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 مقدمه

 

 ،ملکوتهای رهتا از سفهمگان را فراخوانده  حق تعالیاست. ماهی است که  اهللیافةضماه مبارک رمضان، ماه 

ه عشق و انس و بندگی ما های انس و تقوا برگیرند. ماه امن و ایمان، ماه سالمت و اسالم، ماه عافیت فراگیر،لقمه

ل شدن خویش باید بار سفر آخرت و معنویّت و انسان کام خدابندگان ماهی است که دلدادگی و و و دلبردگی 

هاى زندگى ارسایىنو البتّه رسیدن به این فیض عظیم، سالمتى ظاهرى و آمادگى باطنى و ایمنى از  ،را بر بندند

 .حاصل کند کاملى از آن طلبد، تا در نتیجه مؤمن بهرهمىهاى او را و تسلیم محض در برابر حقّ و خواسته

لَّهُ عَلَیْنا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمانِ، وَ السَّالمَةِ وَ أَللَّهُمَّ أَهِ»در یکی از ادعیه رؤیت هالل ماه مبارک رمضان آمده است: 

 1 «الْإِسْالمِ، وَ الْعافِیَةِ الْمُجَلِّلَةِ.

 ت از:چنان که در دعای رؤیت هالل ماه مبارک رمضان آمده، عبارت اسآنهاى رسیدن به کماالت زمینه

 . ایمنى ظاهرى و باطنى1

ند از فیوضات از هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی، تا انسان بتوا یا ایمنیایمنى ظاهرى است  ایمنی یا

منیت از خداوند طلب بیکران ماه مبارک رمضان، بهره کامل ببرد. انسان همواره باید از خداوند مهربان ایمنی و ا

 کند تا زمینه درک رحمت خاصه خداوندی برای او فراهم شود.

 . ایمان و استوارى بر باورهاى درست2 

این ثبات باشد و یا  اسالمى است؛ زیرا اگر انسان فاقد جا، ثابت بودن بر اعتقادات حقّهمقصود از ایمان در این 

 معنوى از ایّام و لیالى ماه رمضان بگیرد. تواند بهرهز او گرفته شود، نمىا

 . سالمت جسمانى و باطنى3

تواند از فیض روزه و اعمال نمى انسان سالم نباشد، ممکن است مراد از سالمت، سالمت جسمانى باشد؛ زیرا اگر

دار روزه مند گردد؛ و نیز ممکن است مقصود سالمت باطنى باشد؛ زیرا اگر شخصظاهرى در ماه رمضان بهره

اى الهى از ماه کاملى را که اولی مبتال باشد، امکان ندارد نتیجه هاى درونىبه شكّ و شبهه و شرک و آلودگى

 ند، به دست آورد.گیرصیام مى
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 هاى الهى. تسلیم در برابر خواسته4

چه خداوند آن الهى و ترک چون و چرا در مؤمن در برابر خواسته شدن بنده ممکن است منظور از اسالم، تسلیم

ت حقّ در امر رابر فرمان حضرآورد، باشد؛ چنان که ممکن است مراد از آن، تسلیم بودن در ببراى او پیش مى

 ارى باشد.دروزه

 . عافیت كامل ظاهرى و معنوى5

اى که انسان با نور مندى کامل از حضرت حقّ باشد، به گونهبهره« مُجَلِّلة»شاید مقصود از عافیت به اعتبار لفظ 

مِنْ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ  ایمان و چشم دل، توجهى به غیر او نداشته باشد و این در واقع همان نایل شدن به عنایاتِ

سپیدى ؛ )شب قدر، تا دمیدن 2؛ )شب قدر، از هزار ماه بهتر است.( و نیز سَالمٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر1ِأَلْفِ شَهْرٍ

رَبِّكِ راضِیَةً  یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِی إِلى صبح، سالمت و ایمنى است.( و مخاطب گردیدن به خطابِ

؛ )اى روان آسوده! در حالى که هم تو از خداوند خرسندى، و هم او از تو خشنود است، به سوى 3ةًمَرْضِیَّ

باشد که به بندگان آراسته از تعلّقات شرک جلىّ و خفىّ،  4پروردگارت بازگرد.( و دست یافتن به جوایز عید فطر

 5، عافیت کامل ظاهرى باشد.«عافیت مجلّله»د از ؛ چنان که ممکن است مرا-رَزَقَنَا اللَّهُ وَ إِیّاکُم -شودعنایت مى

-و سفارش ، گزیده ای است از دستورات و مراقبات ماه مبارک رمضان که برگرفته از تأکیدهاضیافت ملکوت

 های ویژه بزرگان اهل معرفت است. 

 

 

 

 

                                                           
 .3ى ى قدر، آیهسوره . 1
 .5ى ى قدر، آیهسوره . 2
 .28و  27ى فجر، آیات سوره . 3
؛ )وقتى «زِکُمْ.جَوآئِمُنادٍ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ! أُغْدُوا إِلى إِذا کانَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْ شَوّالٍ، نادى»است که:  -صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم -از رسول اکرم . 4

هاى خویش بشتابید.( اقبال ها و پاداشدهد: اى مؤمنان! اوّل صبح به سوى جایزهاى فریاد سر مىرسد، ندا کننده[ شوّال فرا مىروز اول ]ماه
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 و عبادی قلبی دستورهای

وز آخر یا راست، به خصوص با روزه سه استقبال از ماه مبارک رمضان که شهراهلل االعظم شوق استقبال: .1

رین ن در آخمطالعه خطبه حضرت رسول در فضیلت ماه مبارک رمضاو  دست کم روز آخر ماه مبارک شعبان

  جمعه ماه مبارک شعبان.

