
شته شود و خوف و ترس بـا ايـن امـر سـازگاري نـدارد                پروردگار افرا 

  .گرچه بنده مرتكب گناهان جهانيان شده باشد
s روز و� � ا � ? � v ش 1 ا' e  

در اين منزل از منازل سالك جا دارد به خداوند خوش گمان بوده و به        
بـه انـدازه    زيـرا    .هاي بزرگ و عطاياي عاليه او اميد وار باشـد         بخشش
عطوفـت و   و خوش زباني نمودن هنگام طلـب         ،داوندگماني به خ   خوش

و  جـوائز بيـشتر شـده        ،هـاي خداونـد   اطمينان به وعـده   و  رعايت آداب   
  . نمايدنام سعادت خود مي و ن گرفتهابرهاي جود باريد

 احتمال خوف از خداونـد و خـشم او وجـود            بندهدر اين وضعيت براي     
در (فضل او را به ميد و ابوده بدگمان هاي وعدهمگر كسي كه به . ندارد
تقويت نكرده باشد و احتمال بدهد الطاف خداونـد شـامل حـال او              ) خود

نشود و ممكن است كسي به خاطر بد گماني در چنين اوقاتي از لطف و         
   .مت الهي محروم شودحر
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 الزم است كه اميد بنده به نديده        ،بنابراين به حكم عقل و ادب و ايمان       
نعمتهاي خداوند و رسيدن بـه آرزوهـا و          بخشش   و عفو   ،اهاننگرفتن گ 

   .تر از ترس از مجازات و ذلت و خواري باشداهداف قوي
 خود را در ميان آنـان وارد   وليچه از بندگان صالح خداوند نباشد      گرا

آورد خواهنـد   دوستان خداوند بـه او روي      . با صورتهاي آبرومند   ،نمايد
 خداي متعـال بـه ايـن    ، گناهان سياه شده باشد    تاريكيگرچه روي او از     

 احـسان در چنـين اوقـاتي بـا         بـودن  زيرا فراگير    ،نمايد توجه نمي  همسئل
 بنابراين هيچ مـانعي در راه شـمول بخـشش و            .حكمت او مخالف نيست   

   .باشدگسترش جود و فضل خداوند نمي
نمازگذار بعد از توجه به اين امور و تأثير گرفتن از آن با حياء و اميد                

اضر شده و با شرمساري به گوشه چشم نگريسته و بـا       ح ليصمزياد در   
-ماز مين ، آنشرايط مي دوزد و با آداب و هر دو چشمش رااميدواري 

 با رعايت   ، هركدام كه مناسب با حال اوست      ، يا با جماعت   ي فراد .خواند
  . بهتر است البته اگر بتواند با جماعت بخواند ،اخالص

كه خواند  ميچهار ركعت    يا   ولي اگر خواست فرادي بخواند دو ركعت      
 و  ضـحي  بعـد  ركعـت    دو و شـمس و در       سوره اعلي ركعت اول    در دو 
 مكبيرة االحرا ت: گويد را خوانده و در ركعت اول هفت تكبير مي         اخالص

قرائت كه بعد از هركدام از آنها دعـاي معـروف           هر  و پنج تكبير بعد از      
 اگـر  ،مـي رود  تكبير ديگري گفته و بـه ركـوع       آن گاه  ،خواند مي 229را

 دعاي ديگري بخواند و هنگـامي كـه         ،جاي اين دعا  ه  تواند ب بخواهد مي 
را  )الـسالم عليها( تكبير مذكور را گفته و تسبيح حضرت زهراء          ،فارزغ شد 

                                                 
  .مراجعه كنيد به قسمت ادعيه 229
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   .گويدمي
 كـه  ،خوانـد  دعايي را كه براي بعد از نماز وارد شده است مـي         آن گاه 

  ).كنيدبه قسمت ادعيه مراجعه ( .دعاي بسيار مهمي است
 بسيار بايد از روز عيـد مواظبـت نمايـد زيـرا             ي با ذكر و دعا    آن گاه 

توانستند او را   ير بودند نمي  جشياطني كه در ماه رمضان زنداني و در زن        
اند و شايد با دعا و تضرع به خداوند متعـال           امروز رها شده  حال  بفريبند  

   . رهايي يابد، شر آنانازدر جهت حفظ 
 دعايي كه آداب معامله     ،خواند با حضور قلب مي     دعاي ندبه را   آن گاه 

را با امام خـود      پيامبران و اولياء او و رفتار پيروان امام          ،با خداي متعال  
  .آموزدبه طور كاملي مي

s روزی �   �vن 9دن ا
روز خود را با توسل به واگذراي نگهبان ايـن روز كـه از معـصومين                

 Ĥن گونه به پايان برساند هم    ، او  شفاعت خواستن از   ، مي باشد  )السالمعليهم(
كـرد و نبايـد در ايـن جهـت          كه در ساير روزهاي شريف نيز چنين مـي        
  .كوتاهي كند كه اين از كارهاي مهم است
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N ��O اد 23]  
  :متن كامل دعاهايي كه در متن كتاب به آنها اشاره شده است

 î  w � روز  �Cز   از   L�Wدðj � 4P Ä ©  
  جإِنِّي تَو ملَّى   الّلهدٍ صمحبِم إِلَيك تمِـنْ            ه لِـيع آلِهِ أَمـاِمي، و هِ ولَيع اللَّه   

                 أَتَقَـرَّب و ،ذابِك مِـنْ عـ تَتِرُ ِبِهمسارِي، أَسنْ يِتي عأَئِم مِيِني، ونْ يع خَلِْفي و
        َفه ،ممِْنه كإِلَي دا أَقْرَبأَح ال أَِجد ،لْفىز كِفي مِـنْ  إِلَيخَو مِنْ ِبِهمĤِتي، َفأَئِم م

هِ    .عِقابِك و سَخطِك، و أَدخِلِْني بِرَحمتِك ِفي عِبادِك الصاِلحِينَ         بحت بِاللـَّ أَصـ
 دِينِ عِلي     دِينِ محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ و آلِهِ و سنَّتِهِ، و على            مؤْمِنا مخِْلصا على  

س لىوع نَّتِهِ، و نَِّتِهمس صِياءِ والَى . دِينِ اْلأَو غَبأَر و ،ِتِهمالنِيع و ِبسِرِِّهم ْنتآم
حمد و عِليٌّ و اْلأَوصِياء، و ال حولَ و ال قُوةَ إِال بِاللَّهِ،            فِيما رِغب فِيهِ    اللَّهِ تَعالى 

      ةَ ونْعال م ال عِزَّةَ و و            كَّلْـتارِ، تَو بـزِيزِ اْلجارِ، الْعْلطانَ إِال لِلَّهِ الْواِحدِ الَْقهال س 
رِهِ               بـاِلغُ أَمـ ه سبه، إِنَّ اللـَّ حـ وَلى اللَّهِ َفهكَّلْ عتَونْ يم َلى اللَّهِ، وي   .ع م إِنـِّ الّلهـ

        رْهسفَي كما عِْند أَطُْلب ِني، وَفأَرِد كارِيد      ك واِئِجي، فَانـَّ اقْـضِ لِـي حـ ِلي، و
                 دى ذِي انْـزِلَ فِيـهِ الْقُـرْآنُ، هـ قُْلت ِفي كِتابِك، و قَولُك اْلحقَُّشهرُ رمضانَ الـَّ

 و الْفُرْقانَفَعظَّمت حرْمةَ َشهرِ رمضانَ بِما أَنْزَْلت فِيـهِ           لِلنَّاسِ و بيناتٍ مِنَ اْلهدى    
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رٌ              مِنَ الْقُرْ  رِ خَيـلَةُ الْقَـدرِ، فَقُلْتَلَيلَةَ الَْقدفِيهِ لَي يِيرِكبَِتص تَهظَّمع و تَهصَخص آنِ، و
الم هِـي   . تَنَزَّلُ الْمالئِكَةُ و الرُّوح فِيها بِاذْنِ ربِهم مِنْ ُكلِّ أَمرٍ   . مِنْ أَْلفِ َشهرِ   سـ

ضانَ قَـدِ انْقَـَضت، و لَيالِيـهِ قَـد           مطَْلعِ الَْفجرِالّلهم و    حّتى مـرِ رشَـه ام هـذِهِ أَيـ 
صى    َتصرَّمت، و َقد صِرْت مِنْه يا الِهي الى        احـ ي، و ددِهِ    ما اْنت اعَلم بِهِ مِنـِّ لِعـ 

  ي علـى  َفأَسأَلُك يا الِهي بِما سأَلَك بِهِ عِبادك الصاِلحونَ أَنْ تُـصلِّ          .مِنْ عددِي 
مِنِّي ما تَقَرَّبت بِهِ إِلَيك، و تَتَفَـضَّلَ علَـي         و أَهلِ بيتِ محمدٍ و أَنْ تَتَقَبلَ       محمدٍ

               لِـي مِنْـك بهعاِئي، وةِ دِتجاباس قُرُباِتي، و ولِ تَقَرُِّبي وقَب ِلي، ومبَِتضْعِيفِ ع
 و منَّ عَلي بِالْفَوزِ بِاْلجنَّةِ، و اْلأَمنِ يوم اْلخَوفِ، مِـنْ كُـلِّ   عِْتقَ رقَبِتي مِنَ النَّارِ،  

ةِ         مِ الْقِيامـولِي تَهددلٍ، أَعومِنْ ُكلِّ ه فَزَعٍ و.         الْكَـرِيمِ، و هِـكجةِ و رْمـوذُ ِبح أَعـ
        رِمْنصاِلحِينَ أَنْ يةِ الصرْمح و ،كةِ نَبِيرْمِبح        ةٌ تُرِيـدِلي تَبِعقِب لَك و ،موهذَا الْي

                 ِني بِـهِ، أَوتَفْـَضح َتشْقِيِني و ِني بِهِ، وأَنْ تُقاِيس تُرِيد ذَْنب أَنْ ُتؤَاِخذَِني ِبها، أَو
أَلُك ِبح   .َخطِيئَةٌ تُرِيد أَنْ تُقاِيسِني ِبها و تَقَْتصها مِنِّي َلم تَغْفِرْها لِـي            أَسـ ةِ  و رْمـ

