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جایگاه ماه مبارک رمضان و روزه ی آن 
در تهذیب نفس

همـان طـور کـه قبـًا دربـاره ی ماه هـای رجـب و شـعبان نیـز 
عـرض شـد، مـا بایـد ایـن سـه مـاه را در مسـیر کمالـی انسـان در 
یـک سلسـله ببینیـم کـه از مـاه رجب شـروع شـده و بـه عید فطر 
ختـم می شـود. انسـان سـالک در سـیر الـی اهلل، حرکتـش را از 
مقـام ناسـوتی و مقـام کدورت عالـم دنیا که انزل مراتب خلقت 
اسـت، شـروع می کنـد و بـه سـوی مقـام حقیقـی خـود کـه همان 
مقـام فطـرت توحیـدی اسـت پیـش مـی رود. بـه عبـارت دیگـر، 
انسـان از بی نهایـت آغـاز می کنـد، بـرای مدتی محـدود به عالم 
دنیـا می آیـد تـا مقـام حقیقـی خـود را اظهـار کنـد و بعـد دوبـاره 
بـه همـان جایـگاه بـاز خواهـد گشـت. ایـن نـگاه مـا بـه جهـان، 

.> ُعو�ن ِه را�جِ �يْ
َ
ل ا اإِ

َ �نّ ِه َو اإِ
َ
ا ِلّل

َ �نّ انسـان و سـیر توحیـدی اوسـت: >اإِ
مابديندر،نهپِىحشمتوجاهآمدهايم

ازبِدحادثهاينجابهپناهآمدهايم
رهرومنزلعشقيموزسرحّدعدم

تابهاقليموجوداينهمهراهآمدهايم
جایـگاه  عبـادی  نوافـل  و  فرائـض  از  یـک  هـر  سـیر،  ایـن  در 
َل  ّوَ

أَ
ا  

�نَّ »اإِ می فرمایـد:  نمـاز  دربـاره ی  اگـر  مثـًا  دارنـد؛  خاصـی 
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ِسَواَها«،1  َما  لَ   �جِ
�قُ �قْ  

َ
ل �جِ

�قُ �نْ  اإِ
َ �ن  ، ا�قُ

َ
ل الّصَ ُد  َع�جْ

ْ
ال ِه  �جِ َحاَس�جُ  ُ �ي َما 

نشـان دهنده ی جایـگاه نمـاز در میـان سـایر عبـادات اسـت، و 
این کـه روح سـایر اعمـال انسـان در زندگـی نمـاز اسـت، و همـان 
طـور کـه جسـد بـی روح جیفـه ای بی خاصیـت اسـت، زندگـی و 
عبـادت بی نمـاز، مردگـی اسـت و تقّربـی بـرای انسـان نمـی آورد. 
بـر  و مقـدم  نمـاز جلـودار  کـه  نیسـت  تردیـدی  ترتیـب  بدیـن 
کـه  اسـت  روزه  ایـن  آن،  از  پـس  امـا  اسـت،  عبـادات  همـه ی 
پابه پـای نمـاز اهمیـت دارد. شـاهد ایـن سـخن روایتـی اسـت 
که پیامبر اکرم؟ص؟ در وصیتشـان به اسـامة بن زید می فرمایند: 
�نْ 

أَ
َطْع�قَ ا �نِ اْس�قَ اِر َو اإِ

َ هقٌ ِم�نَ ال�نّ
�نَّ ُ ُه �ج

�نَّ اإِ
َ ْوِم، �ن الّصَ َك �جِ �ي

َ
، َعل َساَمهقُ

أُ
ا ا »�ي

َعْل«2؛ یعنـی بـر تـو بـاد روزه گرفتن  ا�نْ َ ٌع  �ن ا�أِ َ َك  �ج ْط�نُ َ َمْو�قُ َو �ج
ْ
َك ال �ي �قِ

أْ
ا َ �ي

کـه سـپری در برابـر آتـش جهنـم اسـت و اگـر می توانـی کاری کنی 
کـه هنـگام مـردن، شـکمت خالـی باشـد، چنین کـن؛ یعنی در 
حـال روزه یـا ال اقـل بـا شـکم خالـی از دنیـا مفارقـت کـن. ایـن 
نشـان می دهـد کـه خالـی بـودن شـکم چقـدر مطلوبیـت دارد.

پـس از بیـان ایـن مقدمـه، قصـد داریـم بـه نقـش روزه در ایـن 
سـیر بپردازیـم و روایاتـی را در ایـن بـاره ذکـر کنیـم. سـپس نقـش 
بررسـی  چارچـوب  ایـن  در  را  رمضـان  مبـارک  مـاه  جایـگاه  و 

می کنیـم.
نـگاه  یـک  در  رمضـان،  مـاه  و  روزه  پیرامـون  روایـات  مـرور  بـا 

کـرد: ذکـر  آن هـا  بـرای  اساسـی  اثـر  دو  می تـوان  کان 

کــه در روز قیامــت مــورد محاســبه قــرار می گیــرد  1- »اولیــن عمــل بنــده 
گــر مــورد قبــول واقــع شــود، ســایر اعمــال هــم پذیرفتــه  نمــاز اســت؛ پــس ا

اســت.« )الکافــي )ط. اإلســامیة(، ج 3، ص268.(
2- األمالي )للمفید(، النص، ص222: المجلس السادس و العشرون.
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1-دفعموانعوتعلقات
2-رفعحجبوکدورتها

ابتدا مفهوم »دافع بودن« را توضیح می دهیم:

دافع موانع و تعلقات بودن روزه
در  )سـپری  اِر«1  ال�نّ ِم�نَ  هقٌ 

�نَّ ُ »�ج بـه  روزه  از  روایـات  بسـیاری  در 
برابـر آتـش( تعبیـر شـده اسـت. مـراد از »نـار« بـه تصریـح آیـات 
الهـی، عایـق و آلودگی هـای انسـان در دنیاسـت. دنیـا اگرچـه 
مخلـوِق حضـرت حق اسـت و از این جهـت مبغوض پروردگار 
نیسـت، امـا وقتـی همیـن دنیـا در اثـر ُعلقـه و محّبتی که انسـان 
می شـود،  خداونـد  بـا  انسـان  حجـاب  می کنـد،  پیـدا  آن  بـه 
آتـش  صـورت  بـه  قیامـت  در  و  می گـردد  پـروردگار  مبغـوض 

درمی آیـد. جهنـم 
َما 

�نَّ
أَ
ُموا ا

َ
خداونـد در آیـه ی 20 سـوره ی حدیـد می فرمایـد: >ِاْعل

ْمواِل َو 
أَ
�

ْ
ٌر �نِی ال

ُ كا�ث ْم َو �قَ
ُ

ك �نَ �ي َ ٌر �ج
ا�نُ �ن  َو �قَ

هقٌ �نَ �ي ْهٌو َو رن
َ
ِع�جٌ َو ل

َ
ا ل �ي

�نْ
ُ

ا�قُ الّد َح�ي
ْ
ال

 .2> وا�نٌ ِه َو ِر�نْ
َ
َر�قٌ ِم�نَ الّل �نِ

ٌد َو َمعنْ د�ي
ا�جٌ سثَ َر�قِ َع�ن �نِ

�آ
ْ
ْول�ِد... َو �نِی ال

�أَ
ْ
ال

َر�قِ  �نِ
آ
�

ْ
ال �نِی  >َو  معطـوِف  مـورد  در  طباطبایـی  عامـه ی  مرحـوم 

ذکـر  اوصـاف  »واو«  ایـن  معطـوِف  می فرمایـد:  ٌد<  د�ي
سثَ ا�جٌ  َع�ن

شـده بـرای دنیـا در صـدر آیـه اسـت؛ یعنـی گویی عبـارت آیه ی 
ا لع�ج و لهٌو و...  �ي ا�ق الد�ن ما الح�ي شریفه چنین بوده است: »اعلموا ا�ن

اإلســام؛  دعائــم  بــاب  ص19:  ج2،  اإلســامیة(،  )ط.  الکافــي  مثــًا:   -1
الکافــي )ط. اإلســامیة(، ج4، ص62: بــاب مــا جــاء فــي فضــل الصــوم و...
و  ســرگرمی  و  بــازی  جــز  نیســت  چیــزی  دنیــا  حیــات  کــه  »بدانیــد   -2
فخرفروشــی و زیادانــگاری امــوال و اوالد... و در آخــرت عــذاب شــدید و 

)20 )حدیــد:  رضــوان.«  بهشــت  و  الهــی  مغفــرت 
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حجاب گونـه ی  چهـره ی  بنابرایـن،  د«.  د�ي سث ا�ج  ع�ن ر�ق  �ن ال�آ �نی 
دنیـا، بـازی و سـرگرمی و تفاخـر و تکاثـر اسـت و چهـره ی بـدون 

حجـاب دنیـا، عـذاب الهـی اسـت.
در روایتی از امام سـجاد؟ع؟ نقل شـده اسـت که ایشـان بعد 
ُس ُکّلِ 

أ
ا َرا �ي �ن

ُ
از برشـمردن انـواع گناهـان می فرماینـد: »ُ��جُّ الّد

بـوده و  «1. بنابرایـن، حـّب دنیـا منشـأ همـه ی گناهـان  هقٍ
�أَ ط�ي �نَ

چهـره ی باطنـی آن آتـش و عـذاب اسـت و روزه سـپری در برابـر 
ایـن آتش اسـت. 

هقٌ 
�نَّ ُ بـا توجـه بـه ایـن مقدمـات و بـر اسـاس روایـت »الّصوُم �ج

ا«، می تـوان گفـت  �ي �ن
ُ

ا ُ��جُّ الّد �ي �ن
ُ

اُر �نی الّد اِر« و این کـه »ال�نّ ِم�نَ ال�نّ
هقٌ 

�نَّ ُ �ج »الّصوم  نتیجـه:  در  ر«.  ک�جَ
ال�أَ ا�جُ  الِح�ج ا  �ي �ن

ُ
الّد »ُ��جُّ  کـه 

مـا  بحـث  سـیر  ایـن  ر«.  ک�جَ
ال�أَ ا�جِ  الِح�ج ِم�ن  َو  ا  �ي �ن

ُ
الّد  ِ

ُ��جّ ِم�ن 
اسـت؛  حجـب«  »دافـع  اسـاس  ایـن  بـر  روزه  و  این جاسـت  تـا 
یعنـی ماننـد یـک سـپر انسـان را از تیرهـا و موانـع سـیر و سـلوک 

می کنـد. حفـظ  توحیـدی 
ها«2  َر�ق حن ُ م �ي

َ
 ما ل

هقٌ
�نَّ ُ در روایت دیگری آمده است که »الّصوُم �ج

یعنی روزه سـپر اسـت تا وقتی که پاره نشـده باشـد. سـپر روزه با 
گناه و فسـاد و آلودگی پاره می شـود.

دافع تعلقات بودن ماه رمضان
کـه  نقـل شـده اسـت  اکـرم؟ص؟  از پیامبـر  روایـت دیگـری  در 
ُل  ِل�ي َ حج

ْ
ال اَدى  َ �ن  ، ا�نَ َ َرَمصن ْهِر 

َ �قٍ ِم�نْ سث
َ
ل �ي

َ
ل ُل   ّوَ

أَ
ا ا َکا�نَ  

دنَ »اإِ می فرمایـد: 

گناهان اسـت.« )الکافي )ط. اإلسامیة(،  1- »محبت دنیا سـرآمد همه ی 
ج2، ص131: باب ذم الدنیا و الزهد فیها(

2- بحار األنوار )ط. بیروت(، ج39، ص296: باب 63- آداب الصائم
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وُل:  �قُ �يَ
َك، �نَ َك َو َسْعَد�ي �ي

�جَّ
َ
وُل: ل �قُ �يَ

، �نَ هقِ
�نَّ َ حج

ْ
�نَ ال ِ ارن َ َوا�نَ �ن ُ� ِر�نْ

ُ
ال

َ
ل ّلَ �جَ �جَ

َها  ِل�قْ عنْ �قُ  �
َ
ل َو  ٍد؟ص؟  ُمَحّمَ هقِ 

ّمَ
أُ
ا ِم�نْ  �نَ  ِم�ي ا�أِ

ِللّصَ َها  �ن ِ
ّ �ي رنَ َو  ی  �قِ

�نَّ َ �ج ْد  ِ
ّ حج

�نَ
ا  �ي اِر: 

َ ال�نّ �نَ  ِ ارن َ �ن  
ً
َماِلكا اِدی  َ �ن �ي ّمَ 

ُ �ث ْهُرُهْم،  َ سث ی  �نِ �قَ �نْ َ �ي َ��قَّی  ِهْم  �ي
َ
َعل

َم 
َه�نَّ َ �ج َوا�جَ  ْ �ج

أَ
ا ِل�قْ  عنْ

أَ
ا وُل:  �قُ �ي

�نَ َك،  َسْعَد�ي َو  َك  �ي
�جَّ
َ
ل وُل:  �قُ �يَ

�نَ َماِلُك، 
ی  �نِ �قَ �نْ َ �ي َ��قَّی  ُحَها  �قَ �نْ �قَ  �

َ
ل ّمَ 

ُ �ث ٍد؟ص؟  ُمَحّمَ هقِ 
ّمَ
أُ
ا ِم�نْ  �نَ  ِم�ي ا�أِ

الّصَ َع�نِ 
َك،  َسْعَد�ي َو  َك  �ي

�جَّ
َ
ل وُل:  �قُ �يَ

�نَ ُل،  �ي َر�أِ �جْ َ �ج ا  �ي اِدی:  َ �ن �ي ّمَ 
ُ �ث ْهُرُهْم.  َ سث

ٍد؟ص؟  هقِ ُمَحّمَ
ّمَ
أُ
�نِ َع�نْ ا اِط�ي �ي

َّ ّلَ َمَرَد�قَ ال�ث عنُ ْر�نِ �نَ
�أَ

ْ
ی ال

َ
ْل َعل ِ رن

�نْ وُل: اإِ �قُ �يَ
�نَ

َما�نَُهْم«1؛ یعنـی وقتـی شـب اول  �ي اَمُهْم َو اإِ ِهْم ِ��ي �ي
َ
ِ�ُدوا َعل �نْ ُ � �ي

َ
ل

خـازن  کـه  رضـوان  ـک 
َ
َمل بـه  پـروردگار  می شـود،  رمضـان  مـاه 

بهشـت اسـت خطـاب می کنـد: بهشـت را بـرای روزه دارانـم در 
ایـن مـاه زینـت کـن )یعنـی اعمـال و طاعـات را بـرای بنـدگان 
اعمـال  توفیـق  و  کنـی  قفـل  این هـا  بـرای  مبـادا  و  بیـارای(  مـن 
صالـح را در ایـن مـاه از آن هـا بگیـری. سـپس پـروردگار به خازن 
بـر روزه داران امـت  را  جهنـم خطـاب می کنـد: درهـای جهنـم 
محمـد؟ص؟ قفـل کـن و تـا آخـر ایـن ماه بـاز نکن )یعنـی زمینه ی 
جبرائیـل  بـه  پـروردگار  بعـد  نیـاور(.  فراهـم  آن هـا  بـرای  را  گنـاه 
خطـاب می کنـد و می فرمایـد: بـه زمیـن بـرو و شـیاطین جـن و 

انـس را از امـت محمـد؟ص؟ زنجیـر کـن.
ایـن روایـت نشـان می دهـد گرچـه عامـل اصلـی انحـراف یـا 
هدایـت انسـان خـود اوسـت و آیـات قـرآن هم بـر آن تأکید دارد، 
ولـی شـیاطین جنـی و انسـی در دنیـا بیماری هـای روحـی مردم 
را تشـدید می کننـد؛ چنان کـه در سـوره ی نـاس می فرمایـد >ِم�ن 

1- بحــار األنــوار )ط. بیــروت(، ج39، ص350، بــاب 46- وجــوب صــوم 
شــهر رمضــان و فضلــه
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اِس<1. و در ماه 
َ َوْسِوُس �نِی ُ�ُدوِر ال�نّ ُ ى �ي ِ دن

َّ
اِس* ال

َ �نّ َوْسَواِس الحنْ
ْ
ّرِ ال

َ سث
مبـارک رمضـان، ایـن شـیاطین در غـل و زنجیـر می شـوند. پـس 
ماه رمضان نیز به خودی خود دافع حجب و کدورت هاسـت.

ماه رمضان؛ دور کننده ی شیطان
�نِ  ْ �ج ِر  ْع�نَ َ �ج  ِ اِد�ق ِللّصَ �قُ 

ْ
ل »�قُ اسـت:  آمـده  دیگـری  روایـت  در 

َس؟  ِل�ي �جْ اإِ ا 
َ َع�نّ اِعُ�  َ �ج �ي ی  ِ دن

َّ
ال َما  ِه؟ص؟، 

َ
الّل َرُسوِل  �نَ  ْ ا�ج ا  �ي ٍد؟امهع؟:  ُمَحّمَ

ُح�جُّ 
ْ
ال َو  ْهَرُ�   طنَ ِ�ُر 

ْ
ك �قَ هقُ  َد�قَ الّصَ َو  َهُه  ْ َو�ج ُد  َُ�ّوِ �ي ْوُم  الّصَ اَل؟ع؟:  َ �ق

اُر  َ �ن عنْ ْس�قِ �إِ
ْ
ال َو  َرُ�  َدا�جِ  ِ َطَعا�ن �قْ َ �ي اِلِح  الّصَ َعَمِل 

ْ
ال ی 

َ
َعل َر�قُ  ُمَوارنَ

ْ
ال َو  ِه 

َ
الّل �نِی 

ُه«2. راوی از امـام صـادق؟ع؟ می پرسـد: »چـه چیزی  �نَ �ي َطُع َو�قِ �قْ َ �ي
مـا را از شـیطان دور می کنـد؟ حضـرت فرمودنـد: روزه صـورت 
شـیطان را سـیاه می کنـد و صدقـه کمـرش را می شـکند و حـب 
خـدا و بـه دوش کشـیدن عمـل صالـح پشـت شـیطان را می ُبرد 
و اسـتغفار رگ گردنـش را می زنـد.« ماحظـه می کنیـد کـه مـاه 
بـه همـه ی این هاسـت؛  بـرای عمـل  رمضـان بهتریـن فرصـت 
و  صدقـه  هـم  و  می گیـرد  روزه  هـم  رمضـان  مـاه  در  انسـان  زیـرا 
هـم  و  می دهـد  انجـام  صالـح  عمـل  هـم  و  می دهـد  افطـاری 

می کنـد. اسـتغفار 
در روایـت دیگـری از پیغمبـر اکـرم؟ص؟ نقـل شـده اسـت کـه 
�نُ  اِط�ي �ي

َّ َد�قِ ال�ث ِ
، ُ��نّ ا�نَ َ �قٍ ِم�نْ َرَمصن

َ
ل �ي

َ
ُل  ل ّوَ

أَ
ا َکا�نَ  ا دنَ می فرمایند: »اإِ

َح�قْ  �قِّ
، َو �نُ َها �جَا�جٌ ْح ِم�نْ �قَ �نْ ُ ْم �ي

َ
ل اِر، �نَ

َ َوا�جُ ال�نّ ْ �ج
أَ
�قْ ا �قَ ِ

ّ
ل ِ َو عنُ

�نّ حجِ
ْ
َو َمَرَد�قُ ال

کــه در  1- »]خداونــدا بــه تــو پنــاه می بــرم[ از شــر آن وسوســه گر نهانــی* آن 
دل هــای مــردم وسوســه می افکنــد.« )نــاس:5-4(

2- بحار األنوار )ط. بیروت(، ج93، 256، باب30: فضل الصیام
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ِر  �ي
حنَ
ْ
ال َی  ا�نِ َ �ج ا  �ي اٍد:  َ ُم�ن اِدی  َ �ن ُ �ي َو  �جَا�جٌ  َها  ِم�نْ �قْ 

َ
ل عنْ ُ �ي ْم 

َ
ل �نَ َماِء  الّ�َ َوا�جُ  ْ �ج

أَ
ا

ِصْر«1؛ یعنـی در شـب اول مـاه رمضـان،  �قْ
أَ
ا ّرِ 

َّ َی ال�ث ا�نِ َ �ج ا  �ي َو  ْل  �جِ
�قْ
أَ
ا

و  می شـوند  کشـیده  زنجیـر  بـه  نافرمـان  جّنیـان  و  شـیاطین 
درهـای جهنـم غفـل می شـود و درهـای آسـمان بـاز می گـردد و 

نیسـت. بسـته  آسـمان  درهـای  از  دری  هیـچ 
میـان فاسـفه ی  در  تفکـر  دو  افاضـه علـم  نحـوه ی  مـورد  در 
معتقدنـد  گروهـی  دارد.  وجـود  توحیـد  اهـل  میـان  در  و  ـه 

ّ
متأل

کـه علـوم الهـی حقایقـی هسـتند اکتسـابی کـه از عوالـم بـاال بـه 
عالـم دنیـا نـازل می شـوند و بـر قلـوب عبـاد وارد می گردنـد، ولی 
گروهـی دیگـر مثـل جنـاب مولـی صـدرا و شـیخ شـهاب الدین 
ربانـی  الهـی حقایقـی هسـتند  کـه علـوم  سـهروردی می گوینـد 
کـه هرگـز تنـزل پیـدا نمی کننـد، بلکـه ایـن متعلـم اسـت کـه بـا 
انـوار  دریافـت  مسـتعد  را  خـود  عقـل  ظـرف  اسـتعداد،  کسـب 
بـه  کـه  اسـت  متعلـم  ایـن  حقیقـت  در  و  می نمایـد  ملکوتـی 

خدمـت علـم مـی رود، نـه آن کـه علـم بـه خدمـت او درآیـد.
بـر اسـاس تفکـر دوم، علـوم الهـی و حکمـت ربانـی آن قـدر 
انسـان اسـت کـه  ایـن  پاییـن نمی آیـد؛  جالـت دارد کـه هرگـز 
بایـد خـودش را مسـتعد کنـد تـا ظرفیـت و قابلیـت اسـتفاده از 

آن مقـام علمـی خـاص را پیـدا کنـد.

کـه شـب اول مـاه رمضـان فـرا می رسـد، شـیاطین و جنیـان  1- »هنگامـی 
کشـیده می شـوند و درهـای جهنـم غفـل می شـود و هیچکـدام  بـه زنجیـر 
گشـوده می شـود و هیچیـک از آنهـا غفـل  بـاز نمی گـردد، و درهـای آسـمان 
ای  و  بشـتابید  خیـر  چپاولگـران  ای  می دهـد:  نـدا  منـادی  و  نمی گـردد 
کوتـاه بیاییـد.« )بحار األنـوار )ط. بیـروت(، ج93،  چپاولگـران شـر شـما نیـز 

ص350، بـاب46- وجـوب صـوم شـهر رمضـان و فضلـه(



ݤ اݤ�ن اݤݤرݤݤکݤݤ  ݣݣرݤم�ن لݤ و اعمال ماه ݣݣم�ب ݪݭݭݭݭݭݭݪݪݔ اݤى �ن 12      ݣݣݣݣݣݣ�ن

کـه  بیـان  ایـن  از  شـریفه  روایـت  مـراد  معنـا،  ایـن  اسـاس  بـر 
می فرماید »درهای آسـمان باز می شـود« این اسـت که خداوند 
بـه برکـت مـاه رمضان، ظاهرًا این قاعـده را برمی دارد. یعنی اگر 
در ماه هـای دیگـر الزم بـود کـه انسـان بـا مجاهـده و تـاش، خود 
را بـاال بکشـد و بـه مقامـی برسـد تـا بـه او عنایت شـود، بـه برکت 
واقـع  در  و  می کنـد  پیـدا  تنـّزل  علمـی  مقـام  آن  رمضـان،  مـاه 
دلیـل  بدیـن  ظاهـرا  کـردم  عـرض  این کـه  می آیـد.  پاییـن  علـم 
ـم تغییـر نمی کنـد، بلکـه ظـرف عالـم دنیـا 

َ
اسـت کـه قانـون عال

و فضـای معنـوی کـه بـه برکـت مـاه رمضـان بـرای انسـان های 
مسـتعد ایجـاد می شـود آن قـدر پاکیـزه اسـت کـه انسـان ها را بـه 
میـزان مجاهـده ای کـه در ایـن مـاه عزیـز می کننـد بـه سـرعت 
مسـتعد برخـورداری از علـوم الهـی و فیوضات ربانـی می نماید.

مربـوط  هریـک  کـه  دارد  درهایـی  بهشـت  روایـت،  بیـان  بـه 
بـه جلـوه ای خـاص از توحیـد و اعمـال صالـح اسـت. از ایـن 
روایـت برمی آیـد کـه مـاه رمضـان آن قـدر در نـزد خـدا ارزش دارد 
نـازل  قابلّیـت  جلوه هایـش  همـه ی  بـا  توحیـد  مـاه  ایـن  در  کـه 

بـر انسـان را پیـدا می کنـد. شـدن 
هیـچ  یعنـی   » �جَا�جٌ َها  ِم�نْ �قْ 

َ
ل عنْ ُ �ي ْم 

َ
ل

�نَ َماِء  الّ�َ َوا�جُ  ْ �ج
أَ
ا َح�قْ  �قِّ

�نُ »َو 
انـدازه ی  بـه  کـس  هـر  و  نیسـت  بسـته  آسـمان  از درهـای  دری 
اسـتعداد و ظرفیـت خـود از فیوضـات الهـی بهره منـد می شـود. 
این فراز از دعا بیانگر آنسـت که ماه رمضان چنان نزد خداوند 
قیمـت دارد کـه جلوه هـای گوناگـون توحیـد بـا همـه ی جالـت 
و قـدری کـه دارد در ایـن مـاه قابلیـت انـزال بـر انسـان ها را دارد. 
ایـن فـراز شـبیه ایـن آیـه ی شـریفه اسـت کـه خداونـد دربـاره ی 
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ا<1. از آن جـا  وا�ج ْ �ج
أَ
كا�نَ�قْ ا ماُء �نَ ِ الّ�َ َح�ق �قِ

قیامـت می فرمایـد: >َو �نُ
کـه ضمیـر مسـتتر در »فکانـت« بـه »السـماء« برمی گـردد، معنای 
آیـه آنسـت کـه در روز قیامـت حجاب هـا چنـان کنـار مـی رود کـه 
آسـمان سراسـر در می شـود؛ نـه آن کـه درهایـی در آسـمان گشـوده 
گـردد. مثـًا یـک وقـت شـما در اتاقـی قـرار داریـد و پنجـره ای را 
تمـام  امـا زمانـی  را می بینیـد،  بـاز می کننـد و خورشـید  برایتـان 
سـقف را برایتان برمی دارند، تفاوت این دو تعبیر چنین اسـت.