  اهلل)صلی اهلل علیه و آله و سلم(متن خطبه رسول 

أَبِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ »...

یِّدِ الْوَصِیِّینَ نِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ سَیِّدِ الشُّهَدَاءِ الْحُسَیْ

: خَطَبَنَا ذَاتَ یَوْمٍ فَقَالَ لی اهلل علیه وآله(ص)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  :قَالَ لیهم السالمأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع

حْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَ أَیَّامُهُ أَفْضَلُ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّ»

أَهْلِ ضِیَافَةِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِیهِ مِنْ  إِلَى فِیهِ الْأَیَّامِ وَ لَیَالِیهِ أَفْضَلُ اللَّیَالِی وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ

یهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ کَرَامَةِ اللَّهِ أَنْفَاسُکُمْ فِیهِ تَسْبِیحٌ وَ نَوْمُکُمْ فِیهِ عِبَادَةٌ وَ عَمَلُکُمْ فِیهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤُکُمْ فِ

لَاوَةِ کِتَابِهِ فَإِنَّ الشَّقِیَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِی هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِیمِ بِنِیَّاتٍ صَادِقَةٍ وَ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ یُوَفِّقَکُمْ لِصِیَامِهِ وَ تِ

مْ وَ وَقِّرُوا کِبَارَکُ-اکِینِکُمْوَ اذْکُرُوا بِجُوعِکُمْ وَ عَطَشِکُمْ فِیهِ جُوعَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ عَطَشَهُ وَ تَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِکُمْ وَ مَسَ

أَبْصَارَکُمْ وَ عَمَّا لَا یَحِلُّ  وَ ارْحَمُوا صِغَارَکُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا عَمَّا لَا یَحِلُّ النَّظَرُ إِلَیْهِ

لَى أَیْتَامِکُمْ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ ارْفَعُوا إِلَیْهِ الِاسْتِمَاعُ إِلَیْهِ أَسْمَاعَکُمْ وَ تَحَنَّنُوا عَلَى أَیْتَامِ النَّاسِ یُتَحَنَّنْ عَ

الرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ یُجِیبُهُمْ إِذَا أَیْدِیَکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَوْقَاتِ صَلَاتِکُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا بِ

إِنَّ أَنْفُسَکُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِکُمْ جَوْهُ وَ یُلَبِّیهِمْ إِذَا نَادَوْهُ وَ یُعْطِیهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ وَ یَسْتَجِیبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ أَیُّهَا النَّاسُ نَا

وا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِکْرُهُ أَقْسَمَ فَکُفُّوهَا بِاسْتِغْفَارِکُمْ وَ ظُهُورُکُمْ ثَقِیلَةٌ مِنْ أَوْزَارِکُمْ فَخَفِّفُ

رَ أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ فَطَّ رَبِّ الْعالَمِینَبِعِزَّتِهِ أَنْ لَا یُعَذِّبَ الْمُصَلِّینَ وَ السَّاجِدِینَ وَ أَنْ لَا یُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِ

مِنْ ذُنُوبِهِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ مِنْکُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فِی هَذَا الشَّهْرِ کَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى 

تَمْرَةٍ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ  اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ: اللَّهِ وَ لَیْسَ کُلُّنَا یَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ

فَّفَ فِی هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا حَسَّنَ مِنْکُمْ فِی هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ کَانَ لَهُ جَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ وَ مَنْ خَ

رَمَ فِیهِ یَتِیماً أَکْرَمَهُ هُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ حِسَابَهُ وَ مَنْ کَفَّ فِیهِ شَرَّهُ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ أَکْمَلَکَتْ یَمِینُ
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 وَ مَنْ قَطَعَ فِیهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ یَوْمَ اللَّهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ وَصَلَ فِیهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ یَوْمَ یَلْقَاهُ

رِیضَةً ِصَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ مَنْ أَدَّى فِیهِ فَرْضاً کَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى سَبْعِینَ فَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ تَطَوَّعَ فِیهِ

نْ تَلَا فِیهِ آیَةً مِنَ نَ الشُّهُورِ وَ مَنْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَیَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِیزَانَهُ یَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِینُ وَ مَفِیمَا سِوَاهُ مِ

إِنَّ أَبْوَابَ الْجِنَانِ فِی هَذَا الشَّهْرِ مُفَتَّحَةٌ  الْقُرْآنِ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِی غَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ أَیُّهَا النَّاسُ

فَتِّحَهَا عَلَیْکُمْ وَ الشَّیَاطِینَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُغَلِّقَهَا عَلَیْکُمْ وَ أَبْوَابَ النِّیرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُ

یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی هَذَا الشَّهْرِ : فَقُمْتُ فَقُلْتُ : أَنْ لَا یُسَلِّطَهَا عَلَیْکُمْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَفَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ

 وَ جَلَّ ثُمَّ بَکَى فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی هَذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ

وَ قَدِ انْبَعَثَ أَشْقَى  یُبْکِیكَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ أَبْکِی لِمَا یُسْتَحَلُّ مِنْكَ فِی هَذَا الشَّهْرِ کَأَنِّی بِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّی لِرَبِّكَ

قُلْتُ  :اقَةِ ثَمُودَ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَى قَرْنِكَ فَخَضَبَ مِنْهَا لِحْیَتَكَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَالْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ شَقِیقُ عَاقِرِ نَ

نِی وَ مَنْ یَا عَلِیُّ مَنْ قَتَلَكَ فَقَدْ قَتَلَ :یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ذَلِكَ فِی سَلَامَةٍ مِنْ دِینِی فَقَالَ فِی سَلَامَةٍ مِنْ دِینِكَ ثُمَّ قَالَ

 طِینَتِی إِنَّ اللَّهَ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَنِی وَ مَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِی لِأَنَّكَ مِنِّی کَنَفْسِی رُوحُكَ مِنْ رُوحِی وَ طِینَتُكَ مِنْ

وَّةِ وَ اخْتَارَکَ لِلْإِمَامَةِ فَمَنْ أَنْکَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى خَلَقَنِی وَ إِیَّاکَ وَ اصْطَفَانِی وَ إِیَّاکَ وَ اخْتَارَنِی لِلنُّبُ

وَ بَعْدَمَوْتِی أَمْرُکَ أَمْرِی  أَنْکَرَ نُبُوَّتِی یَا عَلِیُّ أَنْتَ وَصِیِّی وَ أَبُو وُلْدِی وَ زَوْجُ ابْنَتِی وَ خَلِیفَتِی عَلَى أُمَّتِی فِی حَیَاتِی

عَلَى سِرِّهِ وَ خَلِیفَتُهُ مُ بِالَّذِی بَعَثَنِی بِالنُّبُوَّةِ وَ جَعَلَنِی خَیْرَ الْبَرِیَّةِ إِنَّكَ لَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَمِینُهُ وَ نَهْیُكَ نَهْیِی أُقْسِ

  1.«عَلَى عِبَادِه

ما خطبه خواندند و  ( روزى براىلی اهلل علیه و آله( فرموده است، پیامبر )صلیه السالمامیر المؤمنین على )ع

اى مردم! همانا ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت روى به شما آورده است، ماهى که در پیشگاه  چنین فرمودند:

ست. ا ست و ساعات آن برترین ساعتهاا ست و روزها و شبهاى آن بهترین روزها و شبهاا خداوند بهترین ماهها

اید. نفسهاى شما در آن، ستایش اید و از اهل کرامت قرار داده شدهه شدهخدا فرا خواند در این ماه شما به میهمانى

هاى راست و دلهاى با نیت و خوابیدن شما، عبادت است. عمل شما در آن ماه پذیرفته و دعاى شما برآورده است.

نا بدبخت پاک از پروردگار خود بخواهید تا شما را به روزه گرفتن آن ماه و تالوت کتابش موفق بدارد. هما

                                                           
 المجلس العشرون   93األمالی) للصدوق(        . 1
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کسى است که در این ماه بزرگ از بخشش خداوند محروم گردد. با تشنگى و گرسنگى خود از تشنگى و 

گرسنگى روز قیامت یاد کنید. بر درویشان و بینوایان خود ببخشید و مال ارزانى دارید. بزرگان خود را گرامى 

ایت کنید و زبانهاى خویش را نگهدارید و بدارید و بر کودکان خود مهر ورزید و پیوند خویشاوندانتان را رع

چشم و گوش از آنچه نگریستن و شنیدن آن نارواست فرو بندید. بر یتیمان مردم محبت کنید تا بر یتیمان شما 

محبت شود. از گناهان خود به سوى خدا توبه کنید و به هنگام نمازهایتان دستهاى نیاز خود را به سوى او 

نگرد ین ساعتهاست. خداوند در آن ساعت به چشم رضا و مرحمت بر بندگان خود مىبرآورید که آن ساعات بهتر

دهد و هر چه در آن فرماید و چون او را ندا دهند پاسخ ایشان را مىخواهند برآورده مىو چون نیازى از او مى

تید با آمرزش بخشد. اى مردم! همانا که در گرو کردارهاى خود هسهنگام از او مسألت دارند بر ایشان مى

هاى طوالنى خود از خواهى آن بند را از خود بگسلید. پشتهاى شما از بار گناهانتان سنگین است، با سجده

سنگینى آن بکاهید. و بدانید که پروردگار که یادش بلند مرتبه است به عزت خود سوگند خورده است که 

ان را نترساند و به دوزخ در نیاورد. اى مردم! هر کنندگان را عذاب نکند و روز رستاخیز آننمازگزاران و سجده

یى براى او کس از شما در این ماه روزه دار مؤمنى را افطار دهد در پیشگاه خداوند پاداش آزاد کردن برده

شود. گفته شد: اى رسول خدا! همه ما بر این کار توانا نیستیم. اش مىخواهد بود و موجب آمرزش گناهان گذشته

نیم خرمایى. از آتش خود را نگهدارید، هر چند با افطار  آتش خود را نگهدارید، هر چند با افطار دادنفرمود: از 

اى مردم! هر کس در این ماه خلق خود را نیکو کند، در آن روز که پاها بر صراط  دادن یك جرعه آب باشد.