وجهِك الْكَرِيمِ الْفَعالِ لِما تُرِيد، الَّذِي يقُـولُ لِلـشَّيئِ كُـنْ فَيكُـونُ، ال إِلـه إِال                  
ورِ أَنْ               .هنِّي ِفي هذَا الشَّهع ضِيتر إِنْ كُْنت ،إِال أَْنت ِبال إِله أَلُكإِنِّي أَس مالّله

ضى، و إِنْ كُْنت َلم تَرْض عنِّي ِفي هـذا الـشَّهرِ            تَزِيدِني فِيما بِقي مِنْ عمرِي رِ     
               ةِ، واعلِْني ِفي هـذِهِ الـسعاج ةَ، واعةَ الساعةَ الساعنِّي، السع ضفَمِنَ االنَ فَار

قِك، ِفي هذا الْمجلِسِ مِنْ عتَقائِك مِنَ النَّارِ، و طُلَقائِك مِنْ جهنَّم، و سعداءِ خَلْ             
ةِ وجهِـك        .بِمغْفِرَتِك و رحمتِك، يا أَرحم الْرَّاحِمِينَ      رْمـِبح أَلُك إِنِّي أَسـ مالّله

     و ،لَـك تُهمص فِيهِ، و تُكدبضانَ عمرِ ررَ َشهرِي هذا، خَيلَ َشهعالْكَرِيمِ، أَنْ َتج
ةً،           تَقَرَّبت بِهِ إِلَيك، مْنذُ أَسكَنْتَ     عافِيـ همأَع ةً، ومنِع هأَتَم را، وأَج هظَمِني فِيهِ، أَع

      غْفِـرَةً، وم ه ظَمـأَع ةً، و مـحر ه بـجأَو عِتْقا مِنَ النَّارِ، و أَْفضَلَه قا، ورِز هعسأَو و
ـ .  ما ُتحِـب و تَرْضـى       أَكْملَه رِضْوانا، و أَقْرَبه إِلى     رِ        الّلهآخِـرَ شَـه لْـهعال َتج م

   ،دوالْع ُثم دوقِْني الْعزار و ،لَك تُهمضانَ صمتّـى  رتَرْضـى  ح     الرِّضـا، و د عـب و 
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الّلهم اجعلْ . ُتخْرِجِني مِنَ الدنْيا سالِما، و أَْنت عنِّى راضٍ و انَا لَك مرِْضيٌّ حّتى
    نِـي مِـنْ               فِيما تَْقِضي ولُ أَنْ تَكْتُبدبال ي و رَدتُومِ الَّذِي ال يحرِ الْممِنَ اْلأَم رتَُقد

شْكُورِ                 الْمـ ،م هـجرُورِ ح بـِفي ُكلِّ عامٍ، الْم رامِ ِفي هذا الْعامِ واْلح تِكياجِ بجح
      مْنه لِ عـ تَقَبـالْم ،مهغْفُورِ ذُنُـوبالْم ،مهيعس     ،فارِِهم عـافِينَ فِـي أَسـالْم ،مناسِـُكهم 

 ُنسِكِهم، الْمحفُوظِينَ ِفي أَنُْفِسِهم و أَمواِلِهم و ذَرارِيِهم و ُكلِّ مـا              الْمقْبِلِينَ على 
  ِهملَيبِهِ ع تمِمي هـذا،  .أَنْعورِي هذا، ِفي يِلِسي هذا، ِفي َشهجِني مِنْ ماقْلِب مالّله 

                ارِ، و ِفي ساعِتي هذِهِ، مفِْلحا مْنِجحا مسَتجابا ِلي، مغْفُورا ذَنِْبي، معافـا مِـنَ النـَّ
الّلهم إِنِّي أَسأَلُك   .معتِقا مِْنها، عِتْقا ال رِقَّ بعده أَبدا و ال رهبةَ، يا رب اْلأَربابِ            

ضَيت و َقدرت، و حتَمت و أَنَْفذْت، أَنْ ُتطِيلَ         أَنْ َتجعلَ فِيما شِْئت و أَردت، و قَ       
عمرِي، و أَنْ تُْنِسأَِني ِفي أَجِلي، و أَنْ تُقَوي ضَـعِفي، و أَنْ تُغْنِـي فَقْـرِي، و أَنْ             

ـ                  ي، و أَنْ تَرْفَـع َض عِتي، و أَنْ   ُتجبرَ فاقَِتي، و أَنْ تَرْحم مسكَنَِتي، و أَنْ تُعِـزَّ ذُلـِّ
تُغِْني عائِلَِتي، و أَنْ ُتؤْنِس وحشَِتي، و أَنْ تَكُْثرَ قِلَّتِـي، و أَنْ تُـذِر رِزقِـي، فِـي                

و ال  .عافِيةٍ و يسرٍ و خَفْضٍ، و أَنْ تَكْفِيِني ما أَهمِني مِنْ أَمرِ دنْيـاي و آخِرَتِـي                
ْنها، و ال اَلى النَّاسِ فَيرَْفضُوِني، و أَنْ تُعـافِيِني فِـي             نَْفِسي فَاعجِزَ ع    تَكِلِْني الى 

دِيِني و بدِني، و جسدِي و روِحي، و وَلدِي و أَهِلي، و أَهلِ مودِتي، و اخْواِني                
حياءِ مِْنهم و و جِيراِني، مِنَ الْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمِناتِ، و الْمسلِمِينَ و الْمسلِماتِ، اْلأَ 

فَانَّك ولِيي و موالي، و     .اْلأَمواتِ، و أَنْ تَمنَّ عَلي بِاْلأَمنِ و االيمانِ ما أَبقَيتَِني         
 رغْبتِـي، فَـال    ثِقَِتي و رجاِئي، و معدِنُ مسأَلَِتي، و موضِـع شَـكْواي، و منَْتهـى      

جاِئي يا سِني ِفي ربجاِئيُتخَير ِعي وِطلْ طَمال تُب و ،اليوم دِي وي. تهجتَو فََقد
   تِـي، وطَلِب ِتي وحاج أَمام أَماِمي و كإِلَي مُتهمَقد دٍ، ومحآلِ م دٍ ومحبِم كإِلَي

ـ           Ĥخِرَةِ و مِـنْ الْمقَـرَّبِينَ،      َتضَرُِّعي و مسأَلَِتي، فَاجعلِْني ِبِهم وجِيها ِفي الدنْيا و اْل
 .ءٍ َقدِيرٌ   ُكلِّ َشي   فَانَّك منَْنت عَلي بِمعرِفَِتِهم، فَاخِْتم ِلي ِبِهم السعادةَ، إِنَّك على         
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و أَنْ ُتحسِنَ معونَِتي علَيهِ،     الّلهم إِنِّي سأَلْتُك أَنْ تَرْزقَِني صِيام َشهرِ رمضانَ،         

سنِ                   حـ و ،تِـكبِعِباد ِفي ذلِـك َلينَّ عأَنْ تَم و ،ِفطْرَه و هتِتْماملِّغَِني اسأَنْ تُب و
              ذلِـك لْـتفَع هِ، ولَيونَِتي ععم ْنتسأَح و فِيقِكبابِ تَوهِيلِ أَسَتس و ،ونَتِكعم

 ما رزقْتَنِـي    فْتَِني حسنَ صنِيعِك، و كَرِيم إِجابتِك، فَلَك اْلحمد على        ِبي، و عرَّ  
ت          . ما أَعطَيتَِني مِنْه    مِنْ ذلِك، و على    كَرَّمـ و ،هرقَـد ت ظَّمـع مو ذا يـه و مالّله

رُزوا      حالَه، و شَرَّْفت حرْمتَه، و جعلْتَه عِيدا لِلْمسلِمِ        بـأَنْ ي كعِبـاد رْت أَمـ ينَ، و
لِ     ُكلُّ نَفْسٍ ما عمَِلت و ثَواب ما قَـدمت، و لِتُفَـضِّلَ علـى               لَك فِيهِ، لِتُوّفى   أَهـ 

                  لِكُـهما ال ي ِتهـادِ فِـي أَداءِ الْفَرِيـضَةِ مِمـالتَّْقصِيرِ ِفي االج ةِ، والنَّقْصِ ِفي الْعِباد
  ،رُكغَي    هِ سِواكلَيع ْقدِرال ي قـامِ،    .ومِ ِفي هذا الْموِفي هذا الْي وافاك َقد و مالّله

منْ عِملَ لَك عمال، َقلَّ ذلِك الْعملُ أَو كَثُرَ، كُلُّهم يطُْلب أَجرَ ما عِملَ، و يسأَلُ 
   و مِهِ لَـكوِفي ثَوابِ ص ةَ مِنْ َفضْلِكلـى   الزِّيادع ،اك تِـهِ إِيـبِ مـا    عِبادس حـ 

دك  . و اْلأَرضِ ُكلُّ يومٍ هو ِفي َشأْنٍ        قُلْتَيسئَلُه منْ ِفي السماواتِ    بـأَنَا ع و مالّله
فِـي  الْعارِف بِما أَلْزَمتَِني، و الْمقِرُّ بِما أَمرْتَِني، الْمعتَرِف بِنَقْصِ عمِلي و التَّْقصِيرُ             

م  . نَْفِسي اجِتهادِي، و الْمِخلُّ بِفَرْضِك عَلي، و التَّارِك لِما ضَمِْنت لَك على    الّلهـ
                   يانِ وس دِ، و النـِّ مـالْع والِ اْلَخطـاءِ و فِـي أَحـ ِمي لَكوص تَفشُب ،تمص َقد و

 أَو رأَْتها عينِـي و هوْتهـا نَفْـِسي، أَو           الذِّكْرِ، و اْلحِْفظِ، ِبأَشْياء َنَطقَ ِبها ِلساِني،      
                 دِي، أَو هـا يـإِلَي ْطتس بـ وِحي، أَوْتها راشَْته ها قَلِْبي، أَوبأَح و وايها همالَ إِلَي

 حرامِـك الْمحظُـورِ      سعيت إِلَيها بِرِجِلي، مِـنْ حاللِـك الْمبـاحِ بِـأَمرِك، إِلـى            
يِكال                 .بَِنه ال كَثِيـرٍ، و ِخلٍّ بِقَلِيلٍ ورَ مغَي َليع صىحُكلُّ ما كانَ مِنِّي م و مالّله

