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 قرار گرفتن در مسیر بخشش ھاى خداوند

 عظمت دعاھاى معصومین

 آداب قرائت قرآن و دعا

 تدبر در قرآن
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 فھم معناى قرآن

 تدبر و فھم در قرآننمونه اى از 

 موانع فھم قرآن

 تعريف دعا

 شرايط دعا

 راز عدم اجابت دعاى خوبان

 پرسش و پاسخ

 خوش گمانى به خدا و تفاوت آن با بى مباالتى در دين

 دوستى براى خدا

 دعا در حال سجده

 يك عمل مجرب كه در حال سالك مؤ ثر است 

 شرايط باطنى دعا

 تحصیل حالت رقت ، خضوع ، اظھار ذلت ، خوش زبانى و...

 تھاى ماه رمضانساير مراقب

 داشتن حضور قلب در دعا

 مالكى براى انجام عمل بھنگام كسالت 

 خاصیت اشیاء و افعال

 تفاوت افطار كنندگان

 خوردن سحرى

 اى درك شب قدر و فطردعا بر

 شناخت شب قدر و درك فضیلت آن

 مراد از ديدن شب قدر و لذت آن

 افطارى دادن و خوردن

 امامت جماعت و وعظ

 آزمايش و اخالص در امامت و وعظ

 آداب وعظ و آفات زبان

 شب قدر

 قدرمراتب شب 

 آمادگى براى اين شب و دعا براى توفیق در آن

 انتخاب عمل براى اين شب ، تفكر و ياد خدا

 توسل به نگھبان اين شب 

 روشى براى ايجاد رقت قلب 
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 ساير اعمال شب قدر

 بستن وسوسه ھاى شیطان

 تفاوت قضاوت در مورد عمل خود و ديگران

 دعايى در شب بیست و ھفتم

 توضیح سراى فريب بودن دنیا

 ترجیح جانب امیدوارى بر ناامیدى در چنین اوقاتى

 پايان دادن شب قدر

 تالزم شرافت شب و روز

 ه رمضانفصل يازدھم : اعمال شب آخر ما

 عملى براى قبول شدن اعمال ماه رمضان

 ى از امام زين العابدين (علیه السالم ) در اين شب عمل

 آثار اين عمل

 محاسبه نفس 

 وداع با ماه رمضان

 توضیح وداع با ماه رمضان

 توبه

 روزمناجات با نگھبان 

 فصل دوازدھم : مراقبت شب عید فطر

 حقیقت عید

 گروھھاى مختلف در برابر عید

 شب اھمیت عبادت در اين 

 اعمال شب عید

 زكات فطره

 فصل سیزدھم : مراقبات روز عید فطر

 اعمال اين روز

 توسل

 غسل

 دعاى ندبه

 آداب نماز عید

 مناجات با امام زمان

 خوش گمانى به خداوند در اين روز

 به پايان بردن اين روز
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 والفصل چھاردھم : مراقبات ماه ش

 روزه ھاى اين ماه

 ذى القعده الحرام فصل پانزدھم : مراقبات ماه

 احترام اين ماه

 از پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و فضیلت توبه و استغفار توبه اى منقول

 روزه ماھھاى حرام

 شب مبارك نیمه ذى قعده

 ويژگى طاعت و عبادت اين شب 

 اعمال روز بیست و پنجم ، روز ((دحواالرض ))

 دو ركعت نماز در اين روز

 نعمت نصب كعبه و گسترش زمین

 جبعضى از اسرار عبادات ح

 سعى در جھت اخالص 

 آمادگى براى سفر

 مراعات توشه ، رفیق ، راھنما و سرپرست حاجیھا

 در مناسك حج ظاھرى قصد حج واقعى

 آداب زيارت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و اھل بیت (علیھم السالم )

 فصل شانزدھم : اسرار مراقبات ماه ذى حجه

 فضیلت اين ماه

 دھه اول ذى حجه

 نماز شبھاى دھه اول

 اعمال روز اول ذى حجه

 ساير اعمال دھه اول

 شب عرفه

 ب آنروز عرفه ، زيارت امام حسین (علیه السالم ) و آدا

 حكايتى كه داللت بر عظمت شاءن زيارت عاشورا مى نمايد

 مقدم كردن برادران دينى بر خود ھنگام دعا

 مراعات آداب دعا

 اعمال شب عید قربان

 اعمال روز عید قربان

 قربانى

 عید غدير
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و يگانگى نورى پیامبر اكرم صلى هللا علیه و آله و سلم و امیرالمؤ  پیوند بعثت و غدير

 منین علیه السالم

 گوشه اى از فضايل رسول اكرم ، امیرالمؤ منین و اھل بیت (علیھم السالم )

 فضايل پیامبر اكرم و اھل بیت (علیھم السالم ) در قرآن

 فضايل پیامبر اكرم و اھل بیت در ساير كتب آسمانى

 فضايل امیرالمؤ منین (علیه السالم ) بنقل از مخالفین اھل بیت 

 مشروح رويداد غدير

 اعمال شب عید غدير

 اعمال روز عید غدير

 فضیلت عید غدير

 واليت مطلقه

 ساير اعمال روز غدير

 داستانى از دوستدار امیرالمؤ منین

 به پايان بردن اين روز

 روز بیست و چھارم ، روز مباھله

 رويداد مباھله

 اعمال روز مباھله

 اعطاى انگشترى به فقیر در حال ركوع

 بیست و پنجم ماه

 بیست و نھم روز بیست و ششم ، بیست و ھشتم و

 روز آخر ذى حجه

 خاتمه

 مراعات اخالص و حفظ عمل از آفات 

 الق ، عبادات و...رعايت ظاھر و باطن ايمان ، اخ 

 مناجات با خدا
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 تقريظ مرحوم عالمه طباطبائى (ره ) بر كتاب المراقبات

 بسمه تعالى 

بزرگى و نعمتھا فقط از آن توست . خداوندا! پروردگارا! نامھاى نیك ، برترين نشانه ھا، 

ھمانگونه كه تو خود را ستودى تو را ستايش نموده و ھمانطور كه خود را مدح نمودى تو را 

مدح مى كنیم . بر بنده و رسولت محمد و آل او (صلى هللا علیه و آله و سلم ) درود مى 

گمراه ننموده و رحمت خود فرستیم . پروردگارا! از تو مى خواھیم دلھاى ما را پس از ھدايت ، 

 را نصیبمان سازى كه فقط تو داراى بخشش فراوانى .

Pچند سطرى درباره كتاب اعمال سال 

تاءلیف پیشواى طايفه ، حجت حق ، آيت هللا ، مرحوم  )۱(

مى نويسیم نه با اين ھدف كه اين كتاب  -قدس هللا روحه  -حاج میرزا جواد آقا ملكى تبريزى 

گرانسنگ يا مؤ لف بزرگ آن را بستايم ؛ زيرا اين كتاب درياى لبريزى است كه در سنگ و 

است كه بلنداى زياد شخصیت او را ھیچ پیمانه نگنجد و مؤ لف آن پیشواى واال مقامى 

از رسیدن به مقصد،  مقیاسى قابل اندازه گیرى نیست ، و ناتوانى ، عذرى موجه ، و ياءس 

 براى استراحت كافى است ؛

بلكه با ھدف تذكر به برادران و دوستان و سروران صادق و با صفا. كه ((تذكر براى مؤ منین 

 )۲(».سودمند است 

برادرانم ! زندگى دنیا بازيچه اى بیش نبوده و زندگى حقیقى سراى آخرت است . انسان در 

به  زندگى پست دنیا وظیفه اى جز آماده شدن براى زندگى آخرت ، پیمودن راه نزديكى

خداوند، پیشه كردن بندگى و تواضع در مقابل خدا ندارد. حجابى بین او و پروردگارش نیست . 

 و چاره اى جز ايستادن در پیشگاه خداوند نمى باشد.

بنابراين انسان بايد در جايگاه نیاز ايستاده و عالمت بندگى را در خود آشكار نمايد؛ به پروردگار 

زرگى و عظمت او شود و با نامھا و صفات نیكوى او و عزت روى نموده و متوجه ساحت ب

بوسیله دعا به او نزديكى جويد؛ و با مراقبت در روزھا و شبھاى مختلف و ماھھا و سالھا به او 

متوسل و خود را در مسیر وزش بادھاى انس و نسیمھاى قدس او قرار دھد. چنانكه فرمود 

ى شما نسیمھايى از رحمتھاى پروردگار مى (صلى هللا علیه و آله و سلم ): در طول زندگان

 وزد، بھوش باشید! به آن رو كنید و به آن پشت نكنید.

۹ 
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بجان خودم سوگند، روش گذشتگان مقرب و روندگان راه بندگى ، يعنى محمد و آل پاك او و 

ساير پیامبران ، راستگويان ، شھدا و صالحین ھمین بوده است . و آنان چه ھمراھان خوبى 

 ھستند.

كتابى كه پیش رو داريد از بھترين كتابھايى مى باشد كه در اين زمینه نگارش يافته است . در 

اين كتاب لطايفى كه اھل واليت خدا از آن مراقبت نموده و نكات ظريفى كه در دل سرگشتگان 

محبت خدا خطور نموده و تمام مطالبى كه مربیان درباره عبادت خدا فھمیده اند، وجود دارد. 

خود بر آن سیراب و او را  وند مرقد مؤ لف بزرگ آن را نورانى ، از بارانھاى رحمت و بخشش خدا

 به پیامبر و آل پاك او ملحق نمايد.

 محمد حسین طباطبائى

 مقدمه مترجم

 بسمه تعالى

خواننده گرامى ! كتابى كه در پیش رو داريد حاصل عمر عارف باہلل و سالك الى هللا مرحوم 

سره مى باشد. او در اين كتاب عالوه بر  میرزا جواد آقا ملكى تبريزى قدس  آيت هللا حاج

يادآورى و ذكر مھمترين اعمال و مراقبات سال و ذكر نكاتى درباره سیر و سلوك ، به 

مناسبتھاى مختلف در زمینه معارف اسالمى مباحث ارزنده اى دارد. مسائلى از قبیل : ذكر 

حقیقت قرآن ، آداب قرائت قرآن ، آداب و شرايط دعا، راز عدم  برخى از وقايع تاريخ اسالم ،

استجابت برخى از دعاى نیكان ، بعثت ، غدير، واليت ، اخالص ، ريا، عالمھاى مختلف ھستى 

 ، اسرار حج ، مباھله ، آداب وعظ، آداب افطار و سحرى ، حقیقت عید و آداب آن و...

سسه نشر اخالق مبنى بر ترجمه اين كتاب و  بنا به پیشنھاد آقاى ھاشمى مدير محترم مؤ

مشكور مترجمان ، ناقص و ھمراه با پاره  باين جھت كه ترجمه ھاى موجود آن ، با وجود تالش 

شروع و به خاطر مشغله ھاى فراوان و دقتى كه  ۷۲اى اغالط بود، اين ترجمه را از زمستان 

ه پايان بردم . در اين ترجمه كه تا حدى ب ۱۳۷۴در ترجمه داشتم با توفیق الھى آن را در بھار 

آزاد است سعى شده مقاصد مؤ لف بشكل جامع و مانع و با عباراتى سلیس و روان منعكس 

 شود. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

 # الزم به توضیح است كه ھمه پاورقیھا از مترجم مى باشد.

 و الحمد ہلل رب العالمین
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 ابراھیم محدث 

 ۱۳۷۴بھار 

 ندگى مؤ لف قدس سرهز

عالم عامل ، فقیه كامل ، اخالقى مھذب ، استاد باتقوا، مرحوم آيت هللا حاج میرزا جواد آقا 

ملكى تبريزى تحصیالت خود را در نجف اشرف نزد علماى برجسته عصر خود به پايان رسانید. 