ران و بردگان خویش بکاهد، خداوند گذرد و هر کس در این ماه از زحمت خدمتگزالغزند به آسانى از آن مىمى

کند و هر کس در این ماه شر خود را باز دارد، خداوند خشم خود را روز دیدار از او حسابش را بر او سبك مى

دارد و هر کس پیوند خویشاوندى دارد و هر کس یتیمى را گرامى بدارد، خدایش به هنگام دیدار گرامى مىباز مى

فرماید و هر کس پیوند خویشاوندى را قطع ار، با رحمت خویش او را رعایت مىرعایت کند، خدایش روز دید

و هر کس در این ماه نمازى مستحبى گزارد، خداوند  دارد.کند، خدایش روز دیدار رحمت خود را از او باز مى

هفتاد فریضه  یى بگزارد، خداوند پاداشفرماید و هر کس در این ماه فریضهبراى او آزادى از دوزخ را مقرر مى

کند و هر کس در آن ماه بر من درود فراوان بفرستد، خداى که در ماههاى دیگر انجام شده باشد به او عنایت مى

فرماید و هر کس یك آیه قرآن در این میزان و ترازوى او را در آن روز که ترازوها سبك است، سنگین مى
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اههاى دیگر است. اى مردم! همانا درهاى بهشت در این ماه بخواند براى او پاداشى همچون ختم یك قرآن در م

ماه گشاده است و از خداى خویش مسألت کنید که آنها را بر شما نبندد. شیطانها در این ماه به زنجیر کشیده 

گوید: اند، از خداى خود بخواهید که آنان را بر شما چیره نفرماید.امیر المؤمنین على )علیه السالم( مىشده

و گفتم: اى رسول خدا! برترین کارها در این ماه چیست؟ فرمودند: پارسایى و خوددارى از ارتکاب  برخاستم

گفتم: اى رسول خدا! چه چیز موجب گریستن شماست؟ فرمودند: اى على بر آنچه در این  محرمات و گریستند.

بینم که در حال نماز گزاردن ىگریم. گویى تو را مشمرند مىآید و ریختن خون تو را حالل مىماه بر سر تو مى

ترین گذشتگان و آیندگان و همتاى آن کس که ناقه ثمود را پى کرد ضربتى براى خداى خود هستى که بدبخت

گوید، گفتم: اى رسول خدا! آیا شود. امیر المؤمنین مىزند و از خون آن ریش تو خضاب مىبر فرق سرت مى

رى، در سالمت دین خواهى بود. آنگاه فرمودند:اى على هر کس تو در آن حال دین من سالم است؟ فرمودند: آ

را بکشد، من را کشته است و هر کس تو را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است و هر کس به تو دشنام دهد مرا 

دشنام داده است که تو از منى و همچون خود منى. روح تو از روح من و سرشت تو از سرشت من است. خداوند 

و هر کس منکر امامت تو  من و تو را آفرید و برگزید. مرا براى نبوت انتخاب فرمود و تو را براى امامتمتعال 

باشد پیامبرى مرا انکار کرده است. اى على! تو وصى من و پدر فرزندان من و همسر دختر منى و در زندگى و 

هى تو، نهى من است. به کسى که مرا پس از مرگ من، خلیفه من بر امتم هستى. فرمان تو، فرمان من است و ن

خورم و به حق آن کس که مرا بهترین آفریدگان قرار داده است سوگند به حق مبعوث فرموده است، سوگند مى

 کنم که تو حجت و امین خداوند بر خلق خدا و راز خدایى و خلیفه خدا بر بندگان اویى. یاد مى

از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، آمادگى جسمانى و روحانى انسان باید پیش بازگشت عاشقانه )توبه(:  .2

گناهان و  مند گردد.تحصیل نماید و دوام آن را در طول ماه از خدا تمنّا کند، تا از ضیافت کامل الهى بهره

گیری بیشتر و بهتر از برکات عظیم این برای بهرهسازد. هاى بندگان در ماه صیام، به آن لطمه وارد مىناروایى

های ماه، الزم است ابتدا انسان توبه کاملی با نیت صادق انجام دهد و ضمن طلب مغفرت از معاصی و غفلت

بدیل ماه رمضان را درخواست کند. بهترین عمل برای توبه، مندی از برکات بیگذشته، از خداوند توفیق بهره

توان به جای آورد و آثار معنوی فراوانی ها میها و همه مکانالقعده است که در همه زماننماز مخصوص ماه ذی

 دارد. 
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: فرمود القعده ذى ماه یکشنبه روز در که است شده روایت وآله وسلّم( علیه اللّه)صلّى خدا رسول از دستور توبه:

. کنیم توبه خواهیممى ما همه خدا! رسول: گفتیم: گویدمى راوى کنید؟ توبه خواهیدمى شما از یكکدام مردم

 فاتحة» بار یك رکعت هر در. آورید به جا نماز رکعت چهار و گرفته وضو کرده، غسل: فرمودند حضرت