صغِيرٍ و ال كَبِيرٍ، الّلهم و َقد برَزت إِلَيك و خَلَوت بِك، ِلأَعتَرِف لَـك بِـنَقْصِ                 
          أَلُك أَسـ نِـي، ولْزِمتَْقصِيرِي فِيما ي ِلي، ومةِ         عالْعائِـد غْفِرَةِ وبِـالْم لَـيع دو الْعـ
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ــي       ــي ِف ــلِ طَمِع أَكْم ــي و ــَضلِ أَمِل ــاِئي و أَْف ــسنِ رج ِبأَح ،ــي ــسنَةِ عَل اْلح
لى  .رِضْوانِكلِّ عَفص مكُـلَّ                 الّله اغْفِرْ لِـي كُـلَّ نَقْـصٍ، و دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم 

اءةٍ، و ُكلَّ َتفْرِيطٍ، و ُكلَّ جهلٍ، و ُكلَّ عمدٍ، و ُكلَّ َخطاءٍ دخَـلَ  تَْقصِيرٍ، و ُكلَّ إِس  
                  لِـي، و ه بـهو ،لَـيع فِـي فَرْضِـك و ،ِمي لَـهوِفي ص رِي هذا، وِفي َشه ،َليع

      نْهِلي ع زَتجاو و ،َليقْ بِهِ عدنْ      .َتصيا م ةٍ، وغْبةَ ُكلِّ رَتهىيا غاي     أَلَةٍ، وسُكلِّ م 
                   تِـي وطِيفِيـهِ ع زَلْـتأَج فِيـهِ جـائِزَِتي، و تظَّمع َقد ِهي هذا، وجِني مِنْ واقْلِب
سأَلَِتي يـا                َظمِ مِنْ مـأَع ِتي وغْبِبأَْفَضلِ مِنْ ر ،َليع تََفضَّْلت فِيهِ حِباِئي و تكَرَّم

لِّ علـى   ه يا اللَّه يا اللَّه يا اللَّه، الَّذِي لَيس كَمِثْلِك َشي     يا اللَّه يا اللَّ   .إِلِهي صـ ،ء  
و فِي  محمدٍ و آلِ محمدٍ، و اغْفِرْ ِلي ذُنُوِبي، الْعمد مِْنها و اْلَخَطأَ، ِفي هذا الْيومِ،

 ذلِك ِبي، و ُتب بِمنِّك و َفضْلِك و ءٍ و ولِيه، افْعلْ يا رب ُكلِّ َشي   .هذِهِ الساعةِ 
يا اللَّه يا اللَّه، يا اللَّه . بعدها أَبدا رأْفَتِك و رحمتِك عَلي، تَوبةً َنصوحا ال أَشْقى

 أَعوذُ بِـك    ، يا اللَّه، يا اللَّه يا اللَّه يا اللَّه، لَك الْأَمثالُ الْعلْيا و اْلأَسماء اْلحسنى             
يا إِلهِـي اغْفِـرْ لِـي، يـا إِلهِـي           .مِنَ الشَّك بعد الْيقِينِ، و مِنَ الْكُفْرِ بعد االيمانِ        

تََفضَّلْ عَلي، يا إِلِهي ُتب عَلي، يا إِلِهي ارحمِني، يا إِلِهي ارحم فَقْرِي، يا إِلِهي               
سم محذُلِّي، يا إِلِهي ار محار نِي وبرَِتي، يا إِلِهي ال ُتخَيبع محكَنَِتي، يا إِلِهي ار

    تَغْفِرُكأَنَا أَس ِني وذِّبال تُع و ،وكعآلِـهِ    .أَنَا أَد هِ و لَيـع ك لِنَبِيـ قُْلت إِنَّك مالّله
الممـا كـانَ          .الس و فِـيِهم أَنْـت و مهذِّب عـلِي ما كانَ اللَّه و    م هـ و مهذِّب عـم ه اللـَّ

،أَستَغْفِرُك يا رب و أَتُوب إِلَيك، أَستَغْفِرُ اللَّه أَستَغْفِرُ اللَّه مِنْ جمِيعِ             يستَغْفِرُونَ
           ما َنسِيت و ِفْظتما ح و ،ما أَْخَطأْت مِْنها و تدمذُنُوِبي كُلِّها، ما تَع. إِنَّك مالّله

ت لِنَبِيك علَيهِ و آلِهِ الصالةُ و السالمو إذا سأَلَك عِبادِي عنِّي َفإنِّي قَرِيـب              قُْل
،الّلهم  اجِيب دعوةَ الداعِ إذا دعانِ فَلْيسَتجِيبوا ِلي و لْيؤْمِنُوا ِبي لَعلَّهم يرِْشدونَ           

تَ         رْتَنِـي، فَاسـكَمـا أَم وك عـإِنِّي أَد            ال ُتخْلِـف ك دتَِني، إِنـَّ عـلِـي كَمـا و ِجب
لـى     .الْمِيعادلِّ ع صـ م ينَ، ِبأَفْـَضلِ        الّلهـرْضِـيصِـياءِ الْمدٍ اْلأَو مـحآلِ م دٍ و مـحم 
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               مخَلْـَتهرٍ أَد خَلِْني ِفي كُـلِّ خَيـأَد و ،رَكاتِكِبأَْفَضلِ ب ِهملَيع بارِك و ،لَواتِكص
م                    فِي حـاالخِـرَةِ، يـا أَر نْيا وفِـي الـد ،مِنْـه مَتهوءٍ أَخْرَجِني مِنْ ُكلِّ سأَخْرِج هِ، و

 محمدٍ و آلِ محمدٍ و أَعِتقْ رقَبِتي مِنَ النَّارِ، عِتْقا بِتال             الّلهم صلِّ على  .الرَّاحِمِينَ
دا، و ال ِحــرْقَ بِال   أَبـ هد عـال   ال رِقَّ ب و ــبعال ر شَةَ، و حـال و ال ذُلَّ، و ارِ، و نـَّ

و ال فَزَعةَ و ال رهبةَ بِالنَّارِ، و منَّ عَلي بِاْلجنَّةِ ِبأَْفَضلِ حظُوظِ أَهِلهـا، و         روعةَ،
              ،ماه إِيـ وائِزِك أَفْـَضلِ جـ و ،م َلهـ طائِـكزَلِ عأَج و ،رِ    أَشْرَفِ كَراماِتِهم خَيـ و 

 مَله لى  .حِبائِكلِّ عص مالّله              لِـِسي هـذا، وجِني مِنْ مأَقْلِب دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم 
      ،ذَنْبا إِال غَفَرْتَه ،دٍ مِنْ خَلْقِكنَ أَحيب ِني ويقِ ِلي فِيما بال تَب خْرَِجي هذا، ومِنْ م

     َتها، ووحال َخطِيئَةً إِال م و            ْنها، وع تَفحةً إِال صال فاِضح ثْرَةً إِال أَقَلَْتها، وال ع 
                       قَـد ةً إِال و ال كُرْبـ َتهـا لِـي، وبهئَةً إِال وي ال سـ مِْنهـا، و ترِيرَةً إِال خَلَّصال ج

و ال فاقَـةً إِال     خَلَّصتَِني مِْنهـا، و ال دينـا إِال قَـضَيتَه، و ال عائِلَـةً إِال أَغْنَيَتهـا،                  
     تَهورْيا إِال َكسال ع َتها، وددس.           و ،تَهيقِيما إِال داوال س و ،تَهرِيضا إِال شَفَيال م و

سرا إِال                       ال عـ و ،نْتَـهفـا إِال آمال خَو و ،تَـهبا إِال أَذْهال غَم و ،تُها إِال فَرَّجمال ه
ال قَويتَه، و ال حاجةً مِنْ حوائِجِ الدنْيا و االخِرَةِ إِال َقضَيَتها،            يسرْتَه، و ال ضَعفا إِ    

ك علـى                على عِ، إِنـَّ لِ الطَّمـ أَكْمـ نِ الرَّجـاءِ وسأَح لِ وأَْفَضلِ اْلأَم      ءٍ   كُـلِّ شَـي
، َفسأَلْتُك، و وعدتَِني االجابةَ،  الّلهم إِنَّك أَمرْتَِني بِاْلدعاءِ، و دلَلْتَِني علَيهِ      .َقدِيرٌ

م و قَـد قُلْتَـادعوِني                دِ، الّلهـهالْع ِفيلِ الْوادِقُ الْقَوالص أَْنت و ،دِكعبِو زْتفَتََنج
 لَُكم َتِجبمِـنْ فَـضْلِهِ        أَس أَلُوا اللَّهاس قُلْتَو ذِي كـا         ،و د الـصدقِ الـَّ عـقُلْتَو نُوا ،و

دٍ و     الّلهم و أَنَا أَدعوك كَما أَمرْتَِني متََنجزا لِوعدِك، َفصلِّ على          يوعدونَ مـحم 
ي،                  مـُكلَّ ه ؤِْلي، وُكلَّ س ِتي، ونِيُكلَّ ام تَِني، ودعطِِني ُكلَّ ما وأَع دٍ ومحآلِ م

       ،وايُكلَّ ه ِتي، ومُكلَّ َته سـاِئحا فِـي           و ه لْ ذلِـك كُلـَّ عـاج تِـي، وبحكُـلَّ م و
،اللِكهِ،              ج إِلَيـ تو عـرِّفا فِيمـا دَتصم ،رْضاتِكدا ِفي متَرَدم ،تِكثابِتا ِفي طاع

        ال كَثِيرا، ِفي َشي قَلِيال و ،رُوفٍ مِنْهصرَ مخالَفَـةٍ         غَيال فِـي م و ،عاصِيكءٍ مِنْ م
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الْعالَمِينَ    ِلأَم بقِّ راْلح إِله ،لى      .رِكلِّ عَفص ،عائِكفَّقْتَِني ِلدكَما و و مدٍ  الّلهمحم 
أَ، أَو     .ءٍ َقدِيرٌ   ُكلِّ َشي   و آلِ محمدٍ، و وفِّقْ ِلي إِجابتَك إِنَّك على         يـنْ َتهم مالّله

    دتَعأَوِ اس ،دأَع أَ، أَوبةٍ إِلى  تَعلِوِفاد ،            نَوافِلِـهِ و وائِزِهِ و جـ رِْفدِهِ و جاءخْلُوقٍ، رم 
                  دادِي، و إِعـ بِئَتِـي، وتَع يِئَتِـي وَته دِي كانَـتي يا سـ كفَالَي ،طاياهع َفضائِلِهِ و