َی  ا�نِ َ �ج ا  »�ي می زنـد:  فریـاد  آسـمان ها  از  منـادی  مـاه  ایـن  در 
بـر  در  حریصانـه  را  خیـرات  کـه  کسـانی  ای  یعنـی  ْل«؛  �جِ

�قْ
أَ
ا ِر  �ي

حنَ
ْ
ال

حریصانـه ی  طلـب  معنـی  بـه  فارسـی  در  )»بغـی«  می گیریـد. 
»َو  اسـت.  بـاز  آسـمان  درهـای  کـه  بشـتابید  اسـت.(  چیـزی 
ِصْر«؛ و ای چپاولگـران شـّر کـه دائمـًا بـه دنبـال  �قْ

أَ
ا ّرِ 

َّ َی ال�ث ا�نِ َ ا �ج �ي
زشـتی ها می دویـد! در ایـن مـاه کوتـاه بیاییـد! امـر بـه »اقصـر« در 
ایـن فـراز امـر تکوینـی اسـت، کمـا این کـه »اقبـل« هـم تکوینـی 
اساسـًا  کـه  کسـانی  ای  شـرور،  چپاولگـران  ای  یعنـی  اسـت؛ 
بـه دنبـال زشـتی ها و  آلـوده ای داریـد و در زندگـی دائمـًا  مـزاج 
آلودگی هـا و افسـاد در میـان خایـق هسـتید، در ایـن مـاه شـما 

بیاییـد. کوتـاه  پـس  نداریـد،  هـم کشـش 

مفهوم و مراتب غفران الهی در ماه رمضان
در روایـت دیگـری آمـده اسـت کـه در شـب اول مـاه رمضـان 
تمـام گناهـان آمرزیـده می شـود و در شـب های دیگـر، مؤمنیـن 
مطـرح  گناهـان  از  آمـرزش  دیگـر  و  می یابنـد  درجـه  ارتقـای 
نیسـت. و لـذا حضـرت اسـتاد می فرمودنـد کـه مغفـرِت الهـی 

1- نبأ، 19.
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ارتقـای درجـه اسـت  بـه جهـت  ایـن مـاه آمـده،  کـه در ادعیـه 
نـه بـه جهـت نجـات از جهنـم؛ زیـرا بهشـتیان هـم در بهشـت 
کـه  کسـی  می نماینـد.  نـور  اتمـام  و  مغفـرت  طلـب  خداونـد  از 
وارد بهشـت می شـود، قطعـًا از تمـام گناهـان پـاک شـده اسـت، 
پـس ایـن طلـب مغفـرت بـه جهـت ارتقـای رتبـه و نورانیـت در 

اسـت.1 بهشـت 
معنای لغوی مغفرت

مغفـرت در لغـت بـه سـه معناسـت کـه اولیـن آن بـه معنـی 
پوشـاندن چیـزی اسـت، و معنـای دیگـر آن محـو کـردن اسـت. 
»پوشـاندن« در جایی اسـتعمال می شـود که وجود چیزی باقی 
باشـد و فقـط پوشـانده شـود، لـذا بـه محـض این کـه »غافـر« کنار 
رود، آن چیـز آشـکار می گـردد. حتـی اگـر مراتب نازلـه ی مغفرت 
بـه معنـای پوشـاندن باشـد، قطعـًا مراتـب عالـی آن )چنان که از 
آیـات قـرآن و کلمـات اولیـای الهـی بـر مـی آیـد( بـه معنـای محـو 

کردن اسـت.

مراتب مغفرت
بـا توضیـح معنـای »مغفـرت«، بـه ایـن روایـت شـریفه نبـوی 
�قٍ 

َ
ل �ي

َ
ِل ل ّوَ

أَ
ُح  �نِی ا

�قَّ �نَ َماِء �قُ َوا�جَ  الّ�َ ْ �ج
أَ
�نَّ ا توجـه کنیـد کـه می فرمایـد: »اإِ

ْوٍم  َ َل �ي
ّوَ
أَ
ا َ�اَم ا

دنَ اإِ
َ ُه... �ن �قٍ ِم�نْ

َ
ل �ي

َ
ِر ل �نِ

آ
ی ا

َ
ل  اإِ

�قُ
َ
ل عنْ � �قُ

َ
ا�نَ َو ل َ ْهِر َرَمصن

َ ِم�نْ سث
ْهِر  َ ْوِم ِم�نْ سث �ي

ْ
ِلَك ال ی دنَ

َ
ل َم اإِ

َ
ّد �قَ �نْ�جٍ �قَ ُ� ُکّلَ دنَ

َ
َر ل �نَ

ا�نَ عنَ َ ْهِر َرَمصن َ ِم�نْ سث

ْم 
ُ

ك َر َع�نْ ِ
�نّ

َ
ك ُ �نْ �ي

أَ
ْم ا

ُ
ك ُّ  َعسی  َر�ج

ً
ُصو�ا هقً �نَ ْو�جَ ِه �قَ

َ
ی الّل

َ
ل وا اإِ

ُ و�ج وا �قُ َم�نُ
آ
�نَ ا �ي دن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا 1- >�ي

َّ َو  یي �جِ
ُه ال�نَّ

َ
ِیي الّل رن

حنْ ُ ْوَم ل� �ي َ هاُر �ي �نْ
�أَ

ْ
َها ال ْح�قِ

ریي ِم�نْ �قَ ْ حج
ا�قٍ �قَ

َ �نّ َ ْم �ج
ُ

ك
َ
ل ْد�نِ ْم َو �يُ

ُ
ك ا�قِ �أ ِ

َس�يّ
ا  وَر�ن ا �نُ �ن

َ
ِمْم ل �قْ

أَ
ا ا �ن َّ و�نَ َر�ج

ُ
ول �قُ َ ِهْم �ي ما�نِ ْ �ي

أَ
ا ِهْم َو �جِ د�ي �يْ

أَ
�نَ ا ْ �ي َ َْ�عى  �ج وُرُهْم �ي وا َمَعُه �نُ َم�نُ

آ
�نَ ا �ي دن

َّ
ال

ــم، 8(. ر< )تحری د�ي
ْ ٍء �قَ یي

َ َك َعلی  ُکّلِ �ث
�نَّ ا اإِ �ن

َ
ْر ل �نِ

َو اعنْ
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ْوٍم  كُّلِ �ي ُ� �جِ
َ
َحْوِل َو َکا�نَ ل

ْ
ِلَها ِم�نَ ال ْ ی ِم�ث

َ
ل  اإِ

اَر�قً
َ ا�نَ َو َکا�نَ َک�نّ َ َرَمصن

َر  �نَ عنْ َه�جٍ َو اْس�قَ �نُ �جَا�جٍ ِم�نْ دنَ
ْ
ل
أَ
ُ� ا

َ
ْصٌر، ل ا�نَ �قَ َ ْهِر َرَمصن َ ُصوُمُه ِم�نْ سث َ �ي

«1؛  ا�جِ ِح�جَ
ْ
ال �جِ َواِری  �قُ �نْ 

أَ
ا ی 

َ
ل اإِ ْ�َو�قً  عنُ �قِی 

أْ
ا َ �ق ٍك 

َ
َمل  ِ �ن

ْ
ل
أَ
ا �نَ 

ْ
ل
أَ
ا ُعو�نَ  َس�جْ  �ُ

َ
ل

بـاز  یعنـی در شـب اول مـاه رمضـان، همـه ی درهـای آسـمان 
روز  کـس  هـر  نمی شـوند...  بسـته  مـاه  ایـن  آخـر  تـا  و  می گردنـد 
اول مـاه رمضـان را روزه بگیـرد، خداونـد همـه ی گناهانـش را 
می آمـرزد و در مقابـل هـر روزی کـه روزه بگیـرد، قصـری از طـا در 
بهشـت بـه او می دهـد کـه هـزار در داشـته باشـد و هفتـاد هـزار 

هـزار ملـک بـرای او اسـتغفار می کننـد... 
اســت،  رمضــان  مــاه  اول  روز  روزه ی  ازای  در  کــه  مغفرتــی 
گناهــان  آمــرزش  همــان  کــه  می باشــد  مغفــرت  اول  مرتبــه ی 
باالتــر  مراتــب  بــه  اشــاره  بعــد،  روزهــای  امــا مغفــرت  اســت، 

دارد. مغفــرت 
اسـت:   رفتـه  کار  بـه  معنـا  سـه  در  مغفـرت  آن کـه:  توضیـح 
اول بـه معنـای پوشـش بـر امـری اسـت2 و بـر ایـن مبنـا مغفـرت 
الهـی یعنـی پوشـش نهـادن بـر گناهـان و زشـتی های بنـدگان؛ 
و�جِیي َو 

�نُ
ْر لِیي دنُ �نِ

وُر اعنْ �نُ ا عنَ َ چنان کـه در دعـای مباهلـه وارد شـده: »�ي
ِریي «3. در ایـن مرحلـه اصـل گنـاه  َ�َرا�أِ یي �جِ ْح�نِ صنَ �نْ � �قَ

َ
و�جِیي  َو ل

ْر ُع�يُ اْس�قُ
بـه جـای خـود محفوظ اسـت ولـی پـروردگار با سـّتاریت خود بر 
آن پوشـش نهـاده اسـت. معنـای دوم مغفـرت نادیـده گرفتـن و 
بــاب46- وجــوب صــوم  بیــروت(، ج93، ص344،  األنــوار )ط.  1-بحــار 

شــهر رمضــان و فضلــه
2- مقاییس اللغه، ج4ص385.

گناهان مرا بپوشان و مرا به واسطه ی زشتی های  3- »ای خداوند غفور، 
مخفی ام مفتضح نگردان.«
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روی گردانـدن از خطـای کسـی اسـت.1  در ایـن مرتبـه آثـار گنـاه 
گرچـه  اسـت،  باقـی  گنـاه  اصـل  هنـوز  ولـی  اسـت،  کم رنگ تـر 
خداونـد بنـا بـر کرمـش آن را نادیـده گرفتـه اسـت. معنـای سـوم 
مغفـرت محـو گنـاه اسـت؛ بـه گونـه ای که هیـچ اثـری از آن باقی 
نمانـد2؛ چنان کـه در کام مولـی علـی؟ع؟ پیرامـون اسـتغفار در 
�نِیي  ْم 

ُ
ك �يْ

َ
»َعل ایـن معنـا اشـاره شـده کـه فرمـود:  بـه  مـاه رمضـان 

ْم 
ُ

ك اَء َع�نْ
َ
ل �جَ

ْ
ُع ال ْد�نَ َعاَء �يَ

ُ
�نَّ الّد اإِ

َ َعاِء، �ن
ُ

اِر َو الّد َ �ن عنْ ْس�قِ �إِ
ْ
ال  �جِ

ا�نَ َ ْهِر َرَمصن َ سث
ْم«3. همچنیـن ایـن آیـه ی شـریفه به هر 

ُ
ك َ و�ج

�نُ ْمُحو دنُ َ اَر �ي َ �ن عنْ ْس�قِ �إِ
ْ
َو ال

ُروا  �نِ
عنْ ُحوا َو �قَ ْص�نَ وا َو �قَ ْع�نُ �نْ �قَ سـه مرتبـه ی مغفـرت اشـاره دارد: >اإِ

م<4.   وٌر َر��ي �نُ َه عنَ
َ
الّل �نَّ  اإِ

َ �ن
و البتـه مرتبـه ی باالتـری از مغفـرت الهـی هـم وجـود دارد کـه 
در آن خداونـد نه تنهـا گناهـان را محـو می کنـد، بلکـه بـه فضـل 
خـود آن را بـه حسـنات مبـدل می نمایـد و نورانیـت مضاعـف 
 
ً
َم�نَ َو َعِمَل َعَملا

آ
ا�جَ َو ا � َم�نْ �ق

َّ ل در نامـه ی اعمـال قـرار می دهـد: >اإِ
 
ً
ورا �نُ ُه عنَ

َ
الّل ا�قٍ َو کا�نَ  ِهْم َ�َ��ن ا�قِ �أ ِ

ُه َس�يّ
َ
الّل ُل  ّدِ �جَ ُ �ي َك  �أِ

َ
ْول

أُ
ا َ �ن  

ً
�اِلحا

مـاه  ایـام  و اسـتغفار در  بـا دوام دعـا  بنابرایـن مؤمـن  ما<5.  َر��ي

1- مصباح المنیر، ج2، ص449.
کلمات القرآن الحکیم، ج7، ص241. 2- التحقیق فی 

کـه دعـا بـا را از شـما  3- »بـر شـما بـاد اسـتغفار و دعـا در مـاه رمضـان، چـرا 
گناهانتـان را محـو می سـازد.« )زاد المعـاد- مفتـاح  دفـع می کنـد و اسـتغفار 
الجنـان، ص80: الفصـل الرابـع فـي بیان آداب دخول شـهر رمضـان المبارك(
کنیـد و از خطاهایشـان بگذریـد و بدیهایشـان را ندیده بگیرید  گـر عفـو  4- »ا
اسـت.«  رحیـم  و  غفـور  هـم  تعالـی  خـداى  چـون  کرده ایـد  خدایـى  کارى 

).14 )تغابـن، 
گاه  کنــد و مؤمــن شــود و عمــل صالــح انجــام دهــد، آن  5- »مگــر آنکــه توبــه 
کــه خــدا آمــرزگار و رحیــم  کنــد  گــروه را بــه نیکیهــا مبــدل  خــدا بدیهــاى ایــن 
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مبـارک -بـه شـرط آن کـه مراقبـه ی جـدی بـر تـرگ گنـاه داشـته 
اعمـال  باطـن  نورانیـت  و  الهـی  مغفـرت  مراتـب  در  باشـد- 
ایـن عمـل سـیر تدریجـی در  سـیر می نمایـد. و ظهـور ملکوتـی 
درجـات بهشـت اسـت؛ چنان کـه خداونـد دربـاره ی بهشـتیان 
شـده اند-  واقـع  الهـی  مغفـرت  مشـمول  آن کـه  عیـن  -در 
ُه 

َ
ا�قٍ َو کا�نَ الّل ِهْم َ�َ��ن ا�قِ �أ ِ

ُه َس�يّ
َ
ُل الّل ّدِ �جَ ُ َك �ي �أِ

َ
ْول

أُ
ا َ می فرمایـد: >�ن
.>

ً
ما َر��ي  

ً
ورا �نُ عنَ

نکتـه ی دیگـر آن کـه: مغفرت شـب های ماه رمضـان، مربوط 
بـه حرمـت ایـن مـاه اسـت و ربطـی بـه روزه نـدارد. حتـی کسـی 
کـه بـه دلیـل عذر شـرعی نمی توانـد روزه بگیرد، باز هم مشـمول 
مغفـرت ایـن شـب ها قـرار می گیـرد. لـذا کسـانی کـه نمی تواننـد 
روزه بگیرنـد، سـعی کننـد حرمـت ایـن مـاه را حفـظ کننـد. مـاه 
رمضـان اقتضـا می کنـد کـه انسـان کـم بخـورد، کـم بیاشـامد، 

سـحرها را بیـدار شـود و...
نکتـه ی دیگـر دربـاره ی مغفـرت آن کـه: اگـر مـا در مـاه مبـارک 
از خداونـد درخواسـت همـه ی مراتـب مغفـرت را می نماییـم، 
بایـد اسـتعداد آن را نیـز در خـود فراهـم کنیـم؛ چـرا کـه مغفـرِت 
پرهیـز  آن  الزمـه ی  و  اسـت  گناهـان  از  آمـرزش  اول،  مرتبـه ی 
بـرای  از اصـل گنـاه در ایـن مـاه عزیـز اسـت و در مرتبـه ی دوم 
در  سـالک  بـه  لـذا  اسـت.  گنـاه  حیطـه ی  از  پرهیـز  خـواص، 
حـرام  و  حـال  بـر  مراقبـه ی  بـه  دسـتور  سـلوک  از  اول  مرتبـه ی 
الهـی داده می شـود و در مرتبـه ی دوم پرهیـز از حیطـه ی گنـاه؛ 
زیـرا کسـی کـه بـه طـور جـدی بخواهـد از محرمـات الهـی پرهیـز 

اســت .« )الفرقان، 70.(
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کنـد، بایـد حتـی خـود را در محـدوده ی حـرام نیـز قـرار ندهـد. 
چنان کـه رسـول خـدا؟ص؟ خطاب بـه نعمان بن بشـیر فرمودند: 
ٌر  �ي ُمُه�نَّ َک�ثِ

َ
ْعل َ � �ي

َ
َها�قٌ ل �جِ

�قَ ْ ُهَما ُم�ث �نَ �يْ َ �نٌ َو �ج ِ
ّ �ي َ َحَراَم �ج

ْ
�نٌ َو ال ِ

ّ �ي َ اَل �ج
َ
َحل

ْ
�نَّ ال

أَ
»ا

َع  ِه، َو َم�نْ َو�قَ ِه َو ِعْر�نِ ِ �ن  ِلِد�ي
أَ
َرا �جْ

َها�قِ اْس�قَ �جُ
ُّ ى ال�ث �قَ

َم�نِ ا�قَّ اِس، �نَ
َ ِم�نَ ال�نّ

�نْ 
أَ
ُك ا وسثِ ُ ِحَمى  �ي

ْ
ْرَ�ی َ�ْوَل  ال َ اِ�یي �ي َحَراِم َکالّرَ

ْ
َع �نِیي ال َها�قِ َو�قَ �جُ

ُّ �نِیي ال�ث
ِه َمَ�اِرُمُه«1.

َ
الّل �نَّ ِ�َمى  اإِ َو   �

َ
ل
أَ
ا � َو ِلكُّلِ َمِلٍك ِ�ًمى، 

َ
ل
أَ
ا ِه.  �ي َع �نِ ْر�قَ َ �ي

بنـا بـر روایتـی کـه در ابتـدا عـرض شـد، اصـل حیطـه ی گنـاه 
مـاه رمضـان،  «. در  هق �أَ ِط�ي ُس  ُکّلِ �نَ

أْ
َرا ا  َ �ي

�نْ
ُ

الّد »ُ��جُ   دنیاسـت: 
برداشـته  شـود.  آرام  آرام  بـه دنیـا  و محبـت مؤمـن  بایـد عشـق 
نشـانه ی دل کنده شـدن از دنیا هم این اسـت که قلب انسـان 
بـاز می شـود و وسـعت می یابـد. در روایتـی از پیغمبـر اکـرم؟ص؟ 
َح  �قَ �نَ ا�نْ �جَ 

ْ
ل �قَ

ْ
ال وُر 

ال�نُّ َل  َد�نَ ا  دنَ اإِ  ، ّرٍ
دنَ ا  َ �ج

أَ
ا ا  »�ي فرمـود:  کـه  اسـت  آمـده 

ْوَسَع«؛ یعنـی وقتـی نـور وارد قلب کسـی شـود، قلب  �جُ َو اْس�قَ
ْ
ل �قَ

ْ
ال

او بـاز شـده و وسـعت می یابـد. جنـاب ابـوذر سـؤال کردنـد: یـا 
رسـول اهلل! عامـت ایـن امـر چیسـت؟ حضـرت پاسـخ دادنـد: 
ْعَداُد  ْس�قِ �إِ

ْ
ال َو  ُروِر،  عنُ

ْ
ال َداِر  َع�نْ  ا�نِی  �جَ

ال�قَّ َو  وِد، 
ُ
ل حنُ

ْ
ال َداِر  ی  

َ
ل اإِ هقُ  ا�جَ

َ �ن �إِ
ْ
»ال

وِلِ�.«2 رنُ �نُ َل  �جْ
�قَ َمْو�قِ 

ْ
ِلل

امـور  دو  آن  میـان  در  و  اسـت،  آشـکار  و  بّیـن  خداونـد  حـرام  و  1-»حـال 
کـس از  گاه نیسـتند. پـس هـر  کـه بسـیاری از مـردم بـدان آ کی اسـت  شـبه نا
کـرده اسـت و هـر  کنـد، دیـن و آبـروی خـود را حفـظ  ک پرهیـز  امـور شـبهه نا
کـه در  کـس از مشـتبهات اجتنـاب نکنـد بـه حـرام مـی افتـد ماننـد چوپانـی 
گله اش به  گوسـفندان خـود را بچراند و ناخواسـته  اطـراف قرقـگاه پادشـاه 
کـه قرقـگاه  حریـم سـلطان وارد مـی شـود و آسـیب مـی بینـد، پـس بدانیـد 

الهـی محرمـات او اسـت.« )مجموعـه ورام، ج2، ص267.(
2- »میــل بــه خانــه ی ابدیــت و دوری از منــزل فریــب یعنــی دنیــا و آمادگــی 
مافــات.«  جبــران  و  توبــه  فرصــت  رفتــن  دســت  از  از  قبــل  مــرگ  بــرای 
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مغفـرت مرتبـه ی سـوم، پرهیـز از خطـورات شـیطانی اسـت 
بـه گنـاه می شـود؛ چنان کـه موالیمـان امیـر  کـه مقدمـه ی میـل 
َع�نِ  �جِ  

ْ
ل �قَ

ْ
ال اُم   َ »ِ��ي می فرماینـد:  علـی؟ع؟  حضـرت  مؤمنـان 

َعاِم«1. و چـون  ْط�نِ َع�نِ الّطَ �جَ
ْ
ال اِم  َ ُل ِم�نْ ِ��ي صنَ �نْ

أَ
ا اِم 

َ �ث �آ
ْ
ال �نِیي  ِر 

ْ
ك �نِ

ْ
ال

خطـورات قلبـی در اختیـار انسـان نیسـت، می بایـد مقدمـات 
اختیـاری آن تحصیـل شـود. و لـذا بایـد در ایـن مـاه بـا اشـتغال 
اهـل  از  اعـراض  و  نمـاز  و  مناجـات  و  تـاوت  و  بـه دعـا  بیشـتر 
باطنـی  جـوارح  بلکـه  ظاهـری،  جـوارح  نه تنهـا  معصیـت، 
)یعنـی قـوه ی خیـال( را نیـز از فکـر دربـاره ی گنـاه و خطـورات 
 

ِعدنْ اْس�قَ َ  �ن
�نٌ رنْ �نَ  ِ طا�ن �يْ

َّ َك ِم�نَ ال�ث
�نَّ عنَ رنَ �نْ َ �ي ا  ّمَ اإِ >َو  شـیطانی پـاک کـرد: 

ٌم<2. َعل�ي ٌع  َسم�ي ُه 
�نَّ اإِ ِه 

َ
الّل �جِ

اگرازوسوسهینفسوهوادورشوی
بىشكىرهببرىدرحرمديدارش

اىکهازکوچهیمعشوقهیمامىگذری
باخبرباشکهسرمىشكندديوارش
از  مـاه  ایـن  در  الهـی  اولیـای  کـه  چهـارم  مرتبـه ی  مغفـرت 
خداونـد درخواسـت می نمودنـد، چشم پوشـی از مـا سـوی اهلل 
اسـت؛ یعنـی انسـان در مـاه رمضـان نبایـد بـه هیـچ چیـز غیـر از 
پـروردگار توجـه داشـته باشـد؛ چنان کـه در فقره هـای مختلـف 
از خداونـد  و  اشـاره شـده  ایـن مطلـب  بـه  مناجـات شـعبانیه 

ص235.( النــص،  )للطوســي(،  )األمالــي 
ــر از روزه شــکم از خوردنی هــا  گناهــان، برت ــردن در  ک 1- »روزه قلــب از فکــر 

اســت.« )غــرر الحکــم و درر الکلــم، ص422.(
کــه  2- »و چــون از شــیطان وســو ســه ای بــه تــو رســید بــه خــدا پنــاه جــوى 

وى شــنوا و دانــا اســت.« )اعــراف، 200.(
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می نماییـم.1 درخواسـت  را  انقطـاع«  »کمـال 
گفتمکهرویخوبتازمنچرانهاناست

گفتاتوخودحجابى،ورنهرخمعياناست
گفتمفراقتاکى،گفتاکهتاتوهستى

گفتمَنَفسهميناست،گفتاسخنهماناست 
آن چـه تـا بـه حـال بیان شـد، صرفـًا دربـاره ی دافع گنـاه بودن 
اصـل مـاه مبـارک رمضـان بود و بحث از دافع بـودن خود صیام 
از گناهـان شـأن دیگـری دارد! بـه عبـارت دیگـر، اگـر کسـی بـه 
مـاه رمضـان وارد شـود و بنـا بـر عـذر شـرعی نتوانـد روزه بگیـرد، 
از آن جـا کـه او در ظـرف ایـن مـاه و زیـر ایـن خیمـه قـرار گرفتـه، 
مـاه  حـال  ایـن  می شـوند؛  دفـع  او  از  شـیاطین  و  حجاب هـا 

رمضـان اسـت.

رافع بودن ماه رمضان
و  کدورت هـا  دافـع  این کـه  بـر  عـاوه  رمضـان  مـاه 
حجاب هاسـت، رافـع نیـز هسـت. یعنـی نه تنهـا مانـع حجـاب 
از  ناشـی  حجاب هـای  بلکـه  می شـود،  انسـان  قلـب  گرفتـن 

می کنـد.  پـاک  و  زدوده  هـم  را  قبـل  ماه هـای  گناهـان 
»رمضـان«  لغـوی  معنـای  سـخن،  ایـن  بـر  مـا  دلیـل  اولیـن 
سـوزانیدن  معنـای  بـه  »رم ض«  مـاده  از  »رمضـان«  اسـت. 