، مشھور به مراتب سلوك و اخالق را از مظھر انوار ھدايت ، انسان ملكوتى ، استاد بزرگ 

مولى حسینقلى ھمدانى اخذ كرده و فضايل نفسانى را نزد او تكمیل نمود. در فقه و اصول 

شاگرد عالمه شیخ آقا رضا ھمدانى و ساير علما بود. سپس به ايران بازگشته ، در سراى 

 ساكن و مشغول به وظايف علمى و عملى خود گرديد.» قم مشرفه «ايمان 

درباره عالمات ايمان و آثار يقین مى گويند بود. آتش محبت خداى او مصداق بارزى از آنچه 

متعال و جانشینان او علیھم السالم چنان در دل شريفه زبانه مى كشید كه گويى قلب او پاره 

 اى از آتش بود.

از اين دنیا رحلت كرد. يكى از شاگردان او در رثايش قصیده اى  ۱۳۴۳او در روز عید قربان سال 

(از جھان ، جان رفت و از ملت ، پناه ) بود.  ده جواديه سروده كه ماده تاريخ وفاتش به نام قصی

 خداوند او را غريق رحمت خود بگرداند.

 تالیفات او عبارتند از:

 اسرار الصلوة . -۱

 سیر الى هللا معروف به رساله لقايیه . -۲

 المراقبات يا اعمال السنه (ھمین كتاب ). -۳

 ه .رساله اى در فق -۴

 رساله اى در اصول . -۵

 )۳(دو كتاب آخر چاپ نشده است .

 مقدمه مؤ لف
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

دودمان پاك او سالم كرده و بر آنان درود مى تنھا خدا را سزاوار ستايش دانسته و بر محمد و 

 فرستم .

خطاب به خود مى گويم : اى بنده پست بیكاره ! روزھاى زندگى تو از ھنگام تولد تا زمان مرگ 

، مانند ايستگاھھاى مسافرت تو به وطن اصلیت مى باشد. ھمان جايى كه خلق شده اى تا 

پروردگار، سرپرست و مالكیت تو را به اين  در آن ساكن شده و زندگى جاويد داشته باشى . و

سفر فرستاده است تا فوايد زياد و كماالت انبوه و بى شمارى را كه خرد خردمندان و دانش 

دانشمندان و تصور حكیمان تمام آنھا را نمى توانند بفھمند بدست آورى . فوايدى از قبیل : 

فرمانروايى و شوكت ، و شكوه و رسیدن به روشنايى و زيبايى ، شادمانى و نعمت ، بلكه 

زيبايى و كمال . اگر در پى خوشنودى او بوده ، و بدنبال ھدايت او حركت كرده و سفارشات او 

گونه ھاى  را انجام دادى به سودھاى كالن و فراوانى مى رسى كه كسى قادر به شمارش 

ا ندارد. كسى آن آن نیست ؛ چه رسد به شمارش تك تك آنھا. و كسى توان تصور بزرگى آن ر

 را نديده و درباره آن چیزى براى ما نقل نشده است .

 از دو راه مى توان اين مطلب را اثبات كرد: با دلیل عقلى و دلیل نقلى .

 دلیل نقلى عبارت است از آيات و روايات زير:

ھیچكس نمى داند به پاداش نیكوكاريش ، چه نعمت و لذتھاى بى نھايت كه روشنى بخش «

اگر نعمتھاى خداوند را بشماريد، نمى «و .» است ، براى او مخفى (ذخیره ) شده است ديده 

در ھر روز جمعه نعمتھاى «و در روايات متواتر آمده است : » توانید تمام آنھا را بشماريد.

خداوند «و در حديث معراج است كه : » بھشت دو چندان شده و اين مطلب پايانى ندارد.

ر ھر روز ھفتاد بار به آنھا (اھل بھشت ) مى نگرم . در ھر بار با آنان متعال مى فرمايد: د

 .»سخن گفته و دارايى آنان را ھفتاد برابر مى گردانم 

دلیل عقلى اين است كه : از زمانى كه خداوند ماديات را در اين دنیا آفريده تاكنون به آن نظر 

وجود دارد. با سنجش اين جھان با  نیفكنده است . با اين وجود اين ھمه نعمت در اين دنیا

جھان آخرت كه جھان نزديك شدن و ديدار او مى باشد به اين نتیجه مى رسیم كه نعمتھاى 

 آن جھان و قابل مقايسه با نعمتھاى دنیا نیستند.

بعضى از دانشمندان خداشناس گفته اند: چیزھايى كه در بعضى از جھانھاى آخرت مى 

ازى و زندگى مى باشند. گويا زندگى در آن جوشیده و فوران باشد، ھمگى سرشار از بى نی
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مى كند. جريان زندگى آنھا فقط از يك منبع سرچشمه گرفته و اينطور نیست كه چیزى مثال 

مى باشند؛ ولى  باشد. بلكه تمام اين چیزھا از يك جنس » باشد يا فقط ((باد» گرم«فقط 

نوشیدنى و شیرينى و ھر چیزى كه  جنسى كه در آن ھر مزه اى احساس مى شود؛ مزه

مزه اى داشته باشد؛ و نیز نیروى ھر چیزى كه نیرويى داشته باشد (در ھمان يك جنس يافت 

مى شود)؛ و نیز بوى تمام چیزھاى خوشبو؛ رنگ تمامى رنگھا، و تمام آوازھاى زيبا و 

انطور كه آھنگھاى موزون موسیقى ؛ و تمام چیزھايى كه حس مى شود. و تمام اينھا ھم

 گفتیم در يك حالت غیر مركب و بسیط مى باشد.

زيرا اين حالت حالتى حیوانى و عقلى مى باشد كه در برگیرنده تمام حاالت پیش گفته است 

و تمام اين حاالت در اين حالت وجود دارد، بدون اين كه بعضى از اين حاالت با بعضى ديگر 

را از بین ببرد. بلكه تمام اين حاالت در ھمان  مخلوط شود و عده اى از اين حاالت عده ديگرى

 يك حالت محفوظ و موجود است كه گويا ھر كدام از اين حاالت بتنھايى وجود دارد.

بنابراين فكر كن ؛ اى انسان ! تو در رابطه با منافع اين دنیاى زبون در حركات و سكنات خود 

را كسب نمايى . بھمین جھت  آنگونه عمل مى كنى كه سود بیشترى برده و منافع بیشترى

چیزھايى را انتخاب مى كنى كه مزيت و برترى بیشترى داشته باشد. بلكه از اين ھم باالتر، 

بخاطر آب و غذا و رختخواب بھتر خود را خسته و وقتت را صرف مى كنى ؛ در حالى كه بخوبى 

ى نبوده و مى دانى كه از اين خستگى بجز تفاوت كمى بدست نمى آيد كه آن ھم ھمیشگ

 بزودى از بین مى رود.

پس چرا در رابطه با آخرت خود اينگونه نیستى ، با وجود اين كه نعمتھاى آخرت پايدار و جاويد 

نیستند. مثال اگر كااليى را جھت تجارت خريده  بوده و نعمتھاى اين دو جھان با ھم قابل قیاس 

يدى ، استفاده تو دو چندان مى و سپس متوجه شوى كه اگر بجاى آن ، كاالى ديگرى مى خر

بود، اندوھگین و ناراحت شده و خود را سرزنش مى كردى كه چرا از اين مطلب غافل بودم ؛ و 

تصمیم مى گرفتى كه از اين به بعد بى گدار به آب نزنى . ولى اگر در تجارت آخرت ھفتاد برابر 

جماعت در مسجد جامع  سود يا بیش از آن را از دست بدھى غمگین نمى شوى . مثال نماز

با امامت عالم باتقوا بخصوص اگر جمعیت زيادى به او اقتدا كرده باشند، ثواب آن ھزاران بار 

بیش از نماز فراداى در خانه است . با اين وجود در مورد آن كوتاھى كرده و براى از دست دادن 

 آن حتى باندازه يك دھم از دست دادن مال دنیا ھم ناراحت نمى شوى .

باعث اين ھمه سستى چیزى جز ضعف ايمان است ! بترس از اين كه اين ايمان ضعیف را در 

از دست داده و با بد عاقبتى و بى ايمانى از دنیا  -بخصوص در سختیھاى مرگ  -ترسھاى زياد 

بروى . خود را براى مجازات بزرگتر بودن خواست دنیا از خواھش آخرت آماده نموده و اين 
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كسى كه صبح كند و ھمت و خواست بزرگتر «یه السالم ) را بیاد آور كه : سخن معصوم (عل

او دنیا باشد پیوند خود را با خداوند بريده و خداوند چھار چیز را در قلب او جايگزين مى نمايد: 

غمى كه ھیچگاه از او جدا نشود، كارى كه ھیچگاه از آن فراغت نیابد، فقرى كه ھیچگاه به 

پیوند خود را با خدا بريده «و از اين عبارت كه » رزويى كه به پايان آن نرسد.بى نیازى نرسد و آ

 غافل مشو كه اين خود مجازات بسیار بزرگى است .» است 

اى عاقل ! اين ضرر و بدبختى بزرگ را در ترازوى عقل خود با ھر ضرر دنیايى كه تصور مى 

اره مصیبت خود در زمان مھلت شود مقايسه كن و ببین آيا بین اين دو نسبتى ھست . درب

بینديش ؛ فرصتھا را از دست نداده و براى روز افسوس و پشیمانى و طوالنى بودن روز قیامت 

خود  و ترسھاى آن خود را آماده كن . از عذاب ، انتقام و مجازات سخت روز قیامت بر نفس 

اى پروردگار و «بگو  گريه كن ؛ نفسى كه در اين دنیا به نعمت و آسايش عادتش داده اى . و

آقا و موالى من ! از چه چیزى به تو شكايت كنم و براى كدام فرياد بكشم و گريه كنم ! براى 

درد عذاب و شدت آن ! يا بخاطر طوالنى بودن عذاب و مدت آن ! يا از عقرب و مار يا از گرز 

سفر شوى و با انجام شايد از اين تفكر پندى گرفته و با توبه راستین آماده » آھنین و زنجیر!