بخوانید.  (الفلق برب اعوذ وقلالناس  برب اعوذ قل) «معوذتین» بار یك و«احد اللّه هو قل»بار سه ،«الکتاب

 غفّار یا عزیز یا» :بگویید سپس. بگوییدباللّه(  إال قوّة ال و حول پایان )ال در و نموده استغفار بار هفتاد گاهآن

 گناهان بخشاینده! اى عزیز ؛ اى«أنت إال الذّنوب یغفر ال فإنّه المؤمنات و المؤمنین جمیع ذنوب و ذنوبی لی اغفر

 از اىبنده: فرمود گاهبخشد. آننمى را گناهان کسى تو جز که ببخش را مؤمن زنان و مردان تمام گناهان و من

 شروع نو از را عمل خدا بنده: رسدمى ندا او به آسمان از که این مگر دهد،نمى انجام را عملى چنین من امت

 تو بر باد مبارک بنده اى: کندمى ندا عرش زیر از دیگر فرشته. شد بخشیده گناهانت و قبول، تو توبه ی که کن

 فرشته. نمایندراضی مى تو از را دشمنانت قیامت، روز در: زندمى صدا دیگرى منادى. خاندانت و خانواده بر و

 نورانى و وسیع تو قبر و نمی شود گرفته تو از روى و دینتمى دنیا از ایمان با بنده اى: کندمى ندا دیگرى

 و تو مادر، و پدر باشند. خشمگین گرچه شوند،مى راضى مادرت و پدر: زندمى صدا دیگرى منادى. شد خواهد

 مرگ فرشته با من: کندمى ندا جبرئیل. بود خواهى روزی خوش آخرت و دنیا در و شوندمی  بخشیده خاندانت

 به نرمى و نرسانیده تو به آسیبى مرگ خاطره ب بوده، رفتار خوش تو با که دهممى دستور او به و آمده تو پیش

فرمودند:  چطور؟ بگوید چنین دیگرى زمان در کسى اگر خدا گفتیم : رسول. نماید خارج بدنت از را روح

 1گفت. من به معراج شب در را مطالب این جبرئیل. بود خواهد نیز او براى گفتم که را چیزهایى

ست، و در این ابانی، کلید و رمز سعادت و کامیابی انسان در زندگی مراقبه یا خویشتنمراقبه و محاسبه: .3

قبت، روز ضروری است. و حقیقت مرا مرحله، مراقبت کامل بر انجام واجب و ترک حرام ومعصیت در طول

ضر ربوبی کشیك نفس کشیدن و سرکشی به خویشتن و افعال خویشتن است، که مبادا مخالفتی از انسان در مح

زمان فاصله  و. های دیگر مراقبه داشته باشدسر بزند. در ماه مبارک رمضان، الزم است انسان بیشتر از ماه

ترل جوارح از محارم باشد، که مطابق با روایات، افضل اعمال در این ماه کن ترتر و دقیقمحاسبات روزانه کوتاه

 الهی است.

                                                           
 . المراقبات، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی اعمال ماه ذی القعده 1
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 خودمان بکنیم مجاهده باید کنیم، مواظبت را خودمان باید وما»نویسند: امام خمینی در مورد اهمیت محاسبه می

 بکشید، را حسابتان خودتان. بکشند ما از حساب آنجا اینکه از قبل بکشیم، خودمان را خودمان حساب باید. را

 تفکرات تمام شما، ذهن خاطراتِ همه شما، چشمهاى لحظاتِ همه. بکشند را شما حساب حسابگرها اینکه از قبل

 بر شما چشم لحظات در که اىلحظه هر. است ثبت هاپرونده در هم هانامه در و خداست، حضور در شما باطل

 اینها که هست هم روایات در و. است ثبت و خداست حضور در بشود، واقع است دستور که چیزى آن خالف

 در که باشید داشته توجه. علیه اللَّه سالم -زمان امام بر امر؛ ولىّ بر شودمى عرضه اعمال مرتبه دو اىهفته

 پیش و بشود، آزرده نخواسته خداى -علیه اللَّه سالم -زمان امام بر شد عرضه وقتى که نباشد جورى کارهایتان

 خدا مقاصد خالف بر و منند دوستان اینها هستند، من هاىشیعه اینها که بشود، سرافکنده قدرى یك اللَّه مالئکة

 واى عزیز پاسدارهاى اى. شودمى منفعل رئیس آن بکند، خالف قومش اگر قوم یك رئیس. کردند عمل

 همه بر پیروزى و خودتان، نفْس بر پیروزى به تا کنید پاسدارى هم خودتان از هستید جا هر در اسالم، سربازهاى

 1«شوید. نایل شیاطین

 سجادیهصحیفه کامله  دعای استهالل قرائت و تدبر در.4

به ویژه دعای سحر و دعای ابوحمزه ثمالی، دعای ابوحمزه را به  خواندن ادعیه وارده در سحرگاهان.5

علت طوالنی بودن می توان به چندین بخش تقسیم و در هر سحر مقداری از آن را همراه با تدبر و شوق قلبی 

که کند روایت مى -علیه الساّلم -به نقل از پدر بزرگوارش -علیه السّالم -حضرت امام صادق قرائت کرد.