کمــال انقطــاع بــه ســوی  ك « )بــار الهــا،  �يْ
َ
ل َطاِ�  اإِ �قِ

�نْ �إِ
ْ
ِهیي َه�جْ  لِیي  َکَماَل  ال

َ
ل 1- »اإِ

ُکو�نَ 
أَ
ا َ َهحجِ �ن ْ �ج

�أَ
ْ
َك ال ِ

وِر ِعرنّ �نُ یي �جِ �نِ
ِح�قْ

ْ
ل

أَ
ِهیي و ا

َ
ل خــودت را بــه مــن ارزانــی دار( و یــا » اإِ

ْکَرام «.  �إِ
ْ
اِل َو ال

َ
ل َ حج

ْ
ا ال ا دنَ َ  �ي

ً
ا �ج  ُمَرا�قِ

ً
ا �ن ا�أِ َ َك �ن  َو ِم�نْ

ً
ا َحِر�ن  َو َع�نْ ِسَواَك ُم�نْ

ً
ا َك َعاِر�ن

َ
ل

گــردان  کاملتریــن بهجــت هــا اســت متصــل  کــه  )بــار الهــا، مــرا بــه نــور عزتــت 
گــردم و مراقــب دائمــی تــو و  کامــل بــه تــو را یابــم و از غیــر تــو جــدا  تــا عرفــان 

کرامــت( ترســان از مقامــت باشــم ای خداونــد صاحــب جالــت و 
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َیرُمـُض«  »َرَمـَض  اسـت.  چیـزی  شـدید  بسـیار  کـردن  گـرم  یـا 
یعنـی حـرارت چیـزی بـه باالتریـن حـّد خـود رسـید. »َرَمَضـت 
ـمس« یعنـی خورشـید چنـان بـر ریگ هـا تابیـد کـه آن را بـه 

َ
الّش

و  تشـنه شـد  پرنـده  یعنـی  الطائـر«  »رمضـت  کـرد.  داغ  شـدت 
بسـیار  سـنگ  یعنـی  »رمضـاء«  سـوخت.  تشـنگی  از  جگـرش 
داغ. معنـای دیگـر مـاده ی »رمض«، الغر شـدن و ریخته شـدن 
تسـمیه ی  وجـه  در  و  اسـت.  چیـزی  از  آلودگی هـا  و  اضافـات 
رَم�نُ   َ ُه �ي

�نَّ
ا�نُ ِل�أَ َى الَرَمصن ما ُسّمِ

�نَّ مـاه مبـارک رمضـان گفته انـد: »اإِ
«1 یعنی ماه رمضان، از آن رو بدین اسـم نامیده شـد که  و�جَ �ن

الدنُّ
می شـوند. سـوزانده  گناهـان  آن  در 

در معنـای سـوزاندن لطافتـی نهفتـه اسـت؛ توضیـح آن کـه: 
را  آن  ابتـدا  کننـد،  تمیـز  را  آلـوده ای  ظـرف  می خواهنـد  وقتـی 
یـا گل انـدود می کننـد و  می شـویند، و در مرحلـه ی بعـد خـاک 
اگـر بـاز هـم تمیـز نشـد می سـایند. امـا ممکـن اسـت در نهایـت 
بعضـی آلودگی هـا و ارجـاس در ایـن ظـرف باقـی بمانـد کـه جـز 
بـا حـرارت دادن از بیـن نمـی رود. لـذا لطافـت ایـن بیان آنسـت 
کـه اگـر برخـی گناهـان از ماه هـای دیگـر باقـی مانـده باشـد کـه 
باقـی  آن  آثـار  هنـوز  انسـان  مجاهده هـای  و  توبه هـا  همـه ی  بـا 
اسـت، ولـی بـه برکـت مـاه مبـارک رمضـان و تهذیـب نفسـی که 
آثـار آن  بـه نوبـه ی خـود در آن انجـام می دهـد، خـود و  هرکـس 

گناهـان نیـز از بیـن مـی رود. 
و  مغفـرت  مـاه  را  مبـارک  مـاه  کـه  اسـت  روایاتـی  دوم  دلیـل 
رحمـت الهـی می نامـد؛ چنان کـه در خطبـه ی رسـول خـدا؟ص؟ 

1-مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؟مهع؟، ج3، ص259، الحدیث 6.
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در آسـتانه ی ایـن مـاه1، اشـارات متعـددی بـر این مطلب شـده 
ْحَمهقِ  هقِ َو الّرَ

َ
َرك �جَ

ْ
ال ِه �جِ

َ
ْهُر الّل َ ْم  سث

ُ
ك �يْ

َ
ل لَ  اإِ

�جَ
�قْ
أَ
ْد ا ُه �قَ

�نَّ اُس، اإِ
َ َها ال�نّ ُّ �ي

أَ
است: »ا

�نِیي  ی 
َ
َعال �قَ ُه 

َ
الّل وُل  �قُ َ »�ي می فرمایـد:  کـه  آن جـا  بـه  تـا   2»... َر�ق �نِ

َمعنْ
ْ
ال َو 

ُه  ْعِط�يَ
أُ
ا َ �ن ٍل  َسا�أِ ِم�نْ  َهْل   : ا�قٍ َمّرَ  َ ا�ث

َ
ل

َ �ث ا�نَ  َ َرَمصن ْهِر  َ سث ِم�نْ  �قٍ 
َ
ل �يْ

َ
ل ُكّلِ 

َر  �نِ
عنْ
أَ
ا َ �ن ٍر  �نِ

عنْ ُمْ��قَ ِم�نْ  َهْل  ِه؟  �يْ
َ
َعل و�جَ  �قُ

أَ
ا َ �ن ا�أِ�جٍ 

َ �ق ِم�نْ  َهْل  ُ�؟ 
َ
ال ُسوأَ

را  گـروه کثیـری  الهـی  اول، مغفـرت  �؟...«3 و در همـان شـب 
َ
ل

در بـر می گیـرد و بـه تناسـب ورود بـه شـب های بعـد، اضعـاف 
مضاعفـی را می آمـرزد؛ تـا بـه آن جا کـه ماه مبارک تمام می شـود 
زیـان  و  می گیـرد  بـر  در  را  مسـتحقین  همـه ی  الهـی  مغفـرت  و 
 کار حقیقـی کسـی اسـت کـه عیـد فطـر بـر او بگـذرد و مشـمول 
رحمـت الهـی واقـع نشـود. چنان کـه رسـول خـدا؟ص؟ با تأسـف 
� ؟«4

َ
ُر ل �نَ عنْ ُ ْهٍر �ي َ یيِ  سث

أَ
ىي  ا �نِ

ا�نَ �نَ َ ُ� �نِیي َرَمصن
َ
ْر ل �نَ عنْ ُ ْم �ي

َ
َم�نْ ل می فرمودند: »�نَ

اىکبكخوشخرامکهخوشمىروىبناز
غّرهمشوکهگربهیعابدنمازکرد

فرداکهپيشگاهحقيقتشودپديد
شرمندهرهروىکهعملبرمجازکرد

1- األمالي )للصدوق(، النص، ص93.
2- »ای مــردم، همانــا مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و مغفــرت بــه شــما روی 

کرده اســت.«
ــا  ــد: آی ــدا می ده ــار ن ــه ب ــان س ــاه رمض ــب های م ــه ش ــد در هم 3- »خداون
توبــه  آیــا  بدهــم؟  را  درخواســته اش  کــه  هســت  کننــده ای  درخواســت 
کــه  کننــده ای هســت  کننــده ای هســت تــا توبــه اش را بپذیــرم؟ آیــا اســتغفار 

او را بیامــرزم؟«
کــدام مــاه دیگــر  کــه در مــاه رمضــان آمرزیــده نشــود، پــس در  4- »کســی 

گیــرد؟« )األمالــي )للصــدوق(، النــص، ص53.( مــورد مغفــرت قــرار 
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فضیلت و اهمیت ماه رمضان
می فرماینـد:  رمضـان  مـاه  ارزش  مـورد  در  صـادق؟ع؟  امـام 
ْر  ْک�ثِ

أَ
، ا ُ� َ��قٌّ َو ُ�ْرَمهقٌ

َ
ُهوِر، ل

ُّ ْی ٌء ِم�نَ ال�ث
َ ُهُه �ث �جِ

ْ ُ�ث � �ي
َ
ا�نَ ل َ ْهُر َرَمصن َ »سث

.«1 هیـچ ماهـی از ماه هـای سـال شـبیه  َطْع�قَ ا�قِ َما اْس�قَ
َ
ل ِم�نَ الّصَ

کـه  می فرمودنـد  بیـت؟مهع؟  اهـل  حتـی  نیسـت.  رمضـان  مـاه 
نگوییـد َرَمضـان، زیـرا رمضـان از اسـماء الهـی اسـت و آن را بـا 
احتـرام یـاد کنیـد و بگوییـد »شـهر رمضـان«. در روایـات آمـده 
برخـی  از  قـرآن  ماننـد  هـم  رمضـان  مـاه  قیامـت،  در  کـه  اسـت 

می کنـد. شـفاعت 
لـذا می تـوان گفـت کـه از یـک طـرف ظرفـی داریـم کـه همانـا 
مـاه رمضـان اسـت، و مظروفـی بـه نـام روزه و عبـادات دیگـر کـه 

در ایـن مـاه واقـع می شـود.

ماه رمضان؛ ماه نزول همه ی کتب آسمانی
آسـمانی  کتاب هـای  تمـام  الهـی،  اولیـای  بیانـات  بـر  بنـا 
می فرماینـد:  اکـرم؟ص؟  پیامبـر  شـده اند.  نـازل  رمضـان  مـاه  در 
َو  ا�نَ  َ َرَمصن ْهِر  َ سث ِم�نْ  �قٍ 

َ
ل �يْ

َ
ل ِل  ّوَ

أَ
ا �نِی  َم؟ع؟  َراِه�ي ْ �ج اإِ ُ�ُح�نُ  �قْ 

َ
ل رنَ »�نَ

ُل  �ي حجِ
�نْ �إِ

ْ
ال َل  ِ رن

�نْ
أُ
ا َو  ا�نَ  َ َرَمصن ْهِر 

َ سث ِم�نْ  �نَ  ْ �ي
َمصنَ  ٍ ِلِ��قّ ْوَرا�قُ 

ال�قَّ  ِ �ق
َ
ل ِ رن

�نْ
أُ
ا

هقَ  �ي َما�نِ َ ِل�ث وُر  ُ �ج
الرنَّ َل  ِ رن

�نْ
أُ
ا َو  ا�نَ  َ ْهِر َرَمصن

َ �قْ ِم�نْ سث
َ
ل �قً �نَ

َ
ل �ي

َ
ل َر�قَ  ْ َ َع�ث ا�ث

َ
ل َ ِل�ث

�نَ  ِر�ي
ْ ِع�ث َو  ا�ثٍ 

َ
ل

َ �ث �نِی  �نُ 
آ
ْرا �قُ

ْ
ال َل  ِ رن

�نْ
أُ
ا َو  ا�نَ  َ َرَمصن ْهِر  َ سث ِم�نْ  ْو�نَ 

َ
ل �نَ َر  َ َع�ث

.«2 یعنـی صحـف ابراهیـم؟ع؟ شـب اول مـاه  ا�نَ َ ْهِر َرَمصن َ ِم�نْ سث

1- »مــاه رمضــان شــبیه هیــچ یــک از مــاه هــای ســال نیســت، ایــن مــاه 
کــه مــی توانــی در ایــن مــاه در نمــاز بکــوش.«  حــق و حرمتــی دارد. تــا آنجــا 

)الکافــي )ط. اإلســامیة(، ج2، ص619.(
2- الکافي )ط. اإلسامیة(، ج 2، ص629.
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رمضـان بـر ایشـان نـازل شـد، تورات شـب ششـم مـاه رمضان بر 
موسـی؟ع؟ نـازل شـد، انجیل در شـب سـیزدهم مـاه رمضان بر 
عیسـی؟ع؟ نـازل شـد، زبـور داود؟ع؟ در شـب 18 مـاه رمضـان 
نـازل شـد و قـرآن در شـب 23 مـاه رمضـان بـر پیغمبـر اکـرم؟ص؟ 
نـازل شـد؛ بنابرایـن بـا حلـول مـاه مبـارک رمضـان، گویـی کتب 
الهـی بـاز می گردنـد و بهـار تـاوت آیـات الهـی آغـاز می گـردد.

هشدار پیامبر اکرم؟ص؟ نسبت به اغتنام فرصت ماه رمضان
امـام صـادق؟ع؟ می فرماینـد کـه هنگامـی که ماه شـعبان به 
روزهای پایانی خود می رسـید، رسـول خدا؟ص؟ به بال دسـتور 
می دادنـد کـه مـردم را بـه مسـجد فـرا بخوانـد، سـپس ایشـان بـه 
منبر تشـریف می بردند و بعد از حمد و ثنای الهی می فرمودند: 
ْم َو ُهَو 

ُ
َرك ِه َو َ�صنَ ُه �جِ

َ
ُم الّل

ُ
ك ّصَ ْد �نَ ْهَر �قَ

َّ ا ال�ث
�نَّ َهدنَ اُس، اإِ

َ َها ال�نّ ُّ �ي
أَ
»ا

َوا�جُ  ْ �ج
أَ
ا ِه  �ي �نِ �قُ 

َ
ل عنْ �قُ ْهٍر<،  َ ِ سث �ن

ْ
ل

أَ
ا ٌر ِم�نْ  �يْ

ِه  >�نَ �ي �نِ  
�قٌ

َ
ل �يْ

َ
ل ُهوِر، 

ُّ ُد ال�ث ِ
َس�يّ

َعَدُ�  ْ �ج
أَ
ا َ ُ� �ن

َ
ْر ل �نَ عنْ ُ ْم  �ي

َ
ُه َو ل

َ
ْدَرك

أَ
َم�نْ ا ، �نَ ا�نِ َ �ن حجِ

ْ
َوا�جُ ال ْ �ج

أَ
ِه ا �ي ُح �نِ

�قَّ �نَ اِر َو �قُ
َ ال�نّ

ُه«1. بیـان حضرتـش خطـاب دعایـی در قالـب نفریـن اسـت 
َ
الّل

کـه شـدت زشـتی و دوری این سـه گـروه را از رحمـت الهی بیان 
حنَ 

َ
َ�ل

ا�نْ »َم�ن  فرمودنـد:  نیـز  بیـان دیگـری  در  مـی دارد؛ چنان کـه 
ُ�«؛ یعنـی کسـی 

َ
ل ُه 

َ
الّل َر  �نَ عنَ ا 

َ
ل �نَ  ،�ُ

َ
ل ْر  �نَ عنْ ُ �ي ْم 

َ
ل َو  ا�نَ  َ َرَمصن ْهُر  َ ُه سث َع�نْ

عزیــز  مــاه  ایــن  بــه  را  شــما  خداونــد  همانــا  کــه  بدانیــد  مــردم،  »ای   -1
اختصــاص داده اســت و آن ســرور همــه ی ماه هاســت. شــبی در آنســت 
کــه از هــزار مــاه بهتــر اســت، در ایــن مــاه درهــای آتــش قفــل شــده و درهــای 
کنــد و مــورد  کــس ایــن مــاه را درک  گشــوده مــی شــود. پــس هــر  بهشــت 
ــي  ــد.« )الکاف گردان ــش( دور  ــدا او را )از رحمت ــس خ ــرد، پ ــرار نگی ــرت ق مغف

ص67.( ج4،  اإلســامیة(،  )ط. 
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کـه مـاه رمضـان بـر او بگـذرد و مشـمول مغفـرت پـروردگار قـرار 
نگیـرد، خـدا او را نیامـرزد! وقتـی پیغمبر رحمت چنین بگوید، 

معلـوم اسـت کـه هشـدار چقـدر جدی اسـت.
بـه عبـارت دیگـر، اگـر در ایـن مـاه شـیاطین را در غـل و زنجیـر 
نکـرده بودنـد و رحمت هـای پـروردگار نـازل نمی شـد و مائکـه 
رحمـت کمـک نمی کردنـد و در عیـن حـال کسـی مرتکـب گنـاه 
می شـد، ایـن قطعـًا ناپسـند بـود، ولـی از همـه بدتـر ایـن اسـت 
کـه انسـان را وارد باغـی کـرده و در میـان گل و ریحـان و چمـن 
او  از  و  کـرده  زنجیـر  و  غـل  در  را  شـیاطین  و  باشـند  داده  قـرار 
پذیرایـی کننـد، و او در چنیـن حالـی بـه دنبـال خـوردن لجن ها 
و کثافـات بـاغ بـرود، یعنـی خـود را در ایـن مـاه آلـوده ی گناهـان 
لـذا این کـه در روایـات  بایـد کـرد؟!  بـا چنیـن آدمـی چـه  کنـد! 
آمـده اسـت کـه شـیطان در مـاه رمضـان در غـل و زنجیـر اسـت، 
یـک هشـدار جـدی بـرای همـه اسـت تـا خـود را محـک بزنیـم و 
اگـر دیدیـم کـه مـاه رحمـت فـرا رسـید و بـاز هـم ماننـد ماه هـای 
دیگـر زشـتی هایی از مـا سـر زد، بایـد بـه حـال خـود بگرییـم و 
در وضـع خـود تجدیـد نظـر اساسـی کنیـم و مبـادا کـه مشـمول 
ا  ِ��ن �نُ �ن

أَ
روِر ا

ُ ا اهلُل ِم�ن سث �ن
عادنَ

أَ
ایـن نفریـن نبـوی؟ص؟ قـرار بگیریـم! »ا

ا.« عماِل�ن
أَ
ا ا�قِ  �أ ِ

َس�يّ َو 
َم 

َه�نَّ َ ِلحج ا  �ن
أْ
َرا دنَ ْد  �قَ

َ
ل >َو  می فرمایـد:  متعـال  پـروردگار  این کـه 

ِس<1 تعبیـر تنـدی اسـت کـه شـاید متوجـه 
�نْ �إِ

ْ
ِ َو ال

�نّ حجِ
ْ
 ِم�نَ ال

ً
را �ي �ث

َ
ك

گویـی  زیـرا  گنـاه می کننـد؛  هـم  رمضـان  مـاه  در  کـه  آن هاسـت 

1- »بسیارى از جن و انس را براى جهنم آفریده ایم .« )األعراف، 179.(
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جوهـره ی آن هـا جهنمـی اسـت کـه حتـی در حریـم مـاه رمضـان 
و  اسـت  فراهـم  الهـی  مغفـرت  و  رحمـت  و  هدایـت  بسـتر  کـه 
زمینـه ی هیـچ گناهـی وجـود نـدارد، بـاز هـم دسـت از آلودگی ها 

نمی دارنـد. بـر 
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دستورات عملی برای 
بهره گیری بهتر از ماه رمضان

مـا بایـد از ماه هـای قبـل آمادگـی ورود بـه مـاه رمضـان را در 
کـه می خواهند به  کنیـم، دقیقـًا ماننـد اشـخاصی  خـود ایجـاد 
محضر بزرگی مشـرف شـوند و از همان مبدأ دلشـان مضطرب 
اسـت، مـا هـم بایـد دلهره داشـته باشـیم که آیا خداونـد ما را در 
ایـن مـاه می پذیـرد یـا نـه؟ امـام سـجاد؟ع؟ در دعـای وداع مـاه 
مبـارک، بیـان مبسـوطی در عظمت و مقـام این ماه عزیز دارند 

کـه گوشـه هایی از ارزش مـاه رمضـان را روشـن می کنـد:
ِم،  ْعطنَ

�أَ
ْ
ِه ال ا�أِ ْوِل�ي

أَ
َد ا ا ِع�ي ِر، َو �ي ْک�جَ

�أَ
ْ
ِه  ال

َ
ْهَر الّل

َ ا سث َك  �ي �يْ
َ
لاُم  َعل »الّ�َ

ْهٍر �نِیي 
َ َر سث �يْ

ا �نَ ، َو �ي ا�قِ ْو�ق
�أَ

ْ
ْکَرَم َمْصُحو�جٍ ِم�نَ ال

أَ
ا ا َك �ي �يْ

َ
لاُم َعل الّ�َ

ماُل، َو 
آ
ِه ال� �ي ُر�جَ�قْ �نِ

ْهٍر �قَ َ َك ِم�نْ سث �يْ
َ
لاُم َعل ، الّ�َ اعا�قِ اِم َو الّ�َ َ �يّ

�أَ
ْ
ال

 ،
ً
ودا ُ ْدُرُ� َمْو�ج ّلَ �قَ �نٍ �جَ ِر�ي

َك ِم�نْ �قَ �يْ
َ
لاُم َعل ْعماُل، الّ�َ

أَ
�

ْ
ِه ال �ي َر�قْ  �نِ ِ�ُّ �ي

، َو  ُ�ّرَ لًا �نَ �جِ
َس ُم�قْ

�نَ
آ
ٍ  ا �ن ِل�ي

أَ
َك ِم�نْ ا �يْ

َ
لاُم َعل  .الّ�َ

ً
ودا �قُ ُدُ� َم�نْ �قْ َع �نَ َ حج

�نْ
أَ
َو ا

 ، و�جُ
ُ
ل �قُ

ْ
ِه ال �ي �قْ �نِ

اِوٍر َر�قَّ َك ِم�نْ ُم�ج �يْ
َ
لاُم َعل َم�نَ  ، الّ�َ

 �نَ
ً
را َ ُمْد�جِ ْوَ�سث

أَ
ا

 ، طا�نِ �يْ
َّ ی ال�ث

َ
عا�نَ َعل

أَ
اِ�ٍر ا َك ِم�نْ �ن �يْ

َ
لاُم َعل ، الّ�َ و�جُ �نُ

ِه الدنُّ �ي �قْ �نِ
َّ
ل

َو �قَ
1»... ْ��ا�نِ َل ال�إِ �ي َل َس�جِ

َ
َو �اَ��جٍ َسّه

1- »درود الهــی ]و بــه بیــان فارســی[ خداحافــظ ای بزرگتریــن مــاه خــدا، و 
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لـذا بـرای اسـتفاده ی بهتـر از فیوضـات مـاه رمضـان، نکاتـی 
را عـرض می کنـم:

اول: حماسبه ی گذشته، قبل از ورود به ماه رمضان
و عقلـی مختلـف  نقلـی  ـه ی 

ّ
ادل بـا  اقبـال  در  مرحـوم سـید 

کـه گرچـه مـاه محرم اول سـال قمـری به لحاظ  ثابـت می کننـد 
جـاری  امـور  و  مـردم  عمـوم  بـرای  ایـن  ولـی  اسـت،  تقویمـی 
زندگـی اسـت و بـرای اولیـای الهـی، اولیـن مـاه سـال رمضـان 
کـه صراحـت دارد مـاه  بـر روایـات مربوطـه  زیـرا عـاوه  اسـت؛ 
شـب  کـه  نیـز  قـدر  شـب  اسـت1،  سـال  اول  رمضـان  مبـارک 
تعییـن سرنوشـت انسـان اسـت در ایـن مـاه واقـع شـده. لـذا بـا 
حلـول مـاه مبـارک سـال اولیـای الهـی نـو می شـود و با محاسـبه 
و مراقبـه و عبـادت و تهجـد و دعـا، خـود را بـرای ورود بـه سـال 
مـاه  ظـرف  در  تنهـا  آمادگـی  چنیـن  و  می کننـد  آمـاده  جدیـد 

می شـود. تحصیـل  رمضـان 

کریم تریــن هم نشــین  ای عظیــم تریــن عیــد اولیــای الهــی، خداحافــظ ای 
ســاعت ها،  و  روزهــا  میــان  در  مــاه  بهتریــن  ای  و  اوقــات،  میــان  در 
کــه آرزوهــا در آن نزدیــک می شــود و اعمــال در آن  خداحافــظ ای ماهــی 
کــه بودنــت بســیار ارجمنــد  آســان می گــردد. خداحافــظ ای هم نشــینی 
اســت و فقدانــت جانگدارتزیــن فقدان هاســت. خداحافــظ ای دوســت 
ــا آمدنــت مونســم بــودی و موجــب شــادمانیم  کــه ب صمیمــی و هــم دمــی 
بــودی و بــا رفتــن غــم و غصــه بــر دلــم آمــد ، خداحافــظ ای همســایه ای 
می یابــد.  کاســتی  آن  در  گناهــان  و  می گــردد  رقیــق  آن  در  قلب هــا  کــه 
کــه راه نیکــی  هــا را  خداحافــظ ای یــاور مــا در برابــر شــیطان و ای همراهــی 

آســان ســاختی...« )الصحیفــة الســجادیة، ص198، دعــای 45.(
1- اقبال االعمال، طبع قدیم، ج1، ص4.
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بهدورالله،قدحگيروبىريامىباش
بهبوىگل،َنَفسىهمدِمصبامىباش

نگويمتکههمهسالهِمىپرستىکن
سهماهِمىخورونهماهپارسامىباش 

بنابرایـن همـان طـور که ما در ابتدای ورود به سـال جدید در 
کار و امـور مالـی خـود محاسـبه ی دقیقـی می کنیـم،  کسـب و 
کـه آغـاز سـال جدیـد سـلوکی اسـت،  قبـل از مـاه رمضـان نیـز 
الزم اسـت محاسـبه ی دقیقـی در امـور خـود داشـته باشـیم و 
ارائـه  بـه مـا  از آن کـه  را قبـل  یـک زندگـی خـود  تار کـور و  نقـاط 
کننـد و راهـی بـرای جبـران نداشـته باشـیم و تنهـا حسـرت بـر 
کنیـم، و در  یـم، خـود پیـدا  از دسـت رفتـه بخور فرصت هـای 

مـاه مبـارک رمضـان جبـران مافـات نماییـم.

دستور عملی توبه
کـه در آخریـن روز جمعـه ی مـاه  لـذا توصیـه ی بنـده آنسـت 
شـعبان )کـه بهتریـن زمـان در ایـام هفتـه اسـت(، محاسـبه ی 
گناهـان  تمـام  بـه  و  باشـیم  داشـته  گذشـته  سـال  از  دقیقـی 
اسـتاد  کنیـم.  توبـه  آن هـا  از تک تـک  و  نمـوده  خـود رسـیدگی 
زیـرا  کـرد،  اسـتغفار  نبایـد  النفـس  محاسـبة  بـدون  می فرمـود 
زندگـی  سـیاه  نقطه هـای  و  کوتاهی هـا  جزئیـات  بـه  انسـان  تـا 
گذشـته و تصمیـم  خـود متوجـه نباشـد، امـکان جبـران آن چـه 
بـر عـدم تکـرار آن در آینـده میسـر نخواهـد بـود. چنان کـه امـام 
گذشـته  از  پشـیمانی  بـدون  توبـه  کـه  می فرماینـد  هشـتم؟ع؟ 
مسـخره  منزلـه ی  بـه  گنـاه،  تکـرار  عـدم  بـر  جـدی  تصمیـم  و 
اِر  َ �ن عنْ ْس�قِ ال�إِ ُل 

َ َم�ث اَل: 
َ �ق ا؟ع؟  َ الّرِ�ن »َع�نِ  اسـت:  پـروردگار  کـردن 
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  �ُ
ُ
َعل �نْ َ �نْ�جٍ  َو �ي ُر ِم�نْ  دنَ �نِ

عنْ ُمْ��قَ
ْ
ُر َو ال

َ ا�ث َ �ن �قَ �يَ
ُك �نَ َحّرَ

َر�قٍ �قُ َ حج َ ی سث
َ
ٍ َعل ُل َوَر�ق َ َم�ث

در  عملـی  نتیجـه ی  اسـتغفاری  چنیـن  و  ِه«1،  ِ
َر�جّ �جِ یأِ  ِ ْهرن ُمْ��قَ

ْ
َكال

طهـارت نفـس هـم نخواهـد داشـت.2 لـذا الزم اسـت تـا زمانـی 
را بـه محاسـبه ی نفـس اختصـاص دهیـم و یکایـک اعمـال و 
یـم. امیـر المؤمنیـن حضـرت علـی؟ع؟  گناهانمـان را بـه یـاد آور
میـان  کـه در  کرده انـد  را ذکـر  مرتبـه  کامـل شـش  توبـه ی  بـرای 
علمـای اخـاق نیـز همیـن دسـتور بـرای توبـه ذکـر شـده اسـت:
در  اســت.  گذشــته  بــه  نســبت  جــدی  پشــیمانی  اول، 
گذشــته می بایــد بــر جزئیــات اعمــال ســال قبــل و  محاســبه ی 
کــه تکــرار می شــود و نفــس  خصوصــًا خطاهــای دانــه درشــتی 
کــرده مــروری شــود و انســان ابــراز پشــیمانی و  بــه آن هــا عــادت 

شرمســاری نســبت بــه آن هــا داشــته باشــد.
گناهان است. لذا انسان  دوم، تصمیم جدی بر عدم تکرار 
باید احکام دینی خود را بشناسد تا متوجه مرز میان حال و 
اال چه  و  بگذارد،  آن ها  تکرار  بر عدم  بنا  بتواند  و  باشد  حرام 
کسی سر می زند و چون  که نادانسته عمری از  گناهانی  بسیار 
او در پی یاد گرفتن آن ها نرفته، جاهل مقصر محسوب می شود 
قبرش  اول  شب  که  می گردد  خویش  تقصیر  متوجه  زمانی  و 
و  نمی آید  بر  او  از  گزیدن  دست  پشت  جز  کاری  و  فرارسیده 

مــی شــود  تــکان داده  کــه  اســت  بــر درخــت  برگــی  ماننــد  »اســتغفار   -1
گناهــی اســتغفار  کــه از  کســی  و برگهــای خشــک آن فــرو مــی ریــزد، پــس 
کــه پــروردگارش را  کســی اســت  ــاز مرتکــب آن می شــود، ماننــد  می کنــد و ب

).504 ص  ج2،  اإلســامیة(،  )ط.  )الکافــي  می کنــد.«  مســخره 
 
أَ
ا َهرنَ اْس�قَ ِد  �قَ �نَ َدْم   �نْ َ �ي ْم  

َ
ل َو  ِه   ِلَ�ا�نِ �جِ َر  �نَ عنْ اْس�قَ َم�نِ   ا؟ع؟:  الر�ن ال�مام  ال  »�ق  -2

ص330( ج1،  الفوائـد،  )کنـز  ِ�ه.«   �نْ �نَ �جِ
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ه<1 می گوید.
َ
�جِ الّل �نْ َ ْط�قُ �نیي  �ج ّرَ ی ما �نَ