و قَـد   .ايـاك استِعدادِي، رجاء رِْفدِك و جوائِزِك و فَواضِلِك، و نَوافِلِك و عط          
وم                  َغدوت إِلى  الْيـ آتِـك لَـم و ،المهِ الـسلَيدٍ عمحم كةِ نَبِييادِ امعِيدٍ مِنْ أَع 

             تُـهوجخْلُـوقٍ ربِم ت هـجال تَو و ،تُـهملٍ صالِحٍ أَِثقُ بِهِ َقدمعب.     تُـكي أَتَي و لكِنـِّ
 نَْفِسي، و ال حجةَ ِلي و ال عذْر ِلي، أَتَيتُك  ساءِتي إِلىخاضِعا مقِرّا ِبذُنُوِبي، و إِ

                 م َلهـ ذِي غَفَـرْت أَرجو عظِيم عفْوِك الَّذِي عفَوت بِهِ عنِ اْلخاطِئِينَ، و أَنْـت الـَّ
 عدت علَيِهم  عظِيمِ جرِْمِهم، أَنْ    عظِيم جرِْمِهم، و َلم يمنَعك طُولُ عكُوِفِهم على       
      ظِيمع َفضْلُه ةٌ، وواسِع تُهمحنْ رةِ فَيامميـا           .بِالرَّح ،ظِـيميـا ع ظِـيميا ع ظِيميا ع

 محمدٍ و آلِ محمدٍ، و عد عَلي بِرَحمتِـك، و          كَرِيم يا كَرِيم يا كَرِيم، صلِّ على      
يا .افِيتِك، و تَعطَّف عَلي بَِفضْلِك، و أَوِسع عَلي رِزقَك        امنُنْ عَلي بِعفْوِك و ع    

رب إِنَّه لَيس يرُد َغضَبك إِال حِلْمك، و ال يرُد سَخطَك إِال عفْوك، و ال يجِيرُ     
ضَرُّع إِ            ك، فَـصلِّ علـى     مِنْ عِقابِك إِال رحمتُك، و ال يْنجِيِني مِنْك إِال التـَّ لَيـ  

              وات يِـي أَمـةِ الَّتِـي ِبهـا ُتحرِلي يا إِلِهي فَرَجا بِالْقُـد به دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم
 َتسَتجِيب لِـي، و      و ال ُتهلِكِْني يا إِلِهي غَما حّتى      .الْعِبادِ، و ِبها تَْنشُرُ ميت الِْبالدِ     

 ةَ ِفي درِّفَِني االجابةِ إِلىتُعالْعافِي مأَذِقِْني طَع نَْتهى عاِئي، وم   ال ُتشِْمت ِلي، وأَج 
نْ ذَا  .ِبي عدوي، و ال ُتسلِّطْه عَلي، و ال تُمكِّنْه مِنْ عنُِقي           تَِني فَمـفَعإِنْ ر بيا ر
ي، و منْ ذَا الَّذِي يرْحمِني إِنْ       الَّذِي يضَعِني، و إِنْ وضَعتَِني فَمنْ ذَا الَّذِي يرْفَعنِ        

عذَّبتَِني، و منْ ذَا الَّذِي يعذِّبِني إِنْ رحِمتَِني، و منْ ذَا الَّذِي يكْرِمِني إِنْ أَهنْتَِني، 
    رِض عـذِي ي  لَـك  و منْ ذَا الَّذِي يهِينُِني إِنْ أَكْرَمتَِني، و إِنْ أَهلَكْتَِني فَمنْ ذَا الـَّ

و َقد علِمت يا إِلِهي أَنَّه لَـيس فِـي حكْمِـك            .ِفي عبدِك، أَو يسأَلُك عنْ أَمرِهِ     
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تالْفَو خافنْ يلُ مجعإِنَّما ي لَةٌ، وجع تِكقُوبال ِفي ع و ،ال ظُْلم و روإِنَّما . ج و
يدِي علُـوا كَبِيـرا    تَعالَيت عنْ ذلِك  الظُّْلمِ الضَّعِيف، و َقد    يحتاج إَِلى  سـ.   م الّلهـ
 محمدٍ و آلِ محمدٍ، و ال َتجعلِْني لِْلبالءِ غَرَضا، و ال لِنَقِمتِك نَـصبا،                َفصلِّ على 

     أَقِلِْني ِني، ونَفِّس لِْني وهم نِ       وال تُتْبِع َتضَرُِّعي، و محار لى  ثْرَِتي، والءٍ عاثر   ي بِب 
أَعوذُ بِك الّلهم الْيوم مِنْ     . ضَعِفي و قِلَّةَ حِيلَِتي و َتضَرُِّعي إِلَيك        بالءٍ، فََقد تَرى  

 محمدٍ و آلِهِ و أَِعذِْني، و أَسَتجِيرُ بِك مِنْ سَخطِك فَـصلِّ              َغضَبِك، َفصلِّ على  
دٍ و آلِـهِ و     حمدٍ و أَجِرِْني، و أَستَرْحِمك فَـصلِّ علـى         محمدٍ و آلِ م     على مـحم 

دِِني، و أَستَنْـصِرُك            ارحمِني، و أَسَتهدِيك َفصلِّ على     اهـ دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم 
 محمدٍ و آلِ      على َفصلِّ   محمدٍ و آلِ محمدٍ و اْنصرِْني، و أَستَكْفِيك         َفصلِّ على 

تَرْزِقُك فَـصلِّ علـى      .محمدٍ و اكْفِِني   أَسـ و            قْنِـي، وزار دٍ و مـحآلِ م دٍ و مـحم 
صِمِني، و          أَستَعصِمك فِيما بِقي مِنْ عمرِي، َفصلِّ على       اعـ دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم 

 محمدٍ و آلِ محمدٍ و اغْفِرْ ِلي، فَـانِّي            ذُنُوِبي َفصلِّ على   أَستَغْفِرُك لِما سَلف مِنْ   
  ِلَشي ودلَنْ أَع     ذلِك إِنْ شِْئت تَهءٍ كَرِه.           اللِ و نَّانُ، يا ذَا اْلجـنَّانُ يا ميا ح ،بيا ر

 ما سأَلْتُك، و طَلِبتُـه       محمدٍ و آلِ محمدٍ و اسَتِجب ِلي جمِيع         االكْرامِ صلِّ على  
و خِـرْ لِـي فِيمـا       . مِنْك، و رغِبت فِيهِ إِلَيك، و أَرِده و َقدره، و اْقضِهِ و أَمضِهِ            

           ِني مِنْ فَـضْلِكزِد و ،طِيِني مِنْهِني بِما تُعِعدأَس بِهِ، و َليتََفضَّلْ ع و ،تَْقِضي مِنْه
ْندك، فَانَّك واِسع كَرِيم، و ِصلْ ذلِك كُلِّهِ ِبخَيرِ االخِرَةِ و نَعِيِمهـا،             و سعةِ ما عِ   

دٍ،       الّلهم صلِّ على  .يا أَرحم الرَّاحِمِينَ، إِله اْلحقِّ رب الْعالَمِينَ       مـحآلِ م دٍ ومحم 
َلدنْك سْلطانا َنصِيرا، الّلهم أَْظهِرْ ِبهِـم   و افْتَح َلهم فَْتحا يسِيرا، و اجعلْ َلهم مِنْ          

سَتخِْفي بِـَشي   دِينَك و سنَّةَ نَبِيك علَيهِ و آلِهِ السالم، حتّـى       قِّ     ال يـ ءٍ مِـنَ اْلحـ
ِبها االسالم  الّلهم إِنّا نَرَْغب إِلَيك، ِفي دولَةٍ كَرِيمةٍ، تُعِزُّ         .مخافَةَ أَحدٍ مِنَ اْلخَْلقِ   

 طاعتِـك، و   و أَهلَه، و ُتذِلُّ ِبها النِّفاقَ و أَهلَه، و َتجعلُنا فِيها مِـنَ الْـدعاةِ إِلـى      
م مـا أَنْكَرْنـا مِـنَ        . سبِيلِك، و تَرْزقُنا ِبها كَرامةَ الدنْيا و االخِرَةِ         الْقادةِ إِلى  الّلهـ
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  و ،رِّفْناهقِّ فَعنْ          اْلح لْنـا مِمـعاج لَنـا، و َتِجب اسـ و م الّلهـ ،لِّغْنـاهفَب نْهرْنا عما َقص 
لَّى          الّلهم و َقد َغدوت إِلى    . يَتذَكَّرُ فَتَنْفَعه اْلذِّكْرى   دٍ صـ مـحةِ ميادِ امعِيدٍ مِنْ أَع 

و ،رِكأَِثقْ بِغَي َلم آلِهِ، و هِ ولَيع اللَّه تهجال تَو لٍ صالِحٍ أَِثقُ بِهِ، ومبِع آتِك َلم 
ا              بِمخْلُوقٍ رجوتُه، الّلهم بارِك لَنا ِفي عِيدِنا هذا كَما هديتَنا لَه و رزقْتَنا، و أَعِنـَّ

 عنّا فِيهِ مِنْ فَرِيضَةٍ، الّلهم تَقَبلْ مِنَّا ما أَديت عنّا فِيهِ مِنْ حقٍّ، و ما َقضَيت        .علَيهِ
و ما اتَّبعنا فِيهِ مِنْ سنَّةٍ، و ما تَنَفَّلْنا فِيهِ مِنَ نافِلَةٍ، و ما أَذِْنت لَنا فِيهِ مِنْ َتطَوعٍ،                   
و ما تَقَرَّبنا إِلَيك مِنْ ُنسكٍ، و ما استَعملْنا فِيهِ مِنَ الطَّاعةِ، و مـا رزقْتَنـا فِيـهِ                   

م                      ِم حـزاكِيـا وافِيـا، يـا أَر ه ا ذلِـك كُلـَّ لْ مِنـَّ تَقَبـ م ةِ، الّلهـالْعِبـاد ةِ و نَ الْعافِيـ
د إِذْ أَعزَزتَنـا، و ال                  .الرَّاحِمِينَ عـال تُـذِلَّنا ب تَنا، ويدإِذْ ه دعنا بال تُزِغْ قُلُوب مالّله