ام و اگر مردم از استجابتى که در اسم اکبر نهفته است، راست گفته)دعای سحر(  اگر بگویم در این دعا» فرمود:

علیه  -در ذیل حدیث امام صادق کوشیدند تا آن را بیاموزند.این دعا نهفته است آگاه بودند، با تمام توان مى

مِنْ کُنُوزِ الْعِلْمِ فَاشْفَعُوا بِهِ،  عآءِ، فَانَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقىفَإِذا دَعَوْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِى الدُّ» آمده است: -السّالم

پس هرگاه این دعا را خواندید، تمام کوشش خویش را در دعا به  2«وَاکْتُمُوهُ مِنْ غَیْرِ أَهْلِهِ السُّفَهَآءِ وَ الْمُنافِقِینَ.

ین دعا را شفیع و باشد، پس ابهتر و پایدارتر مى -ه نزد خدا استک -هاى دانش و آگاهىکار زنید، زیرا گنج

 هایتان قرار دهید، و آن را جز از اهلش، یعنى از کم خردان و منافقان، پنهان دارید.برآورده شدن خواسته واسطه

                                                           
 358ص  12. صحیفه امام ج 1
 .517.اقبال االعمال، ص 2
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شنیدم »گوید: ى ثمالى نقل کرده و مىیکى از دعاهاى سحرهاى ماه رمضان، دعایى است که ابوحمزههم چنین 

ا را قرائت در سحرهاى ماه رمضان این دع -علیهاللَّهصلوات -حضرت سجّاد، علىّ بن حسین، سیّد العابدین

 -عصومیندعاهایى که از م»فرمود: مى -رضوان اللَّه تعالى علیه -یکی از اساتید اهل معرفت« نمود.مى

ارد. از آن جمله از نظر معنا مثل زنجیرى به یکدیگر پیوند د -از اوّل دعا تا آخر -مأثور است -السالمعلیهم

 «است. ابوحمزه دعاى

 به ویژه دعای افتتاح وارده در هنگام افطار خواندن ادعیه.6

تدبر در ه با هری و باطنی همرارعایت آداب ظابا بانه روز حداقل به مقدار یك جزء؛ در هر ش قرائت قرآن.7

زندگی قرار  ات قرآن راهنمایآیات قرآنی و مراقبت و توجه به آن در تمام شئون زندگی، به گونه ای که آی

 قرآن تالوت ثابت، و در مکانی خلوت و با تدبر و حال خوش باشد. ،زمان قرائت قرآن در صورت امکان گیرد.

  شراب روحانی اولیای الهی است.با وضو و با صوت زیبا، 

 لُزُومِ وَ فیهِ، بِمَا الْعَمَلِ وَ الْقُرْآنِ، بِقِرَاءَةِ عَلَیْكَ وَ»: فرمودند امام امیرالمؤمنین )علیه السالم( خطاب به محمد حنفیه

  -اللَّهِ مِنَ عَهْدٌ فَإِنَّهُ نَهَارِکَ، وَ لَیْلِكَ فی تِلَاوَتِهِ وَ بِهِ، التَّهَجُّدِ وَ نَهْیِهِ، وَ أَمْرِهِ وَ حَرَامِهِ، وَ حَلَالِهِ وَ شَرَائِعِهِ، وَ فَرَائِضِهِ

 أَنَّ اعْلَمْ آیَةً وَ خَمْسینَ لَوْ وَ عَهْدِهِ فی یَوْمٍ کُلَّ یَنْظُرَ أَنْ مُسْلِمٍ کُلِّ عَلى وَاجِبٌ وَ خَلْقِهِ، إِلى  -تَعَالى وَ تَبَارَکَ

 بَعْدَ الْجَنَّةِ فِی فَلَا یَکُونُ ارْقَ، وَ اقْرَأْ: الْقُرْآنِ لِقَارِئِ یُقَالُ الْقِیَامَةِ یَوْمُ کَانَ فَإِذَا الْقُرْآنِ، آیَاتِ عَدَدِ عَلى الْجَنَّةِ دَرَجَاتِ

 1«دَرَجَة مِنْهُ أَرْفَعَ الصِّدّیقینَ وَ النَّبِیّینَ

الل و حرام آن عمل به آن و بر التزام به فرایض و شرایع آن و حو مواظبت جدی داشته باش بر تالوت قرآن و 

دای متعال خو امر ونهی آن و شب زنده داری با آن و تالوت آن در هر شب و روزت زبرا قرآن عهدی است از 

ه پنجاه آیه به سوی خلق او پس برهر مسلمانی الزم و واجب است هر روز در این عهد االلهی نظر کند اگر چ

 باشد.