نیكیھا گناھان را از بین ببرى . زيرا پروردگار ما را خیلى دوست داشته و گناھانمان را مى 

بخشد. خداوندى مھربان و سپاسگزار كه توبه را پذيرفته ، با پاداشھاى زياد از خوبیھاى كم 

 رابر نیكى مى كند.سپاسگزارى نموده ، لغزشھا را از بین مى برد و گناھان را تبديل به چند ب

اى كم خرد بى ادب و ديوانه اى كه امروز و فردا مى كنى ! اى كسى كه كارھاى «و بگو: 

زشت تو باعث بدبختیت مى شود! چه زمانى اين كارھا پايان مى يابد و چگونه ! چرا اين ھمه 

چى و سستى و كسالت و كارھا را به آينده واگذار نمودن و امروز و فردا كردن ! اين سرپی

شورش و انكار و كفران نعمت چرا! چرا به ضعیفى بدن ، نازكى پوست و باريكى استخوانت 

رحم نمى كنى ! چگونه مى توانى با اين ترسھاى بزرگ روبرو شده و فشارھاى زياد تحمل 

و لباسھاى » قطران «نمايى ! بدنى كه ھمیشه بھترين لباسھا را مى پوشید، وقتى كه 

شیاطین در كند و زنجیر شود و در چاه آتش خیلى عمیقى كه زيورآالت آن آتشین پوشیده و با 

آھن است انداخته شود، چه حالى خواھد داشت ! چاھى كه نوشابه آن آب بسیار گرم و 

آب بسیار گرمى روى سر آنھا ريخته مى شود كه امعا و احشا و «چرك آلوده به خون است . 

چه سختى و گرفتارى بد و .» ن براى آنھا مھیاست پوست آنھا را مى گدازد. و گرزھاى آھنی

 چه عذاب دردناك و چه مجازات سخت و رسواكننده اى .

آيا تو نبودى كه در دنیا با امثال خودت مسابقه مى گذاشتى ؛ به اعیان و اشراف حسد ورزيده 

ته و با ثروتمندان و عزيزان چشم ھم چشمى كرده و فخر مى فروختى و از ندارى و ذلت پیوس

 غصه مى خوردى .
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ھنگامى كه تو را در زنجیر و دستبند به دست با چھره سیاه و چشم كبود به صف محشر 

بیاورند و ببینى ديگران چنین نیستند چه حالى خواھى داشت . به چپ و راست خود مى 

در آن روز بعضى از چھره ھا شاداب بوده و به پروردگارشان مى نگرند. در «نگرى و مى بینى 

آنان لباس امان از عذاب پوشیده و .» روز بعضى از چھره ھا تابان ، خندان و خوشحال است آن 

تاج عظمت و پادشاھى بر سر گذاشته اند. فرشتگان رحمت گرداگرد آنان را فرا گرفته و در 

شادى و ناز و نعمت بسر مى برند. و زنان سیاه چشم و جوانان زيباى بھشتى آنان را احاطه 

اى پروردگار و آقا و موالى من ! فرض كن بر حرارت آتشت صبر «ا نمى گوئى : مى كنند. آي

كردم ولى چگونه مى توانم كرامت تو را ببینم و باز ھم صبر كنم و در حالى كه به بخشیدن تو 

 .»امیدوارم چگونه مى توانم در آتش بمانم 

ن دارى بايد به دستورات اگر به خدا، رسول او و كتابى كه بر رسول خود نازل كرده است ايما

الھى عمل كرده و با تمام توان جھت رفع مصیبتھاى بزرگى كه بر خود وارد كرده اى تالش 

 كنى . مبادا شیطان تو را با كرم خداوند فريب داده و يا فريب حلم و بردبارى خدا را بخورى .

سانى را كه فريب زيرا حلم او گرچه زياد است ولى مجازات او نیز شديد است . آيا عاقبت ك

آيا نديده اى كه خداوند با قوم عاد چه كرد! و نیز ارمیھا را «حلم خدا را خوردند نشنیده اى ! 

كه داراى قدرت و عظمت بودند (چگونه كیفر داد) (شھر ارم ) كه ھیچ كجا شھرى به زيبايى و 

اى سنگى براى استحكام و بزرگى و تنعم آن نبود. و نیز به قوم كه سنگ را شكافته و كاخھ

خود مى ساختند (چه كیفر سختى داد)! و نیز فرعون صاحب قدرت و سپاه فراوان (را چگونه 

آيا بیاد نمى آورى كه خداوند با » در دريا غرق كرد) كسانى كه در زمین ظلم و طغیان كردند!

آنان كه شنبه ايھا چه كرد، ھنگام خواب انسان بودند ولى صبح خود را میمون و خوك يافتند يا 

شب در سالمتى كامل بودند ولى صبح از جھنم سر درآوردند! آيا نمى ترسى كه تو نیز مانند 

 آنان باشى .

چگونه از شبیخون و خوارى ايمن شده اى ! كسى كه از مرگ در خواب مى ترسد چگونه مى 

ندين خوابد! كسانى كه مواظب اعمال خود بوده و در طاعت خدا تالش مى كردند، در ھر روز چ

بار صورتھاى خود را بدقت بررسى مى كردند كه ببینند آيا بحال خود باقى مانده يا از ستم و 

سرپیچى سیاه شده است . با اين اوصاف كسانى كه در امور دينى سھل انگار ھستند، خود 

را به فراموشى زده و در انجام گناھان و سرپیچى خداوند جدى ھستند چه سرنوشتى 

 خواھند داشت !

نابراين الزم است براى بھره مند شدن از رحمت و بخشش فورا اقدام كنى . خطاھايى را كه ب

در گذشته مرتكب شده اى جبران نموده و آماده تعمیر قبرت شوى . اگر در توبه صادق بوده و 
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در تدارك گذشته و بازگشت تالش نمايى خواھى ديد كه درھا به روى تو باز بوده و لغزشھايت 

فته شده است ؛ پروردگار به تو روى آورده ، گناھان تو را محو نموده ، زشتیھا و ناديده گر

گناھان را تبديل به چند برابر خوبى نموده و تو را به درجات بلندى مى رساند؛ و مانند پدر و 

مادرى مھربان و دوستى دلسوز و عاشق تو را پذيرفته با تو با مھربانى سخن گفته جواب 

و حجابھاى عقلت را برطرف مى نمايد؛ تو را ملحق به دوستان عاقل خود  مثبت به تو داده

نموده و پرده ھاى بین تو و خودش را برمى دارد؛ با تو بخوبى سخن گفته و تو را گرامى 

 خواھد داشت . كه اوست سلطان سالطین و مالك مالكھا.

قه مند است ؛ بشتاب بشتاب ! كه خداوند بخشنده اى مھربان و سرورى دوستدار و عال

 بخشايشگرى نیكوكار، دوستى نزديك و نزديكى است كه اجابت مى كند.

و مژده ، اى عاقل و با معرفت و صاحب نظر و اختیار! كه راه رونده بسوى او نزديك است . او 

خود را از خلق خود نمى پوشاند مگر اين كه آرزوھاى مردم خداوند را از آنان بپوشاند. بنابراين 

خواھشھاى نفسانى را رھا كن . كه او داراى بزرگى ، زيبايى ، نیكى و بخشش  آرزوھا و

 است . و بسوى او بشتاب كه دوستى نزديك و نزديكى است كه اجابت مى كند.

عقل و دل را بیدار كرده ، انكار و دشمنى را ترك نما و به طرف آن آقاى بخشنده حركت كن . 

 اضر و آشكار است .ھمان پروردگار بندگان و جھانیان كه ح

و اى نفس ! بدان كه مى توانى نزديكى و رضايت او را در مدت يك روز بلكه در يك ساعت و يك 

لحظه بدست آورى ؛ بشرط اين كه بداند نیت تو در ترك غیر خدا و قصد ديدار او صادقانه و پاك 

 ست نه غیر آن .است . زيرا او حاضر است نه غايب ؛ روآورنده است نه روگردان ، و مشتاق ا

اى «آيا فرمايش خداوند به حضرت عیسى (علیه السالم ) را نشنیدى كه به آن حضرت فرمود: 

عیسى ! چقدر چشم بدوزم و با بھترين شكل ، بندگانم را بخوانم ولى آنھا به طرف من 

اگر كسانى كه به من پشت «آيا اين حديث قدسى را نشنیده اى كه (خداوند فرمود): » نیايند.

كردند، مى دانستند كه چگونه در انتظار آنان ھستم و چه اشتیاقى به بازگشت آنان دارم از 

 »شوق من مى مردند و اعضاى بدن آنھا از ھم جدا مى شد.

بنده من ! قسم به حق تو بر من كه من «نیز روايت شده است كه خداوند متعال مى فرمايد: 

آه ، آه از تاءسف و » نیز مرا دوست بدار. تو را دوست دارم ، قسم به حق تو بر من ، تو

كه امر خدا را اطاعت ننمودم ؛ در حق خود «افسوس و آه از زيان و آه از نابودى و آه از بال! 

 .»ستم كرده و وعده ھاى خدا را مسخره كردم 
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و اگر چنین ھمتى ندارى ، با تالش و كوشش و با نرمى مداراى با نفس و سخت نگرفتن به 

يع شدن و بیھوده گذشتن اوقات جلوگیرى كن . تا بدين ترتیب به انجام خیرات عادت خود از ضا

كنى . زيرا خیر، عادت است . و از شر بپرھیز كه پرھیز از آن عبادت است . و مبادا كه ھمیشه 

در غفلت از خداوند بسر برى كه در اين صورت از حیوانات و از پست ترين مردم پست تر 

 خواھى بود.

مى توان از روزھاى سال مراقبت كرده و براى يك بار بعضى از اعمال سال را انجام  بآسانى

 داد. و من در اين كتاب بطور اختصار مھمترين اعمال وارده و الزمترين مراقبات را مى نويسم .

يقین داشته باش كه ھیچگاه نمى توانى ظاھر خود را اصالح نمايى مگر با اصالح باطن . زيرا 

مال قلب است . و از ھمین رو است كه از قلب صالح جز عمل صالح و از قلب سرچشمه اع

فاسد جز عمل فاسد برنمى آيد. بنابراين مھمترين كارھا اصالح قلب است . و قلب از ملكات 

نفسانى پیشین و خطورات قلبى تاءثیر مى پذيرد. خطورات قلبى نیز از محسوسات و ملكات 

گیرد. اكنون اگر كسى نتوانست قلب خود را از اين راه  نفسانى و خلق و خوى سرچشمه مى

اصالح كند، چاره اى جز كوبیدن دِر لطف و بخشش خداى كريم و رحیم (براى توفیق ، تاءيید و 

ھدايت ) نخواھد داشت . بھمین جھت اگر كسى واقعا بفھمد كه نمى تواند نفس و قلب خود 

و خود را مانند كسى ببیند  -روردگار خود ندارد را اصالح نمايد و چاره اى جز درخواست رحمت پ

و خود و دل و عمل و  -كه در درياى عمیقى در حال غرق شدن يا در آتش گرفتار شده است 

كارش را به خدا سپرده و به عنايت او خوشبین باشد حتما نجات يافته ، سعادتمند شده و به 

نشده ، بخشنده اى است كه بخل خواسته خود مى رسد. زيرا او توانايى است كه ناتوان 

: مبارزه با فريب -و چه خوب گفته اند  -نورزيده و امینى است كه خیانت نمى كند. و گفته اند 

ھاى نفس و شیطان پايانى ندارد مگر اين كه عجز خود را بخوبى درك كرده و صادقانه به 

 خداوند پناه بريم .

ح ، قلب ، بدن ، ايمان و عمل را به خداوند پس بايد عمل خود را به خدا سپرده ، باطن ، رو

 تسلیم نمايد كه خداوند در حق كسى جفا و خیانت نمى كند.