َ
ا َ�ْ�َر�قی  َعل تنها >�ي

کـه  سـوم، اصـاح و جبـران مافـات اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب 
گـر حـق النـاس آبرویـی بـر ذمـه دارد، بنـا بـر فتـوای مرجـع خـود  ا
گـر حـق النـاس مالـی بـر عهـده دارد، تصمیـم  جبـران نمایـد و ا
تـوان  در  آن  یک بـاره ی  ادای  گـر  ا و  بگیـرد  آن  ادای  بـر  جـدی 
زمـان حیاتـش  در  یـج  تدر بـه  تـا  نمایـد  یادداشـت  نیسـت،  او 
کنـد تـا بعـد از مـرگ ادا نماینـد. در روایـت  بپـردازد یـا وصیـت 
ا  َ �ن

أَ
ا ا َ ، �ي �نَ ُمْرَسِل�ي

ْ
ا ال َ �ن

أَ
ا ا َ �نْ �ي

أَ
َّ ا یي

َ
ل اإِ ُه 

َ
ْوَحی الّل

أَ
کـه: »ا نبـوی؟ص؟ اسـت 

اِدیي  َ َ�ٍ� ِم�نْ ِع�ج
و�قِیي َو ِل�أَ �يُ ُ  ِم�نْ �ج

ً
ا �ق �يْ َ وا �ج

ُ
ل ْد�نُ � �يَ

َ
ْوَمَك  ل ْر �قَ دنِ �نْ

أَ
، ا �نَ ِر�ي دنِ ُم�نْ

ْ
ال

 َّ
َدیي �نَ �يَ ْ �ي َ یي �ج ِ

ّ
َصل ُ  �ي

ً
ما ا�أِ

َ ُه َما َداَم �ق َع�نُ
ْ
ل
أَ
�نِّیي ا اإِ

َ ، �ن ِلَمهقٌ ُهْم َمطنْ َ�ٍ� ِم�نْ
أَ
َد ا ِع�نْ

ْهِلَها.«2
أَ
ا ی 

َ
ل اإِ اَمهقَ 

َ
ل

الطنُّ َك 
ْ
ل �قِ  

َ
ُرّد َ �ي َ��قَّی 

چهـارم، ادای حـق اهلل اسـت که بایـد هر چه زودتر ادا نماید؛ 
مثـًا نمـاز یـا روزه ی قضـا و امـور دیگـری از ایـن قبیـل را به جـا 
کـه  یـاد اسـت، جایـی بنویسـد و همیـن  گـر آن هـا هـم ز آورد و ا

یـج انجـام دهـد. کافـی اسـت تـا بـه تدر بنـای بـر ادا بگـذارد 
روایـات  در  اسـت.  حـرام  از  خـود  مـال  کـردن  ک  پـا پنجـم، 

ِم�نَ 
َ
�قُ ل �نْ ُک�نْ ِه َو اإِ

َ
�جِ الّل �نْ َ ْط�قُ �نیي  �ج ّرَ ا َ�ْ�َر�قی  َعلی  ما �نَ ٌس �ي �نْ وَل �نَ �قُ �نْ �قَ

أَ
1- >ا

کسـی بـه خـود می گویـد: ای افسـوس  کـه هـر  < )بترسـید از روزى  �ن ر�ي ا�نِ الّ�َ
کـه بـه درگاه خـدا روا داشـتم، اعتـراف می کنم  و تأسـف بـر مـن از آن سـتم ها 

کنندگان بـودم. الزمـر : 56( کـه بـه راسـتی از مسـخره 
بــرادر  ای  پیامبــران،  بــرادر  ای  کــه  فرمــود  مــن وحــی  بــه  2- »خداونــد 
کــه تــا وقتــی مظلمــه ای بــر عهــده دارنــد  بیم دهنــدگان، قومــت را بیــم ده 
بــه خانــه ای از خانه هــای مــن وارد نشــوند در حالیکــه مظلمــه ی بــرادر 
می خوانــد،  نمــاز  برابــرم  در  هرمقــدار  ،زیــرا  دارنــد  گــردن  بــر  را  ایمانــی 
کــه آن مظلمــه را ادا نمایــد.« )مجموعــه ورام،  لعنتــش می کنــم، تــا زمانــی 

ص53.( ج1، 



ݤ اݤ�ن اݤݤرݤݤکݤݤ  ݣݣرݤم�ن لݤ و اعمال ماه ݣݣم�ب ݪݭݭݭݭݭݭݪݪݔ اݤى �ن 32      ݣݣݣݣݣݣ�ن

کـه عبـادت بـا مـال حـرام  متعـددی ایـن مضمـون وارد اسـت 
ک نـرم اسـت.1 در حدیـث قدسـی  ماننـد نقـش کشـیدن بـر خـا
یي َدْعَو�قٌ  ِ

�جُ َع�نّ حجِ ْح�قَ
ا �قَ

َ
ل ، �نَ هقُ ا�جَ َ �ج �إِ

ْ
َّ  ال یي

َ
َعاُء َو َعل

ُ
َك الّد ِم�نْ کـه: »�نَ اسـت 

َحَراِم.«2
ْ
ال ِکِل 

آ
ا َدْعَو�قَ   �

َّ ل اإِ
اسـت.  مراقبـه  و  عبـادت  بـا  نفـس  دادن  تمریـن  ششـم، 
گنـاه  حیطـه ی  در  هرزه گـردی  بـه  عـادت  نبایـد  تائـب  انسـان 
کـه ماه  داشـته باشـد. و البتـه در آسـتانه ی مـاه مبـارک رمضـان 
گرم( اسـت، شـرایط  عبادت و روزه )خصوصًا در این روزهای 

بـرای ایـن مرحلـه فراهـم اسـت. 
بياربادهکهرنگينکنيمجامهیدلق

کهمستجامغروريمونامهشياریاست
نبستهانددرتوبهحاليابرخيز

کهتوبهیوقتگلازعاشقىزبىکاریاست
بعـد از انجـام مراحـل بـاال، قبـل از ورود بـه ماه رمضان غسـل 
کـه در مفاتیـح )در اعمـال  کیفیتـی  بـه همـان  را  توبـه  نمـاز  و 
ترتیـب  بدیـن  و  آورد3  به جـا  آمـده  ذی قعـده(  مـاه  یکشـنبه ی 

ک و مطهـر بـه مـاه رمضـان وارد شـود. پـا

َل  �ي ْمِل َو �قِ ی الّرَ
َ
اِء َعل َ �ن �جِ

ْ
َحَراِم  َکال

ْ
ْکِل  ال

أَ
اَد�قُ َمَع  ا َ ِع�ج

ْ
ال رسول اهلل؟ص؟: ال 1- »�ق

آداب  بــاب16:  ص258،  ج81،  بیــروت(،  )ط.  األنــوار  )بحــار  َماِء.« 
ْ
ال ی 

َ
َعل

ــاة( الص
ــو دعــا و از مــن اجابــت دعــا، پــس هیــچ دعایــى از مــن محجــوب  2- »از ت
نجــاح  و  الداعــي  )عــدة  حرام خــوار.«  شــخص  دعــای  مگــر  نمی مانــد 

الحــرام.( کل  أ مــع  الدعــاء  ص139،  الســاعي، 
3- در آداب المریدین نیز ذیل غسل و نماز توبه ذکر شده.
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دوم: قرار دادن خود در محایت یکی از اولیای اهلی
مرحـوم سـید در اقبـال نکتـه ای را در آغـاز مـاه رمضـان بیـان 
جملـه  از  ایشـان،  از  بعـد  علمـای  توجـه  مـورد  کـه  می کننـد 
کـه خاصـه ی  گرفتـه  جمـال السـالکین در »المراقبـات« قـرار 

آن چنیـن اسـت:
سـال  اول  اولیـاء،  بـرای  رمضـان  مبـارک  مـاه  کـه  آن جـا  از 
آدمـی  عمـر  از  روز  هـر  چـون  و  می شـود،  محسـوب  سـلوکی 
بخشـی از سـفر او به سـوی آخرت اسـت، بنابراین سـالک باید 
در ابتـدای اولیـن مـاه سـال خـود را بـرای سـفر دوازده ماهـه ی 
نیازمنـد  هـر مسـافری  یـک سـو  از  کنـد. حـال  آمـاده  رو  پیـش 
رفیـق راه و نیـز راهنمـا و حامـی و محافظـی امین و قوی اسـت، 
گاه میهمانـی را  کـه هـر  و از سـوی دیگـر سـّنت بـزرگان ایـن بـود 
َکَنـف حمایـت خـود می پذیرفتنـد، تا زمانـی که او در حریم  در 
خانـواده ی  افـراد  از  عضـوی  عنـوان  بـه  داشـت،  قـرار  ایشـان 
او  از  حمایـت  در  جـان  پـای  تـا  و  می کردنـد  محسـوبش  خـود 
کافـر  حتـی  یـا  عاصـی  میهمـان  آن  گـر  ا حتـی  می کوشـیدند، 
کـه سـالک در همـان ابتـدای  بـود.1 لـذا بسـیار سـفارش شـده 
مـاه مبـارک خـود را در امـان یکی از اولیای الهی قرار دهد. اهل 
کرامتند  بیـت عصمـت و طهـارت؟مهع؟ اصل و خانه ی جـود و 

ْکِرِم 
أَ
ا َو   

ً
را َکا�نِ َکا�نَ  ْو 

َ
ل َو  َاَر  حج

ْ
ال ْکِرِم 

أَ
ا  ، ُّ َعِلیي ا  َ �ي اهلل؟ص؟:  رسول  ال  »�ق  -1

 
َ

ُرّد �قَ  �
َ
ل َو  �نِ  ْ َر�ي َکا�نِ ا  َ َکا�ن ْو 

َ
ل َو  �نِ  ْ َواِلَد�ي

ْ
ال ِطِع 

أَ
ا َو   

ً
را َکا�نِ َکا�نَ  ْو 

َ
ل َو  �نَ   �يْ

الصنَّ
کافر  گر  گرامی دار حتی ا را.« )ای علی، همسـایه را  �نْ َکا�نَ َکا�نِ َل َو اإِ ا�أِ

الّ�َ
کافـر باشـد و پـدر و مـادر را اطاعـت  گـر  گرامـی دار حتـی ا باشـد و میهمـان را 
باشـد.(  کافـر  گـر  ا حتـی  نکـن  رد  را  نیازمنـد  باشـندو  کافـر  گـر  ا حتـی  کـن 

ص84.( الشـعیري،  األخبـار،  )جامـع 
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گـر مـا را بـه میهمانـی پذیرفتنـد، ان شـاء اهلل تـا پایـان سـال  و ا
از شـّر شـیاطین انسـی و جّنـی در امـان نگـه خواهنـد داشـت. 
کنـد  و البتـه میهمـان نیـز بایـد حریـم صاحـب خانـه را حفـظ 
ایـن  ببـرد.  بـرای صاحـب خانـه  نیـز هدیـه ای  در حـد خـود  و 
هدیـه می توانـد تعهـدی عملـی بـرای سـال پیـش رو و در حـد 
بضاعت خود برای مولی باشـد و به درگاه ایشـان تقدیم شـود.

سوم: کم کردن اشتغاالت دنیوی
کلـی پرداختـن به اشـتغاالت دنیوی در مـاه رمضان  بـه طـور 
کارهایتـان را تعطیـل  کراهـت دارد. البتـه بنـده نمی گویـم تمـام 
کنیـد، بلکـه توصیـه می کنم مقداری از اشـتغاالتتان را کاهش 
دهیـد. انسـان در مـاه میهمانـی خـدا باید همـه ی فکر و ذکرش 
اسـتفاده  مـاه  ایـن  شـب های  از  باشـد.  خانـه  صاحـب  بـه 
گر بخواهیـد مثًا دو  کنیـد. در ایـن شـب های کوتـاه تابسـتان، ا
سـاعت مانـده بـه اذان صبـح بیـدار شـوید، الزم اسـت روزهـا 
ید. بیدار شـدنی که  کنیـد و بـه خودتان فشـار نیاور اسـتراحت 

کـم می کنـد. کسـالت باشـد، بهـره را  همـراه چـرت و 

چهارم: کناره گیری از اهل دنیا
کـه رعایـت آن الزم اسـت، دسـتور بـه عزلـت  از دیگـر امـوری 
از اهـل  کناره گیـری  ایـن دسـتور در درجـه ی اول  عـام اسـت. 
کناره گیـری از اهـل  گنـاه را شـامل می شـود و در درجـه ی دوم 
بـرای  بیشـتر  حـرص  آنـان  غـّم  و  هـّم  همـه ی  زیـرا  دنیاسـت؛ 
نتیجـه  ندارنـد، در  آن  و حـرام  بـه حـال  کاری  و  دنیـا اسـت 
مصاحبـت بـا آن هـا انسـان را از خـدا و آخـرت دور می کنـد. در 
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کردند  کـه حضـرت عیسـی؟ع؟ بـر قریـه ای عبـور  روایـت اسـت 
کرده بود. ایشان از خداوند درخواست  که عذاب آن ها را نابود 
کـه یکـی از آن هـا زنـده شـود و علـت نـزول عـذاب را  نمودنـد 
کـه در نیمه های شـب  بیـان نمایـد. بـه حضرتـش خطاب شـد 
بـر بلنـدی قـرار گیـرد و آنـان را صدا بزنند. حضرت عیسـی؟ع؟ 
که ای نبی خدا  گهان یکی از آنان پاسـخ داد  کردند، نا چنین 
که به عذاب  چه می فرمایید؟ ایشـان پرسـید: شـما را چه شـد 
َمَع  ا  َ �ي

�نْ
ُ

الّد َو ُ��جُّ  و�قِ  اعنُ الّطَ اَد�قُ  َ »ِع�ج پاسـخ داد:  گرفتـار شـدید؟ 
.«1 سـپس حضـرت  ِع�جٍ

َ
ْهٍو َو ل

َ
�قٍ �نِیي ل

َ
ل �نْ ٍد َو عنَ ِع�ي َ َمٍل �ج

أَ
ٍل َو ا ِل�ي ٍ �قَ ْو�ن �نَ

گفـت:  می کردیـد؟  عبـادت  را  طاغـوت  چگونـه  پرسـید: 
اطاعـت از اعمـال زشـت آن هـا می کردیـم. سـپس در ادامـه ی 
�نَ  �يْ

َ
»ك کـه حضـرت عیسـی؟ع؟ پرسـید:  آمـده اسـت  روایـت 

 . هقِ َهاِو�يَ
ْ
ال �نِیي  ا  َ ْح�ن ْ��جَ

أَ
ا َو  هقٍ  �يَ َعا�نِ �نِیي   ا  َ �ن �قْ �جِ اَل:  َ �ق ْم؟ 

ُ
ْمِرك

أَ
ا هقُ  �جَ َعا�قِ ا�نَ  كَ

اَل:  َ ؟ �ق �نٌ �ي ِ
ّ اَل؟ع؟: َو َما ِسحج

َ . �ق �نٌ �ي ِ
ّ اَل: ِسحج َ ؟ �ق

هقُ َهاِو�يَ
ْ
اَل؟ع؟: َو َما ال َ �ق

�نَ
.«2 حضرت در پایان از  اَمهقِ َ �ي �قِ

ْ
ْوِم ال َ ی �ي

َ
ل ا اإِ

َ �ن �يْ
َ
ُد َعل و�قَ ْمٍر �قُ َ اٌل ِم�نْ حج َ �ج �جِ

آن فـرد پرسـید: چـه شـد کـه در میان این جمـع تنها به تو اجازه 
�نَُّهْم  ِه، اإِ

َ
ا ُروَح الّل َ گفـت: »�ي کـه بـا مـن سـخن بگویـی؟  داده شـد 

�قُ  �نِّیي ُک�نْ َداٍد َو اإِ ٍ سثِ ا�ن
َ
ل هقٍ عنِ

َ
ك ا�أِ

َ
ِدیي َمل �يْ

أَ
ا اٍر �جِ َ ٍم ِم�نْ �ن ُ حج

ُ
ل  �جِ

ُمو�نَ َ حج
ْ
ُمل

�قٌ 
َّ
ا ُمَعل َ �ن

أَ
ا َ یي َمَعُهْم �ن �نِ

ا�جُ َعّمَ
َعدنَ

ْ
َل ال رنَ ا �نَ ّمَ

َ
ل

ُهْم، �نَ ُک�نْ ِم�نْ
أَ
ْم ا

َ
ِهْم َو ل �ي �نِ

در  غفلــت  و  آرزوهــای طوالنــی  و  دنیــا  و دوســتی  »عبــادت طاغــوت   -1
بــازی« و  ســرگرمی 

گفــت: شــب در عافیــت خوابیدیــم  کجــا رســید؟  کارتــان بــه  2- »ســرانجام 
گفــت:  و صبــح در هاویــه بیــدار شــدیم! حضــرت پرســید: هاویــه چیســت؟ 
کوه هایــى از آتــش  گفــت:  ســجین. حضــرت فرمــود: و ســجین چیســت؟ 

کــه تــا روز قیامــت بــر ســر مــا شــعله ور اســت.« جهنــم 
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َها.«1 و ِم�نْ ُ حج
�نْ
أَ
ْم ا

أَ
َها ا �ي �جُ �نِ

َ
ك َک�جْ

أُ
ْدِریي ا

أَ
� ا

َ
َم ل

َه�نَّ َ ِر �ج �ي �نِ
َ ی سث

َ
ْعَر�قٍ َعل َ �ث �جِ

روح لطیـف بـا َنَفـس مسـموم زود آلـوده می شـود، لـذا حتـی 
کـدورت  سـالک  بـرای  گنـاه،  اهـل  بـا  کوتـاه  گفتگـوی  یـک 
گاهـی  افطـاری  مهمانی هـای  و  شب نشـینی ها  مـی آورد. 
باشـید  مراقـب  پـس  کدورت هاسـت،  از  بسـیاری  زمینه سـاز 
و  تهمـت  و  غیبـت  گفتـن  و  شـنیدن  بـا  جمع هـا  ایـن  در  کـه 
ارتبـاط  در  نکنیـد.  مکـّدر  را  خـود  قلـب  لغـو،  حرف هـای  یـا 
گـر دیدیـد حرف هـا دارد بـه  یـد و ا بـا دیگـران حریـم را نگـه دار

کنیـد.  عـوض  را  مطلـب  می شـود،  کشـیده  گنـاه  سـمت 
کناره گیـری از افـرادی  دسـتور بـه عزلـت خـاص بـه معنـای 

کـه انـس بـا آن هـا قلـب را می میرانـد. اسـت 
بیـان  قلـب  مـردن  موجـب  را  امـر  چهـار  خـدا؟ص؟  رسـول 
گناه مکرر اسـت، دومی شـوخی و مزاح  می دارنـد: اولیـن آن ها 
»ُمَماَرا�قُ  می فرماینـد:  دیگـر  دوتـای  دربـاره ی  و  نامحـرم،  زن  بـا 
ی. 

َمْو�قَ
ْ
ال َ�هقُ 

َ
ال ُم�جَ َو   

ً
دا �جَ

أَ
ا ٍر  �يْ

�نَ ی 
َ
ل اإِ ُع  ْر�جِ َ �ي  �

َ
ل َو  وُل  �قُ َ �ي َو  وُل  �قُ �قَ  ِ ْحَم�ق

�أَ
ْ
ال

2». ٍ َر�ن ٍ ُم�قْ
ّ یي �نِ

اَل: ُکّلُ عنَ َ َمْو�قَی؟ �ق
ْ
ِه؟ص؟ َو َما ال

َ
ا َرُسوَل الّل َ ُ�: �ي

َ
َل ل �ي �قِ

�نَ

1- »ای روح اهلل، آنهــا بــه دســت مائکــه تندخــو و ســختگیر بــر دهانهاشــان 
کــه بــا اعمالشــان  لــگام زده شــده اســت و مــن در میــان آنهــا بــودم در حالــی 
کــردم( . پــس  شــریک نبودم)ولــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نمــی 
گرفــت. پــس مــن روی  وقتــی عــذاب نــازل شــد، مــرا نیــز همــراه آنهــا فــرا 
ــم  ــه رو در جهن ــا ب ــم آی ــی دان ــتم و نم ــزان هس ــى آوی ــه موی ــم ب ــره جهن حف

خواهــم افتــاد یــا نجــات می یابــم.« )وســائل الشــیعة، ج16، ص256.(
کــه پیوســته تــو چیــزی بگویــى  2- »بگومگــو و مجادلــه بــا شــخص نــادان 
ــردگان.  ــا م ــینی ب ــد و همنش ــی نرس ــرانجام نیک ــه س ــد و ب ــزی بگوی و او چی
کیاننــد؟ فرمــود: هــر ثروتمنــد  ــا رســول اهلل مــردگان  کــه ی پــس ســوال شــد 

خوشــگذران.« )الخصــال، ج1، ص228: أربــع خصــال یمتــن القلــب.(
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پنجم- اهتمام بیش از پیش به منازهای یومّیه
سـالک  بـرای  عملـی  هیـچ  سـلوکی  دسـتورات  میـان  در 
کـه در بیانات  مقّرِب تـر از نمـاز نیسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت 
می شـود  محسـوب  عبـادت  باالتریـن  نمـاز  نیـز  الهـی  اولیـای 
کـه هـم نردبـان قـرب سـالک تـا عالی تریـن مراتـب اسـت و هـم 
چنان کـه  می گـردد؛  محسـوب  او  اعتقـادات  و  اعمـال  میـزان 
ِل  صنَ �نْ

أَ
ِه؟ع؟ َع�نْ ا

َ
ِد الّل ا َع�جْ َ �ج

أَ
�قُ ا

ْ
ل
أَ
یـة بـن وهـب می گویـد: »َسا معاو

ّلَ َما ُهَو؟  ِه َعرنَّ َو �جَ
َ
ی الّل

َ
ل ِلَك اإِ ِ دنَ

َ��جّ
أَ
ِهْم َو ا ِ

ّ ی َر�ج
َ
ل اُد اإِ َ ِع�ج

ْ
ِه ال  �جِ

�جُ ّرَ �قَ �قَ َ َما �ي
...«1 در  ا�ق

َ
ل ِ� الّصَ َل ِم�نْ َهدنِ صنَ �نْ

أَ
هقِ ا

َمْعِر�نَ
ْ
ْعَد ال َ  �ج

ً
ا �أ �يْ

َ ُم  سث
َ
ْعل

أَ
اَل: َما ا َ �ق �نَ

مـاه مبـارک همـه ی شـرایط بـرای انجـام ایـن بهتریـن عبـادت 
بیشـترین  مسـتحبی،  عمـل  هـر  از  قبـل  لـذا  و  اسـت  فراهـم 
کـه وقتـی  توصیـه بـه اصـاح امـر نمـاز شـده اسـت؛ تـا بـه آن جـا 
مطالـب  اّس  دربـاره ی  نخودکـی  حسـنعلی  شـیخ  مرحـوم  از 
جـز  چیـزی  مـا  کـه  بودنـد  فرمـوده  شـد،  سـؤال  ایشـان  سـلوکی 
کـه  یـم. مـراد از ایـن سـخن نـه آن اسـت  اهتمـام بـه نمـاز ندار
سـالک نبایـد عمـل دیگری انجـام دهد، بلکـه جلوه ی همه ی 

اعمـال قربـی بایـد در خضـوع و خشـوع نمـاز ظاهـر شـود.
ظهـر  نمـاز  بـه  خاصـی  اهتمـام  یومیـه  نمازهـای  میـان  در 
بـر رسـول خـدا؟ص؟ تشـریع شـد  کـه  نمـازی  اولیـن  زیـرا  شـده، 
کـه  اسـت  روایـات متعـدد  در  و  بـود  یعنـی ظهـر  نمـاز وسـطی 

کــه بنــدگان را بــه پروردگارشــان  1- »از امــام صــادق؟ع؟ از افضــل اعمــال 
کــردم،  ســوال  خداونــد  نــزد  کارهــا  تریــن  محبــوب  و  می ســازد  نزدیــک 
فرمــود: بعــد از معرفــت، چیــزی ارزشــمندتر از نمــاز نمی شناســم.« )الکافــي 

ص264.( ج3،  اإلســامیة(،  )ط. 
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از  اسـت.1  مقبـول  و دعـا  بـاز  بهشـت  ایـن هنـگام درهـای  در 
کـه اوال نمـاز ظهـر بـه  همیـن رو در مـاه رمضـان مناسـب اسـت 
گـر مقـدور بـود نوافـل آن  جماعـت و اول وقـت خوانـده شـود و ا

به جـا آورده شـود.