 بهترین با راآن و نماى تالوت را حقّ کتاب و»نویسد: ی طباطبایی در باب قرائت قرآن میآیت اهلل سیدعلی قاض

 مى روشنایى و نور به تبدیل را هاکدورت و هاظلمت که چرا کن، قرائت آرام آرام و نغمه زیباترین و صوت

                                                           
 696ص البالغة، سید صادق موسوی،نهج. تمام 1
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 مرا گفته از غیر کس هر و! است نبرده بهره قرآن مانند به چیزى از کسهیچ بلکه نشدى، مند بهره تو نماید. پس

 بر بفرست سالم و بود. خواهد باطلى گمان او گمان و گردیده خطا مرتکب رفته، فرو اشتباه در سخت بگوید

 آل باقیماندگان آنان هستند، که أجمعین علیهم اهلل صلوات محمّد آل و محمّد مقصود که آن فصل و قرآن أصل

بر شما باد  »نویسد: هم چنین ایشان می 1«باش. اراده بدون و تسلیم و محض عبد آنان برابر در و باشند مى اهلل

براى او بسیار مفید  هاى شب که انسان را حرکت داده، سیر او را سریع مى نماید وبه قرائت قرآن کریم در نافله

که آدمى را به لهو مى کشاند. پس خالف غناى محرم ه خدا نزدیك مى کند! به است. تغنّى به قرآن، انسان را ب

 2«ها قرائت قرآن کنید، چرا که قرائت قرآن شراب مؤمنین است.تا مى توانید در شب

ه کو در صورتی  به خصوص عصر پنجشنبه و روز جمعه. زیارت اهل قبور ،در صورت مهیا بودن شرایط.8

عوالم بعد از  توجه بهو تفکر در مورد آن؛ چرا که  و احوال و اهوال مرگ و معاد یاد مرگشرایط مهیا نیست، 

ین موضوع گیری در مسایل معنوی و بازدارنده از غفلت است. خوب است در اآگاهی، عامل سرعتمرگمرگ و 

نند کتاب معاد برای زمینه سازی اندیشیدن به مرگ، کتب مرتبط با معاد و مراحل بعد از موت مطالعه شود. ما

 تهرانی. شناسی عالمه حسینی

ه ولى نه ب ،به زیارت اهل قبور ملتزم باشید»نویسد: العملی میآیت اهلل سیدعلی قاضی طباطبایی در دستور

ما را ؛ صورت مداوم و همه روزه )مثلًا در هفته، یك روز انجام بگیرد( و نباید زیارت قبور در شب واقع گردد

ین یبه پستى و ذلّت کشانید! ما را از مقام عزت و رفعت پاراستى دنیا ما را فریب داده، ه با دنیا چه کار؟! ب

پس به به!  ست که براى ما هدف قرار گیرد! پس آن را براى اهل دنیا واگذارید!!ا آورد! و دنیا پست تر از آن

هاى آنان در این عالم خاکى است ولى قلوبشان در عالم الهوت، یعنى در عالم حال آن مردانى که بدنه خوشا ب

دیت و واحدیّت و عزّ پروردگار در پرواز مى باشد! و این افراد، اگر چه از نظر تعداد بسیار کم هستند ولیکن اح

 3«از نظر قوّت و مدد و از جهت واقعیت و اصالت و حقیقت داراى اکثریت مى باشند.

                                                           
 .187ص  ،مقاالت مراسالت . مکتوبات، 1
 191مکتوبات، مراسالت ،مقاالت، ص  . 2
 192مکتوبات، مراسالت ،مقاالت، ص:  . 3
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خنان سو  (السالمعلیهم )تردیدى نیست که در آیات قرآن شریف و احادیث معصومین  تهجد و نماز شب:.9

باید  ى هستندبزرگان اهل کمال، تأکید بسیار به بیدارى شب و سحرخیزى شده. آنان که در طلب کماالت انسان

 برسد. بدانند که بدون بیدارى شب و سحرخیزى ممکن نیست کسى مورد الطاف الهى قرار گیرد و به جایى

 حافظ شیرازی چه نیکو سروده است که:

 است هاى بیداران خوشدوست را، باناله شب        باد، کاندر راهِ عشق مرغ شبخوان رابشارت

 و یا گفته است: 

 ز وِرْد نیمشب و درس صبحگاه رسید           مرو به خواب، که حافظ به بارگاه قبول

 و یا:

 تا چو صبحت، آینه تابان کنند                  سرمکش حافظ! ز آهِ نیم شب

ن را ترغیب به ای چونان حافظ در اشعار خود همگافرد عالم و آگاه و عارف قرآنی دلسوخته بنابراین است که

 گوید: کند و میبیداری سحرگاهان و پرهیز از خواب سحرگاهی می

 رىبه عُذرِ نیم شبى کوش و ناله سح            مِى صَبوح و شِکَرْ خوابِ صبحدم تا چند؟

 و یا: 

 دعاى نیم شبى بود و گریه سحرى               رهنمایى داد کهمرا در این ظلمات، آن

 علّامه استاد»نویسد: به نقل از عالمه طباطبایی می« مهرتابان»اهلل سیدمحمدحسین حسینی تهرانی در آیت

 رَحِمیّت و خویشاوندى و قَرابت نظر نقطه از شدم، مشرّف تحصیل براى اشرف نجف به چون: فرمودندمى

 از قاضى مرحوم که بودم ایستاده اىمدرسه درِ روز یك تا شدم؛مى شرفیاب قاضى مرحوم محضر به گاهگاهى

 دنیا! فرزند اى»: گفتند و گذاردند من شانه روى را خود دست رسیدند به من چون کردند،مى عبور جاآن

 1«!بخوان شب نماز خواهىمى آخرت و بخوان؛ شب نماز خواهىمى

                                                           
 .26و  25.مهر تابان، ص  1
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سیدعلی قاضی طباطبایی در دستورالعمل ماه های رجب و شعبان و رمضان به طالبان راه سعادت مرحوم آیت اهلل 