آنگاه فرض كند كه در مقابل خداوند متعال ايستاده و در حالى كه بدون واسطه با او در حال 

اى او بر» نه «و گفتن كلمه  -خواھد بود » نه «سخن گفتن است به او مى گويد: آيا پاسخ تو 

واى بر من ! واى بر من ! و بفريادم » نه «سپس بگويد: اگر بگويى  -سنگینتر از كوھھا باشد 

 برس ! بفريادم برس !

سپس درباره خوارى رد خداى متعال در جمیع ابعاد و آثارش ، در عقل و روح و بدنش فكر كرده 

د: واى بر عقل من اگر و آنگاه براى تمام اين مصیبتھا يكى پس از ديگرى گريه كند و بگوي
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پروردگار و آقاى من آن را بپوشاند! عقل من چه حالى خواھد داشت اگر نتواند به مقام نور، 

شرف ، حضور، آبرومندى و منزلت داشتن نزد خدا و رسیدن به مقام فرماندھى فرشتگان و 

گ امین وحى خدا بودن برسد؛ عبادت كننده ھواى نفس ، مطیع خوك شھوت و خدمتگزار س

غضب شده و نتواند به ھمسايگى بھترينھا و نزديكى پروردگار جھانیان برسد؛ و سرانجام 

 ماھیت انسانى او تغییر كرده و تبديل به شیطانى گمراه كننده و فريبكار شود.

 -و اين مجازات به روح او مى رسد  -سپس مجازات سختى را كه ھمان رد خداى متعال باشد 

د: واى بر روح من اگر خداوند به او پناه نداده و نتواند به خدا بپیوندد؛ از را در خاطر آورده و بگوي

مجلس انس او طرد شده ، او را به قسمت صدرنشین بھشت راه نداده و در جھنم با شیاطین 

 ھمراه شود!

سپس قلبش را بیاد آورده و بگويد: واى بر قلب كسى كه مثل قلب من باشد؛ ھنگامى كه از 

تى بخشنده اى كه احسان او فراوان است منع ، به شیطان مايل و دلداده اين ياد خدا و دوس

چنین «دنیاى پست شود؛ بطورى كه تمام ذكر و فكرش دنیا بوده و عاقبت در چاه آن بیفتد! 

كسى مانند سگى است كه اگر او را تعقیب كنى ، زبان خود را بیرون مى آورد و اگر او را ترك 

از تاريكى معصیت سیاه شده ، به جاى ياد خدا خود را به » مى آورد. كنى زبان خود را بیرون

فراموشى زده ، به جاى علوم به وسوسه ھا روى آورده و در نھايت بر دل او مھر خورده و راه 

 نجاتى براى او باقى نماند!

سپس بر اعضاى بدنش يكى پس از ديگرى بگريد و خطاب به سِر خود بگويد: اى سر! اگر 

مان تو را در دنیا عذاب و تو را تبديل به سر میمون و خوك نمايد يا روى تو را سیاه خداى رح

كرده و در میان جھانیان رسوايت نمايد يا چشمت را كور يا گوشت را كر يا زبانت را الل يا تو را 

بدريخت نمايد چه حالى خواھى داشت ! آيا نديده و نشنیده اى كه خداوند بر بسیارى از 

ن خشم گرفت و باين شكل آنھا را عذاب نمود. يا آتشى بر آنھا فرو فرستاد و در دنیا عصیانگرا

جھنم فرستاد! آيا نمى ترسى كه مجازات تو را به پس  آنھا را سوزاند و سپس آنھا را به آتش 

 از مرگ واگذار نمايد كه بسیار ناگوارتر و سخت تر است !

ظر و اختیار! چرا احوال قبر و پوسیدگى و پس اى صاحب عقل و شناخت و داراى راءى و ن

كرمھا و مصیبت ھاى آن را در خاطر نمى آورى ! ھنگامى كه در خاك مدفون شده ، خاك 

گوشت تو را خورده و كرمھا در بینى تو وارد شوند؛ مردمك چشم بر چھره افتاده ، قیافه تمیز، 

كه صورتت در گل فرو رفته و در زمین زيبا و لطیف تو تبديل به ھیزم زيادى شود. و عالوه بر اين 

 مدفون شده است ، ذلت ، فالكت ، شكستگى ، بال و شكنجه ھم ببینى .
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در آينه عقلت زيبايى صورتت را ديده و در مورد بد قیافگى و زشتى خود تاءمل كن و از مصائبى 

رت و كه پس از مرگ بر تو وارد مى شود پند و اندرز بگیر. سپس فكرت را متوجه عذاب آخ

پوست بدن و درون «كه  -جھنم نموده و درباره آب بسیار گرمى كه بر سرت ريخته مى شود 

بینديش ! در آتشى  -.» آنھا (امعا و احشا) را مى سوزاند. و گرزھاى آھنین براى آنھاست 

بسیار سوزان كه عمق آن زياد است انداخته مى شوى ! آتشى كه زيورآالت آن آھن و نوشابه 

 ان و چرك آلوده به خون است !آن آب جوش

و بدين ترتیب بر تمام اعضاى بدنش يكى پس از ديگرى گريه كرده و در خاطر آورد اگر اھل 

عذاب باشند چه بالھايى را بايد تحمل كنند. و اگر بخواھد مى تواند ھر شبى بر يكى از 

كه  -بر خود اعضاى بدنش بگريد. ھمچنین مى تواند نوحه امام سجاد (علیه السالم ) را 

 بخواند. -آن را با نظم و نثر روايت كرده است » ُزَھرى «

در يكى از شبھا ھم بر كمى حیات خود گريه كند. باين ترتیب كه ابتدا احسان خدا را نسبت 

به خود و بردبارى طوالنى و خوبى و لطافت درخواست او در دعوت به خلوت و نزديكى و 

س چگونگى برخورد خود با آن پروردگار بزرگ را در خاطر مجلس انس خود را بیاد آورده و سپ

آورده و ببیند در مقابل اين گرامیداشتھاى بزرگ چه وظیفه اى دارد. بر مروت ، حیا و وفاى خود 

گريسته و بگويد: واى از كار زشت و سرافكندگیم ، از رسوايى و كمى حیايم ! اين پروردگار و 

ا، حاكم حاكمان و بخشنده ترين بخشندگان است كه مرا آقا و نعمت دھنده من ، مالك مالكھ

دعوت به ذكر، ھمنشینى و انس با خود مى كند؛ در حالى كه مالك مالكھا، بى نیازترين بى 

 نیازھا و پروردگار زمین و آسمان است .

ولى من قبول اين گرامیداشتھاى بزرگ را بر خود سنگین مى دانم ؛ در حالى كه من ذلیلترين 

، فقیر از ھمه جھات ، بلكه فقر محض ورشكسته ، در گرو نعمتھاى او، موجود بعنايت او، ذلیلھا

 زنده به حیات او، روزى خور او، مسامحه كار و مجرم در رابطه با خدمت به او مى باشم .

به من فرصت داده و با پوشش خود بديھاى مرا پوشانده و با شناخت خود مرا گرامى داشته و 

مايى نموده ، و رفتن به طرف بخششھاى خود را بر من آسان نموده است . مرا براه خود راھن

در راه نزديك شدن به خود قرار داده و با نعمت خود دوستى و محبتش را به من آشكار نموده 

است . براى دعوت به مجلس بخشش خود و انس گرفتن با مناجات خود گرامیترين مخلوقات 

انش را فرستاده است . و براى گرامیداشت من به يك نعمت در نزد خود و محبوبترين بندگ

اكتفا ننموده و نعمتھاى ديگر را از من سلب نكرده بلكه پیوسته نعمتى را بر نعمت ديگر اضافه 

نموده تا اين كه با فرستادن فرشته اى در ھر شب براى دعوت من ، مرا محترم داشته است . 

ده و برخورد زشتى با او داشته ام ؛ بر چیزھايى كه ولى من جواب خوبیھاى او را با بدى دا
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موجب خشم او مى شده حريص بوده و با سرعت كارھايى را كه دور از رضايت او بوده انجام 

 داده و براى بدست آوردن خوشنودى او سرعت نگرفته ام .

ا از خدا اندك او خشمگین بوده و در حالى كه مشغول گناه بودم پاداش نیكوكاران ر» روزى «از 

 خواسته ، انتظار رحمت و نعمتھاى بزرگ را از او داشته و خود را از مجازات ايمن مى دانستم .

انا ہلل و انا الیه راجعون ! چه مصیبت بزرگى كه مجازات آن نیز بزرگ است ! واى از رسوايى ، 

كه آن را از  كم حیايى و بى وفايى ! چرا در حضور او گناھان كبیره را انجام دادم ؛ در حالى

كوچكترين آفريدگان او پنھان مى كردم و چرا در حالى كه ھمراه من بود مالحظه او را نكردم . 

او بديھا و گناھانم را پوشانید ولى احترام اين پوشش را نگه نداشتم . آه از سیه روزى من در 

نم در حالى كه پیمانھا و لحظه ورود بر او! با چه رويى با او ديدار كنم ! با چه زبانى با او نجوا ك

سوگندھا را بعد از محكم نمودن آنھا شكستم . ھنگامى كه او را خواندم در خطاھا فرو رفته 

بودم ولى دعوتم را اجابت فرمود؛ در حالى كه احتیاجى به من نداشت . در حالى كه با او 

لى از او روى بیگانه بودم مرا دعوت كرد ولى من به او پاسخى ندادم ؛ به من روى نمود و

گرداندم . واى از كار زشت من و بدكاريم ! چگونه جراءت كردم و چطور خود را فريب دادم ! 

 خدايا بخاطر اين كارھاى بسیار زشت و اين حاالت دردناك و بد به فريادم برس !

قسم به عزت و بزرگیت اى آقا و موالى من و اى پناھگاه و نجات دھنده من ! اگر پوست من 

نست عذاب تو را تحمل كند و نیرويى داشتم كه مى توانستم مجازات تو را تحمل مى توا

نمايم ، از تو نمى خواستم مرا ببخشى بلكه بخاطر خشمى كه بر خود دارم و پستى خودم ، 

از تو مى خواستم مرا عذاب و مجازات نمايى كه چرا بعد از اين گرامیداشتھاى بزرگ از اوامر تو 

ه او روى آوردى ولى او بعد از اين ھمه لطف از تو روى گردانده و به تو سرپیچى كرد. تو، ب

را براى » توبه «پشت كرد چه پروردگار مھربان ، چه بردبارى بزرگ و چه لطف فراوانى دِر 

عاصیان پست و تجاوزگران خطاكارى مانند من گشود، از بازگشت آنان جلوگیرى ننمود، به توبه 

 گناھان درگذشته و آنھا را تبديل به چند برابر اعمال شايسته گردانید. كننده وعده قبول داد؛ از

و در يك كالم ، بايد در ابراز حقیقت جنايات خود و بخششھايى كه مى داند از طرف 

پروردگارش به او شده ، جديت نمايد. تا بدين وسیله تاءسف و وجد و گريه او بیشتر شده و 

 د از بخشش خداوند شود.سبب نازل شدن رحمت و بھره مندى خو

از مھمترين مھمھا توسل پیدا كردن در آخر ھر شب به پناھان آن شب و حامیان پیروان پیامبر 

(صلى هللا علیه و آله و سلم ) كه از معصومین (علیھم السالم ) ھستند، نیز سالم نمودن بر 

نمودن اعمال ،  آنان مى باشد و درخواست شفاعت آنان از او در پیشگاه خداوند براى قبول

تبديل بديھا به خوبى و خواستن اين مطلب كه او را در نظر داشته ، او را در دسته و گروه و 
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دعوت كنندگان خود قرار داده و از خدا بخواھند از او راضى شده ، او را قبول نموده و او را به 

ان قديمى آنان قرار معصومین (علیھم السالم ) ملحق نمايند. و او را از شیعیان نزديك و دوست

 دھند.