نافله ی شب
در مـاه مبـارک رمضـان، عموم مؤمنین برای خوردن سـحری 
عزیـز  مـاه  ایـن  در  محـروم  و  برمی خیزنـد  صبـح  اذان  از  قبـل 
انجـام  زمینه هـای  همـه ی  وجـود  علی رغـم  کـه  اسـت  کسـی 
که بر آن شـده، از انجام  نمـاز شـب، و بـا وجـود اهتمـام فراوانی 
شـب  نمـاز  سـلوکی،  دسـتورات  میـان  در  بمانـد.  محـروم  آن 
مسـلمانی  گـر  ا کـه  طـور  همـان  و  اسـت  فرائـض  نازل منزلـه ی 
کنـد در واقـع از ملـت اسـام خـارج  نمـاز واجـب خـود را تـرک 
کسـی تـارک نمـاز  گـر  اسـت، در میـان دسـتورات سـلوکی نیـز ا
در  گـر  ا حتـی  اسـت،  منقطـع  او  سـلوکی  سـفر  باشـد،  شـب 
کوشـش نمایـد؛ چنان کـه امـام عسـکری؟ع؟  سـایر دسـتورات 
 �

َّ ل اإِ ْدَرُك   �يُ  �
َ
ل ٌر  َس�نَ ّلَ  �جَ َو  َعرنَّ  ِه 

َ
الّل ی 

َ
ل اإِ ُوُ�وَل 

ْ
ال �نَّ  »اإِ می فرماینـد: 

ِل .«2 »مطیـه« بـه معنای مرکب سـواری اسـت؛ پس  �يْ
َّ
َطاِء الل اْم�قِ �جِ

َح�قْ  �قِ
�نُ ْمُس 

َّ ال�ث  ِ �ق
َ
ال رنَ ا  دنَ اإِ ِه؟ص؟:  

َ
الّل َرُسوُل  اَل  َ �ق اَل:  َ �ق ٍر؟اهع؟  ْع�نَ َ �ج �جِیي 

أَ
ا »َع�نْ   -1

َعَمٌل   �ُ
َ
ل َع  ُر�نِ ِلَم�نْ  َی 

ُطو�ج �نَ َعاُء 
ُ

الّد �جَ  �ي حجِ اْس�قُ َو   ِ ا�ن َ �ن حجِ
ْ
ال َوا�جُ  ْ �ج

أَ
ا َو  َماِء  الّ�َ َوا�جُ  ْ �ج

أَ
ا

کــه وقــت ظهــر فرامی رســد، درهــای آســمان و بهشــت  َ�اِلح .« )هنگامــی 
کســی  ــه حــال  گشــوده می شــود و دعــا مســتجاب می گــردد. پــس خوشــا ب

کــه برایــش عمــل صالحــی بــاال بــرده شــود. فــاح الســائل، ص96(
دادن  قــرار  مرکــب  بــا  جــز  کــه  اســت  ســفری  خداونــد  بــه  »رســیدن   -2
ــوار )ط. بیــروت(،   بیــداری شــب و احیــای آن درک نمی شــود.« )بحــار األن

ص380.( ج75، 
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بنـا بـر ایـن روایـت، سـالک بـدون نمـاز شـب ماننـد مسـافری 
کنـد. کـه بـدون مرکـب بخواهـد سـفری طوالنـی را طـی  اسـت 
در سـحرهای مـاه مبـارک همـه ی فضائـل یک جـا جمعنـد؛ 
زیـرا هـم فضیلـت دعـا و عبـادت در ثلـث پایانـی شـب را دارد 
پایانـی  ثلـث  در  خداونـد  می فرماینـد:  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه 
ْم 

أَ
ا ُه؟  ْعِط�يَ

أُ
ا َ ٍل �ن »َهْل ِم�نْ َسا�أِ شـب تـا طلـوع فجـر نـدا می دهـد: 

َهْل  ْم 
أَ
ا ُ�؟ 

َ
ل َر  �نِ

عنْ
أَ
ا َ �ن ٍر  �نِ

عنْ ُمْ��قَ ِم�نْ  َهْل  ْم 
أَ
ا ُه؟   �جَ �ي �جِ

أُ
ا َ �ن َداٍ�   ِم�نْ   َهلْ  

هـم  و  �؟«1 
َ
َمل

أَ
ا ُه  عنَ ِ

ّ
ل �جَ

أُ
ا َ �ن ٍل  ّمِ ُموأَ ِم�نْ  َهْل  ْم 

أَ
ا اُ�؟  َ َر�ج ُه  عنَ ِ

ّ
ل �جَ

أُ
ا َ �ن َراحجٍ  ِم�نْ 

کـه جلـوه ی تـام آن در  از بـرکات خـاص الخـاص مـاه مبـارک 
سـحرهای ایـن مـاه اسـت بهـره می بـرد، و لـذا ایـن نـدا در مـاه 
مبـارک رمضـان مضاعـف می شـود و قریـن قطعـی اجابـت قرار 
کثـر  می گیـرد و لـذا بایـد از ایـن همـه برکـت در مـاه مبـارک حدا

اسـتفاده را بـرد.
که در شـب های ماه رمضان نمی خوابند توصیه  کسـانی  به 
خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  کیفیتـی  بـه  را  شـب  نمـاز  کـه  می شـود 
انجـام می دادنـد به جـا آورنـد؛ یعنـی چهـار رکعت از نماز شـب 
را بعـد از نیمه شـب بخواننـد و در اول ثلـث پایانـی شـب چهـار 
رکعت بعدی را به جا آورند و سـپس سـجده ای نسـبتًا طوالنی 
بـه مـدت تقریبـًا نیم سـاعت داشـته باشـند، که اقـرب حاالت 
عبد در ارتباط با پروردگار، حال سـجده اسـت،2 و در آن حال 

کــه حاجتــش را بدهــم؟ آیــا اســتغفار  کننــده ای هســت  1- »آیــا درخواســت 
بــه  را  او  کــه  امیــدواری هســت  آیــا  بیامــرزم؟  را  او  کــه  کننــده ای هســت 
کــه او را بــه آرزویــش برســانم؟« امیــدش برســانم؟ و آیــا آرزومنــدی هســت 
َساَمهقُ 

أُ
ا ا َ 2- رســول خــدا؟ص؟ در نصایــح خــود بــه اســامة بــن زیــد فرمــود: »�ي

َو َما   ،
ً
�ا ا َکا�نَ  َسا�جِ دنَ اإِ ِه  ِ

َر�جّ ُد ِم�نْ  َع�جْ
ْ
ال و�نُ 

ُ
ك َ �ي َر�جُ َما  �قْ

أَ
ا ُه  

�نَّ اإِ
َ �ن وِد،  ُ حج الّ�ُ �جِ َك  �يْ

َ
َعل
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بـرای خـود و دیگـران دعـا کند و اذکار مناسـبی را که وارد شـده 
بخواننـد، سـپس بـرای نمازهـای شـفع و وتـر برخیزنـد، و بعـد از 
که شـب را اسـتراحت  کسـانی  کنند.  نماز شـب سـحری میل 
کـه زمـان  می کننـد نیـز برنامـه ی خـود را طـوری تنظیـم نماینـد 

نافلـه ی شـب آن هـا قبـل از تناول سـحری باشـد.
نکتـه ی بعـدی آن کـه بهتـر اسـت دعاهـای سـحر )از جملـه 
دعـای مباهلـه( در قنـوت نمـاز وتـر خوانـده شـود و بعـد سـایر 
در  شـب  نمـاز  ادای  کیفیـت  جزئیـات  بخواننـد.  را  ادعیـه 

اسـت. آمـده  المریدیـن  آداب  کتـاب 

ششم: رسیدگی به برادران امیاین
هرچنـد مـاه رمضـان مـاه عبـادت اسـت، ولـی بـا توجـه بـه 
آن کـه بـرآوردن حوایـج مؤمنیـن از باالتریـن عبـادات محسـوب 
بـه  بیشـتری  اهتمـام  اسـت  مناسـب  مـاه  ایـن  در  می شـود، 
کتفـا  ایـن امـر شـود. و در اهمیـت ایـن امـر تنهـا بـه ذکـر روایتـی ا
َد  ِلَك َما ِع�نْ

دنَ  �جِ
�جُ

ُ
ْطل َ ِم�نِ �ي ُموأْ

ْ
ِه ال �ي �نِ

أَ
هقِ ا َ ی �نِیي َ�ا�ج می کنیم: »َم�نْ َمسثَ

هقٍ 
َّ ِر َ�حج ْ �ج

أَ
َل ا ْ ِلَك ِم�ث

دنَ ُ� �جِ
َ
ّلَ ل ُه َعرنَّ َو �جَ

َ
�جَ الّل ُ�،  َک�قَ

َ
ی ل �نَ �قْ ِه َ��قَّی �قُ

َ
الّل

�نِیي  ِهَما  كَا�نِ اْع�قِ َو  ُحُرِم 
ْ
ال ُهِر  ْ سث

أَ
ا �نِ ِم�نْ  ْ ْهَر�ي

َ َو َ�ْوِم سث �نِ   ْ �ي
ُروَر�قَ َم�جْ ُعْمَر�قٍ  َو 

هقً  �أَ ِ
َها َس�يّ ُه �جِ هقً َو َمَ�ا َع�نْ َها َ�َ��نَ ُ� �جِ

َ
ُه ل

َ
�جَ الّل � َک�قَ

َّ ل  اإِ
َ��قً َ� ِللِه َس�جْ ٍد َس�جَ ِم�نْ َع�جْ

ــاد بــه ســجده،  ــو ب ــر ت ه.« )ای اســامه، ب �قَ
َ

ك ا�أِ
َ
ِه َمل اَهی �جِ َ هقً َو �ج َ َها َدَر�ج ُ� �جِ

َ
َع ل َو َر�نَ

کــه آن نزدیکتریــن حالــت بنــده بــه پــروردگارش اســت، پــس هیــچ بنــده 
کــه ســجده ای بــرای پــروردگارش بــه جــا آورد مگــر آنکــه برایــش  ای نیســت 
گــردد و بــه واســطه آن ســجده  حســنه ای نوشــته شــود و ســیئه ای محــو 
کننــد.- مســتدرك الوســائل و  درجــه ای بــاال رود و مائکــه بــه او مباهــات 

مســتنبط المســائل، ج 4، ص476(
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 �ُ
َ
ُه ل

َ
�جَ الّل ، َک�قَ �نَ �قْ ْم �قُ

َ
هقٍ َو ل

�يَّ �نِ َها �جِ �ي ی �نِ َحَراِم، َو َم�نْ َمسثَ
ْ
ِ� ال َمْ��جِ

ْ
ال

ِر.«1 �يْ
حنَ
ْ
ال �نِیي  وا  �جُ

اْرعنَ َ �ن  ، ُروَر�قٍ هقٍ َم�جْ
َّ َل َ�حج ْ ِلَك ِم�ث

دنَ �جِ

هفمت: زیارت اهل قبور 
خداونـد  اسـت.  دنیـا  بـه  تعلـق  سـالک،  سـیر  اصلـی  مانـع 
بنی اسـرائیل و صاحـب  از علمـای  کـه  باعـور  بلعـم  دربـاره ی 
کرامـات بـود، می فرمایـد که ما زمینـه ی رفعت و بلندی  برخـی 
کردیـم، ولـی خـود بـا تعلـق بـه دنیـا و چنـگ  را بـرای او فراهـم 
زدن بـه زخـارف بـی ارزش دنیـا، خـود را از سـیر بـاز داشـت و بـه 

کـرد. 2 قهقـرای ظلمـت دنیاطلبـی سـقوط 
ــا آن  ــد ت ــه راه افت ــش ب ــی از برادرمؤمن ــرآوردن حاجت ــرای ب ــه ب ک ــی  1- »کس
را بــه نتیجــه برســاند، خداونــد بــه واســطه ی ایــن عمــل ثــواب یــک حــج 
و یــک عمــره ی مقبــول و روزه ی دو مــاه از مــاه هــای حــرام و نیــز اعتــکاف 
گــر در قضــای  در ایــن ایــام در مســجد الحــرام را بــرای او مــی نویســد، و نیــز ا
کنــد و بــه نتیجــه نرســد خداونــد ثــواب یــک حــج مقبــول  حاجــت او حرکــت 
انجــام خیــرات بکوشــید.«  پــس در  نویســد  مــی  او  نامــه ی عمــل  را در 

ــن.( ــة المؤم ــاء حاج ــاب قض ــامیة(، ج2، ص194: ب ــي )ط. اإلس )الکاف
طا�نُ  �يْ

َّ ال�ث َعُه  �جَ
�قْ
أَ
ا َ �ن ها  ِم�نْ حنَ 

َ
َ�ل

ا�نْ َ �ن ا  �ن ا�قِ �ي
آ
ا اُ�  �ن �يْ

�قَ
آ
ا یي  دن

َّ
ال  

أَ
ا َ �ج

�نَ ِهْم  �يْ
َ
َعل ُل  ا�قْ >َو   -2

َع َهواُ�  �جَ
ْر�نِ َو ا�قَّ

�أَ
ْ
ی ال

َ
ل َد اإِ

َ
ل �نْ

أَ
ُه ا

ها َو لِك�نَّ اُ� �جِ ْع�ن َر�نَ
َ
ا ل �ن �أْ ْو سثِ

َ
�ن * َو ل او�ي عن

ْ
كا�نَ ِم�نَ ال �نَ

ْوِم  �قَ
ْ
ُل ال َ ِلَك َم�ث ْ دن َه�ث

ْ
ل ُه �يَ

ْ
ُرك �قْ ْو �قَ

أَ
ْ ا َه�ث

ْ
ل ِه �يَ �يْ

َ
ْحِمْل َعل

�نْ �قَ �جِ اإِ
ْ
كَل

ْ
ِل ال َ ُ� َکَم�ث

ُ
ل َ َم�ث �نَ

آنهـا  بـراى  )و   > ُرو�نَ
َّ

ك �نَ �قَ َ �ي ُهْم 
َّ
َعل

َ
ل َصَ�  �قَ

ْ
ال ُصِ�  ا�قْ َ �ن ا  �ن ا�قِ �ي

آ
ا �جِ وا  ُ �ج

َکدنَّ �نَ  �ي دن
َّ
ال

کـه آیـات خـود را بـه او دادیـم ولـی )سـرانجام(  کـس را  بخـوان سرگذشـت آن 
گمراهـان  گشـت و شـیطان بـه او دسـت یافـت و از  ج  از )دسـتور( آنهـا خـار
گـر می خواسـتیم، )مقـام( او را بـا ایـن آیـات )و علـوم و دانشـها(  شـد. * و ا
بـاال می بردیـم )امـا اجبـار بـر خـاف سـّنت ماسـت لـذا او را به حال خـود رها 
کرد. او  گراییـد و از هـواى نفـس خویش پیـروى  سـاختیم( ولـی او بـه پسـتی 
کنـی، دهانـش را بـاز و زبانـش را  گـر بـه او حملـه  کـه ا همچـون سـگ اسـت 
کار را می کند  گذارى، باز همین  گـر او را بـه حال خود وا کـرد و ا بـرون خواهـد 
که هرگز سـیرآب نمی شـود(. این  )گویى آن چنان تشـنه دنیاپرسـتی اسـت 
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مباشبىمىومطرببهزيِرچرِخکبود
کزاينترانه،غمازدلبهدرتوانىکرد

بهعزِممرحلهیعشق،پيشِنْهقدمى
کهسودهابرىاراينسفرتوانىکرد

توکزسراىطبيعتنمىروىبيرون
کجابهکوىحقيقتگذرتوانىکرد

جماليارنداردنقابوپرده،ولى
غباِرَرْهبنشانتانظرتوانىکرد
یـارت اهـل قبـور از چنـد جهـت خاصیـت دارد:  رفتـن بـه ز
و  می کنـد  زنـده  انسـان  در  را  دنیـا  بی ارزشـی  و  مـرگ  یـاد  اواًل 
کـم می کنـد، دوم آن کـه انسـان بـه دیـدار رفتـگان از  تعلقـات را 
گذشـتگان خـود مـی رود و بـا فاتحـه و دعـا بـرای آنـان  اقـوام و 
طلـب مغفـرت می کنـد و آنـان نیـز در حـق او دعـا می کننـد و 

ایـن توفیقـات انسـان را در ایـن مـاه چنـد برابـر می نمایـد.
بـه  بـار  یـک  هفتـه ای  اوقـات،  سـایر  در  گـر  ا کنیـد  سـعی   
اسـتاد  مرحـوم  باشـد.  بیشـتر  مـاه  ایـن  در  یـد،  قبرسـتان می رو
کـه در ایـام  بـه نقـل از مرحـوم عامـه ی طباطبایـی می فرمودنـد 
یـارت اهـل قبـور رفـت و  مـاه مبـارک رمضـان بایـد هـر روز بـه ز
کـه بـرای ایـن  کنیـد  یـد بهتـر اسـت. توجـه  گـر بـه تنهایـی برو ا
پیامبـر  اسـت.  بهتـر  خلـوت  و  مخروبـه  قبرسـتان های  منظـور 
اَك  َ �ن

أَ
ا �يْ�قَ 

أَ
َرا ا  دنَ اإِ  ، ّرٍ

ا دنَ َ �ج
أَ
ا ا  َ »�ي ابـاذر فرمودنـد:  بـه  خـدا؟ص؟ خطـاب 

ا  َ : �ي
�قُ

ْ
ل �قُ . �نَ َمهقَ

ْ
ِحك

ْ
َك ال �يْ

َ
ل ىي اإِ �قِ

ْ
ل ُه �يُ

�نَّ اإِ
َ ُه، �ن ِمْع ِم�نْ اْس�قَ

َ ا �ن َ �ي
�نْ

ُ
ِهَد �نِیي الّد ْد رنَ �قَ

کردنـد. ایـن داسـتانها را بازگـو  کـه آیـات مـا را تکذیـب  مثـل جمعّیتـی اسـت 
کـن، شـاید بیندیشـند )و بیـدار شـوند.(- اعـراف، 175و176(
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ی .«1 
َ
ل �جِ

ْ
َر َو ال ا�جِ

َ َم�ق
ْ
َس ال �نْ َ ْم �ي

َ
اَل: َم�نْ ل َ اِس؟ �ق

َ َهُد ال�نّ رنْ
أَ
ِه، َم�نْ ا

َ
َرُسوَل الّل

کـه زاهـد  کـه بـرادر مؤمنـت را دیـدی  یعنـی ای ابـاذر، هنگامـی 
اسـت، بـدان صاحـب حکمـت اسـت و سـخنان و پندهـای 
رسـول  کیسـت؟  زاهـد  کـه  داشـت  عرضـه  ابـاذر  بشـنو.  را  او 
یـارت اهـل قبـور و نیـز انـس بـا  کـه ز کـس  خـدا؟ص؟ فرمـود: آن 
گذشـتگان اسـت را رهـا نمی کنـد؛  کـه عبـرت  کـن مخروبـه  اما
کـه انسـان بـه یـاد مـرگ  زیـرا رفتـن بـه قبرسـتان بـرای ایـن اسـت 
و قیامـت و عقبـات آن بیفتـد و از دنیـا و لذت هـای دنیـوی 
خلـوت  و  مخروبـه  قبرسـتان های  در  امـر  ایـن  و  شـود  کنـده 
مثـل  قبرسـتان هایی  یـارت  ز تهـران  در  بهتـر محقـق می شـود. 
می شـود،  توصیـه  ری  شـهر  در  عبـداهلل  امـام زاده  یـا  ابن بابویـه 
در  علمـا  و  صلحـا  از  بسـیاری  هـم  و  اسـت  متروکـه  هـم  زیـرا 
و  صـدوق  شـیخ  جنـاب  یـارت  ز خصوصـًا  هسـتند؛  دفـن  آن 

آن می افزایـد.  ارزش  بـر  العظیـم  حضـرت عبـد 

هشمت: قرائت منظم قرآن
هـر  زندگـی  نگیـن  قـرآن  بـا  انـس  کـه  کنـم  عـرض  ابتـدا  در 
و  اسـت  پـروردگار  بـا  زیـرا مکالمـه ی مسـتقیم  اسـت  مؤمنـی 
کـه خداونـد  گسـترده ی الهـی اسـت  توشـه بـرداری از سـفره ی 
گسـترده اسـت؛  کـرم؟ص؟ بـرای امـت اسـام  بـه برکـت رسـول ا
ُموا ِم�نْ 

َّ
َعل �قَ

ی �نَ
َ
َعال ِه �قَ

َ
 الّل

هقُ ُد�جَ
أْ
�نَ  َما

آ
ْرا �قُ

ْ
ا ال

�نَّ َهدنَ چنانکـه فرمودنـد: »اإِ
اُء  َ �ن ِ

ّ ال�ث َو  �نُ  �ي ُم�جِ
ْ
ال وُر 

ال�نُّ ُه 
�نَّ اإِ

َ �ن ْم  َطْع�قُ اْس�قَ َما  ّلَ  �جَ َو  َعرنَّ  ِه 
َ
الّل هقِ  ُد�جَ

أْ
َما

1- األمالي )للطوسي(، النص، ص531.
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بـه معنـای  »مأدبـه«  ِمه«1. 
ُّ
َعل �قَ �جِ ْم 

ُ
ك �نُ ّرِ

َ ُ�ث �ي َه 
َ
الّل �نَّ  اإِ

َ �ن ُموُ� 
َّ
َعل �قَ ُع  ا�نِ

َ ال�نّ
کـه بـرای میهمـان مـی اندازنـد  سـفره ی رنگیـن غذایـی اسـت 
بـه  را  میهمـان  کرمـش  و  وسـع  انـدازه ی  بـه  خانـه  صاحـب  و 
هـر آن چـه دارد پذیرایـی می کنـد. مـاه رمضـان مـاه میهمانـی 
پـروردگار و بهـار انـس بـا قـرآن اسـت و در حقیقـت بهـار انس با 
گر کسـی  محبـوب در قالـب دعـا و تـاوت آیـات الهـی اسـت. ا
کنـد، آن چنـان از ایـن محفـل  شـرایط محفـل انـس را تـدارک 
ترجیـح نمی دهـد. در  آن  بـر  را  کـه هیـچ حالـی  لـذت می بـرد 
اِریأُ  َ �ق »�نَ می فرمایـد:  قـرآن  تـاوت  بـاب  در  الشـریعه  مصبـاح 
ٍع  اِر�نٍ َو َمْو�نِ َ ٍ �ن َد�ن ٍع َو �جَ اسثِ َ �جٍ �ن

ْ
ل اَء: �قَ َ �ي

ْ سث
أَ
هقِ ا

َ ا�ث
َ
ل

َ ی �ث
َ
ل ٌ اإِ احج َ �نِ ُمْح�ق

آ
ْرا �قُ

ْ
ال

اٍل...«2 و بعـد از توضیـح دلیـل این سـه شـرط، ادامه می دهد  َ �ن
کسـی ایـن سـه شـرط را در هنـگام تـاوت آیـات الهـی  گـر  کـه ا
َس 

�نَ
أْ
ا َ کام الهـی مأنـوس می گـردد: »اْس�ق کـرد، روحـش بـا  فراهـم 

ی َعرنَّ 
َ
َعال ِه �قَ

َ
ا�قِ الّل َ اَط�ج اَو�قَ ُم�نَ

َ
َ� َ�ل ّلَ َو َو�جَ ِه َعرنَّ َو �جَ

َ
الّل ُ� �جِ ُروُ�ُه َو ِسّرُ

ُهْم 
َ
َصاِ�ِه ل �قِ

اَم ا�نْ َ ِهْم َو َم�ق ُه �جِ
ْط�نَ

ُ
�نَ َو َعِلَم ل اِلِح�ي

َ
اَدُ� الّص َ ّلَ ِع�ج َو �جَ

کـه  کسـی  ِه.«3 و بـه ایـن ترتیـب  اَرا�قِ
َ سث ِع اإِ َدا�أِ ِه َو �جَ و�نِ َکَراَما�قِ �نُ �نُ �جِ

گســترده ی الهــی پیــش روی شــما اســت پــس تــا  1- »ایــن قــرآن ســفره ی 
کــه قــرآن  گســترده ای الهــی بهــره ببریــد زیــرا  زنــده هســتید از ایــن ســفره ی 
ــه  ک ــد  گیری ــس آن را فرا ــت پ ــع اس ــده ی ناف ــفا دهن ــده و ش کنن ــکار  ــور آش ن
گیــری قــرآن شــرافت بخشــد«  خداونــد شــما امــت اســام را بواســطه ی فرا

)وســائل الشــیعةج 6ص 861 بــاب اول وجــوب تعلــم القــرآن...(
2- »پــس قــاری قــرآن نیازمنــد ســه چیــز اســت: قلــب خاشــع، بــدن آســوده 

و مکانــی خلــوت...«
3- »روح و سـرش مأنـوس بـا خداونـد می شـودو شـیرینی خطابهـای الهی 
بـا بنـدگان صالحـش را مـی یابـد و بر لطف خاص خداوند بـر چنین بندگان 
کراماتش و  که خداونـد با ظرائـف  گـردد و نیـز بـر مقـام اختصاصـی  گاه مـی  آ
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جرعـه ای از ایـن شـراب طهـور بیاشـامد، هرگـز حاضـر نیسـت 
�نْ  اإِ

َ »�ن کنـد:  عـوض  دیگـر  حـاالت  بـا  را  خوشـی  حـال  چنیـن 
َ�الً�  َحاِل  

ْ
ال ِلَك   دنَ ی  

َ
َعل اُر  َ �ق حنْ َ �ي  �

َ
ل َر�جِ  ْ َم�ث

ْ
ال ا 

َهدنَ ِم�نْ   
ً
سا

أْ
َکا ِر�جَ  َ سث

�نَّ 
ِل�أَ  ، اَد�قٍ َ ِع�ج َو  َطاَعهقٍ  ی ُکّلِ 

َ
َعل ُرُ�  �ثِ وأْ ُ �ي ْل  َ �ج  

ً
ا �ق َو�قْ  ِ �ق َو�قْ

ْ
ال ِلَك  دنَ ی 

َ
َعل َو 

کافـی اسـت بـه  .«1 در ایـن بـاره  ا َواِسَطهق
َ
ل ِ �جِ

�جّ ا�قَ َمَع الّرَ َ ا�ج َ ُم�ن
ْ
ِه ال �ي �نِ

ُه  
َ
ی  الّل

َّ
ل َ حج

ْد �قَ �قَ
َ
بیـان امـام صـادق؟ع؟ درباره ی قرآن توجه شـود: »ل

ِصُرو�ن .«2 �جْ ُ �ي  �
َ
ل ُهم  ِك�نَّ

َ
ل َو  اِمِه 

َ
�نِیي َکل ِه   �قِ

ْ
ل ِلحنَ

کیـف تـاوت قـرآن در مـاه رمضـان، مسـلم آنسـت  کـم و  در 
مـاه  طـی  بتـوان  تـا  باشـد  جـزء  یـک  از  کمتـر  روزانـه  نبایـد  کـه 
نائـل آمـد. ولـی اصـل در تـاوت  کامـل  بـه یـک ختـم  مبـارک 
حضـور قلـب اسـت و لـذا زمـان و مـکان تـاوت را بایـد طـوری 

کـه بیشـترین بهـره بـرده شـود. کـرد  تنظیـم 
بــه  نســبت  رمضــان  مــاه  در  قــرآن  قرائــت  میــزان  مــورد  در 
ماه هــای دیگــر، روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده اســت 
اســت:  قــرآن  قرائــت  کیفیــت  اهمیــت  نشــان دهنده ی  کــه 
�قُ 

ْ
ِعل ُ �ج  :�ُ

َ
ل اَل  َ �ق �نَ ٌر-  َ�ا�نِ ا  َ �ن

أَ
ا -َو  ِه؟ع؟ 

َ
الّل ِد  َع�جْ ا  َ �ج

أَ
ا ٍر  ِص�ي َ �ج و  ُ �ج

أَ
ا َل 

أَ
»َسا

 ،�
َ
ل اَل:  َ �ق �نَ ؟  �نِ �ي

�قَ
َ
ل �ي

َ
ل �نِی  اَل:  َ �ق

�نَ  ،�
َ
ل اَل:  َ �ق

�نَ ؟  �قٍ
َ
ل �ي

َ
ل �نِی  �نَ 

آ
ْرا �قُ

ْ
ال  

أُ
َرا �قْ

أَ
ا َداَك،  �نِ

گاه می گردد.« اشـارات لطیفـش بـرای آنان مقـرر داشـته آ
گــر از ایــن شــراب بــه انــدازه ی لیوانــی بنوشــد هرگــز بــر شــیرینی  1- »پــس ا
ــر ان  کنــد و هیــچ زمانــی را ب آن حــال هیــچ حــال دیگــری را انتخــاب نمــی 
گزینــد بلکــه مقــام انــس و تــاوت آیــات الهــی را بــر همــه ی عبــادت  بــر نمــی 
ــا  ــرا ایــن حــال مناجــات مســتقیم ب هــا و اطاعــت هــا ترجیــح مــی دهــد زی
پــروردگارش بــدون هیــچ واســطه ای اســت.« )مصبــاح الشــریعة، ص29.(
کامــش بــر مخلوقــات خــود تجلــی نمــوده  کــه خداونــد در  2- »بــه راســتی 

اســت، امــا آنهــا او را نمی بیننــد.« )تفســیر الصافــي، ج1، ص73.(
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بیــان  ایــن  از  َها.«1  اَل؟ع؟:  َ �ق �نَ ِدِ�،  �ي �جِ اَر  َ سث
أَ
ا َ �ن اٍل،  �ي

َ
ل  

عنَ ِس�قَّ
َ
ل �جَ َ��قّی  

حضــرت معلــوم می شــود اصــل در تــاوت آیــات الهــی، تدبــر 
کثــرت ختــم قــرآن؛  ــه  ــه فهــم آیــات اســت ن در قــرآن و اهتمــام ب
ی 

َ
َعل ْم 

أَ
ا �نَ 

آ
ْرا �قُ

ْ
ال ُرو�نَ  َّ َد�ج

�قَ َ �ي لا  �نَ  
أَ
>ا می فرمایــد:  خداونــد  چنان کــه 

کــه شــرایط بــرای فهــم آیــات  ها<.2 امــا در مــاه رمضــان 
ُ
ال �ن �قْ

أَ
و�جٍ ا

ُ
ل �قُ

فراهم تــر اســت، بایــد بیشــترین بهــره را بــرد و لــذا امــام؟ع؟ در 
ا  َ �ج

أَ
ا ا ِه؟ع؟: �ي

َ
ِد الّل و َع�جْ ُ �ج

أَ
اَل ا َ ّمَ �ق

ُ ــد: »�ث ــود می فرماین ــان خ ــه ی بی ادام
 
أُ
َرا �قْ َ ٍد؟ص؟ َکا�نَ �ي ْ�َ�ا�جِ ُمَحّمَ

أَ
ْم ِم�نْ ا

ُ
ك

َ
ل �جْ

�نَّ َم�نْ َکا�نَ �قَ ٍد، اإِ
ُمَحّمَ

لًا،  �ي ْر�قِ
ُل �قَ

َر�قَّ ُ ِك�نْ �ي
َ
، َو ل َرَمهقً

 َهدنْ
أُ
َرا �قْ ُ � �ي

َ
�نَ ل

آ
ْرا �قُ

ْ
�نَّ ال ؛ اإِ

ّلَ �قَ
أَ
ْهٍر َو ا َ �نَ �نِی سث

آ
ْرا �قُ

ْ
ال

ِم�نَ  ِه 
َ
الّل �جِ �قَ  دنْ َعّوَ �قَ َو  َدَها،  ِع�نْ �قَ  �نْ َو�قَ اِر، 

َ ال�نّ ُر 
ْ

ك دنِ َها  �ي �نِ هقٍ  �ي
آ
ا �جِ َمَرْر�قَ  ا  دنَ اإِ

اِر. « »هذرمــه« در لغــت یعنــی تنــد تنــد و بریــده بریــده چیــزی 
َ ال�نّ

را گفتــن و امــام توصیــه بــه ترتیــل در قــرآن و خوانــدن آن بــا تدبــر 
مــی کننــد.