د أَغْنَيتَنـا، و ال             ُتضِلَّنا بعد إِذْ وفَّقْتَنا، و ال      عـال تُفْقِرْنـا ب تَنـا، وإِذْ أَكْرَم دعُتهِنّا ب 
              مِـكئا مِـنْ نِعرْ شَـيال تُغَي قْتَنا، وزإِذْ ر دعنا برِمال َتح تَنا، وطَيإِذْ أَع دعنا بنَعتَم

     نا ِلَشيإِلَي سانِكال إِح نا، ولَيع  كائِنٌءٍ كانَ مِنَّا، و وال لِما ه.  و فَانَّ ِفي كَرَمِـك
              نا مِنَ النَّارِ، ِبال إِلـهِتقْ رِقابَفأَع ،تِكمغْفِرَةِ ذُنُوبِنا بِرَحةً لِمعس َفضْلِك و فْوِكع

      إِال أَْنت يا ال إِله ،نِّي فِـي     .إِال أَْنتع ضِيتر الْكَرِيمِ، إِنْ كُْنت هِكجبِو أَلُكأَس
                  تَـرْض لَـم إِنْ كُْنت و ،َليدا عأَب هدعَخطَ بنِّي رِضا ال سع رِ أَنْ تَزْدادهذَا الشَّه

فَارض عنِّي رِضا ال سَخطَ بعده علَـي        . عنِّي، و أَعوذُ بِك مِنْ ذلِك، فَمِنَ االنَ       
دها    أَبدا، و أَسِعدِني سعادةً ال أَشْقى     أَبدا، و ارحمِني رحمةً ال تُعذِّبِني بعدها         عـب 

      فَكـاك مو الْيـ ِلي لْ أَْفَضلَ جائِزَتِكعاج دا، وأَب هدعأَغْنِِني غًِنى ال فَقْرَ ب دا، وأَب
نا لَيلَةَ الْقَـدرِ،    و أَعطِِني مِنَ الْجنَّةِ ما أَْنت أَهلُه، و إِنْ كُْنت بلَّغْتَ          .رقَبِتي مِنَ النَّارِ  

م                قاِبلٍ حّتى   و إِال َفأَخِّرْ آجالَنا إِلى     حـةٍ، يـا أَر عافِيـ و رٍ مِنْـكس ِفي يـ لِّغَناهتُب 
               ؤْمِنِينَ و الْمـ مِيعطِ جأَع ضانَ، ومرِ ردِ مِنَّا ِبَشههآخِرَ الْع لْهعال َتج الرَّاحِمِينَ، و

ولَ     الْمؤْمِناتِ ما سأَ   ال حـ اللَّه الرَّاحِمِينَ، ما شاء محيا أَر تِكملِنَْفِسي، بِرَح لْتُك
 خَيرِ خَلْقِهِ محمدٍ     و ال قُوةَ إِال بِاللَّهِ، حسبنا اللَّه و نِعم الْوكِيلُ، و صلَّى اللَّه على             
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، فـاِلقُ   ، و أَْنت بِالْمْنظَرِ الْـأَعلى     و ال تُرى    الّلهم إِنَّك تَرى  .و آلِهِ و سلَّم َتسلِيما    
، فَلَك اْلحمد يا رب الْعالَمِينَ، و لَك اْلحمد          تَعَلم السرَّ و أَخْفى    ، اْلحب و النَّوى  

            دماْلح لَك النُّورِ، و ِفي الظُّلُماتِ و دماْلح لَك ينَ، وال عِلِّيِفي أَع     لِّ و  ِفي الظـِّ
           مـانِ وفِـي اْلأَز د مـاْلح لَـك االصـالِ، و و وفِـي الْغُـد دماْلح لَك رُورِ، واْلح

إِلهِـي  . كُـلِّ حـالٍ     اْلأَحوالِ، و لَك اْلحمد ِفي قِعرِ أَرضِك، و لَك اْلحمد علـى           
      مص نا، ونَّا فُرُوجصح نا، وسنا خَملَّيكـاةَ          صنـا زيأَد نا، وبر ناكأَطَع رَنا، ونا َشه

دٍ و آلِ   َفصلِّ على.رءوسِنا طَيبةً ِبها نُفُوسنا، و خَرَجنا إِلَيك ِلأَْخذِ جوائِزِنا         مـحم 
 عقَبِنـا، و ال   دنا علىمحمدٍ، و ال ُتخَيبنا، و امنُنْ علَينا بِالتَّوبةِ و الْمغْفِرَةِ، و ال تَرُ  

                 ه قِيامـ و هقْنا صِيامزار دِ مِنَّا، وهآخِرَ الْع لْهعال َتج تَنا، ويدإِذْ ه دعنا بتُزِغْ قُلُوب
عِينَ، و امنُنْ علَينا بِاْلجنَّةِ، و َنجنا مِنَ النَّارِ، و زوجنا مِنَ اْلحورِ الْ            .أَبدا ما أَبقَيتَنا  

 خِيرَتِـهِ مِـنْ      ءٍ َقدِيرٌ، و صلَّى اللَّه علـى        ُكلِّ َشي   آمِينَ رب الْعالَمِينَ، إِنَّك على    
  )296/1: االقبال (.خَلْقِهِ، محمدٍ النَِّبي و آلِهِ الطَّيبِينَ الطَّاهِرِينَ، و سلَّم َتسلِيما

رï L�Ù  L�W١  ( �¯د(  
 كَانَ الشَّك ِفي أَنَّ لَيلَةَ الَْقدرِ فِيها أَو فِيما تََقدمها واِقع َفإِنَّه فِيك و               اللَّهم إِنْ 

 لَم دبالْع مِنْك اِلي تَقَرَّباللَّي ِفي أَي اِئلٌ والَ زماْلأَع تِكتَزْكِي و تِكانِيدحِفي و
      أَخْلَص و قَبِلْتَه و هِعدتُب     اتِ شَكَرْتَهاِلحِملَ الصع و تَهبأَج و هتَرُد َلم ؤَالِكِفي س

                 زْلِـفا ي لَـى مـنِ عوا بِـالْعِني فِيهدِدَفأَم ماللَّه ذَخَرْتَه رْضِيكا يم كإِلَي َفعر و
سِبغْ مِنَ الْعملِ ِفي الـدارينِ  َلديك و ُخذْ بِنَاصِيِتي إَِلى ما فِيهِ الْقُرْبى إِلَيك و أَ   

               ةِ وبلَِتي مِنْ ذُنُوِبي بِالتَّويتُرْ عاب ِتي وطِيا عرَاِتهِبخَي ودِكقِّ ِلي مِنْ جر ِيي وعس
ذِهِ اللَّيلَـةِ و لِوالِـدي و ِلجمِيـعِ                      اغْفِـرْ لِـي فِـي هـ ةِ ومةِ الرَّحعِبس ايمِنْ َخطَاي

لْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمِنَاتِ غُفْرَانَ متَنَزِّهٍ عنْ عقُوبةِ الضُّعفَاءِ رحِـيمٍ بِـذَوِي الْفَاقَـةِ و               ا
          ِهملَيقَةُ عدالص هفِيقٍ لَا تَنُْقصر ذِلَِّتِهم و بِيدِهِ شَفِيقٍ ِبُخضُوِعِهمَلى عادٍ عالْفُقَرَاءِ ج
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ديونٍ و            و لَا يفْقِرُه ما يغْ     نَ كُـلِّ مـ يـد ِني وياقْضِ د ماللَّه ِهمنِيعِهِ إِلَيمِنْ ص نِيِهم
  ُكلَّ فَاِسدٍ و لِحأَص ْلدِي وو ِلي وأَه ِني وِلحأَص كْرُوبٍ ونْ ُكلِّ مع نِّي وع فَرِّج

 الْكَثِيرِ الساِئغِ مِنْ رِزقِك عيشَتِي و ءِ انَْفع مِنِّي و اجعلْ ِفي اْلحلَالِ الطَّيبِ اْلهِني
                   لَـا شَـلٍّ و رِ َقْطعٍ ودِي مِنْ غَيارِمِ يحنِ الْمع اقْبِض نْقَلَِبي وفِيهِ م اِسي ولِب مِنْه
نْ ِلساِني مِنْ غَيرِ خَرَسٍ و أُذُِني مِنْ غَيرِ صممٍ و عيِني مِنْ غَيرِ عمى و رِجِلي مِ 

غَيرِ زمانَةٍ و فَرِْجي مِنْ غَيرِ إِحبالٍ و بطِْني مِنْ غَيرِ وجعٍ و سائِرِ أَعضَاِئي مِـنْ                 
غَيرِ خََللٍ و أَورِدِني علَيك يوم وقُوِفي بينَ يديك خَاِلصاً مِنَ الذُّنُوبِ نَقِياً مِنَ              

كُفْرَانِ نِعمةٍ و لَا إِقْرَارٍ ِبشَرِيكٍ لَك ِفي الُْقدرةِ و لَـا  الْعيوبِ لَا أَسَتحِيي مِنْك بِ   
ِبإِرهاجٍ ِفي فِتْنَةٍ و لَا تَورطٍ ِفي دِماءٍ محرَّمةٍ و لَا بيعةٍ أُطَوُقها عنُِقي ِلأَحدٍ مِمنْ                

 و لَا أَسود الْوجهِ بِاْلأَيمانِ الْفَاجِرِ و        َفضَّلْتَه بَِفضِيلَةٍ و لَا وقُوفٍ َتحت رايةِ َغدرةٍ       
                  و تِـكلَ طَاعب بِـهِ سـ لُكا َنسم اكده و فِيقِكأَنِلِْني مِنْ تَو ودِ اْلخَائِنَةِ وهالْع

  )376/1: االقبال( .رِضَاك يا أَرحم الرَّاحِمِينَ

ر ï L�Ù  L�W١ (�¯د(  
هِ و يا ظَاهِراً ِفي بطُونِهِ يا باطِناً لَيس يخَْفى يا ظَاهِراً لَـيس              يا باطِناً ِفي ُظهورِ   

يرَى يا موصوفاً لَا يبُلغُ بِكَينُونِيتِهِ موصوف و لَا حدٌّ محدود يا غَائِباً غَيرَ مفْقُودٍ   
        َلم و ابصفَي طَْلبودٍ يْشهرَ ما شَاِهداً غَيي و         و ضالْـأَر و اتاومالـس ْخلُ مِنْهي 