 فصل اول : مراقبات ماه محرم

 مصايب امام حسین (علیه السالم )

بحكم دوستى و وفا و ايمان  -كه رحمت خدا بر آنان باد  -سزاوار است حال دوستان آل محمد 

به خداوند بلند مرتبه و بزرگ و رسول كريم ، در دھه اول محرم تغییر نموده و در دل و سیماى 

آثار اندوه و درد اين مصیبتھاى بزرگ و دردناك را آشكار نمايند. بايد مقدارى از لذائذ  خود،

زندگى را كه از خوردن و نوشیدن و حتى خوابیدن و گفتن بدست مى آيد ترك نموده و مانند 

كسى باشند كه پدر يا فرزند خود را از دست داده است . نبايد احترام خود و نزديكانشان 

را بیش از خود،  -رحمت خداوند بر آنان باد  -است كه خدا و پیامبر و امامش  باشد و الزم

 فرزندان و نزديكانش دوست داشته باشد.

بگو اگر پدران و پسران خود را بیش از خدا و رسولش و جھاد در راه «خداوند متعال مى فرمايد: 

انجام داده (و شما پشیمان و او دوست داريد، منتظر باشید تا خداوند مطلب مورد نظر خود را 

 »).زيانكار شويد

مى خورد. و تا جائى  يكى از فرزندان كوچكم در دھه اول محرم فقط نان خالى و بدون خورش 

كه مى دانم كسى به او نگفته بود كه اين كار را انجام دھد و گمان مى كنم سرچشمه اين 

 كار دوستى باطنى او بود.

دھه اول اين كار را انجام بدھد، بايد در روز تاسوعا، عاشورا و  حال اگر كسى نتواند در تمام

شب يازدھم نان خالى بخورد. و در روز عاشورا، تا عصر خوردن ، آشامیدن و حتى سخن گفتن 

و ديدار با برادران دينى را ترك كرده و آن روز را روز گريه و اندوه خود  -مگر آن كه الزم باشد  -

ه اول ، ھر روز امام حسین (علیه السالم ) را با زيارت عاشورا زيارت قرار دھد. و نیز در دھ

نمايد. و اگر مى تواند مراسم عزادارى آن حضرت را در منزل خود با نیتى خالص برپا نمايد، بايد 

ھمین كار را بكند. و اگر نمى تواند، در مساجد يا منازل دوستانش به برپايى اين مراسم كمك 

ا از مردم بپوشاند تا به اخالص نزديك شده و از خودنمايى دور شود. و ھر كرده و اين مطلب ر

 روز مقدارى از اوقات خود را در مكانھاى عمومى به عزادارى بپردازد.
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نیز بايد بخاطر  -رحمت خدا بر آنان باد  -مواسات با امام حسین (علیه السالم ) و اھل بیت 

. ولى از اين مطلب ھم نبايد غافل شد كه صدمات ظاھرى كه به آن حضرت وارد شد، باشد

صدمات ظاھرى كه بر آن حضرت (علیه السالم ) وارد شد، در مورد ھیچكدام از پیامبران و 

جانشینان آنان و حتى در مورد ھیچیك از جھانیان شنیده نشده است ؛ بخصوص تشنگى 

آن آمده است كه حضرت (علیه السالم ) كه در احاديث قدسى و غیر قدسى چیزھايى درباره 

انسان توان تصور آن را نیز ندارد. ھمچنین مصیبتھايى مانند شھید شدن اھلبیت و اسارت 

حرمش ، گويا او با محبوبش پیمان بسته بود بخاطر خوشنودى او كشته شدن را با انواع آن از 

یر غقبیل سر بريدن ، كشتن از زير گلو، كشتن با شكنجه و با گرسنگى و تشنگى و اندوه و 

اينھا، تحمل كند. ولى با اين ھمه شادمانى و نشاطى بجھت آشكار شدن نورھاى زيبايى و 

عظمت خداوند و شوق ديدار با او و رسیدن به ذات مقدسش به او مى رسید كه آن سختیھا 

 را آسان مى نمود.

چه  بلكه سختى آن را به لذت تبديل مى نمود. يكى از ياران او در اين رابطه مى گويد: ھر

شرايط بر امام (علیه السالم ) سخت تر مى گرديد، سیماى او برافروخته تر و خوشحال تر 

مى شد. ولى بھر حال درد و اندوه سختیھا و مصیبتھايى كه بر جسد مبارك حضرت (علیه 

 السالم ) و بر دل اھل بیت محترم او وارد شد و ھتك حرمت ظاھرى او انسان را مى كشد.

بايد كارھايى را كه مناسب اين مصیبت بزرگ است ، بخاطر مواسات با آن  بنابراين دوستانش

حضرت (علیه السالم ) در اين مصیبت ، انجام دھند؛ بگونه اى كه گويا اين مصیبت بر خود، 

عزيزان و فرزندان يا خويشان آنان وارده شده است . زيرا امام (علیه السالم ) بفرموده جدش 

سلم ) سزاوارتر از آنان نسبت به خودشان مى باشد و باين جھت كه (صلى هللا علیه و آله و 

او اين مصیبتھا را پذيرفت و وجود شريف خود را فداى پیروان خود نمود تا آنھا را از عذاب دردناك 

رھايى بخشد. فرزندان و عزيزان خود را يتیم نموده ، به اسارت حرم و زنان ، و زينب و سكینه 

رضايت داده و اصغر و اكبر و برادران و دودمان خود را سر بريد، تا  -ان باد كه سالم خدا بر آن -

پیروانش را از گمراھى و پیروى گمراه كنندگانى كه ھالكت شده و ديگران را به ھالكت مى 

كشانند نجات داده و بدين وسیله آنان را از گناھان بزرگ و آتش رھايى بخشد؛ پیروانش را از 

انیده و از نوشیدنیى كه ظرف آن با مشك مھر شده است ، به آنھا تشنگى روز قیامت رھ

بنوشاند. بنابراين بحكم وفا و مواسات كه از صفات عالى انسانى است ، الزم است كه ھمان 

چیزى را كه امام (علیه السالم ) به آنان عنايت كرده است ، آنان نیز به امام (علیه السالم ) 

مام (علیه السالم ) خود را فداى آنھا نمود آنان نیز خود را فداى تقديم نموده و ھمانگونه كه ا

او نمايند. و حتى اگر چنین كارى را نیز انجام بدھند باز ھم بخوبى با او مواسات ننموده اند. 

زيرا وجود شريف او قابل مقايسه با ديگران نیست . باين جھت كه او مانند پیامبر (صلى هللا 
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سلم ، علت آفرينش تمام موجودات و آقا و سرور تمام مخلوقات و علیه و آله و سلم ) و 

 پیامبران و فرشتگان نزديك به خداوند بوده و محبوب خداوند و محبوبِ محبوبِ اوست .

نیز با گفتارى صادقانه و با زبان حال بگويد: آقاى من ! كاش بجاى تو تمام اين بالھا بر سر من 

شان و فرزندان من بجاى خويشان و فرزندان تو كشته و آمده و فداى تو مى شدم ! كاش خوي

سر شیرخوار مرا مى بريد! كاش  -كه لعنت خدا بر او باد  -اسیر مى شدند! كاش تیر حرمله 

فرزندم ، على بجاى فرزند تو قطعه قطعه مى شد! كاش جگر من از شدت تشنگى تكه تكه 

ى شد! كاش من درد اين جراحتھا مى شد! كاش از شدت تشنگى دنیا بر چشمم تیره و تار م

را تحمل مى نمودم ! كاش آن تیر به گلوى من مى نشست ! و جان مرا مى گرفت ! كاش 

خانواده و خواھران و دختران من در ذلت اسارت افتاده و آنھا را مانند كنیزان در شھرھا گردانده 

كنجه مى شدم ولى ولى خويشان تو در خوارى و ذلت نمى افتادند! كاش وارد آتش شده و ش

 اين مصیبتھا به شما وارد نمى شد.

اگر اين سخنان را صادقانه بگويى ، تو را پذيرفته و بخاطر مواسات راستین با بزرگوارترين 

سادات تو را در جايگاه راستگويان با آنان ھمنشین مى گرداند. ولى جدا از فريبكارى با اين 

: حاضرم اين بالھا را بجاى امام (علیه  سخنان بپرھیز زيرا ممكن است وقتى مى گويى

السالم ) تحمل نمايم ، حال و دل تو بمقدار كمتر از يك صدم آن را ھم تصديق نكرده و در موقع 

امتحان جز مقدار كمى از اين ادعاھا قبول نشود. و در اين صورت بجاى اين كه به جايگاه صدق 

ات منافقین مى رسى . پس اگر مى و درجه صديقین برسى به ذلت دروغ و پايینترين درج

بینى كه نمى توانى اين گونه با امام (علیه السالم ) مواسات نمايى ، ادعاھاى دروغ را از 

خود دور كرده و خود را خوار نكن و فقط بگو: كاش با تو بوده ، در مقابل تو كشته شده و به 

نیستى ، مرض دل خود را سعادت بزرگى مى رسیدم . و اگر مى بینى باين مقدار ھم معتقد 

كه ھمان دوستى اين دنیاى پست و میل و اعتماد به زندگى آن و فريب خوردن به زيبايیھاى 

اى يھود! اگر گمان مى كنید «آن است ، معالجه كرده و اين فرمايش خداوند متعال را بخوان : 

 )۴(»فقط شما دوستان خدايید و اگر راست مى گويید، آرزوى مرگ كنید.

و در آخر روز عاشورا زيارت تسلیت را بخواند، و روز عاشورا را با توسلى كامل به حمايت كننده 

يان رسانیده و در توسل ، اصالح و پناه آن روز كه از معصومین (علیھم السالم ) مى باشند بپا

 عزادارى را خواسته و از كوتاھى خود معذرت بخواھد. حال و پذيرش 

 ساير اعمال دھه اول

يكى از اعمال مھم ، دعاى اول ماه است . و بجھت اينكه اول اين ماه اول سال بوده و از  - ۱

جات و رسیدن به امور طرف ديگر دعاھاى قبل از وقت نیز تاءثیر خاصى در برآورده شدن حا
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مھم دارد، اين دعا تاءثیر زيادى در سالمتى و دورى از آفات دينى و دنیايى آن سال و بھبودى 

حال و بدست آوردن نیكیھا دارد. و دعايى كه براى اول ماه در اقبال روايت شده دعاى بسیار 

 مفیدى براى مطالب مذكور است .