هنم: شب زنده داری و دعا و مناجات
و  بهـار دعـا  قـرآن اسـت،  بهـار  کـه مـاه رمضـان  همـان طـور 
مناجـات بـا خداونـد نیـز هسـت. در ایـن رابطـه نیـز چنـد نکتـه 

را عـرض می کنـم:

کنــد: فدایــت شــوم، آیــا قــرآن  1- »ابــو بصیــر از امــام صــادق؟ع؟ ســؤال مــی 
کنــم؟ امــام فرمودنــد: نــه، پــس پرســید در دو شــب  را در یــک شــب تمــام 
تــا هــر شــش شــب یکبــار  نــه، و ســائل ادامــه داد  امــام فرمــود  چطــور؟ 
ــا دســت جــواب مثبــت دادنــد« )الکافــي )ط. اإلســامیة(، ج2،  حضــرت ب

ص618.(
2- »چـرا در قـرآن تدبـر نمی کننـد، آیـا بر دلهایشـان قفل زده شـده اسـت؟« 

)محمد؟ص؟، 24.(
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کـه خداونـد  بـه آن جـا اسـت  تـا  بـرای مؤمـن   ارزش دعـا 
ً
اوال

ما  ْل  >�قُ و می فرمایـد:  آن هـا می دانـد  بـه دعـای  را  افـراد  ارزش 
کـه  ُکْم<.1 از سـوی دیگـر، می دانیـم  ْو ل� ُدعاوأُ

َ
ْم َر�جِّیي ل

ُ
ك ا �جِ وأُ ْع�جَ َ �ي

حضـرات ائمـه ی هـدی؟مهع؟ در مکالماتشـان بـا مـردم عـادی 
بـه انـدازه ی فکر مخاطبین سـخن می گفتنـد، ولی در ادعیه ی 
رسـیده از ایشـان، چون مخاطب خداوند اسـت، حق مطلب 
کـه مقـام والیـت  از آن جـا  بیـان معـارف ذکـر می کردنـد.  را در 
گر قران  که ا ِعدل قرآن اسـت، در میان بزرگان ما مشـهور شـده 
کتـاب نـازل الهـی اسـت، دعا نیـز قرآن صاعد خداوند اسـت و 

معـارف آن تبیـان آیـات الهـی اسـت.
مسـموع  همیشـه  خداونـد  درگاه  در  دعـا  هرچنـد   ،

ً
ثانیـا

کیـزه بـه درگاه الهـی راز ونیـاز کند  گـر مؤمـن بـا قلـب پا اسـت و ا
مسـتجاب اسـت، ولـی اولیـای الهی؟مهع؟ برخی شـرایط زمانی 
کـه بر سـرعت اسـتجابت  و مکانـی را بـرای دعـا ذکـر فرموده انـد 
آن  اوقـات  بهتریـن  از  رمضـان  مبـارک  مـاه  و  اسـت  مؤثـر  دعـا 
گـر خداونـد در سـایر ماه هـا در ثلـث پایانـی شـب  اسـت؛ زیـرا ا
ِم�نْ  َهْل  ْم 

أَ
ا ُه ؟  �جَ �ي �جِ

أُ
ا

َ �ن َداٍ�   ِم�نْ   »َهلْ   کـه:  می نمایـد  خطـاب 
�؟...«، اما در ماه رجب این خطاب در سراسر 

َ
َر ل �نِ

عنْ
أَ
ا َ ٍر �ن �نِ

عنْ ُمْ��قَ
و  اسـت  بلنـد  انسـان ها  بـرای  از ملکـوت عالـم  آن  شـب های 
در مـاه مبـارک رمضـان، ایـن فراخـوان الهـی در همـه ی اوقـات 
شـبانه روز می باشـد و درهـای رحمـت الهـی بـرای اجابت دعا 
در  خـدا؟ص؟  رسـول  خطبـه ی  از  چنان کـه  اسـت؛  بـاز  همـواره 

آغـاز مـاه مبـارک رمضـان ایـن مطلـب روشـن اسـت.

گــر عبادتتــان نباشــد پــروردگار مــن اعتنایــى بــه شــما نــدارد«  1- »بگــو ا
).77 )فرقــان، 
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کــه در موســوعه های   دعاهــای ایــن مــاه فــراوان اســت 
ً
ثالثــا

دعایــی ماننــد اقبــال و مصبــاح المتهجــد ذکــر شــده. امــا در 
میــان ادعیــه ی ایــن مــاه، مشــایخ قــوم بــه چنــد دعــا عنایــت 
ویــژه داشــته اند؛ از جملــه دعــای افتتــاح در شــب ها و دعــای 
در  ثمالــی  ابوحمــزه ی  دعــای  بــه  معــروف  ســجاد؟ع؟  امــام 
ســحرها. همچنیــن مرحــوم اســتاد بــه نقــل از مرحــوم عامــه بــر 
کــه مناســب  ــد  ــد و می فرمودن کیــد می نمودن دعــای مباهلــه تأ
مــاه مبــارک خوانــده  ایــن دعــا در همــه ی ســحرهای  اســت 
ــر و قبــل از ســایر دعاهــا خوانــده  گــر در قنــوت نمــاز وت شــود، و ا
کــه قریــن  شــود بهتــر اســت، زیــرا در آن قســم بــه اســمائی اســت 

اســتجابت اســت.
گـر قسـم  ا کـه  ایـن دعـا می فرماینـد  ارزش  باقـر؟ع؟ در  امـام 
کام حقـی  کـه اسـم اعظـم الهـی در آن پیچیـده اسـت  بخـورم 
گاه بودنـد، برای یادگیری  گـر مـردم بـه ارزش این دعا آ اسـت و ا
َك ِم�نْ 

ُ
ل
أَ
ْسا

أَ
�نِّیي ا  اإِ

ُهّمَ
َّ
آن بـا شمشـیر از هـم سـبقت می گرفتنـد: »الل

کـه در ایـن دعـا از دو  َهاُ�... «1 و البتـه اسـتاد می فرمـود  ْ �ج
أَ
ا َك �جِ َها�أِ َ �ج

جهـت می تـوان بـه درگاه الهی مسـئلت بـرد: اول آن که خداوند 
را بـه ایـن اسـماء قسـم بدهیـم و سـپس دعاهـای خـود را بیـان 
برمی آیـد،  مطلـب  ایـن  نیـز  دعـا  ظاهـر  از  چنان کـه  نماییـم؛ 
و دوم آن کـه از درگاه الهـی تلبـس در تحـت همیـن اسـماء را 

درخواسـت نماییـم.
که در دعا دیگران را بر خود مقدم بدارد   سـفارش شـده 

ً
رابعا

که هزاران برابر آن درباره ی خودش مستجاب می شود. 2

1- إقبال األعمال )ط. القدیمة(، ج 1، ص77.
ِه 

َ
َد الّل ا َع�جْ َ ا �ي َ �ي

�نْ
ُ

َماِء الّد ٌك ِم�نَ الّ�َ
َ
اَدى َمل َ �جِ �ن �يْ

عنَ
ْ
ْهِر ال ِه �نِیي طنَ �ي �نِ

2- »َم�نْ َدَعا ِل�أَ
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دهم: کنترل جوارح
که شعبان ماه حضور در محضر رسول خدا؟ص؟  همان طور 
اسـت، مـاه مبـارک رمضـان مـاه حضـور در محضـر حـق اسـت 
و اصلی تریـن مراقبـه در ایـن مـاه حفـظ ادب حضـور اسـت. از 
کـه شـرط اصلـی ادب حضـور در  روایـات فـراوان بـاب برمی آیـد 
گنـاه اسـت و روزه ی شـکم  کنتـرل همـه ی جـوارح از  ایـن مـاه، 
ابتدایی تریـن جـزء از ایـن ادب محسـوب می شـود؛ چنان کـه 
َو  َسْمُعَك  ُصْم  �يَ

ْ
ل �نَ ُ�ْم�قَ  ا  دنَ »اإِ می فرماینـد:  صـادق؟ع؟  امـام 

و�نُ 
ُ

ك َ � �ي
َ
اَل؟ع؟: ل َ ا َو �ق

َر َهدنَ �يْ
اَء عنَ َ �ي

ْ سث
أَ
َد ا

َ
ُدَك َو َعّ�

ْ
ل ْعُرَك َو �جِ َ َصُرَك َو سث َ �ج

قـرآن  در  مطلـب  ایـن  بـر  شـاهد  ْطِرَك.«1  �نِ ْوِم  َک�يَ َ�ْوِمَك  ْوُم  َ �ي

َد  َع�جْ ا  َ �ي هقِ  �يَ ا�نِ
َ ّ ال�ث َماِء  الّ�َ ِم�نَ  ٌك 

َ
َمل اَداُ�  َ �ن َو  َدَعْو�قَ   ا  ِمّمَ   ٍ ْع�ن �نِ  ِ �ن

ْ
ل
أَ
ا هقُ  ِما�أَ َك 

َ
ل

َعهقِ  ا�جِ
َماِء الّ�َ ٌك ِم�نَ الّ�َ

َ
اَداُ� َمل َ ... َو �ن ا َدَعْو�قَ ٍ ِمّمَ ْع�ن ِ �نِ �ن

ْ
ل
أَ
ا ا َ �ق َك ِما�أَ

َ
ِه َو ل

َ
الّل

اَرَك َو  َ �ج
ُه �قَ

َ
ِه الّل اِد�ي َ �ن ُ ّمَ �ي

ُ ا َدَعْو�قَ �ث ٍ ِمّمَ ْع�ن ِ �نِ �ن
ْ
ل
أَ
هقِ ا

ُع ِما�أَ َك َس�جْ
َ
ِه َو ل

َ
َد الّل ا َع�جْ َ �ي

  ». ا َدَعْو�قَ ٍ ِمّمَ ْع�ن ِ �نِ �ن
ْ
ل
أَ
�نُ ا

ْ
ل
أَ
َك ا

َ
ِه ل

َ
َد الّل ا َع�جْ َ ُر �ي �قِ �قَ �نْ

أَ
� ا

َ
یي ل ِ دن

َّ
ُّ ال یي �نِ

عنَ
ْ
ا ال َ �ن

أَ
ی ا

َ
َعال �قَ

کنــد  فرشــته ای در  کــس بــدون آنکــه بــرای بــرادرش در غیــاب او دعــا  )هــر 
کــه ای بنــده خــدا بــرای توســت صــد هــزار برابــر  آســمان دنیــا نــدا مــی دهــد 
کــه ای  آنچــه درخواســت نمــودی، و ملکــی از آســمان دوم نــدا مــی دهــد 
بنــده خــدا بــرای توســت دویســت هــزار برابــر انچــه خواســتی... و ملکــی از 
ــرای توســت نهصــد هــزار  ــه ای بنــده خــدا ب ک ــدا مــی دهــد  آســمان نهــم ن
ــه مــن  ک ــدا مــی دهــد  ــی او را ن ــد تعال ــر آنچــه خواســتی. ســپس خداون براب
کــه هرگــز فقیــر نمــی شــوم، ای بنــده خــدا بــرای توســت  بــى نیــازی هســتم 
ــدي(، ســلوة الحزیــن،  ــر آنچــه خواســتی.- الدعــوات )للراون هــزار هــزار براب

النــص، ص290(
گــوش و چشــم و مــو و پوســتت نیــز  گاه روزی می گیــری، پــس بایــد  1- »هــر 
کلــی  روزه باشــند و حضــرت چیزهــای دیگــری نیــز برشــمرد و در یــک قالــب 
کــه در آن روزه هســتی ماننــد روزهــای دیگــرت باشــد.«  فرمــود: مبــادا روزی 
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روزه ی زبـان حضـرت مریم؟اهع؟ اسـت که خداونـد درباره ی آن 
 
ً
ا �ن ّرِیي َع�يْ

َر�جیي  َو �قَ
ْ كُلیي  َو اسث کار بـرد و فرمـود: >�نَ تعبیـر صـوم را بـه 

�نْ 
َ
ل �نَ  

ً
َ�ْوما ْحَم�نِ  ِللّرَ ْر�قُ 

دنَ �نَ �نِّیي  اإِ ولیي   �قُ �نَ  
ً
َ��ا

أَ
ا ِر  َ �ث �جَ

ْ
ال ِم�نَ  �نَّ  َر�يِ

�قَ ا  ّمَ اإِ
َ �ن

حفـظ  مبـارک  مـاه  در  اصـل  بنابرایـن  ا<.1  ً ِ��يّ
�نْ اإِ ْوَم  �يَ

ْ
ال َم  ِ

ّ
َکل

أُ
ا

کل و شـرب. ادب روزه اسـت و نـه صـرف پرهیـز از ا
بــه  خــود  صحیفــه ی   44 دعــای  در  ســجاد؟ع؟  امــام 
ا 

َ ِع�نّ
أَ
گوشــه هایی از ایــن ادب اشــاره می نماینــد و می فرماینــد: »ا

َما  �جِ ِه  �ي �نِ ْعَماِلَها  اْس�قِ َو  َك،  َمَعاِ��ي َع�نْ  َواِرِح   َ حج
ْ
ال  ّ

ِ �ن
َ

ك �جِ اِمِه   َ ِ��ي ی  
َ
َعل

ا  َ َصاِر�ن ْ �ج
أَ
ا �جِ ْ�ِرَ� 

�نُ  �
َ
ل َو  ٍو،  عنْ

َ
ل ی 

َ
ل اإِ ا  َ ْسَماِع�ن

أَ
ا �جِ  َ ىي ْصعنِ �نُ  �

َ
ل َ��قَّی  َك،  �ي ْر�نِ ُ �ي

ی 
َ
ل ا اإِ

َ َداِم�ن �قْ
أَ
ا ُطَو �جِ حنْ

� �نَ
َ
وٍر، َو ل ی َمْحطنُ

َ
ل ا اإِ

َ �ن َ ِد�ي �يْ
أَ
ُ�َط ا �جْ

� �نَ
َ
ْهٍو َو َ��قَّی ل

َ
ی ل

َ
ل اإِ

ا  َ �ن �قُ ِ��نَ
ْ
ل
أَ
ِط�قَ ا �نْ � �قَ

َ
، َو ل �قَ

ْ
ل

َ
ْ�ل

أَ
� َما ا

َّ ل ا اإِ
َ �ن ُطو�نُ ُ َ �ج ِعىي � �قَ

َ
وٍر، َو َ��قَّی ل ُ َمْححج

َعاَطی  �قَ �نَ  �
َ
ل َو  َك،  َوا�جِ

َ �ث ْد�نِیي ِم�نْ  �يُ � َما 
َّ ل اإِ  

�نَ
َّ
كَل �قَ �نَ  �

َ
ل َو   ، �قَ

ْ
ل

َّ َما َم�ث �جِ  �
َّ ل اإِ

ا�جِك.«2 روزه بــا حفــظ آداب، آثــار خــود را 
َ ىي ِم�نْ ِع�ق �قِ َ یي �ي ِ دن

َّ
� ال

َّ ل اإِ
در مــاه مبــارک و خصوصــًا در شــب قــدر دارد. وقتــی رســول 

)الکافــي )ط - اإلســامیة(، ج4، ص87.(
)بــه  را  چشــمت  و  بنــوش  گــوارا(  آب  )از  و  بخــور،  غــذا(  آن  )از  »پــس   -1
اشــاره  بــا  را دیــدى،  انســان ها  از  کســی  گاه  فرزنــدت( روشــن دار، و هــر 
کــس ســخن  گرفتــه ام و امــروز بــا هیــچ  بگــو: مــن بــراى خــداى رحمــان روزه 

).26 )مریــم،  نمی گویــم.« 
ح از معصیــت  2- »مــا را بــر روزه ایــن مــاه یــاری ده بــه خــودداری جــوار
گوشــمان بــه  گرفتــن انهــا در آنچــه مــورد رضــای توســت، تــا بــا  کار  تــو و بــه 
ــم و  ــی ننگری ــه بیهودگ ــمانمان ب ــا چش ــم و ب ــرا ندهی ــوش ف گ ــو  ــخنان لغ س
ــا بــه حریــم محرمــات نگذاریــم  بــا دســتانمان بــه حــرام دراز نکنیــم و نیــز پ
کنــد و زبانمــان بــر رضــای  کــه شــکم مــا فقــط بــر حالــت تغذیــه  تــا بــه آنجــا 
کســب ثوابــت بــه حرکــت و زحمــت  تــو باشــد و خــود را در زندگــی بــرای 
کنــد.« کــه مــا را از عقابــت دور مــی  بیاندازیــم و تنهــا بــه امــوری وارد شــویم 
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خــدا؟ص؟ مقــام صائمیــن حقیقــی در مــاه مبــارک را بــه جابــر 
َهاَرُ� َو  ، َم�نْ َ�اَم �نَ ا�نَ َ ْهُر َرَمصن َ ا سث

بیــان داشــتند و فرمودنــد: »َهدنَ
َ  ِم�نْ   َرحج ُه، �نَ  ِلَ�ا�نَ

ُه َو َک�نَّ ُ ْر�ج ُه َو �نَ ْط�نُ َ  �ج
ِلِ� َو َع�نَّ �يْ

َ
 ِم�نْ ل

ً
اَم ِوْردا َ �ق

ایــن  گفــت:  بــا خوشــحالی  او  ْهر«1، 
َّ ِه  ِم�نَ ال�ث ُرو�جِ ِه  َکحنُ و�جِ

�نُ دنُ
حدیــث چقــدر زیبــا و خــوش آینــد اســت! حضــرت فرمودنــد: 

ــر، چقــدر امتثــال ایــن شــروط ســخت اســت! و ای جاب
راه هـای اغـوای شـیطان نسـبت بـه افـراد مختلـف متفـاوت 
گنـاه خاصـی نقطـه ی ضعـف  کـس در مقابـل  اسـت؛ زیـرا هـر 
دارد و شـیطان نیز از همان راه وارد می شـود. چنان که خداوند 
را رصـد نمی کنیـد  او  کـه شـما  از جایـی  می فرمایـد: شـیطان 
ُ ل�  �ث ُ� ِم�نْ َ��يْ

ُ
ل �ي �ج

راُکْم ُهَو َو �قَ َ ُه �ي
�نَّ بـه شـما حملـه می کنـد: >اإِ

کـس بایـد محاسـبه ی  َرْو�نَُهم<.2 و لـذا در آغـاز مـاه مبـارک هـر  �قَ
در  خویـش  ضعـف  نقـاط  و  باشـد  داشـته  خـود  ی  رو دقیقـی 
کنـد و در طـول مـاه مراقبه ی خود  مقابـل گناهـان را شناسـایی 

را نسـبت بـه آن مسـئله ی خـاص شـدیدتر نمایـد.
کنترل زبان

کـه  البتـه از مجموعـه ی ارشـادات قـرآن و روایـات برمی آیـد 
کنترل سـایر جـوارح دارد. خداوند  کنتـرل زبـان نقش عمده در 
ْحَمُد! 

أَ
ا ا  »�ي کـرم؟ص؟ می فرمایـد:  ا بـه پیامبـر  در حدیـث معـراج 

1- »ایــن مــاه رمضــان اســت، هرکــس روزش را روزه بــدارد و شــبش را بــه 
ذکــر و دعــا ســر ببــرد و شــکمش و عــورت او عفیــف باشــد و زبانــش را حفــظ 
ج  گناهانــش نیــز خــار ج مــی شــود از  کــه از ایــن مــاه خــار گونــه  کنــد، همــان 

گــردد.« مــی 
که شـما نمی بینید.«  2- »شـیطان و دسـته وى شـما را از آنجایى می بینند 

)اعراف، 27.(
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َم�نْ �اَم  ؛ �نَ ِ ْم�ق ْوِم َوالّصَ ، ِم�نَ الّصَ ّیَ
َ
ل  اإِ

َ��جَّ
أَ
اَد�قِ ا ْیٌء ِم�نَ الِع�ج

َ َس �ث �يْ
َ
ل

 ،
ً
ا �أ �يْ

َ ِه سث  �نیي َ�لا�قِ
أْ
َرا �قْ َ ْم �ي

َ
اَم َو ل ُه، کا�نَ َکَم�نْ �ق طنْ ِل�ا�نَ ْح�نَ َ ْم �ي

َ
َو ل

«1؛ یعنـی در میـان  �نَ د�ي َر العا�جِ ْ �ج
أَ
ا ِه  ْعط�ي

أُ
ا اِم َو ل�  �ي َر ال�قِ ْ �ج

أَ
ا ِه  ْعط�ي

أُ
ا َ �ن

عبـادات چیـزی نـزد مـن محبوب تـر از روزه و سـکوت نیسـت؛ 
کـه روزه بگیـرد ولـی زبانـش را حفـظ نکنـد، مثـل  کسـی  پـس 
کـه بـه نمـاز ایسـتاده ولـی قرائـت نمی کنـد، من به  کسـی اسـت 
او اجـر قیـام را می دهـم ولـی اجر عبادت کننـدگان را نمی دهم.
کنـار سـکوت قـرار داده شـده اسـت.  در ایـن روایـت روزه در 
حـرف  اصـًا  کـه  نیسـت  ایـن  سـکوت  از  روایـت  مـراد  البتـه 
کنیـد و از  کنتـرل  کـه زبانتـان را  نزنیـد، بلکـه بـه ایـن معناسـت 
صحبت هـای زائـد و بگـو مگوهـای بی حاصـل بپرهیزیـد: >َو 
<.2 البتـه مرحـوم سـید بحرالعلـوم  و�ن ِو ُمْعِر�نُ عنْ

َّ
�نَ ُهْم َع�نِ الل �ي دن

َّ
ال

در رسـاله ی سـیر و سـلوک خود می فرماید: برای سـالک انجام 
خـاف  بـر  عمـل  خـود  مراقبـه ی  مرتبـه ی  خـاف  عملـی  هـر 

توحیـد محسـوب می شـود و لغـو اسـت.
بــر ایــن اســاس اصلی تریــن مراقبــه در مــاه مبارک رمضــان باید 
ــد: »َ�ْوُم   ــان باشــد. حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرمای ــر زب ب
اِم  ِم�نْ ِ��ي ٌر  �ي

َ�ا�نِ �نَ ِ
ّ
الل اُم  َو ِ��ي َ�ا�نِ  ِ

ّ
الل اِم  ِم�نْ ِ��ي ٌر  �ي

�جِ  �نَ
ْ
ل �قَ

ْ
ال

«3؛ یعنــی روزه ی قلــب بهتــر از روزه ی زبــان اســت و روزه ی  ْط�نِ �جَ
ْ
ال

از روزه ی شــکم اســت. در مــاه رمضــان احتیــاط  زبــان بهتــر 

1- إرشاد القلوب إلی الصواب )للدیلمي(، ج 1، ص199.
2- مؤمنون، 3.

ــان از روزه شــکم بهتــر.«  ــر اســت و روزه زب ــان بهت 3- »روزه قلــب از روزه زب
)غــرر الحکــم و درر الکلــم، ص423.(
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ممــدوح اســت. مرحــوم آقــای بهجــت؟هر؟ می فرمودنــد هرچند 
احتیــاط در مــورد زبــان در همــه ی اوقــات ممــدوح اســت. ولــی 

ــر اســت. در مــاه رمضــان مطلوب ت

یازدهم: توسل به وجود مبارک حضرت زهرا؟اهع؟ 
و امام زمان؟جع؟ در ماه رمضان

خداوند در سوره ی قدر پیرامون ظرف نزول قرآن می فرماید: 
کـه مـراد از »لیلـة«  یـم  ْدر<. در روایـت دار �قَ

ْ
�قِ ال

َ
ل �يْ

َ
اُ� �نیي  ل �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ا ا

َ �نّ >اإِ
لـذا  اسـت.  طاهـره؟اهع؟  صدیقـه ی  مبـارک  وجـود  آیـه  ایـن  در 
اسـتاد توصیـه می فرمـود کـه در شـب های قـدر و حتـی از شـب 
نوزدهـم تـا بیسـت و چهـارم بـه مقـام نـوری حضرتـش و نیـز بـه 
کنیـم. لـذا بـه هـر  وجـود مبـارک امـام عصـر؟جع؟ توسـل پیـدا 
کـه می توانیـد در ایـن ایـام عـرض ارادت و توسـلی بـه  وسـیله 
کـردِن ثـواب  محضـر ایـن دو بزرگـوار داشـته باشـید؛ مثـًا هدیـه 
آل  یـارت  ز خصوصـًا  ایشـان،  یـارات  ز خوانـدن  یـا  عبادت هـا 

یاسـین، نوعـی توسـل بـه ایـن بزرگـواران محسـوب می شـود.
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پیرامون شب قدر 
قـدر در لغـت بـه کمیـت و انـدازه ی از هـر چیـز اطـاق شـده. 
هرچند این لغت ابتدائًا در امور مادی که دارای کّمّیت اسـت 
بـه کار رفتـه، ولـی بعـدًا معنـای آن تعمیـم داده شـده و »قـدر« در 
امـور مـادی و معنـوی هر دو به کار رفته اسـت؛ چنان که خداوند 
 ٌّ

ِویي �قَ
َ
َه ل

َ
�نَّ الّل ْدِرِ� اإِ َه َ��قَّ �قَ

َ
َدُروا الّل دربـاره ی خـود می فرمایـد: >ما �قَ

<؛1 یعنـی هرگـز حـق عظمـت الهـی را به جـا نیاوردنـد. بـر  رن �ي َعرن
همیـن اسـاس، شـب قدر یعنی شـب تعیین کمیـت و کیفیت 
امـور عالـم دنیـا و مـراد همـان شـب تقدیـر امـور عالـم و وضعیت 

انسـان ها تـا سـال آینده اسـت.
البتـه صاحـب مقاییـس بـرای قـدر معانـی دیگـری نیـز بیـان 
کـرده؛ از قبیـل کنـه و نهایـت از هـر چیـز.2 بـر ایـن اسـاس، شـب 
قـدر یعنـی شـب ظهـور کنـه اشـیاء کـه همانـا حقیقـت والیـت 
و توحیـد اسـت و همـه ی عالـم بـر مـدار آن می گـردد؛ چنان کـه 

آیـات سـوره ی مبارکـه ی قـدر بـه ایـن معنـا اشـاره دارد.
دربـاره ی شـب قـدر و مقـام و منزلـت آن بحث هـای نظـری 

و  توانــا  خــدا  کــه  نشــناختند  بشناســند  بایــد  کــه  گونــه  آن  را  »خــدا   -1
).74 )حــج،  اســت«  نیرومنــد 

2- مقاییس، ج5، ص62.
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فـراوان شـده اسـت و مرحـوم سـید در اقبـال و میـرزا جـواد آقا در 
المراقبـات و مرحـوم عامـه در المیـزان1 بـه مناسـبت پیرامـون 
در  آن چـه  ولـی  نموده انـد،  بیـان  را  ارزشـمندی  مطالـب  آن 
مراقبـات مـاه رمضـان پیرامـون ایـن شـب بایـد در نظـر داشـت 

چنـد نکتـه اسـت:
چهار  به  سال  طی  در  قدر  شب  وارده،  روایات  بر  بنا   ،

ً
اوال

که اولین آن ها شب نیمه ی شعبان و بعد  شب اطاق شده 
شب های 19 و 21 و 23 ماه مبارک است، همچنین بنا بر قولی 
شب 27 را هم به شب های قدر اضافه می کنند و مرحوم سید 

شب عید فطر را نیز نازل منزله ی شب قدر می داند.
، تعّدد شـب های قدر طولی اسـت و نه عرضی؛ به این 

ً
ثانیا

یجـًا نـازل می شـود و در  کـه تقدیـر امـور از عوالـم فـوق تدر معنـا 
هـر شـب مرتبـه ای از تعّیـن را پیـدا می کند تا در شـب بیسـت و 
سـوم قطعیـت یافتـه و بـه امضـای امـام عصـر؟جع؟ می رسـد: 
�نِیي  َراُم  ْ �ج �إِ

ْ
ال َو  َر�قَ 

ْ َع�ث ْ�َع  �قِ �قِ 
َ
ل �يْ

َ
ل �نِیي  ُر  ِد�ي

�قْ
ال�قَّ ِه؟ع؟: 

َ
الّل ِد  َع�جْ و  ُ �ج

أَ
ا اَل 

َ »�ق
و   2». �ن ِر�ي

ْ ِع�ث َو  ا�ثٍ 
َ
ل

َ �ث �قِ 
َ
ل �يْ

َ
ل �نِیي  اُء  َ ْمصن �إِ

ْ
ال َو  �نَ  ِر�ي

ْ ِع�ث َو  ْ�َ�ى  اإِ �قِ 
َ
ل �يْ

َ
ل

لـذا الزم اسـت در همـه ی چهـار شـب رعایـت ادب و احیـای 
آن صـورت پذیـرد. سـید در اقبـال اعمالـی را بـرای درک شـب 
امـام  کـه  منظمـی  صدقـه ی  جملـه  از  می کننـد؛  بیـان  قـدر 
سـجاد؟ع؟ از اول مـاه مبـارک بـه آن توصیـه می نمودنـد تـا بـه 

برکـت آن خداونـد توفیـق درک شـب قـدر را عنایـت نمایـد.