 تهجّد به نحو را شب نماز و مکن؛ سپرى خواب و استراحت کمى مقدار به جز را شب و» و حقیقت می نویسد: 

 همین به و شو بیدار سپس و بخواب مقدارى و بخوان نماز رکعتى چند یعنى) آور به جاى خواب و بیدار و

 در امّا ... و!خوابند نمى شب در هرگز که عاشقانى بسیارند چه و( پذیرد پایان شب نافله تا نماى، عمل ترتیب

 واجبات از معبود، حضرت سالکان و مؤمنین نظر در آن دادن انجام که بدانید باید به خصوص، شب نافله مورد

 کمال مراتب از اى مرتبه به رسیدن قصد که کسانى از است تعجّب و! نیست آن اتیان جز اىچاره هیچ و است،

 یك به احدى که ایم نشنیده و ندیده گاههیچ ما هستند، و توجّه بى آن نوافل انجام و شب قیام به ولى داشته را

 1«شب. نماز برپادارى به واسطه مگر باشد یافته راه کمال از اىمرتبه و مرحله

 سه روز از دهه آخر ماه مبارک رمضان. .اعتکاف10

 :های قدر()شب شمیم یقین .11

جنان ثبت شده اعمال مخصوص شبهای قدر مانند غسل و نمازهای ویژه که در کتب مهم دعا مانند مفاتیح الالف.

 است.

ارواحنافداه،   توسل ویژه به ساحت مقدسه حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و حضرت بقیة اهلل امام عصر ب.

 های قدرزیارت امام حسین )علیه السالم( در شبو نیز قرائت با توجه قلبی 

وز قرائت هزار بار سوره قدر در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و اگر در شب به پایان نرسید در رج.

و  تکمیل شود. چرا که روز نیز فضیلت شب قدر را دارد. با توجه به روایاتی که در این باب وارد شده است

عمال سید بن طاووس در کتاب اقبال اال این عمل اهمیت دارد. .تاکید و تکیه ای که بزرگان و اساتید داشته اند

 لو قرأَ رجل لیلة ثالث و عشرین من شهر رمضان»کند که فرمودند: السالم نقل میبا سندی از امام صادق علیه

ء أَلف مرّة، ألصبح و هو شدید الیقین باالعتراف بما یختصّ فینا، و ما ذاک إِلّا لشی« إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ»

کند، صبح  ر سوره قدر را قرائت؛ اگر کسی در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان هزار با2«عاینه فی نومه.

                                                           
 .190و  187.مکاتبات، مراسالت، مقاالت، عالمه حسینی تهرانی، ص  1
     382    1ج   الحدیثة(  -اإلقبال باألعمال الحسنة )ط  . 2
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چه به ما اختصاص دارد یقین شدیدی دارد، و آن نیست جز به سبب کند در حالی که نسبت به اعتراف به آنمی

 بیند.آن چه در خواب می

 أَخِیهِ حَاجَةِ فِی سَعَى مَنْ»اهلل علیه وآله وسلم(: )صلی اللَّهِ رَسُولُ قَالَ  احسان و نیکی به خلق خدا: .12

؛ هر که در 1«عَیْنٍ. طَرْفَةَ مَعْصِیَتِهِ فِی یَقَعْ لَمْ وَ سَنَةٍ أَلْفَ اللَّهَ خَدَمَ فَکَأَنَّمَا صَلَاحٌ فِیهَا لَهُ وَ رِضًى فِیهَا لِلَّهِ الْمُسْلِمِ 

راه بر آوردن نیاز برادر مسلمانش سعی کند که رضای خداوند در آن باشد و صالح او در آن باشد بسان آن 

 ل به حق تعالی خدمت کرده است و چشنم بر هم زدنی از او گناهی سر نزده است.است که هزار سا

ایط آن تدریس و آموزش؛ امر به معروف و نهی ازمنکر و تبلیغ دین برای کسانی که شر الف. احسان معنوی:

 را دارند و مانند این ها.

 رسیدگی مالی و غذایی و پوشاکی و... به نیازمندان و... ب. احسان مادی:

 نعمتهاى و او شکر از عاجز که ما پسرم،»سخنانی به فرزند خود می نویسند: امام خمینی)رحمة اهلل علیه( در 

 چه است؛ حق به خدمت آنان به خدمت که نکنیم غفلت او بندگان به خدمت از که بهتر چه پس اوییم، منتهاىبى

 وسیله که دارند، ما بر منّت حق به آنان که مدان طلبکار را خود اللَّه خلق به خدمت در هیچگاه. اویند از همه که

 حیله خود این که مباش محبوبیت و شهرت کسب دنبال آنان به خدمت در و. هستند عال و جلّ او به خدمت

 انتخاب است ترپرنفع آنان براى آنچه خدا بندگان به خدمت در و. برد فرو خود کام در را ما که است شیطان

 2«است. عال و جلّ او مقدس پیشگاه به صدق عالمت این که خود؛ دوستان یا خود براى آنچه نه کن،

 الحمدهلل رب العالمین

 محسن رجبی تهرانی

 1397اردیبهشت  18
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