ھايى را كه در اين شب وارد شده بمقدار حال و بھتر است در شب اول ، بعضى از نماز - ۲

» قل ھو هللا احد«حداقل دو ركعت نمازى را كه شامل حمد و يازده بار  -توانايى خود خوانده 

، بعد از آن دعايى را كه پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بعد از اين نماز -است 

و فرداى آن روز را روزه بگیرد. در روايت آمده خوانده است و در كتاب اقبال نقل شده بخواند 

است : كسى كه چنین عملى را انجام دھد، مانند كسى است كه بمدت يك سال كارھاى 

 خوب انجام داده و تا سال آينده محفوظ خواھد بود.

روزه روز سوم در روايت آمده است : حضرت يوسف (علیه السالم ) در اين روز از چاه خارج  - ۳

گر كسى اين روز را روزه بگیرد، خداوند مشكل او را برطرف نموده و سختیھا را بر او شد. و ا

 آسان مى نمايد.

روايت شده : مستحب است تمام ماه را روزه بگیرد. و در مورد روزه روز تاسوعا و عاشورا  - ۴

و روايت مخصوص داريم اما احتیاط اين است كه روز عاشورا را روزه نگیرد ولى از خوردن 

آشامیدن تا عصر خوددارى نمايد و آنگاه چیزى بخورد يا بیاشامد بجھت اين كه امام حسین 

(علیه السالم ) و ياران حضرت در عصر از غصه ھاى اين دنیاى پست رھايى يافتند و در ھنگام 

عصر سعادتمند شده و به مطلوب خود كه عبارت بود از ديدار خداوند بزرگ ، رسیدند. و شايد 

جھت است كه دوستان عزادار آن حضرت (علیه السالم ) در عصر اين روز غم و غصه بھمین 

 آنھا كاھش پیدا كرده و از بین مى رود.

 دو نكته

غیر از زيارتھا و  -(الف در ساير اعمال شب و روز عاشورا، از قبیل نمازھا و دعاھاى آن 

خته و پرداخته مخالفین اشكالھايى وجود دارد. و ممكن است اين اعمال سا -نمازھاى آن 

شیعه باشد. مواردى مانند استحباب سرمه كشیدن و غیر آن ؛ و حتى اگر از معصومین 

(علیھم السالم ) نیز روايت شده باشد، باز ھم انجام مراسم عزادارى و صلوات فرستادن بر 

ى است امام (علیه السالم ) و اصحاب او و لعنت نمودن كشندگان آنھا بھتر از انجام چیزھاي

 كه در آن روايات وارد شده است . زيرا در روايت بر اين اعمال نیز تاءكید شده است .

(ب از چیزھايى كه عقل آنھا را ھمراه با زيارت آن حضرت (علیه السالم ) الزم مى داند، زيارت 

 اھل بیت و ياران شھید اوست ؛ بخصوص با زيارتھايى كه وارد شده است .
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 رعايت اخالص

اين باب و غیر آن اھمیت دارد، اين است كه اين كارھا را بخاطر رسم و عادت انجام  آنچه در

نداده و سعى كنیم اين كارھا را با نیتى خالص و براى رضاى خدا انجام داده و در خلوص خود 

نیز صادق باشیم . زيرا كار كوچكى كه با نیت خالصانه صادقانه ھمراه باشد بھتر از كارھاى 

ه خلوص و صداقت در آن نباشد؛ حتى اگر چندين ھزار برابر باشد. و اين مطلب زيادى است ك

بخوبى از عبادتھاى حضرت آدم (علیه السالم ) و شیطان فھمیده مى شود، زيرا عبادتھاى 

چندين ھزار ساله شیطان او را از جاودانگى در آتش نجات نداد ولى يك توبه حضرت آدم (علیه 

و برگزيدن او شد. صدق در اخالص تنھا با لطف خاص خداوند در السالم ) باعث بخشش خطا 

بندگانش به وجود مى آيد. و اگر بنده فقط سعى خود را بكار گیرد و بفھمد كه نمى تواند به آن 

ام من يجیب المضطر اذا دعاه و دست يابد و در پى آن از خداوند كمك خواسته و اين آيه 

ا مى دھى و مشكالت او را حل مى كنى . شامل ؛ اى كسى كه جواب مضطر ريكشف السوء

حال او شود، درھاى عنايت پروردگار كريم بر او گشوده مى شود. زيرا او كريم و بخشنده 

 است . بخشش به بندگان مضطرى را كه درب او را مى كوبند دوست دارد.

نیت او وارد  مردم در در ھنگام انجام اعمال نیز بايد مواظب باشد كه رياء و دوستى ستايش 

نشود. و براى اينكه بفھمد رياء در نیتش وارد شده يا نه ، مى تواند بجاى اينكه مثال در خانه 

خود عزادارى را برپا كند در منزل دوست خود اين كار را انجام دھد بطورى كه مردم ندانند او 

ا مى كند و حال او در مجلس را برگزار كرده است . آنگاه ببیند حال قلب او از اين كار تغییر پید

سنگین بودن مخارج عزادارى و كمى آن يا خوشحالى او از شكوه مجلس يا سادگى آن 

متفاوت است ، در صورتى كه مردم بدانند كه او برپا كننده مجلس عزا مى باشد يا ندانند. و 

 »خوانى يا ((روضه » سخنران «اگر در تمام اين مسائل تفاوتى نديد، ببیند كه آيا دوست دارد 

را كه براى عزادارى دعوت مى كند از كسانى باشد كه معروف بوده و در مجالس اعیان و 

اشراف به ذكر مصايب امام (علیه السالم ) مى پردازند يا نه ؛ بخصوص در صورتیكه مصايبى را 

 كه غیر معروفین از امام (علیه السالم ) نقل مى كنند از منابع معتبر بوده و از اين جھت از

لحاظ شرعى بھتر باشد. و يا ببیند آيا براى او فرق مى كند كه اھل مجلس او از فقرا يا 

ثروتمندان باشند. و اگر در اين مالكھايى كه براى تشخیص رياء ذكر نموديم تاءمل كند مى بیند 

كه راه براى ورود رياء در عزاداريش بسیار وسیع مى باشد و براى بستن اين راه بايد عمل خود 

ا از ديگران بپوشاند و آن را مخفى نمايد؛ بدين شكل كه مجلس عزادارى را در منزل دوستش ر

را او برگزار نموده است . و تالش  منعقد نمايد و بگونه اى عمل كند كه كسى نداند مجلس 

كند عمل خود را از ھر جھت صحیح انجام دھد به اين ترتیب كه كسى را براى خواندن مصیبت 

ه باتقوا و در خواندن مصیبت راستگو باشد. و نیز در احترام به شركت كنندگان دعوت كند ك

فقیر و غنى براى او فرقى نكرده و براى احترام گذاشتن به آنان امتیازات دينى را رعايت كند نه 
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امتیازات دنیوى را. زيرا صحت اعمال اسرار زيادى دارد كه در قبول و افزايش پاداش آنھا مؤ ثر 

 است .

از جمله چیزھايى كه تاءكید شده اين است كه شب عاشورا تا صبح پیش قبر امام  - ۵

حسین (علیه السالم ) بماند. شیخ صدوق و شیخ طوسى از معصوم (علیه السالم ) روايت 

كسى كه در شب عاشورا، امام حسین (علیه السالم ) را زيارت نمايد و تا «نموده اند كه : 

د خداوند در روز قیامت او را برمى انگیزد در حالیكه آغشته بخون امام صبح در كنار قبر او بمان

حسین (علیه السالم ) بوده يا خداوند را در روز قیامت ديدار مى كند در حالیكه آغشته بخون 

 »خود مى باشد.

 بیست و يكم محرم

از شیخ مفید (رحمه هللا علیه ) روايت شده كه شب بیست و يكم محرم شب زفاف سرور 

تمام زنان جھان حضرت زھرا (سالم هللا علیھا) است و بھمین جھت روزه روز آن مستحب مى 

 باشد.

در استحباب روزه اين روز علماء اختالف دارند كه آيا مستحب مى باشد يا نه . ولى كسى كه 

مى داند خداوند چه نعمت بزرگى در اين شب شريف به دوستان خود و عموم مسلمین 

ى داند تمام خیراتى را كه در عالم گسترده شده از بركت وجود دوازده امام عنايت نموده و م

(علیھم السالم ) و ارشادات و اعمال و نورھاى مزار شريفشان مى باشد، بخصوص بركت انوار 

امام قائم كه خداوند متعال بواسطه او عنايات دينى و دنیايى خود را بر متدينین اين امت و 

ه ، و مى داند بوسیله او نور عدل الھى آشكار شده و ھیچ دين باطلى در بقیه امتھا تمام نمود

روى زمین باقى نخواھد ماند؛ و نیز منشاء تمام اين نعمتھا در ھمین شب است ، بايد در اين 

روز با روزه يا ساير عبادتھا و طاعات از بخشنده نعمتھا سپاسگزارى نمايد. و كسى كه چنین 

رعايت شعائر «د، امید است از كسانى باشد كه خداوند در اين آيه روزھايى را بزرگ مى دار

انیم با تقواى دل از آنان ياد كرده است . و بايد بد )۵(.»الھى برخاسته از تقواى دل است 

 رعايت اين امور بظاھر جزئى تاءثیر و پاداش مراقبتھاى انسان را افزايش مى دھد.

 پايان ماه

 با پايان اين ماه حرام ، انسان نیز از حمايتھاى الھى بیرون مى رود.

بھمین جھت بندگان حقوقى پیدا مى كنند. يكى از اين حقوق اين است كه بنده مى تواند با 

از معصومین (علیھم السالم ) است با خداوند، مناجات نمايد. در اين  واسطه پناه آن روز كه
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مناجات ابتدا به عدم شايستگى خود براى اين امنیت الھى اعتراف نموده و بگويد: بخاطر بدى 

كردار و انديشه ، سزاوار خوارى و عذاب دردناك تو بودم . اكنون كه با لطف خود مرا در اين ماه 

مان خود قرار دادى بعد از اين ماه نیز، ھیچگاه ما را از حمايت خود خارج در پناه و حمايت و ا

مفرما. بخاطر كوتاھى در سپاسگزارى تو آنگونه كه سزاوارى ، و عدم رعايت ادب و احترامت 

ما را مجازات نكن . مانند ھمیشه ما را مشمول عفو بى مانند خودت قرار بده تا گناھان ما 

عمال شايسته گرديده و به مقام بااليى برسیم . و در پايان مناجات خود تبديل به چندين برابر ا

 و صلوات فرستادن به اتمام برساند.» ان شاء هللا «را با گفتن 

مراقبتى را كه براى آخر ماه محرم گفتیم با مراقبت پايان اعمال در آخر ھر ماه فرق مى كند. 

محاسبه ، استغفار و دعا براى اصالح حال زيرا در آخر ماه محرم مراقبات مخصوصى از قبیل 

 وجود دارد كه در فصل محاسبه كتابھاى اخالقى بیان شده است .