1- ر.ک: المیزان، ج18، ص130: ذیل آیه ی 3 دخان.
2- »امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: تقدیــر در شــب نوزدهــم، و اســتقرار آن در 
ــد و  شــب بیســت و یکــم اســت ودر شــب بیســت و ســوم قطعیــت مــی یاب

امضــا مــی شــود.« )اقبــال االعمــال، ج1، ص64.(
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بـه  آن  احیـاء  اسـت  مهـم  شـب ها  ایـن  در  آن چـه   ،
ً
ثالثـا

یـا تحقیقـات  و  کـرات  افضـل عبـادات مذا و  اسـت  عبـادت 
کـه  بـود  آن  سـلف  علمـای  سـیره ی  چنان کـه  اسـت؛  علمـی 
کتاب هـای علمـی خـود را در شـب قـدر بـه پایـان می بردنـد تـا 
کـرده باشـند. همچنیـن پسـندیده اسـت  بـه ایـن دسـتور عمـل 
کـه احیـای شـب قـدر بـه نمـاز و تـاوت آیـات الهـی و یـا دعـا 
باشـد. در هـر صـورت شـب قدر نگین حلقه ی ایـام ماه مبارک 
اسـت و نتیجـه ی همـه ی مراقبـات سـه ماهـه بـرای درک ایـن 
کـه لیالـی قـدر  کسـی اسـت  شـب های عزیـز اسـت و محـروم 
کـرم؟ص؟ بـه نقـل از  او ماننـد سـایر شـب ها بـه سـر آیـد. رسـول ا

می فرماینـد: پـروردگار  بـا  موسـی؟ع؟  حضـرت  مکالمـات 
�قَ 

َ
ل �يْ

َ
طنَ ل �قَ �يْ

ْر�جِیي ِلَم�نْ اْس�قَ
اَل: �قُ َ َك . �ق ْر�جَ

ُد �قُ ِر�ي
أُ
ِهیي ا

َ
ل اَل موَ�ی؟ع؟: اإِ »�ق

�نَ  َمَ�اِک�ي
ْ
یي ِلَم�نْ َرِ�َم ال اَل: َرْحَم�قِ َ َك. �ق ُد َرْحَم�قَ ِر�ي

أُ
، ا ِهیي

َ
ل اَل: اإِ

َ ْدِر. �ق �قَ
ْ
ال

ِلَم�نْ  ِلَك 
دنَ اَل:  َ �ق َراِ�.  الّصِ ی 

َ
َعل َوارنَ  َ حج

ْ
ال ُد  ِر�ي

أُ
ا  ، ِهیي

َ
ل اإِ اَل: 

َ �ق ْدِر.  �قَ
ْ
ال  

�قَ
َ
ل �يْ

َ
ل

هقِ 
�نَّ َ حج

ْ
ال اِر  �جَ

ْ سث
أَ
ا ِم�نْ  ُد  ِر�ي

أُ
ا  ، ِهیي

َ
ل اإِ اَل: 

َ �ق ْدِر.  �قَ
ْ
ال �قِ 

َ
ل �يْ

َ
ل �نِیي  هقٍ 

َصَد�قَ �جِ �قَ 
َ

َصّد �قَ
 ، ِهیي

َ
ل اَل: اإِ َ ْدِر. �ق �قَ

ْ
�قِ ال

َ
ل �يْ

َ
َحهقً �نِیي ل �ي ْ��جِ

َح �قَ ِلَك ِلَم�نْ َس�جَّ اَل: دنَ
َ َماِرَها. �ق َو �ثِ

ِلَم�نِ  ِلَك  دنَ اَل: 
َ �ق َعْم.  �نَ اَل: 

َ �ق اِر؟ 
َ ال�نّ ِم�نَ  ا�قُ  �جَ

ال�نَّ اَل:  َ �ق  . ا�قَ �جَ
ال�نَّ ُد  ِر�ي

أُ
ا

ِلَم�نْ  ا�أِیي  َ اَل: ِر�ن َ �ق اَك.  َ ُد ِر�ن ِر�ي
أُ
ا  ، ِهیي

َ
ل اإِ اَل: 

َ �ق ْدِر.  �قَ
ْ
ال �قِ 

َ
ل �يْ

َ
ل �نِیي  َر  �نَ عنْ اْس�قَ

ْدر.«1 �قَ
ْ
ال �قِ 

َ
ل �يْ

َ
ل �نِیي  �نِ  ْ �ي َع�قَ

ْ
َرك ی 

َّ
َ�ل

کــرد: خداونــدا مقــام قــرب تــو  1- »حضــرت موســی؟ع؟ به خداونــد عــرض 
کــه در شــب قــدر بیــدار  کســی اســت  را می خواهــم. فرمــود: قــرب مــن بــرای 
کــرد: خداونــدا، رحمتــت را می خواهــم. فرمــود: رحمــت مــن  باشــد. عــرض 
کــرد:  کنــد. عــرض  کســانی اســت در شــب قــدر بــه نیامنــدان رحمــت  بــرای 
ــه  ک ــت  ــی اس کس ــرای  ــن ب ــود: ای ــم. فرم ــی خواه ــراط را م ــور از ص ــواز عب ج
کــرد: خداونــدا از درختــان و میــوه  صدقــه ای در شــب قــدر بپــردازد. عــرض 
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کلـی در عبـادت نشـاط در آن اسـت و ایـن  ، قاعـده ی 
ً
رابعـا

اصـل بایـد در شـب قـدر رعایت شـود. از همیـن رو باید زمینه ی 
کسالت را از قبل از بین برد، گاه کسالت به واسطه ی کم خوابی 
برنامه ریـزی  آن  بـه  نسـبت  قبـل  روز  از  اسـت  الزم  کـه  اسـت 
نمـوده و اسـتراحت کافـی داشـت، گاهـی نیـز کسـالت به خاطر 
کیـف غـذا در ایـن  کـّم و  کنتـرل  کـه بـا  سـنگینی معـده اسـت 
شـب های عزیـز می تـوان آن را مرتفـع سـاخت، گاهـی نیـز حجم 
کـس  هـر  کـه  می شـود  کسـالت  موجـب  عبـادی  اعمـال  یـاد  ز
کـه  می بایـد بنـا بـر تـوان و رغبـت خـود رعایـت نمایـد و آن چـه را 
مناسـب حـال خـود می بیند انجام دهد. در عیـن حال غافل از 
کـه با مختصـر عملی تلقین کسـالت و  تلبیـس شـیطان نباشـد 
خسـتگی بـه خـود نماییـد و در نتیجـه از بـرکات این شـب های 

عزیـز محـروم بمانید.
آنشبقدرىکهگوينداهلخلوت،امشباست

يارب!اينتأثيردولت،ازکدامينکوکباست؟
تابهگيسوىتودستناسزايانکمرسد

هردلىدرحلقهاىدرذکرياربيارباست
ُکشتهیچاهزنخدانتوام،کزهرطرف

صدهزارشگردنجان،زيِرطوِقغبغباست

کــه تســبیحات  کســی اســت  هــای بهشــتی می خواهــم. فرمــود: ایــن بــرای 
کــرد: خداونــدا، نجــات را می خواهــم. فرمــود:  کنــد. عــرض  شــب قــدر را ذکــر 
ــه در  ک کســی اســت  ــرای  ــرد: آری. فرمــود: ایــن ب ک نجــات از آتــش؟ عــرض 
کــرد: خداونــدا، رضــای تــو را می خواهــم.  کنــد. عــرض  شــب قــدر اســتغفار 
کــه دو رکعــت در شــب قــدر بــه جــا  کســی اســت  فرمــود: رضــای مــن بــرای 
آورد.« )وســائل الشــیعة، ج8، ص20: بــاب اســتحباب صــاة مائــة رکعــة...(
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اندرآنموکب،کهبرپشِتصبابندندزين
باسليمانچونبرانم،منکهمورممرکباست؟
شـده  توصیـه  شـب ها  ایـن  بـرای  فراوانـی  عبـادی  اعمـال 
و  می شـوند  جمـع  مسـاجد  در  کـه  اسـت  آن  مـردم  معمـول  و 
گرفتـن را  از قبیـل دعـای جوشـن و قـرآن سـر  اعمـال خاصـی 
کـه اواًل افضـل اعمـال این شـب ها  انجـام می دهنـد؛ در حالـی 
کار تـوأم بـا تـاوت  کـه ایـن  کـرات علمـی اسـت و چـه بهتـر  مذا
آیـات الهـی و یـا تدّبـر در ادعیـه ی مأثـوره باشـد. و ثانیـًا بـرای 
برنامـه ی  نکنیـد،  کسـالت  احسـاس  یک نواختـی  از  آن کـه 
کنیـد و بخشـی از آن را بـه نمازهـای  شـب های قـدر را تنظیـم 
کـه مرحـوم سـید در اقبـال بـرای  یـد  وارده در ایـن شـب ها بپرداز
شـب های قـدر نمازهـای فراوانـی نقـل نمـوده. ایشـان در میـان 
کـه بسـیار  کهـن بیـان مـی دارد  نمازهـا دعاهایـی را از مـدارک 
کره ای علمی  پرمعنـا اسـت و خوانـدن و تدبر در آن هـا خود مذا
انسـان  کـه  اسـت  پسـندیده  همچنیـن  می شـود.  محسـوب 
بخـش دیگـری از شـب را بـه دعـا یـا تـاوت قـرآن اختصـاص 
گـر بـرای قـرآن بر سـر گرفتن و دعـا در جمع حاضر  دهـد و البتـه ا

شـود بهتـر اسـت.
کـه  یـد  بدار مقـدم  خـود  بـر  را  دیگـران  کـردن  دعـا  هنـگام 
طـور  بـه  خودتـان  حـق  در  هـم  و  اسـت  اجابـت  بـه  قریـن  هـم 
کـه   اسـت  نقـل  چنانکـه  می گـردد؛  مسـتجاب  مضاعـف 
اشـک  کـه  دیدنـد  خوشـی  حـال  در  را  جنـدب  بـن  عبـداهلل 
می ریـزد و دعـا می کنـد، بعـد از فـراغ از دعـا از او پرسـیدند از 
خداونـد چـه درخواسـت می کـردی؟ پاسـخ داد: بـه خـدا قسـم 
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موالیـم  کـه  می کـردم  دعـا  خویـش  ایمانـی  بـرادران  بـرای  فقـط 
�جِ  �يْ

عنَ
ْ
ْهِر ال طنَ ِه  �جِ �ي �نِ

کاظـم؟ع؟ بـه مـن خبـر داد: »َم�نْ  َدَعا ِل�أَ امـام 
هقَ  َدَ� ِما�أَ

أَ
�نْ ا

أَ
ِرْه�قُ ا

َ
ك ٍ �نَ ْع�ن ِ �نِ �ن

ْ
ل
أَ
هقُ ا َك ِما�أَ

َ
َعْرسثِ َو ل

ْ
َ ِم�نَ ال

وِدیي �نُ
1»�

َ
ل ْم 

أَ
ا ا�جُ  �جَ

ْ��قَ
�قُ ْدِریي 

أَ
ا  �

َ
ل ِلَواِ�َ��قٍ  هقً  ُمو�نَ َمصنْ  ٍ �ن

ْ
ل
أَ
ا

مطلـب دیگـر آن کـه: مرحـوم سـید در اقبال توصیـه می نماید 
گنـه کاران امـت اسـام نیـز  کـه در ایـن شـب های عزیـز در حـق 
که اواًل تأسـی به سـیره ی انبیاء الهی؟مهع؟ اسـت؛  کرد  باید دعا 
چنان کـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ دربـاره ی عمـوی خـود آذر دعـا 
خداونـد  از  خـود  امـت  دربـاره ی  خـدا؟ص؟  رسـول  و  می کـرد 
گنـاه کاران از امـت اسـام  طلـب مغفـرت می نمـود. ثانیـًا ضـرر 
بـر سـایرین بیـش از دیگـران اسـت و بـا دعـا بـر اصاح آنـان این 
کاران  ضـرر برداشـته می شـود. ثالثـًا چـون بـرای رفتـگان از خطا
کسـی دعـا نمی کنـد، بـا طلـب مغفـرت در حـق آن هـا، ایشـان 
نیـز بسـیار خوشـحال می شـوند و در حـق داعـی دعـا می کنند، 
گـروه ظالمـان در حـق اهل بیت؟مهع؟ نیسـت  البتـه مـراد از ایـن 

کـه حسـاب آن هـا جـدای از دیگـران اسـت.
در میـان سـور قرآنـی در شـب های قـدر بـر سـوره های دخـان 
کیـد بیشـتری شـده و مرحـوم اسـتاد بـه خصـوص در  و قـدر تأ
گـر بتوانیـد هـزار مرتبـه سـوره ی قـدر  کـه ا شـب 23 می فرمودنـد 
کـه بـه واسـطه ی  کسـانی  کامـل بخوانیـد بهتـر اسـت. البتـه  را 

کــه بــرای بــرادر مؤمنــش  دعــا نمایــد، از عــرش الهــی بــر او نــدا مــی  1- »کســی 
کنــد،  کــه بــرای تــو صــد هــزار برابــر آنســت. ســپس عبــداهلل اضافــه مــی  شــود 
کــه صــد هــزار خواســته بــرآورده شــده را بــرای یــک حاجــت  ناپســند داشــتم 
کنــم و نمــی دانــم مســتجاب مــی شــود یــا نــه رهــا  کــه بــرای خــودم دعــا 

ســازم.« )الکافــي )ط. اإلســامیة(، ج 2، ص508.(
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تبلیـغ و یـا امـور دیگـری عـذر دارنـد و نمـی تواننـد هـزار مرتبـه را 
کننـد، باقی مانـده ی آن را در روز بعـد تـا قبـل از غـروب  تمـام 
کیـد  کـه ایـن تأ آفتـاب بـه اتمـام برسـانند. الزم بـه ذکـر اسـت 
بـرای سـایر شـب ها و روزهـای مـاه مبـارک نیـز وارد شـده و انـس 

بـا سـوره ی مبارکـه ی قـدر در ایـن ایـام آثـار فـوق العـاده دارد.
خامسـًا، اسـتاد می فرمـود در شـب های قـدر، بـه خصـوص 
نـوری  مقـام  بـه  توسـل  چهـارم،  و  بیسـت  تـا  بیسـتم  شـب  از 
داشـته  عصـر؟جع؟  امـام  و  طاهـره ؟اهع؟  صدیقـه ی  حضـرات 
کـس می توانـد بـا عمـل عبـادی مناسـبی در حـد  باشـید. هـر 

بـه آن حضـرات توسـل داشـته باشـد. تـوان خـود 
ایـن  گـر  ا و  اسـت  اهلل  اهـل  قـدر شـب  آن کـه شـب  خاصـه 
در  و  می کشـیدند  را  مبـارک  مـاه  انتظـار  سـال  طـول  در  گـروه 
َطاِ�  �قِ

�نْ �إِ
ْ
ال َکَماَل  لِیي   َه�جْ   ِهیي 

َ
ل »اإِ دائمـًا  شـعبانیه  مناجـات 

محبـوب  وصـال  و  قـدر  شـب  درک  بـرای  می گفتنـد،   ك«  �يْ
َ
ل اإِ

بـه  بـا محبـوب  انـس  کـه درک لحظـه ی شـیرین  بـوده اسـت، 
همـه ی ارزش هـای دنیـا و مـا فیهـا مـی ارزد و بـه تعبیـر اسـتاد، 
قـدر مـی  از ظرافت هـای آن کـه خداونـد دربـاره ی شـب  یکـی 
گـر در  ا کـه  ْهٍر< آن اسـت 

َ ِ سث �ن
ْ
ل
أَ
ا ٌر ِم�نْ  �يْ

ْدِر �نَ �قَ
ْ
ال  

�قُ
َ
ل �يْ

َ
>ل فرمایـد: 

عمـر  همـه ی  شـود،  درک  قـدری  شـب  بـار  یـک  عمـر  همـه ی 
َك  ِ �ق

اَو�قَ َمَح�جَّ
َ
ا�قَ  َ�ل

یي دنَ ِ دن
َّ
ا ال

ِهیي َم�نْ دنَ
َ
ل انسـان را روشـن می کنـد: »اإِ

َك ِ�َولً�.  ى َع�نْ عنَ �قَ ْ ا�ج
َ َك �ن ْر�جِ

�قُ َس �جِ
�نَ
آ
یي ا ِ دن

َّ
ا ال

َدلً�، َو َم�نْ دنَ َك �جَ َراَم ِم�نْ
�نَ

َك  ُه ِلُوّدِ ْص�قَ
َ
ل �نْ

أَ
َك َو ا ِ �ق َ ��ي

َ
َك َو َول ْر�جِ

ُه ِل�قُ �قَ �يْ
�نِ اْ�َط�نَ ا ِمّمَ َ �ن

ْ
َعل ْ ا�ج َ ِهیي �ن

َ
ل اإِ

ك ...«1 ا�أِ
َ ِل�ق ی 

َ
ل اإِ ُه  �قَ

�قْ ّوَ
َ سث َو  َك  ِ �ق

َمَح�جَّ َو 

کــه شــیرینی محبــت تــو را بچشــد و بــه جــز تــو دل  کیســت  1- »خــدای مــن، 
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شبقدراستوطىشدنامهیهجر
ر< حجْ �نَ

َ
ِع ال

َ
ِه َ��قْی  َمْطل �ي >َسلاٌم �ن

دالدرعاشقىثابتقدمباش
کهدراينرهنباشدکاربىاجر

منازرندىنخواهمکردتوبه
َحْجر«

ْ
َهْجِرَوال

ْ
ْوآَذْيَتنىبال

َ
»َول

دلمرفتونديدمروىدلدار
فغانازاينتطاولآهازاينزجر
آن  شـب های  از  کمتـر  شـرافت  در  قـدر  روز  کـه  بدانیـد  و 
حرمـت  شـب ها  ماننـد  نیـز  را  آن  روزهـای  بایـد  لـذا  و  نیسـت 
کوشـید و نواقـص  نـگاه داشـت و بیـش از سـایر ایـام بـر مراقبـه 

کـرد. آن جبـران  روزهـای  بـا  را  قـدر  اعمـال در شـبهای 

کنــد.  ــو را جســتجو  ــو مأنــوس شــود و غیــر ت کــه بــه قــرب ت کیســت  بنــدد و 
کــه بــرای مقــام قــرب و والیتــت  کســانی قــرار ده  خــدای مــن، پــس مــا را از 
گردانیــدی و بــرای دیــدارت  برگزیــدی و بــرای مــودت و محبتــت خالــص 

ــوار )ط. بیــروت(، ج91، ص148.( تشــویق نمــودی« )بحــار األن
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شب آخر یا لحظه ی وداع 
کـه ایـام و ماه  هـای  ، در مراقبـات مـاه رمضـان اشـاره شـد 

ً
اوال

سـال نیـز ماننـد همـه ی موجـودات عالـم عقـل و شـعور دارنـد 
یـا  لـه  بـر  قیامـت  در  و  هسـتند  انسـان ها  اعمـال  بـر  شـاهد  و 
هـال  یـت  رؤ دسـتورات  طـی  می دهنـد.  گواهـی  افـراد  علیـه 
یـم و  کـه از قبـل بـه اسـتقبال ایـن مـاه برو گذشـت  مـاه رمضـان 
کـه مـاه رمضـان را بـرای مـا مـاه  از خداونـد درخواسـت نماییـم 
امنیـت و سـامت قـرار دهـد و مـا را میزبانانـی اهـل بـرای ایـن 
گـر جـزو  کـه ا مـاه قـرار دهـد. و لـذا مرحـوم سـید توصیـه می کنـد 
کـه بـا این مـاه مبارک همـراه بوده ایم، در شـب  کسـانی هسـتیم 
آخـر مـاه ماننـد دو رفیـق شـفیق که قصد جدا شـدن از یکدیگر 
کنیـم و بـا زبـان  را دارنـد، بـا انـدوه و حـزن بـا مـاه رمضـان وداع 
کـه چـه بسـا دیـدار  حـال و قـال از ایـن مـاه مبـارک جـدا شـویم 

بعـدی بـه قیامـت بیافتـد.
، همـان طـور که اغلب اعمال ماه مبارک در شـب های 

ً
ثانیـا

آن اسـت، وقـت خداحافظـی بـا ایـن مـاه عزیـز نیز در شـب آخر 
نیـز  اقبـال  در  منقـول  روایـت  در  آن؛ چنان کـه  روز  نـه  و  اسـت 

تصریـح بـر ایـن مطلـب شـده اسـت.
ولی نعمـت  کـه  مـاه  ایـن  از  مأثـور،  وداع  دعاهـای  بـا   ،

ً
ثالثـا
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از رحمـت و برکـت  او درهـای فراوانـی  بـه واسـطه ی  و  بـود  مـا 
کـه از معروف تریـن  الهـی بـر مـا گشـوده شـد خداحافظـی کنیـم 
ایـن ادعیـه، دعـای امـام سـجاد؟ع؟ در صحیفـه ی سـجادیه 
ک بـا ایـن مـاه عزیـز خداحافظـی  کـه بـا عباراتـی سـوزنا اسـت 
می نماینـد. حضـرت در فقراتـی از آن می فرماینـد: »خداحافظ 
گرامی ترین  کبر و ای عید اولیای خداوند و ای  ای شـهر اهلل اال
همـدم مـن در میـان لحظـات عمـرم، خداحافـظ ای ماهی که 
بـا حضـورت مأنـوس بـودم و فـراغ تـو برایم بسـیار درد آور اسـت، 
که برای مؤمنان چقدر هیبت داشـتی  و خداحافـظ ای ماهـی 
گنـه کاران چقـدر سـنگین و طوالنـی جلـوه نمـودی...«  و بـرای 
بـا  مناجـات  عاشـقان  حـال  عـرض  سراسـر  کـه  دعـا  پایـان  تـا 

محبـوب در ایـن مـاه عزیـز اسـت.
بنالبلبل!اگرباَمَنتَسِريارىاست

کهمادوعاشقزاريموکاِرما،زارىاست
درآنچمن،کهنسيمىوزدِزُطّرهیدوست

چهجاىدمزدِننافههاىتاتارىاست
بيارباده،کهرنگينکنيمجامهیدلق

کهمسِتجاِمغروريمونام،هشيارىاست
نبستهاندَدِرتوبه،حاليابرخيز

کهتوبهیوقِتُگلازعاشقى،زبىکارىاست
، مرحـوم سـید در اقبـال با اشـک و سـوز توصیه می کند 

ً
رابعـا

کـه در عصـر روز آخـر مـاه صیـام چـه خـوب اسـت کـه سـالکین 
ک  خـا بـر  مصیبـت زدگان  ماننـد  و  برونـد  خلوتـی  مـکان  بـه 
لحظـات  آخریـن  از  خبـر  کـه  خورشـید  افـق  بـه  و  بنشـینند 
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بـه محاسـبه ی  و  ایـن میهمـان عزیـز می دهـد بنگرنـد  غـروب 
کـه چگونـه بـه برکـت ایـن  خـود در ایـن مـاه گران قـدر بپردازنـد، 
میهمـان، در بـارگاه ضیافـت الهـی بـار داده شـدند و چگونـه 
کنـون خـارج می شـوند و تـا چـه حـد قـدر ایـن نعمـت را پـاس  ا

کرده انـد؟ را حفـظ  الهـی  و حریـم میهمـان  داشـته اند 
کـه لحظـه ی بسـته شـدن نامـه ی  ، در پایـان روز نیـز 

ً
خامسـا

اعمـال در مـاه مبـارک اسـت، در اضطـراب و تشـویش باشـد 
عرضـه  عصـر؟جع؟  امـام  محضـر  بـه  او  اعمـال  چگونـه  کـه 
می شـود، و بـا اشـک و سـوز دسـت توسـل بـه محضـر مبارکـش 
کنـد تـا بلکـه نواقـص او را بـا رأفـت و رحمـت در پیشـگاه  بلنـد 
بـه محضـر  کاسـتی  او را بـدون  حـق جبـران نماینـد و اعمـال 
کنند و طومار او جزو روزه داران حقیقی بسـته  پروردگار عرضه 
شـود. و لـذا جمـال السـالکین در مراقبـات توصیـه می نماینـد 
کـه بهتـر اسـت در هنـگام غـروب آفتـاِب روز آخـر مـاه صیـام تـا 
هنـگام مغـرب در سـجده باشـد و اذکار اسـتغفاری را زمزمـه 
کنـد و اشـک بریـزد تـا مـاه رمضـان او با سـجده و شـکم گرسـنه 
کـه بهتریـن حـاالت عبـد اسـت خاتمـه یابـد1  و در ایـن حـال 
کـرم و جالـت  تـا در خانـه ی  الهـی وارد شـود  بـه عیـد اعظـم 
حضرتـش بـار یابـد. سـالک در ایـن لحظـات از محضـر مبارک 

 . ِ
َر�جّ ا  َ �ي  �

َ
ل اَل؟ص؟:  َ �ق ؟  َّ یي

َ
ل اإِ ُد  َع�جْ

ْ
ال �جُ  ّرَ �قَ �قَ َ �ي  ٍ �ق َو�قْ  ِ

ّ
یي

أَ
ا �جِ ْدِریي  �قَ َهْل  ْحَمُد، 

أَ
ا ا  َ »�ي  -1

کــه بنــده  �ا.« )ای احمــد؟ص؟، آیــا مــی دانــی  ْو َسا�جِ
أَ
 ا

ً
عا ا�أِ َ ا َکا�نَ  �ج دنَ اَل: اإِ َ �ق

کــرد: نــه پــروردگارم.  چــه زمــان بــه مــن نزدیــک مــی شــود؟ پیامبــر عــرض 
حدیــث  ســجده.-  در  یــا  اســت  گرســنه  کــه  هنگامــی  فرمــود:  خداونــد 
معــراج، إرشــاد القلــوب إلــی الصــواب، دیلمــي، ج1، ص200، البــاب الرابــع و 

الخمســون: فیمــا ســأل رســول اهلل؟ص؟ رّبــه لیلــة المعــراج...(
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امانـت  بـه  را  او  اعمـال  کـه  کنـد  تقاضـا  عصـر؟جع؟  ولـی 
بپذیرنـد و هـم ایشـان بـه درگاه حـق عرضـه نماینـد تـا نواقـص 

کـرم موالیمـان جبـران شـود. آن بـه 
شـب  در  کـه  بیفتـد  خـدا؟ص؟  رسـول  کام  یـاد  بـه   ،

ً
سادسـا

کـه از مـاه  کسـی را  اول ایـن مـاه عزیـز فرمـود : خداونـد نیامـرزد 
گناهـی ثبـت  رمضـان خـارج شـود و هنـوز در نامـه ی عمـل او 
اسـت و مـورد مغفـرت الهـی واقـع نشـده اسـت.1 و انسـان در 
ا َدعاُ�<2 را   دن اإِ  

َطّرَ ُمصنْ
ْ
�جُ ال �ي حج

ُ �نْ �ي ّمَ
أَ
ایـن حـال مضطربانـه آیـه ی >ا

بخوانـد و بـر سـوء حـال خـود بگریـد و از خداوند طلـب رفع غم 
نمایـد.