ما بيَنهما طَرْفَةَ عينٍ لَا يدرك بِكَيفٍ و لَا يؤَينُ ِبأَينٍ و لَا ِبحيثٍ أَْنت نُور النُّورِ             
               كَمِثْلِـهِ شَـي سنْ لَـي انَ مـحب ورِ سـمِيعِ اْلأُمِبج ْطتابِ أَحباْلأَر بر و   ء   و هـ و

                    ا تُرِيـد و بِمـعتَـد ثُـم رُه كَـذَا غَيـلَـا ه َكذَا وه ونْ هانَ محبصِيرُ سالْب مِيعالس .
  )382/1: االقبال(
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 � � و  m  L�Wد��� ��� <  
              تِع الِاسـ ارِ اْلخُلُـودِ وةَ إَِلى داْلإِنَاب ارِ الْغُرُورِ ونْ دع اِفيقِْني التَّجزار ماللَّه ادد

اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك و أُْقِسم علَيك بُِكلِّ اسمٍ هو لَـك            لِلْموتِ قَبلَ حلُولِ الْفَوتِ   
                  أَلُك أَسـ و كبِ عِنْـد بِهِ ِفي عِلْـمِ الْغَيـ َتأْثَرْتأَوِ اس مِنْ خَلْقِك دبِهِ أَح اكمس

علَيك أَنْ ُتجِيب منْ دعاك بِهِ أَنْ ُتصلِّي عَلى محمدٍ بِاسمِك اْلأَعَظمِ الَّذِي حقَّ 
                     م حـا أَر داً يـ ا أَبـهد عـةً لَا أَشْـقَى بادعلَةِ سذِهِ اللَّيِني ِفي هِعدُتس دٍ ومحآلِ م و

  )95/63: بحاراالنوار. (الرَّاحِمِينَ

Sل  Z هدL�W رؤ ¥�د¸( ;  N lاز  7�|8(   
)1 (أَي           رِّفتَـصنَازِلِ التَّْقدِيرِ، الْمِفي م دتَرَدالْم ،رِيعالس اِئبالد ،طِيعا اْلخَْلقُ الْمه

آمْنت بِمنْ نَور بِـك الظُّلَـم، و أَوضَـح بِـك الْـبهم، و               ) 2. (ِفي فَلَكِ التَّدبِيرِ  
سْلطَانِهِ، و امَتهنَك بِالزِّيادةِ       مِنْ علَاماتِ  جعلَك آيةً مِنْ آياتِ ملْكِهِ، و علَامةً      

                  لَـه أَنْـت وفِ، ِفي ُكلِّ ذَلِكالُْكس ةِ واْلإِنَار اْلأُفُولِ، و الطُّلُوعِ و انِ، والنُّْقص و
      رِيعتِهِ سادإَِلى إِر و ،طِيعرِ       ) 3(م رَ ِفي أَمـبا دم بجا أَعم انَهحبس  أَْلطَـف و ك

َفأَسأَلُ اللَّه ربي ) 4(ما صَنع ِفي َشأْنِك جعلَك مِفْتَاح َشهرٍ حادِثٍ ِلأَمرٍ حادِثٍ        
و ربك، و خَالِِقي و خَالِقَك، و مقَدرِي و مَقدرك، و مصورِي و مصورك أَنْ               

ارةٍ        يصلِّي عَلى محمدٍ و آلِهِ     َطهـ و ،اما اْلأَيُقهحرَكَةٍ لَا تَمهِلَالَ ب لَكعجأَنْ ي و ،
   ثَامĤا اْلهنِّسدٍ لَا ) 5(لَا ُتدعئَاتِ، هِلَالَ سيةٍ مِنَ السلَامس فَاتِ، وĤنٍ مِنَ اْلهِلَالَ أَم

          مرٍ لَا يسي و ،هعم نٍ لَا نََكدمي فِيهِ، و سشَـرٌّ،         َنح هشُوب رٍ لَا يـخَي رٌ، وسع هازِج
لِّ علَـى      ) 6. (هِلَالَ أَمنٍ و إِيمانٍ و نِعمةٍ و إِحسانٍ و سلَامةٍ و إِسلَامٍ            صـ م اللَّهـ

                   هِ، و نْ َنظَـرَ إِلَيـ كَـى مـأَز هِ، ولَيع نْ طََلعَضى ملْنَا مِنْ أَرعاج آلِهِ، و دٍ ومحم 
                    ةِ، و بـونَا فِيـهِ مِـنَ اْلحصِم اعـ ةِ، و بـفِّقْنَا فِيهِ لِلتَّوو فِيهِ، و لَك دبنْ تَعم دعأَس
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      تِكصِيعاشَرَةِ مبَفظْنَا فِيهِ مِنْ منَا فِيهِ  ) 7(احأَلِْبس و ،تِكمنَا فِيهِ شُكْرَ نِعزِعأَو و
   أَتِْمم ةِ، وافِينَنَ الْعج          ،مِيـدنَّانُ اْلحالْم فِيهِ الْمِنَّةَ، إِنَّك تِكالِ طَاعتِكْمنَا بِاسلَيع 

  ) صحيفه سجاديه43دعاي (. و صلَّى اللَّه عَلى محمدٍ و آلِهِ الطَّيبِينَ الطَّاهِرِينَ

 î  w �Cز  ðjدL�W  ت  � Ä 9:  
  ملُ [اللَّهأَه اءِ   ]  أَْنترِيلَ الْكِبلَ            أَه أَهـ رُوتِ و بـاْلج ودِ و لَ اْلجـأَه ةِ وظَمالْع و

                 لْتَـهعذِي ج ومِ الـَّ ذَا الْيـقِّ هبِح أَلُكغْفِرَةِ أَسالْم ى ولَ التَّقْوأَه ةِ ومالرَّح فْوِ والْع
  آلِهِ ذُخْرا و هِ ولَيلَّى اللَّهِ عدٍ صمحلِم لِمِينَ عِيدا وسلِلْم لِّيزِيدا أَنْ ُتصم شَرَفا و 

دا و آلَ                    مـحفِيـهِ م خَلْـترٍ أَدخِلَِني ِفي ُكلِّ خَيأَنْ ُتد دٍ ومحآلِ م دٍ ومحَلى مع
               اتُكلَو دٍ صـمحآلَ م دا ومحم مِنْه توءٍ أَخْرَجِني مِنْ ُكلِّ سأَنْ ُتخْرِج دٍ ومحم

  ع هِ ولَيونَ           عاِلحالص كادعِب مِنْه أَلَكا سرَ مخَي أَلُكإِنِّي أَس معِينَ اللَّهمأَج ِهملَي
ادك الـصاِلحونَ الْمخْلِـصون               عِبـ اذَ مِنْـهتَع ا اسـفِيهِ مِم وذُ بِكأَع االقبـال  (.و :

202/1(  

��ر  ç از ا  L�Wدj ;º  
رْشِ الْعظِـيمِ و رب             اللَّهم رب النُّورِ الْعظِ    الْعـ بر الرَّفِيعِ و الْكُرِْسي بر يمِ و

               اْلإِْنجِيلِ و اةِ ورالتَّو بر زِيزِ والنُّورِ الْع الشَّْفعِ الْكَبِيرِ و بر ورِ وجسرِ الْمحالْب
سماواتِ و إِلَه منْ ِفي اْلأَرضِ لَا إِلَه الزَّبورِ و الْفُرْقَانِ الْعظِيمِ أَْنت إِلَه منْ ِفي ال        

                  ار بـضِ لَـا جنْ ِفي الْـأَرم اربج اتِ واومنْ ِفي السم اربج أَْنت و رُكا غَيفِيهِم
                لِـكضِ لَا منْ ِفي اْلأَرم لِكم اتِ واومنْ ِفي السم لِكم أَْنت رُك وا غَيفِيهِم

هِما غَيرُك أَسأَلُك بِاسمِك الْكَبِيرِ و نُورِ وجهِك الْمنِيرِ و بِملْكِك الَْقدِيمِ يا             فِي
          الَّذِي أَشْرَقَ بِهِ ُكلُّ َشي مِكبِاس أَلُكثَلَاثاً أَس وما قَيي يذِي       ح مِك الـَّ بِاسـ ءٍ و

     و ضاْلأَر و اتاومبِهِ الس أَشْرََقت          لُحص بِهِ يـ لُونَ وبِهِ اْلأَو لَحالَّذِي ص مِكبِاس 



227 / المراقبات   

اْلĤخَرُونَ يا حياً قَبلَ ُكلِّ حي و يا حياً بعد ُكلِّ حي و يا حي لَا إِلَه إِلَّا أَْنت صلِّ                 
 أَمرِي يسراً و فَرَجـاً      عَلى محمدٍ و آلِ محمدٍ و اغْفِرْ ِلي ذُنُوِبي و اجعلْ ِلي مِنْ            

                  دٍ و مـحآلِ م دٍ ومحى مدَلى هع دٍ ومحآلِ م دٍ ومحَلى دِينِ متِْني عثَب قَرِيباً و
عَلى سنَّةِ محمدٍ و آلِ محمدٍ و اجعلْ عمِلي ِفي الْمرْفُوعِ الْمتَقَبلِ و هب ِلي كَما                

ك منِيـب                وهبت لِ  لَيـلٌ ع ؤْمِنٌ بِـك و متَوكـِّ َفإِنِّي مـ تِكلِ طَاعأَه و ائِكلِيأَو
             رِفتَـص و ه رَ كُلـَّ ْلدِي اْلخَيـو ِلي وِلأَه ِلي و عمَتج و كصِيرِي إِلَيم عم كإِلَي

ـ            دِيع الـسماواتِ و     عنِّي و عنْ وْلدِي و أَهِلي الشَّرَّ كُلَّه أَنْـت اْلحنَّ انُ بـ انُ الْمنـَّ
ا                 يـ تِـكمبِرَح لَـينُنْ عنْ َتشَاء فَاممع رِفُهَتص نْ َتشَاء ورَ مِطي اْلخَيضِ تُعاْلأَر

  )113/1: االقبال( .أَرحم الرَّاحِمِينَ

 N ��  NO� #<=�>  
      َشه كُملَ إِلَيأَْقب َقد إِنَّه ا النَّاسهرٌ        أَيغْفِرَةِ َشهالْم ةِ ومالرَّح رَكَةِ ورُ اللَّهِ بِاْلب