 فصل دوم : مراقبات ماه نیك صفر

 نحوست اين ماه

معروف است كه ماه صفر بخصوص چھارشنبه آخر آن نحس مى باشد كه در اين مورد روايتى 

ر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) در اين ماه نداريم . شايد اين نحوست بخاطر رحلت پیامب

كسى كه مرا به «و نیز اين سخن پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) باشد كه فرموده اند: 

كه باين ترتیب مى توان » تمام شدن ماه صفر مژده بدھد، او را به بھشت بشارت مى دھم 

اه ثابت گرديد بايد به انجام اعمال اين مطلب را ثابت كرد. و ھنگامى كه نحوست اين م

مناسب در آن پرداخته ، آن را از مراسم بزرگ مصیبت دانسته و با خداى بزرگ در مورد نبودن 

آن حضرت (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و از دست دادن سعادتھاى زمان حضور او و گمراھى 

ستمكاران و پلیدى دشمنان مردم بعد از وفاتش مناجات نموده و از سركشى منافقین و ستم 

 براى او بگويد.

 اربعین امام حسین (علیه السالم ) و زيارت اربعین

اربعین امام حسین (علیه السالم ) در اين ماه و دفن سر شريف آن حضرت نیز احتماال در 

 ھمین روز است .

 -سین قرآن بزرگ گواھى به برگرداندن سر مقدس موالى ما ح«سید در كتاب اقبال مى گويد: 

به جسد او مى دھد آن جا كه مى فرمايد: و گمان مبريد كسانى كه  -كه درود خدا بر او باد 

در راه خدا كشته شده اند مرده اند، بلكه آنھا در پیشگاه پروردگار خود زنده بوده و (از جانب 
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و اين آيه گواھى مى دھد كه او از ھمان زمانى كه شھید شد در  )۶(خدا) روزى مى خورند.

كنار پروردگار روزى مى خورده است . (و از اين مطلب استفاده مى شود كه پیكر او بدون سر 

حضرت از زمان شھادت به بدن  نبوده است ) كه باين ترتیب ترديدى باقى نمى ماند كه سر آن

او متصل شده است . و اين بى ادبى است كه از خداوند سؤ ال كنیم كه آن حضرت (علیه 

السالم ) بعد از شھادت چگونه زنده شد و چگونه بعد از جدا شدن سر شريف ، دوباره سر به 

مايد. و اين جسد ملحق شد. زيرا الزم نیست خداوند بنده را از چگونگى كارھاى خود آگاه ن

پرسش نادانى بنده را مى رساند. زيرا از چیزى مى پرسد كه بنده مكلف به آگاھى از آن 

 »نشده است . و انسان فقط وظیفه دارد سخنان قرآن را در مورد او تصديق كند نه بیشتر.

ظاھر گفتار آقا و سرمشق ما (قدس سره ) اين است كه گويا از ظاھر آيه كريمه اين را 

، كه زندگى كشته شدگان در راه خدا، كه در اين آيه به آن اشاره شده است ، با فھمیده 

كامل بودن اين بدن مالزمه دارد و به ھمین جھت چنین سخنانى فرموده است در حالى كه 

اين سخنان ھمانگونه كه مى بینى نادرست است و شايد اين مالزمه بین زندگى و تمام بودن 

 يفه و از داليلى كه بدست ما نرسیده ، فھمیده است .اين بدن را از غیر آيه شر

يا شايد ما منظور او را نفھمیده ايم . و نیز مقصود او از اين سخن كه سؤ ال بنده از خداوند در 

مورد چگونگى كارھايش بى ادبى است ، معلوم نیست . زيرا اينگونه سؤ االت در میان 

دارند و با اين پرسشھا دانش خود را افزايش دانشمندان معمولى بوده و خیلى به آن تمايل 

 مى دھند. و شايد منظور او چیزى غیر از ظاھر كالمش باشد كه ما نمى دانیم .

بھر صورت بر مرد مراقبت واجب است روز اربعین را روز اندوه خود دانسته و تالش نمايد حتى 

شیعه يا مؤ من پنج «شده است : براى يك بار در عمر كنار مزارش او را زيارت نمايد. زيرا روايت 

عالمت دارد: پنجاه و يك (ركعت ) نماز (در شبانه روز)، زيارت اربعین ، انگشتر به دست راست 

و اگر .» نمودن ، پیشانى را در سجده بر خاك گذاشتن و بلند گفتن بسم هللا الرحمن الرحیم 

تواند او را زيارت نمايد. بعد از آمدن به كنار قبر شريف امكان نداشت از ھر مكانى كه باشد مى 

ديدن اين روايت بايد خود را مقید به عمل به آن نموده و عمل به آن را براى خود چیزى بیش از 

مستحب بداند بگونه اى كه تا جايى كه الزم نیست ھیچگاه انگشتر به دست چپ نكند. و به 

انى در دست چپ نیز حرف كسانى كه مى گويند: اگر در دست راست انگشتر داشتى مى تو

بخصوص  -انگشتر داشته باشى ، نبايد اعتنا كند گرچه از علما باشد. زيرا رواياتى داريم 

كه از آنھا بر مى آيد،  -رواياتى كه در مستدرك الوسائل فاضل نورى (قدس سره ) آمده 

چه اين رواياتى كه انگشتر نمودن در دست چپ را جايز مى داند، در مقام تقیه بوده است ، گر

 روايات از اشخاص معتبر به دست ما رسیده باشد.
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در پايان روز اربعین نیز مانند ساير روزھاى مھم از خداوند بخواھد حال و عمل او را اصالح نموده 

 و به حامى آن روز كه از معصومین (علیھم السالم ) مى باشد توسل جويد.

 وفات پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم )

بايد در روز وفات رسول اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بگونه اى اندوھگین بوده و عزادارى 

نمايد كه شايسته اتفاق بزرگ اين روز و ناگواريھائى كه بعد از رحلت پیامبر (صلى هللا علیه و 

یه و آله و زيرا حوادث تلخ بعد از رحلت پیامبر (صلى هللا عل -آله و سلم ) رخ داده است ، باشد 

سلم ) ناشى از وفات او بوده است . و او را با زيارتھايى كه وارد شده يا با زيارتى كه خود با 

يارى خداوند مى سازد، او را زيارت نمايد. بھتر است در زيارتنامه اى كه خود مى سازد اين 

و ». ست زندگى و مرگ او ھر دو براى پیروان او نیكو«سخن آن حضرت را نیز بیاورد كه : 

خجالت خود را از خبرھاى بدى كه از گناھان او به آن حضرت (صلى هللا علیه و آله و سلم ) 

مى رسد، اظھار نمايد. سپس به مھمترين مصیبتھايى كه بر دختر عزيز و پاره جگر و بر خود 

دا او، جانشین ، خانواده ، فرزندان و دودمانش وارد آمده ، اشاره نمايد و بگويد: اى رسول خ

چه حالى به تو دست مى داد اگر مى ديدى سرور تمام زنان جھان را كه گريه كرده ، تو را 

مى گفت و يارى مى خواست و براى اسالم و براى خود كه به عزاى » وا ابتاه «خوانده ، 

پسرش نشسته حیران و سرگردان بود، يارى مى طلبید. چه حالى پیدا مى كردى اگر او را 

مى ديدى . چه حالى پیدا مى كردى اگر در حالى كه پھلويش سیاه و دنده اش بین در و ديوار 

جان «شكسته بود او را مى ديدى . چه حالى پیدا مى كردى اگر مى شنیدى كه مى گفت : 

من در زندان آه اندوھبار من است . كاش با آه ھا جانم بیرون مى آمد! بعد از تو خیرى در 

واى از داغ تو،  )۷(»ترس اين است كه زندگیم طوالنى شود!زندگى نیست و گريه ام فقط از 

پدرم ! واى از مرگ پسر محبوب تو، ابى الحسن مورد اعتماد و پدر نوه ھايت حسن و حسین . 

ھترين مردمان ! اكنون او را در اسارت مى كشند؛ ھمانگونه كه شتر را مى كشند. و چه اى ب

حالى پیدا مى كردى ، اگر مى شنیدى كه ناله مى كرد، از اندوه و مصیبتھاى خود شكايت 

مى نمود، تو را صدا مى زد و يارى مى طلبید. و معتقدم كه شكايت دخترت را مى شنیدى و 

ى با نزديكان و دودمان تو مى شود و مى توانم تصور كنم چه حالى از مى ديدى كه چه رفتار

ديدن و شنیدن آن به تو دست مى داد. خداوند بخاطر اين مصیبتھاى بزرگ و وقايع دردناك ، 

مى دھد به تو عنايت فرمايد. و چگونه  بھترين پاداشى را كه خداوند به پیامبرى بخاطر امتش 

ندھد كه اگر صبر تو در راه خدا و به كمك او نبود و امتت را بخاطر خداوند چنین پاداشى به تو 

 اين ظلمتھا نفرين مى نمودى ، تمام جھانیان از اين جرائم نابود مى شدند.

۲۹ 
 

http://ketaab.iec-md.org/DOAA/al-moraaqebaat_maleki-tabrizi_peyneveshthaa.html%23link7


آنگاه امام ابى محمد حسن مجتبى (علیه السالم ) را زيارت نمايد كه شھادت او نیز در ھمین 

ه مى كند و اندوھھا را بر مى انگیزاند، بیاد آورد. بر روز است . و مظلومیت او كه دل را پاره پار

 را لعنت نمايد. -لعنت خدا بر او  -او درود فرستاده و كشنده او معاويه پسر ابى سفیان 

 

 فصل سوم : مراقبات ماه ربیع االول

 نعمت میالد پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم )

بھار ماه ھا مى باشد؛ بجھت اينكه آثار رحمت  اين ماه ھمانگونه كه از اسم آن پیداست

خداوند در آن ھويداست . در اين ماه ذخاير بركات خداوند و نورھاى زيبايى او بر زمین فرود 

آمده است . زيرا میالد رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) در اين ماه است و مى توان 

ن بر زمین فرود نیامده است زيرا برترى اين زمین رحمتى مانند آ ادعا كرد از اول آفرينش 

رحمت بر ساير رحمتھاى الھى مانند برترى رسول خدا بر ساير مخلوقات است . و ھمانطور كه 

او داناترين مخلوقات خداوند و برترين آنھا و سرورشان و نزديكترين آنھا به خداوند و 

شد، اين روز نیز برتر از ساير روزھاست . فرمانبردارترين آنھا از او و محبوبترينشان نزد او مى با

و گويا روزى است كه كاملترين ھديه ھا، بزرگترين بخششھا، شاملترين رحمتھا، برترين 

 بركتھا، زيباترين نورھا و مخفى ترين اسرار در آن پى ريزى شده است .

داشته و پس بر انسان مسلمان كه برترى رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) را قبول 

مراقب رفتار با مواليش مى باشد واجب است اين روز را بگونه اى وصف ناپذير برتر از ھر وقت 

و روز ديگرى بداند. چون در مثل چنین روزى سرچشمه فضايل و برتريھا بر اين امت فرود آمد؛ 

آله و تمام بركتھاى نبوت و امامت و كتاب و شريعت فقط با وجود رسول خدا (صلى هللا علیه و 

سلم ) آشكار شد كه ابتداى آن در اين روز مبارك بود. و زمانى كه با عقل و شرع برترى اين 

روز ثابت شد، بر مسلمان مراقب واجب است با تمام تالش خود در شكرگزارى اين نعمت 

بزرگ كوشش و سعى كند كه اين رحمت وسیع را توسعه داده و اين روز را بزرگترين عید خود 

طاعات تام و تمام به خداوند نزديك شده و با توسالت كامل به رسول خدا توسل پیدا  بداند؛ با

 كند.