مىزنمهرنفسازدستفراقتفرياد
آهاگرنالهزارمنرساندبهتوباد

چهکنمگرنكنمنالهوفريادوفغان
کزفراقتوچنانمکهبدانديشتوباد

روزوشبغصهوخونمىخورموچوننخورم
چونزديدارتودورمبهچهباشمدلشاد

تاتوازچشممنسوختهدلدورشدی
اىبساچشمهیخونينکهدلازديدهگشاد

ازُبنهرمژهصدقطرهیخونبيشچكد
چونبرآرددلمازدستفراقتفرياد
و  نمایـد  سـجاد؟ع؟  امـام  بـه  تأسـی  آخـر  شـب  در   ،

ً
سـابعا

پـروردگار  بـه درگاه  و  را ببخشـد  و مالـی عبـاد  مظالـم ِعرضـی 

ُه 
َ
َر الّل �نَ ا عنَ

َ
ل ُ� �نَ

َ
ْر ل �نَ عنْ ُ ْم �ي

َ
ا�نَ َو ل َ ْهُر َرَمصن َ ُه  سث حنَ  َع�نْ

َ
َ�ل

اَل رسول اهلل؟ص؟: َم�نِ  ا�نْ َ 1- »�ق
� .« )اقبال األعمال )ط. القدیمة(، ج1، ص270(

َ
ل

2-النمل : 62.
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کـه بـر  عرضـه بـدارد: »بـار الهـا، مـن از همـه ی مظالـم بندگانـت 
کریمانـه از مظالـم بی شـمار  گذشـتم، تـو نیـز  عهـده ی آنـان بـود 
کـه  مـن بگـذر.« و در ایـن امـر آن چنـان ُمصـّر و مطمئـن باشـد 
قبولـی  و عامـت  بگیـرد.  رئـوف  از خداونـد  را  جـواب مثبـت 
اعمـال ظهـور صفـات متقیـن و خاشـعین در ظاهـر و باطـن او 

اسـت؛ چنانکـه بعـدا بـه آن اشـاره خواهـد شـد.

شب و روز عید فطر
»عیـد« در لغـت بـه معنـای بازگشـت بعد از انصراف اسـت1  
بـه رعایـای  کـه موالیـی  گفتـه می شـود  ایامـی  بـه  و اصطاحـًا 
خـود بـار عـام می دهـد؛ زیـرا پادشـاهان در سـایر اوقـات همـه 
کسـی صلـه ای می دادنـد، در  بـه  گـر  ا را نمی پذیرفتنـد و  کـس 
کـس را  مقابـل عملـی بـود. ولـی ایشـان در ایـام عیـد اواًل همـه 
و  بـود  کرمشـان  حـد  در  آنـان  صله هـای  ثانیـًا  و  می پذیرفتنـد 
نـه عمـل رعّیـت. نکتـه ی دیگـر آن کـه در ایـام عیـد، دوسـتان 
دشـمنان.  نـه  و  می شـدند  مشـّرف  خـود  مـوالی  ماقـات  بـه 
کـه از جملـه ی  کـه در عیـد فطـر  بـر ایـن اسـاس، بایـد ببینیـم 
اعاظـم اعیـاد امـت اسـام اسـت، چگونـه بـه بـارگاه موالیمـان 
روز  نه تنهـا  روز  ایـن  کـه  باشـیم  توجـه داشـته  و  وارد می شـویم 
اخـذ مـزد اسـت، بلکـه روز اخذ جوایز اسـت.2 و در نظر داشـته 

1- مفردات، ص593.
اِس 

َ ال�نّ ی 
َ
ل اإِ ِهِه  ْ َو�ج �جِ ُل  �جِ

�قْ ُ �ي ه؟ص؟ 
َ
الّل َرُسوُل  اَل: َکا�نَ  َ �ق ٍر؟امهع؟  ْع�نَ َ �ج �جِیي 

أَ
ا »َع�نْ   -2

�نِ  اِط�ي َ �ي
َّ ال�ث َمَرَد�قُ  �قْ 

َّ
ل عنُ ا�نَ  َ َرَمصن ْهِر  َ سث اُل 

َ
ِهل َع 

َ
َطل ا  دنَ اإِ اِس، 

َ ال�نّ َر  َ َمْع�ث ا  َ �ي وُل:  �قُ �يَ
�نَ

اِر 
َ ال�نّ َوا�جُ  ْ �ج

أَ
ا �قْ  �قَ ِ

ّ
ل عنُ َو  ْحَمهقِ  الّرَ َوا�جُ  ْ �ج

أَ
ا َو   ِ ا�ن َ �ن حجِ

ْ
ال َوا�جُ  ْ �ج

أَ
ا َو  َماِء  الّ�َ َوا�جُ  ْ �ج

أَ
ا َح�قْ  �قِ

�نُ َو 
ِم�نَ  ُه 

َ
الّل ُهُم  �قُ ْع�قِ ُ �ي اُء  َ �ق ُع�قَ ْطٍر  �نِ َد ُکّلِ  ِع�نْ ِه  �ي �نِ ِه 

َ
ِلّل َو َکا�نَ  َعاُء 

ُ
الّد �جَ  �ي حجِ اْس�قُ َو 
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کـه بـه فرمـوده ی خداونـد، او خـود جایـزه ی روزه داران  باشـیم 
کم تـر از آن قانـع نباشـیم. خـاّص اسـت،1 پـس بـه 

طبـق روایـات، شـب عیـد سـعید فطـر در ارزش و عظمـت 
بـه  قـدر  شـب های  ماننـد  بایـد  و  نیسـت2  قـدر  شـب  از  کمتـر 
عبـادت و نمـاز سـپری شـود. عمـده ی دسـتورات ایـن شـب 
شـب  دسـتورات  عمـده ی  شـده.  ذکـر  ادعیـه  کتـب  در  عزیـز 
کدورت هـا  گـر هنـوز چیـزی از  عیـد فطـر اسـتغفاری اسـت تـا ا
شـب  ایـن  در  الهـی  عـام  بـار  برکـت  بـه  اسـت،  مانـده  باقـی 

شـود. برداشـته 
مرحـوم سـید در اقبـال بـه نکاتـی دربـاره ی اعمـال روز عیـد 
خـود  بـه  سـالک  دادن  نمـره  آن  اولیـن  کـه  می نماینـد  اشـاره 

ْعِط 
أَ
ُهّمَ ا

َّ
ٍر؟ الل �نِ

عنْ ٍل؟ َهْل ِم�نْ ُمْ��قَ �قٍ َهْل ِم�نْ َسا�أِ
َ
ل �يْ

َ
اٍد ُکّلَ ل َ اِدیي ُم�ن َ �ن ُ اِر َو �ي

َ ال�نّ
 َ

وِدیي �نُ اٍل  ّوَ َ اُل سث
َ
ِهل َع 

َ
َطل ا  دنَ اإِ َ��قَّی   .

ً
ا �ن

َ
ل �قَ ُمْمِ�ٍك  ْعِط ُکّلَ 

أَ
ا َو   

ً
ا �ن

َ
ل ٍ �نَ �ق �نِ ُم�نْ ُكّلَ 

ٍر؟امهع؟:  ْع�نَ َ �ج و  ُ �ج
أَ
ا اَل  َ �ق ّمَ 

ُ �ث  . �قِ رنَ َا�أِ حج
ْ
ال ْوُم  َ �ي ُهَو  �نَ ْم  

ُ
ك ِ رن َوا�أِ َ �ج ی  

َ
ل اإِ ُ�وا  اعنْ �نِ 

أَ
ا و�نَ  ِم�نُ ُموأْ

ْ
ال

)الکافـي )ط.  َراِهم.« 
َ

الّد  �
َ
ل َو  ِر  �ي ا�نِ

َ �ن
َ

الّد �قِ  رنَ َا�أِ حج �جِ  َ ِهیي َما  ِدِ�  �يَ �جِ ِسیي  �نْ �نَ یي  ِ دن
َّ
ال َو  َما 

أَ
ا

ص86( ج 4،  اإلسـامیة(، 
))رســول  ه.«   �جِ یي   رنَ ْ �ج

أُ
ا ا  َ �ن

أَ
ا َو  لِیي  ْوُم  الّصَ ی 

َ
َعال �قَ اَل  َ �ق ِه؟ص؟ 

َ
الّل َرُسوُل  اَل  َ »�ق  -1

ــه روزه از ان مــن اســت و مــن  ک ــد فرمــوده اســت  کــرم؟ص؟ فرمــود: خداون ا
پــاداش آن هســتم.- مــن ال یحضــره الفقیــه، ج2، ص75، بــاب فضــل 

الصیــام...(
َح  ْص�جِ ُ �ي َ��قَّی  ا�قٍ 

َ
َصل �جِ ْطِر  �نِ

ْ
ال ِد  ِع�ي �قَ 

َ
ل �يْ

َ
ل یي  ْح�يِ ُ �ي ؟امهع؟  �نِ ْ ُحَ��ي

ْ
ال �نُ  ْ �ج  ُّ َعِلیي »َكا�نَ   -2

یي  ْع�نِ َ �ي �قٍ 
َ
ل �يْ

َ
ل  ِ ُدو�ن �جِ  َ ِهیي َما   ، َّ �نَیي ُ �ج ا  َ �ي وُل:  �قُ َ �ي َو   �ِ َمْ��جِ

ْ
ال �نِیي  ْطِر  �نِ

ْ
ال �قَ 

َ
ل �يْ

َ
ل �قُ  �ي �جِ

َ �ي َو 
گرفـت  مـی  احیـا  نمـاز  بـا  را  فطـر  عیـد  )امـام سجاد؟ع؟ شـب  ْدر.«  �قَ

ْ
ال �قَ 

َ
ل �يْ

َ
ل

کـرد و مـی  تـا صبـح مـی شـد. ایشـان ایـن شـب را در مسـجد بیتوتـه مـی 
کمتـر از شـب قـدر نیسـت.- إقبـال األعمـال )ط.  فرمـود: فرزنـدم ایـن شـب 

الثاثـون...( و  السـادس  البـاب  ص274،  ج1،  القدیمـة(، 



ݤ اݤ�ن اݤݤرݤݤکݤݤ  ݣݣرݤم�ن لݤ و اعمال ماه ݣݣم�ب ݪݭݭݭݭݭݭݪݪݔ اݤى �ن 68      ݣݣݣݣݣݣ�ن

کدامیـن مقـام و مرتبـه در میـان میهمانـان  کـه امـروز در  اسـت 
کدامیـن جایـزه را دارد؛  مـوال قـرار دارد و از مـوالی خـود انتظـار 
زیـرا هرچنـد عیـد فطـر بار عـام الهی اسـت و همـه ی روزه داران 
بـه  جوایـز  انـواع  ولـی  هسـتند،  خـود  پـروردگار  کـرم  میهمـان 
مراتـب معرفـت میهمانـان اسـت؛ چنان کـه وقتـی بزرگـی را بـه 
او  همراهـان  همـه ی  می کننـد،  دعـوت  پادشـاهی  میهمانـی 
کـرام  کـرام می نماینـد، ولـی ا -حتـی اسـب و اسـترش- را نیـز ا

کـس در خـور مقـام او اسـت. هـر 
تعییـن  در  کـی  ما خـود  المراقبـات  در  السـالکین  جمـال 
مرتبـه ی قبولـی روزه و تعییـن جایـگاه خـود در میـان میهمانـان 
کرائم اخاق  گـر ایمـان و  مولـی در عیـد فطـر بیـان می فرماینـد: ا
کـه اولـی بـر دل می نشـیند و دومـی در  ی یـک حقیقتنـد  دو رو
عامـت  بارزتریـن  بنابرایـن  می گـردد،  آشـکار  رفتـار  و  اخـاق 
اهـل  میـان  در  خـود  جایـگاه  تعییـن  و  روزه  قبولـی  مرتبـه ی 
بـه  اتصـاف  مرتبـه ی  الهـی،  میهمانـان  از  خـواص  و  معرفـت 

کرائـم اخـاق اسـت.
امـام صـادق؟ع؟ مـکارم اخـاق را در ده صفـت1 خاصـه 

 ِ ا�ق
َ
ل �نْ

�أَ
ْ
َمكَاِرِم ال ُ� �جِ

َ
ّ�َ ُرُسل ّلَ �نَ َه َعرنَّ َو �جَ

َ
�نَّ الّل اَل: اإِ َ ِه؟ع؟ �ق

َ
ِد الّل �جِیي َع�جْ

أَ
1- »َع�نْ ا

ٍر َو  �يْ
ِلَك ِم�نْ �نَ �نَّ دنَ

أَ
ُموا ا

َ
َه َو اْعل

َ
اْحَمُدوا الّل َ ْم �ن

ُ
ك �ي �نْ َکا�نَ�قْ �نِ اإِ

َ ْم �ن
ُ

َ�ك �نُ �نْ
أَ
وا ا ِح�نُ اْم�قَ َ �ن

�نَ  َو  �ي �قِ �يَ
ْ
َر�قً ال َ َکَرَها َع�ث

دنَ اَل �نَ َ َها �ق �ي ِه �نِ �يْ
َ
ل وا اإِ

�جُ
َه َو اْرعنَ

َ
وا الّل

ُ
ل
أَ
اْسا َ ْم �ن

ُ
ك �ي �نْ �نِ

ُ
ك � �قَ

َ
�نْ ل اإِ

اَعهقَ  �جَ
َّ َر�قَ َو ال�ث �يْ

عنَ
ْ
اَء َو ال �نَ ِ َو الّ�َ �ق

ُ
ل حنُ

ْ
َم َو ُ�ْ��نَ ال

ْ
ِحل

ْ
َر َو ال

ْ
ك

ُّ َر َو ال�ث �جْ
اَعهقَ َو الّصَ َ �ن �قَ

ْ
ال

َو  ْد�قَ  الّصِ َها  �ي �نِ اَد  رنَ َو  َر�قِ  َ َع�ث
ْ
ال َصاِل  حنِ

ْ
ال  �ِ ْعَد َهدنِ َ �ج ُهْم  ْع�نُ َ �ج َرَوى  َو  اَل  َ �ق ُمُروَء�قَ 

ْ
ال َو 

ــد عــز و جــل پیامبرانــش را  .« )امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: خداون هقِ َما�نَ
�أَ

ْ
َداَء ال

أَ
ا

بــه مــکارم اخــاق ممتــاز فرمــود، پــس شــما نیــز خــود را بــدان بیازماییــد، 
کنیــد و بدانیــد  گــر در شــما مــکارم اخــاق وجــود داشــت، خــدا را شــکر  ا
گــر در شــما نبــود پــس از خــدا مســئلت نماییــد  کــه ایــن از نیکــی اســت، و ا
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َر 
ْ

ك
ُّ َر َو ال�ث �جْ

اَعهقَ َو الّصَ َ �ن �قَ
ْ
�نَ  َو ال �ي �قِ �يَ

ْ
که عبارت اسـت از: »ال نمودند 

.« و  ُمُروَء�قَ
ْ
اَعهقَ َو ال �جَ

َّ َر�قَ َو ال�ث �يْ
عنَ
ْ
اَء َو ال �نَ ِ َو الّ�َ �ق

ُ
ل حنُ

ْ
َم َو ُ�ْ��نَ ال

ْ
ِحل

ْ
َو ال

کـه در ایـن صفـات  سـالک در روز عیـد بایـد محاسـبه نمایـد 
پـروردگار  میهمانـی  بـه  ورود  و  صیـام  مـاه  از  قبـل  بـه  نسـبت 
را  خـود  مقـام  ترتیـب  بدیـن  اسـت،  داشـته  پیشـرفت  چقـدر 
در میـان صائمیـن بشناسـد و اسـتغفاری بـا معرفـت بـه درگاه 

الهـی داشـته باشـد.
کـه  اسـت  فطـره  زکات  پرداخـت  طریقـه ی  دوم  مطلـب 
هرچنـد بـر عهـده ی سرپرسـت خانواده اسـت، ولی بنـا بر آن که 
صدقه به هر دسـتی بگردد انفاق مسـتقل محسـوب می شـود، 
آن  اهـل  بـه  فطـره  زکات  و  صدقـات  رسـاندن  در  اسـت  بهتـر 

کـه واسـطه ی خیـر ماننـد صاحـب خیـر اسـت. فعـال بـود 
فطـر  عیـد  اعیـاد،  میـان  در  هرچنـد  آن کـه  پایانـی  مطلـب 
خـود  دل  اعمـاق  در  مؤمـن  ولـی  اسـت،  نشـاط  و  جایـزه  روز 
کهـن دارد و بنـا بـر توصیـه ی سـید نبایـد چنـدان خـوش  غمـی 
زمـره ی  در  او  عمـل  نامـه ی  کـه  نمی دانـد  اواًل  زیـرا  بگذرانـد؛ 
و  می گـردد،  عرضـه  موالیـش  محضـر  بـه  روزه داران  کدامیـن 
کـه بـه برکـت مـاه صیـام و در غـل  ثانیـًا بـه خاطـر داشـته باشـد 
و زنجیـر بـودن شـیاطین و ضیافـت مـوالی رحیـم و ودود خـود، 
گذشـت و از  یـک ماهـی در امـن و آسـایش و انـس بـا محبـوب 

کــه ده  کنیــد. ســپس حضــرت مــکارم اخــاق را برشــمرد  و بــدان رغبــت 
ــر، شــکر، حلــم، خــوش خلقــی، دســت و دل  ــود: یقیــن، قناعــت، صب ــا ب ت
ایــن ده خصلــت،  از  پــس  برخــی  و مردانگــی.  غیــرت، شــجاعت  بــازی، 
کــرده انــد.- الکافــي )ط. اإلســامیة(،  راســتگویى و امانــت داری را هــم ذکــر 

ص56( ج2، 
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فـردا، اوسـت و حمـات شـیاطین و ابالسـه؛ تـا چگونـه بتوانـد 
امـاره  نفـس  تسـویات  بـر  و  برآیـد  آنـان  بـا  جنـگ  عهـده ی  از 
تنهایـی  از  مغمـوم  سـالک  کـه  اسـت  بهتـر  لـذا  و  شـود.  فائـق 
امـام  از  خـود  غربـت  یـاد  بـه  و  باشـد  شـیطان  مکایـد  و  خـود 
کـه در چنیـن روزی می بایـد بـه امامـت  زمانـش؟جع؟ باشـد، 
و  جمالـش  یـت  رؤ از  ولـی  می کـرد،  عیـد  نمـاز  خـود  مـوالی 
بهره منـدی از بـرکات وجـودش محـروم اسـت و چـه غصـه ای 

بی سـرپناهی... و  یتیمـی  غربـت  و  غریبـی  از  باالتـر 
سينهامزآتشدل،درغمجانانهبسوخت

آتشىبوددراينخانه،کهکاشانهبسوخت
تنمازواسطهیدورِىدلبربگداخت

جانمازآتشهجِرُرخجانانهبسوخت
هرکهزنجيرسرزلِفگرهگيرتوديد

شدپريشانودلشبرمِنديوانهبسوخت
سوزدلبين،کهزبسآتشواشكم،دلشمع

دوشبرمن،زَسِرِمْهر،چوپروانهبسوخت
چونپياله،دلمازتوبهکهکردمبشكست

چونُصراحى،جگرمبىمىوپيمانهبسوخت
ماجراکمکنوبازآ،کهمراَمرُدِمچشم

خرقهازسربهدرآوردوبهشكرانهبسوخت
آشنايان،نهغريباست،کهدلسوزمنند

چونمنازخويشبرفتم،دِلبيگانهبسوخت
خرقهزهدمرا،آِبخراباتببرد

خانهعقلمرا،آتشُخمخانهبسوخت
َتركافسانهبگوحافظومىنوشدمى

کهنخفتيمشبوشمعبهافسانهبسوخت
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کنـد و بـا مـوالی  کـه لحظاتـی را بـا خـود خلـوت  و چـه بهتـر 
خـود زمزمـه ای داشـته باشـد.

اىآفتابسوزان!مىسوزداندرونم
يكساعتمبگنجان،درسايهیعنايت

دراينشبسياهم،گمگشتراهمقصود
ازگوشهاىبرونآى،اىکوکبهدايت!

ازهرطرفکهرفتم،جزوحشتمنيفزود
زنهارازاينبيابان!وينراهبىنهايت!
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گرفتن  برخی توصیه های غذایی برای روزه 
گرما در فصل 

فضـای  در  مبـارک  مـاه  در  بهداشـتی  توصیه هـای  هرچنـد 
گـرم و بلنـد  گـر در روزهـای  مراقبـات معنـوی نمی گنجـد، ولـی ا
ایـن ایـام تغذیـه ی درسـتی نداشـته باشـیم، توفیـق معنـوی مـا 
و  از دسـت مـی رود.  مـاه عزیـز  ایـن  روزهـا و شـب های  نیـز در 
�نِی  ْوُم   الّصَ َهاِد  حجِ

ْ
ال لُ   صنَ �نْ

أَ
»ا می فرماینـد:  صـادق؟ع؟  امـام  گرچـه 

گرفتـن  «؛1 یعنـی باالتریـن جهـاد و مبـارزه بـا شـیطان روزه  َحّرِ
ْ
ال

بـا  عبـادی  عمـل  مقـدار  هـر  و  گرماسـت،  حـرارت  شـدت  در 
مشـقت بیشـتری انجـام شـود اجـر بیشـتری دارد، ولـی هرچـه 
بیشـتری  مهارت هـای  می شـود،  سـخت تر  شـیطان  بـا  مبـارزه 
کـه سـختی اصلـی در روزه ی هنـگام  نیـز می طلبـد. از آن جـا 
تابسـتان تشـنگی اسـت، بـرای فائـق آمـدن بـر آن به چنـد نکته 

پیرامـون نحـوه ی افطـار و تنـاول سـحری اشـاره می شـود:
بسـیار  بـدن  گرمـا،  فصـل  در  خصوصـًا  افطـار،  هنـگام  در 
غـذا  بـا  همـراه  آب  نوشـیدن  شـرایط  ایـن  در  اسـت.  تشـنه 
سـو  یـک  از  کار  ایـن  زیـرا  نیسـت؛  پسـندیده  افطـار  هنـگام 
کراهـت دارد، و از سـوی دیگـر تـا غـذا دوره ی چنـد سـاعته ی 

1- بحار األنوار )ط. بیروت(، ج93، ص256.
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هضـم خـود را نگذرانـد جـذب بـدن نمی شـود و در تمـام ایـن 
مـدت احسـاس تشـنگی همچنـان باقـی می ماند. لذا کسـانی 
کـه هنـگام افطـار، آب و غـذا را بـا هـم می خورنـد، شکمشـان 
سـنگین می شـود ولـی تشنگی شـان برطرف نمی گـردد. توصیه  
یـا دو لیـوان آب ولـرم  کـه هنـگام اذان مغـرب یـک  آن اسـت 
بـه همـراه مقـداری عسـل، جرعه جرعه نوشـیده شـود و سـپس 
نمـاز مغـرب و عشـاء خوانـده شـود و پـس از آن غـذا میل گردد. 
کـه بیـن نوشـیدن آب و خـوردن غـذا  کار موجـب می شـود  ایـن 
حـدود نیـم سـاعت فاصلـه بیفتـد و در این فاصلـه، آب و مواد 

قنـدی طبیعـی جـذب بـدن شـود.
کـه به سـرعت قنـد خون را  عسـل از جملـه غذاهایـی اسـت 
تأمیـن می کنـد. لـذا نوشـیدن ایـن شـربت )آب ولـرم و عسـل( 
کـه بـه  گرسـنگی انسـان را  عـاوه بـر تأمیـن آب بـدن، احسـاس 

کـم شـدن قنـد خـون اسـت فـرو می نشـاند. واسـطه ی 
دو  الـی  یـک  حـدود  افطـار  از  پـس  اسـت  بهتـر  همچنیـن 
و  شـکم  نفـخ  موجـب  زیـرا  نشـود؛  خـورده  مایعـات  سـاعت 
سـنگینی معـده می گـردد و توفیـق عبادت در نیمه های شـب 

می کنـد. سـلب  انسـان  از  را 
در هنـگام سـحر، بهتـر اسـت غذاهـای سـاده میـل شـود و از 

غذاهـای پختـه شـده و گوشـت اسـتفاده نشـود.
و  سـبزی  خـوردن  بـدن،  آب  تأمیـن  بـرای  سـحر،  هنـگام 
میوه هـای فیبـردار مثـل خربـزه و هندوانـه بهتـر از خـوردن آب 
کی ها آرام آرام جذب بدن  اسـت. زیرا آب موجود در این خورا
تأمیـن می کنـد.  بیشـتری  مـدت  بـرای  را  بـدن  و آب  می شـود 
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امـا آب و مایعـات عـادی، بـه علـت جـذب سـریع در مـدت 
از بـدن دفـع می شـوند و در روزهـای بلنـد تابسـتان  کوتاه تـری 

موجـب تشـنگی انسـان از ظهـر بـه بعـد می شـوند.
تشـنگی  باعـث  سـحر،  هنـگام  چـرب  غذاهـای  مصـرف 
کمبود آب  انسـان در طول روز می شـود. این تشـنگی ناشـی از 

بـدن نیسـت، بلکـه ناشـی از بـاال رفتـن چربـی خـون اسـت.