               ـاِلي والِيهِ أَْفضَلُ اللَّيلَي امِ وأَْفضَلُ اْلأَي هامأَي ورِ واللَّهِ أَْفضَلُ الشُّه عِْند وه
لَّهِ و جعِْلـتُم فِيـهِ   ساعاتُه أَْفضَلُ الساعاتِ هو َشهرٌ دعِيتُم فِيهِ إَِلى ضِيافَةِ ال  

ِمنْ أَهلِ كَرَامةِ اللَّهِ أَنْفَاسكُم فِيهِ تَسبِيح و َنومكُم فِيهِ ِعبادةٌ و عمُلكُم فِيـهِ     
مْقبولٌ و دعاؤُكُم فِيهِ مسَتجاب فَاسأَُلوا اللَّه ربكُم بِنِياتٍ صادِقَةٍ و قُُلـوبٍ             

يوفَِّقكُم ِلصِيامِهِ و تِلَاوةِ كِتَابِهِ فَإِنَّ الشَِّقي منْ حرِم غُْفـرَانَ اللَّـهِ             طَاهِرَةٍ أَنْ   
ِفي هذَا الشَّهرِ اْلعظِيمِ و اذْكُرُوا ِبجوِعكُم و عطَِشكُم فِيهِ جوع يومِ الْقِيامةِ             

يِنكُم و وقِّـرُوا ِكبــاركُم و  و عَطـشَه و َتـصدُقوا عَلـى فَُقـرَاِئكُم و مـساكِ     
ارحموا ِصغَاركُم و صُِلوا أَرحامكُم و احفَُظوا أَلْسِنََتكُم و ُغـضُّوا عمـا َلـا                
يحِلُّ النَّظَرُ إِلَيهِ أَبصاركُم و عما لَا يحِلُّ الِاستِماع إِلَيهِ أَسماعكُم و َتحنَُّنـوا   

يتَامِ النَّاسِ يَتحنَّنْ عَلى أَيتَاِمكُم و ُتوبوا إَِلـى اللَّـهِ ِمـنْ ذُُنـوِبكُم و                عَلى أَ 
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ارَفعوا إِلَيهِ أَيدِيكُم بِالدعا ِفي أَوقَاتِ صلَاِتكُم فَإِنَّها أَْفضَلُ الساعاتِ ينْظُرُ         
دِهِ يجِيـبهم إِذَا َنـاجوه و يَلبـيهِم إِذَا    اللَّه عزَّ و جلَّ فِيها بِالرَّحمةِ إَِلـى ِعبـا       

نَادوه و يعِطـيهِم إِذَا سـأَُلوه و يـسَتجِيب َلهـم إِذَا دعـوه أَيهـا النَّـاس إِنَّ               
ـ              نْ أَنْفُسكُم مرْهونَةٌ ِبأَعماِلكُم فَُفكُّوهـا بِاسـِتغْفَارِكُم و ُظهـوركُم ثَقِيَلـةٌ ِم

أَوزارِكُم َفخَفُِّفوا عْنها بُِطولِ سجودِكُم و اعلَموا أَنَّ اللَّه أَقْسم ِبعِزَّتِهِ أَنْ َلـا         
             لِرَب النَّاس ُقومي موبِالنَّارِ ي مهعرَوأَنْ لَا ي اِجدِينَ والس لِّينَ وصالْم ذِّبعي

    ا النَّاسهالَمِينَ أَياْلع             رِ َكـانَ َلـهذَا الـشَّهؤْمِناً ِفي هائِماً مص نْ فَطَّرَ مِْنكُمم
ِبذَلِك عِْند اللَّهِ عِتْقُ نَسمةٍ و مغْفِرَةٌ لِما مَضى ِمنْ ذُُنوبِهِ قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ          

شِقِّ تَمرَةٍ اتَُّقوا النَّار فَلَيس كُلُّنَا يْقدِر عَلى ذَلِك فَقَالَ ص اتَُّقوا النَّار و َلو بِ         
و َلو بِشَرْبةٍ ِمنْ ماء أَيها النَّاس منْ حسنَ مِْنكُم ِفي هذَا الشَّهرِ خُلُقَه َكـانَ                
لَه جوازاً عَلى الصرَاطِ يوم تَزِلُّ فِيهِ اْلأَْقدام و منْ خَفَّف ِفـي هـذَا الـشَّهرِ                 

  ي َلَكتا ممع             نْهع اللَّه َكف فِيهِ شَرَّه نْ َكفم و هابهِ حِسلَيع اللَّه خَفَّف مِينُه
َغَضبه يوم يلْقَاه و منْ أَكْرَم فِيهِ يتِيماً أَكْرَمه اللَّه يوم يلْقَاه و مـنْ وصـلَ                 

    ي موتِهِ يمبِرَح اللَّه لَهصو هحِمفِيهِ ر     اللَّـه قََطـع ـهحِمفِيـهِ ر نْ قََطعم و لْقَاه
             رَاءةً ِمنَ النَّارِ وب لَه اللَّه لَاةٍ كََتبفِيهِ ِبص عنْ تََطوم و لْقَاهي موي تَهمحر نْهع

             ـا ِسـوعِينَ فَرِيضَةً فِيمبى سنْ أَدم ابَثو ى فِيهِ فَرْضاً كَانَ لَهنْ أَدِمـنَ  م اه
                    َتِخـف مـوي مِيزَاَنـه ثَقَّـلَ اللَّـه َلـيلَاةِ عنْ أَكْثَرَ فِيهِ ِمنَ الـصم ورِ والشُّه
الْموازِينُ و منْ تَلَا فِيهِ آيةً ِمنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَه مِثْلُ أَجرِ مـنْ َخـتَم الُْقـرْآنَ            

اس إِنَّ أَبواب اْلجِنَانِ ِفي هذَا الـشَّهرِ مفَتَّحـةٌ          ِفي غَيرِهِ ِمنَ الشُّهورِ أَيها النَّ     
َفاسأَلُوا ربُكم أَنْ َلا يغَلِّقَها عْنُكم و أَبواب النِّيرَانِ مغَلَّقَةٌ َفاسأَلُوا ربُكم أَنْ َلـا يفَتِّحهـا                 

  )2/1: االقبال( .م أَنْ َلا يسلِّطَها علَيُكمعلَيُكم و الشَّياطِينَ مغْلُولَةٌ َفاسأَلُوا ربُك
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  : اين است كهادعيهزيبايي الفاظ راز  .9
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  . است)السالمعليه(چون كالم امام معصوم ) الف
  .ترين زبان استچون به زبان عربي است و زبان عربي فصيح) ب
  .چون ادعيه سخن گفتن با خداوند است) ج
  .است... مهمترين ادب قرآن  .10
  هر دو) ج  اومت بر تالوتمد) ب    فهم قرآن) الف
  :شودقيامت گفته مي به قاري قرآن روز .11
  هر دو) ج  برو بخوان و باال) ب  ! داخل بهشت شو) الف
  :سرّ عدم استجابت بعضي از دعاها .12
  عدم اصرار) ج    عدم اخالص) ب  عدم مصلحت) الف
  .نمودن دعا است بار تكرار... حداقل اصرار در دعا  .13
   هفت بار)ج    سه بار) ب    جهل بار) الف
  .است.... بهترين وقت براي دعا بر ضد كفار بين نماز ظهر و عصر روز  .14
  روز عيد فطر) ج   روز چهارشنبه) ب   روز جمعه) الف
  :هستند.... نگهبان روز و شب  .15
   )السالمعليهم(ائمه معصومين ) ج   انبياء) ب    شهداء) الف
  در دهه آخر ماه رمضان هر شب چند ركعت نماز مستحب است؟ .16
  دو ركعت) ج    بيست ركعت) ب  سي ركعت) لفا

  .است.... ارزشش باالتر از » سبحان اهللا«ثواب يك  .17
  هر دو) ج    ملك سليمان) ب  آب حيات ) الف
  .ماه رمضان است... شب جهني نام شب  .18
  19شب ) ج    شب عيد فطر) ب     23شب ) الف
  .تاز آن شب نيسكمترشباين:چيستحديثايندرودوماولمنظور از شب .19
  هيچ كدام ) ج    عيد، قدر) ب   قدر، عيد ) الف
  :سبكترين عمل در شب عيد فطر چند ركعت نماز است .20
  ركعت6) ج     ركعت14) ب   ركعت12) الف
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گرفته است، حاوي اين كتاب كه به نام دائرة المعارف دوستيابي مجوز نشر 

تمام مسائل مربوط به ارتباطات عاطفي اجتماعي بر اساس مباني اسالمي 
  .باشدمي

-اين كتاب از نظر جامعيت و نوع نگارش، در موضوع دوستيابي تقريباً بي

  .نظير است
  : آموزدخواننده در اين كتاب مي

ه از چ) 2. انتخاب صحيحِ دوست، داراي چه خصوصيات و مراحلي است؟) 1
توان فردي را جذب نمود و يا جلوي طرد او را هاي مؤثّري ميراه

توان دوست را امتحان نمود؟ و بسته به نمره امتحاني چگونه مي) 3.گرفت؟
در برخورد با دوست، چه آداب ) 4. او در چه حدي با او رابطه داشت؟

عمومي و خصوصي را بايد رعايت نمود و يا از چه رفتارهايي اجتناب 
 .ها بايد چگونه بحران را مديريت نمود؟هنگام بروز كدورت) 5.؟كرد

هايي در ها كه نامشان به مناسبتدر بخش انتهايي كتاب بعضي از شخصيت
هايي اند، شخصيتمباحث كتاب آورده شده است، مورد تحليل قرار گرفته

  . زاهد؛ كريم؛ احمق؛ منافق؛ شرور؛ متكبر؛ درشت خوي و ذليل: مثل
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هاي رفتاري مصاديق اخالق خوب، نشانه:  مطالب جامع ديگري مانندهمچنين
هاي شوخي مناسب، آداب سفر و غيره در پيوست كتاب فروتني، مالك
  .آورده شده است

 سند از قرآن و حديث نگارش يافته است 1400اين كتاب بر اساس بيش از 
يافزوده و نويسنده در تنظيم و توضيح مباحث هيچ مطلب و يا توضيحي را ن

ها و يا تعابيرهاي خاص نيز از منابع قرآن و حديث كمك و حتي در مثال
  .گرفته است

 تومان در بهار 3400 صفحه با قطع وزيري به قيمت 340اين كتاب در 
  .  براي بار دوم نشر يافته است1386

 رóر ا óر ا óر ا óا PPPPQQQQ ####[[[[RRRR����        
.  استشفاء الصدورشفاء الصدورشفاء الصدوراين كتاب خالصه شده و آسان شده كتاب گرانسنگ 

باشد كه در سال  القاسم طهرانى مىالفضل بن ابىكتاب مرحوم ابواين ف مؤّل
ر  متبح بوده ودانشمندى فاضلايشان  . استد شده هجرى قمرى متوّل1273
با حكمت، رياضى، سيره و باشد و در ضمن   مي رجال و اصول ودر فقه
 را ارزشمندي اشعارو به دو زبان عربى و فارسى نيز آشنا بوده است تاريخ 

  .سروده است
ى زيارت  باره بار كه در بها و پر اى است پر گنجينه» شفاء الصدور«كتاب 

ف در اين كتاب به شرح الفاظ و فقرات  مصّن.عاشورا تدوين گرديده است
  . كم نظير استمختلف اين زيارت شريفه پرداخته، كه در نوع خود تقريباً

 تومان در زمستان 1500 صفحه به قطع رقعي به قيمت 156اين كتاب در 
  .  نشر يافته است1386

Sم N ا  s Sمزی�رت ا$�م  N ا  s Sمزی�رت ا$�م  N ا  s Sمزی�رت ا$�م  N ا  s TTTTUUUUزی�رت ا$�م  OOOOVWVWVWVW ������������        
اين كتاب تحقيق نسبتا جامعي است در موضوع ثواب زيـارت امـام حـسين               

 سـند از آيـات قـرآن كـريم و     1000عليه السالم كه بر اساس نزديـك بـه       
  .عليهم السالم، انجام گرفته است(احاديث حضرات معصومين 
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  . ه اي تازه در شناخت هرچه بهتر ساالر شهيدان مي گشايداين كتاب دريچ
كربال و «و » ثواب زيارت«، »زيارت«مباحث مستند و كاملي مربوط به 

  .در سه فصل و يازده باب تنظيم شده است» اندوه
 نوع ثواب براي زيارت حضرت شمارش 160جالب است بدانيد كه بيش از 

 .ي دقيق قرار گرفته استشده كه در اين كتاب همه آنها مورد برس

 تومان در زمستان 2500 صفحه با قطع رقعي به قيمت 256اين كتاب با 
  . نشر يافته است1386

Sم N ا  � Sم�  N ا  � Sم�  N ا  � Sم�  N ا  �  �TTTTUUUU OOOOVWVWVWVW SSSSWWWW $$$$������������        
در ) السالمعليه(اين كتاب بر اساس مستنداتي تنظيم شده است كه امام علي            

املي كـه   اين مستندات بنابر شمارش نسبتاً كـ      . اندآن، خود را توصيف نموده    
تمامي ايـن مـستندات، بـا       . باشد جمله مي  1200انجام گرفته است قريب به      

  .آغاز شده است» أنا«كلمه 
مطالعه اين كتاب به افرادي كه مسلمان نبوده و يا اعتقادي به واليت نداشته              

شـود زيـرا    هاي پايين اعتقادات شيعي قرار دارند، توصـيه نمـي         و يا در رتبه   
يا حكمتي داراي مقدماتي است كه بدون طـي نمـودن   دسترسي به هر علم و      

اين مقدمات، نه تنها علم مورد نظر قابل دسترسي نيست، بلكه موجب عقـب              
هـا  هاي قبلي شده و در نهايت فـرد را بـه انكـار آن   رفت و ترديد در آگاهي  

  .دهدسوق مي
 تومان در پاييز 1200 صفحه با قطع رقعي به قيمت 110اين كتاب در 

  .شر يافته است ن1386
�Cز � � ��ر�  � çز�C � � ��ر�  � çز�C � � ��ر�  � çز�C � � ��ر�  � çÄÄÄÄ llll TUTUTUTU        

در اين كتاب تالش شده است پاسخ به قسمتي از صـدها پرسـشي بدهدكـه                
ممكن است ذهن شما را در باره فهم دقيق مسائل عبادي اسالم خصوصاً نماز          

  .مشغول كرده باشد
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هاي اين مجموعه برگرفته از منابع غني شيعه اسـت و لـذا هـيچ               عموم پاسخ 
هاي شخـصي بـدون     الب صرفاً ذوقي و استحساني و يا دريافت       نشاني از مط  

  .شودها يافت نميمستندات قوي، درآن
 1386 تومـان پـاييز      400 صفحه با قطع پالتويي به قيمت        76اين كتاب در    
  .نشر يافته است

��$ N  s  � �ب ��$ N  s  � �ب ��$ N  s  � �ب ��$ N  s  � �ب ����VWVWVWVW ������������ XXXX        
 جمله كوتاه است كـه در حـديث دلـدادگي سـاالر             100اين كتاب مجموعه    

  .مام حسين عليه السالم نوشته شده استشهيدان، ا
اين جمالت شايد بتواند ميزاني از عمق انديشه و عاطفه و حماسه عاشورايي 

  .را به مخاطب منتقل سازد
براي دستيابي بهتر به هدف فوق تمامي جمالت با خط نـستعليق و بـا چـاپ              

  .نفيس عرضه شده است
 تومان پاييز   1000قيمت   صفحه با قطع جيبي خوابيده، با        112اين كتاب در    

  . نشر يافته است1386
N Nا� Nا� Nا� �YYYYüüüücا�  LMc�  LMc�  LMc�  LM����Z[Z[Z[Z[        

هـايي اسـت     جمله كوتاه است كـه حـاوي انديـشه         500اين كتاب مجموعه    
هـا نيازمنـد بـه      ها؛ به اين معنا كه بـراي تـصديق آن         مشترك بين همه انسان   

اين جمـالت بـه صـورت مـستقيم و يـا غيـر          . داشتن اعتقاداتي خاص نيست   
الـسالم و   فته از تعاليم انبيا بخصوص حضرات معصومين علـيهم        مستقيم برگر 

است كه با » غرر و درر آمدي«السالم در كتاب بويژه كلمات امام علي عليه   
  .ادبيات مورد پسند امروز، عرضه شده است

 تومـان در    1200 صفحه با قطع جيبي خوابيده، و قيمـت          160اين كتاب در    
  . نشر يافته است1386بهار 

  ر ثرياايمان د
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موضوع اين كتاب سيري در سيره عملي زندگي پـر از بركـت امـام خمينـي        
  .با فصولي جذاب مي باشد) رحمة اهللا عليه(

  :فصول اين كتاب عبارتند از
، رژيم غذايي امام، گزارشي از يك                  حكمت هاي ناب، خميني از زبان خميني      

الق راهبري امام، كتب    روز كاري امام، روز شمار زندگي پر بركت امام، اخ         
  .امام، گزارش وداع با امام

 فـيش آمـاده شـده       400 منبع در قالب     32مطالب فصول كتاب با استفاده از       
  .است

 تومـان در خـرداد     1600 صفحه در قطع وزيري با قيمـت         160اين كتاب با    
  . به چاپ رسيده است1387

  
ÏÏÏÏqqqq����NNNNL�ÙL�ÙL�ÙL�Ùپپپپ����MMMM د��$��$�د�  �$�د�  �$�د�           

�ffff  ر�  ر�  ر�  ر Î�Î�Î�Î�����        
بـسم اهللا   داللي به تمامي مباحـث تفـسيري        اين كتاب به صورت جامع و است      

  . به عنوان بزرگترين آيه قرآن پرداخته استالرحمن الرحيم
  :فصول عمده اين كتاب عبارتند از

، بلند خواندن بسم اهللا، وجود بـسم اهللا    ثمرات بسم اهللا، جزئيت قرآني بسم اهللا      
ي مشكل  در كتب آسماني، احكام شرعي بسم اهللا، رسم الخط بسم اهللا، بررس           

) علـيهم الـسالم  (ترجمه دقيق بسم اهللا، رابطه اهللا، رحمن و رحيم، اهل البيـت         
مظهر اسم اهللا، تحليل ادبي و عرفاني حروف و كلمات بسم اهللا، اسـم اعظـم،                

  .قصه هايي درباره بسم اهللا
، در   منبع روايي، فقهي، تفسيري و ادبـي 126مطالب اين كتاب با استفاده از      

  .حقيقاتي آماده شده است فيش ت450قالب 
 3000 با قيمـت  1387 صفحه در قطع وزيري در تابستان 352اين كتاب با    

  .تومان ان شاء اهللا نشر خواهد يافت
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� ا.... � ���ر�  � �� ا � ���ر�  � �� ا � ���ر�  � �� ا � ���ر�  � �\\\\ llll ]]]]        
اين كتاب خالصه كتاب مطلع نور است، كه در قالب پاسـخ بـه سـي سـؤال             

  . است به رشته تحرير در آمدهبسم اهللا الرحمن الرحيمدرباره 
در اين كتاب مباحث مربوط به بسم اهللا به صورت ساده و قابـل فهـم بـراي              

  .عموم مطرح شده است
 تومان به صـورت دو      800 صفحه در قطع پالتويي با قيمت        96اين كتاب با    

  . انشاءاهللا چاپ خواهد شد1387رنگ در تابستان 
�؟؟؟؟ w  � w  � w  � w  ____     `̀̀̀ اااا''''از از از از  ~~~~ abababab        

عشق تيغ  .  مسئله عشق است   يكي از دغدغه هاي همه جوامع در همه زمانها        
دو لبه اي است كه هم تنها راه رسيدن به كمال است و هـم موجـب سـقوط                   

  .انسان به عميق ترين دره هاي شرك است
تالش مي كند تا به موضوع عشق به صورت         » از عشق چه ميداني؟   «كتاب  

  .نظري و كاربردي با مخاطب جوان بپردازد
بـه  . زمينه عشق پاسخ داده شده استدر اين كتاب به دوزاده سؤال عمده در        

ي كاملي از سخنان حكيمان درباره عشق و با پيوسـت مقالـه             همراه مجموعه 
    .اي با عنوان رسم شيدايي در ديوان حافظ

 تومان در اوائل پائيز     1500 صفحه در قطع رقعي با قيمت        160اين كتاب با    
  . انشاء اهللا چاپ خواهد شد1387
  

 