از مراقبات اين روز، اين است كه تمام ماه را در اين روز با تالشھاى نیكو و اطاعتھاى گرانقدر و 

 بزرگ ، بزرگ داشته و با پروردگار خود در مورد اين نعمت بزرگ مناجات نمايد.

تو عبادت انس و جن را انجام داده و اخالص پیامبران را داشته باشى باز ھم نمى و بدان اگر 

توانى واقعا شكر اين نعمت را بجا آورى . البته نه باين جھت كه اين اعمال نیز از نعمتھاى 
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اوست و شكر ديگرى را واجب مى كند. بلكه بخاطر بزرگى نعمت ، كسى توان شكر آن را 

 ندارد.

واجب است بعد از درك ناتوانى ، باندازه توان شكر آن را بجا آورى و خداوند نیز پس بحكم عقل 

 شكر خالصانه تو را با فضل خود مى پذيرد كه خداوند با تشكر زياد عمل كم را قبول مى كند.

ولى مھم ، داشتن حالت قلبى مناسب در اين عید بزرگ و شرمسار بودن از عجز و كوتاھى 

عمالى كه انسان را از غفلت و تلف كردن وقت خارج نمايد؛ نیز تالش زياد است ؛ و نیز انجام ا

براى بدست آوردن صدق اخالص ھمراه با شرمسارى ؛ و مھم دانستن اين روز بمقدار اھمیت 

 واقعى آن ؛ گرچه در بجا آوردن حق شكر آن ناتوان بوده يا كوتاھى كرده باشى .

انجام عبادات قلبى از قبیل شناخت ، يادآورى ، شكر  خالصه ، بنده بايد تمام توان خود را در

و... بكار گیرد. زيرا شرع گرچه در عبادات بدنى خواھان میانه روى بوده نه زحمت زياد، ولى در 

عبادتھاى قلبى مثل شناخت ، ذكر و شكر و لطیف نمودن قلب با شناخت و صفات پسنديده 

را مى طلبد. تا به جايى برسد كه امام صادق  اى كه در پى آن مى آيد، بكار بردن تمام توان

اگر دل او بمقدار يك چشم بھم زدن خدا را فراموش نمايد از شوق «درباره عارف مى فرمايند: 

او مى میرد و ھنگامى كه پرده ھاى اوھام و حجابھاى تاريكى از جلو او برداشته شده و 

در قلب او جلوه گر شود و نور نورھاى زيبايى صفات و نشانه ھاى عظمت و بزرگى خداوند 

بسیار درخشانى را ببیند، ممكن نیست اشتباه يا غفلت نمايد؛ و حاالت قلب او با جلوه 

گريھاى مخصوص صفات جمال و جالل خداوند دگرگون مى شود. و خداوند بزرگ عھده دار 

گاه راستى و در و امیدوارى از اين راه مى شود تا زمانى كه او را در جاي رياضت دل او با ترس 

پناه خود وارد كند و او را در بھشت بھتر، بھشت نور ھمراه با پیامبران و شھدا و نیكوكاران 

 »سكونت دھد.

 فصل چھارم : مھمترين اعمال اين ماه

 دعاى اول ماه و توسل

از مھمترين اعمال اين ماه ، دعا كردن در اول اين ماه با دعاھايى كه روايت شده است ، مى 

باشد؛ و نیز دعاھايى كه براى ورود به اين منزل از منازل سفر به سوى پروردگار مناسب بوده 

و دعاھايى كه حال او اقتضا مى كند. در پى آن ، براى پیدا كردن حال مناسب در تمام ماه و 

آن به نگھبان آن روز كه از ائمه مى باشد، توسل جسته و شفاعت ، دعا و  ھاى مخصوص روز

 درخواست توفیق آنان از خدا براى خود را بخواھد.
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 روز ھشتم

روايت شده وفات امام حسن عسكرى در اين روز است . پس مراقب واجب است در اين روز 

صاحب مصیبت حجت عصر و امام  اندوھگین باشد بخصوص با در نظر گرفتن اين مطلب كه

مى باشد بايد آن امام  -جان جھانیان فداى او، و رحمت خدا بر او و بر پدرانش باد  -زمانش 

(علیه السالم ) را با ھر زيارتى كه به ذھنش مى رسد زيارت نموده و به امام زمان (علیه 

لیه السالم ) تشكر السالم ) تسلیت بگويد. سپس از خداوند بخاطر جانشینى امام زمان (ع

نموده و بخاطر غیبت و دسترسى نداشتن به آن حضرت متاءثر شده و زمان ظھور و فوائد 

 نورھاى او و خیر و بركت آن را در ذھن مجسم نمايد.

 روز نھم

در روايت گرانقدرى آمده است كه اين روز، روز نابودى دشمن خدا بوده و اين روز و خوشحالى 

مى باشد.  -رحمت خدا بر جمیع آنان باد  -وز شادى پیروان آل محمد در آن فضیلت داشته و ر

و در میان شیعیان نیز اين روز به ھمین مطلب مشھور شده است . البته ساير روايات اين 

روايت را تايید نمى كند، ولى ممكن است بخاطر تقیه وقت را تغییر داده باشند. و با وجود اين 

 ت بگونه اى با ھم منطبق باشند.احتمال ، دور نیست اين دو وق

بھر صورت سزاوار است دوستان آل محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم ) شادى خود را در اين 

روز بخاطر نابودى دشمن خدا آشكار كنند؛ اگر چه فقط به خاطر عمل به اين روايت باشد و به 

 نابودى او در اين روز يقین نداشته باشند.

كه شادى براى از بین رفتن دشمنان فقط برازنده دوستان و عالقمندان ولى با توجه به اين 

است . بنابراين كسى كه كارھاى او با دوستى و عالقه با اھل بیت سازگارى ندارد، سزاوار 

است بھمراه شادى نمودن ، بخاطر كوتاھى در انجام آداب و رسوم دوستى شرمگین باشد؛ و 

خدا و دشمن دوستان او كارھاى حرام را انجام نداده دست كم در شادى براى نابودى دشمن 

و شبیه دشمنان خدا نشود. زيرا مخالفت ضد دوست داشتن است و اين مخالفت با خدا و اين 

 ضديت آشكار، برخالف شادى بر نابودى دشمن مولى است .

 روز دھم

السالم ) مى  روز ازدواج پیامبر خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) با حضرت خديجه (علیه

باشد و بر شیعیان الزم است بخاطر تاءثیر اين ازدواج مبارك و فرخنده در خوبیھا و سعادتھا و 

 انتشار نورھاى درخشان و پاك آنرا بزرگ بدارند.
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 روز ھفدھم

به گوشه اى از فضايل اين روز اشاره كرديم ولى بد نیست باز ھم به طور اختصار به بعضى از 

نمائیم : ھیچكدام از شیعیان بلكه بیشتر پیامبران (علیھم السالم ) و  مطالب گذشته اشاره

دوستان خدا نمى توانند حقیقت فضیلتھاى رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) را 

بفھمند. روايات زيادى بدين مضمون وارد شده است كه ھر پیامبرى توانايى رسیدن به برخى 

رت (علیه السالم ) را ندارد مگر اينكه رسول باشد چه مقامھاى اھل بیت واال مقام آن حض

رسد به فضايل خود آن حضرت . و چگونه مى توانند مانند او باشند و حال آنكه او برترين آفريده 

شدگان و نزديكترين آنھا به خداوند و علت ايجاد پیامبران ، رسوالن ، فرشتگان نزديك به خدا و 

انشمندترين آنان است . اوست عقل اول ، نور اول ، خلق اول تمام جھانیان و سرور مردمان و د

 ، اسم اعظم ، حجاب اقرب ، طرف ممكن و واسطه فیض خداوند به تمام جھانیان .

و ھنگامى كه فرض شود او علت ايجاد دنیا و علت جارى شدن نعمتھاى خداست ، نمى توان 

ست پى برد. ھمه ھدايتھا از او گفت كسى بتواند به حقیقت صفات و فضايل او آن چنان كه ھ

بوده و او آموزگار فرشتگان و برانگیخته شده بر روحھاى پیامبران (صلى هللا علیه و آله و سلم 

) و كسى است كه در كتاب خداوند از او به صاحب اخالق بزرگ تعبیر شده است . خانواده و 

امیرالمؤ منین (علیه السالم  دوازده جانشین او برترين ھمه آفريده شدگان ھستند. اولین آنان

) است كه كه بطور پنھانى با تمام پیامبران (علیھم السالم ) بوده و آنان را يارى مى كرده و 

بطور آشكار با رسول اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بوده است ؛ و آخرين آنھا مھدى (عج 

را با او يارى كرده ، با او يكتا  ) است كه خداوند وعده داده اھل حق از اولین تا آخرين آنھا

پرستى را در زمین تكمیل كند و دين خود را در سراسر زمین بگستراند بطورى كه دينى غیر از 

 دين خدا در روى زمین نباشد.

و پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) گشاينده و پايان دھنده است . كسى است كه 

آسمانى به پیامبرى او مژده داده اند. كتاب او گواه بر پیامبران (علیھم السالم ) و كتابھاى 

تمام كتب و جانشین او سرور جانشینان و امت او برترين امتھا و شريعت او كاملترين شرايع و 

مذھب او بھترين مذاھب است . او صاحب حوض و لواء حمد و صاحب وسیله و بزرگترين 

و بزودى خداوند آنقدر به «شده است :  شفاعت است . كسى است كه اين آيه درباره او نازل

و كسى است كه براى برترى دادن او و جانشینانش .» تو عطا خواھد نمود كه راضى شوى 

بر غیر آنھا، از پیامبران پیمان گرفته شده . و كسى است كه مبتاليان به بالھا، مسلمان و غیر 

رحمتى براى جھانیان و محبوب مسلمان با توسل به او و خاندان او نجات مى يابند. و اوست 

 پروردگار جھانیان و ھیچ فضیلتى به آن نمى رسد و آن مادر فضايل است .
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نامھاى آن حضرت (صلى هللا علیه و آله و سلم ) نزد خداوند، در كتابھاى پیامبران و بر زبان 

توبه ، اولیاى او عبارتند از: محمد، احمد، الماحى ، العاقب ، الحاشر، رسول رحمت ، رسول 

رسول امم ، المقتفى ، القثم ، شاھد بر انبیا و امم ، بشیر، نذير، سراج منیر، ضحوك ، قتال ، 

متوكل ، فاتح ، امین ، خاتم ، مصطفى ، رسول و پیامبر امى ، حاد، مزمل ، مدثر، كريم ، نور، 

 عبد، رؤ وف ، رحیم ، طه ، يس ، منذر، مذكر.

عبدالجبار، نزد  او نزد بھشتیان ، عبدالكريم ، نزد اھل آتش در كتابھاى اخبار آمده است : نام 

اھل عرش عبدالحمید، نزد ساير مالئكه ، عبدالحمید، نزد ساير پیامبران عبدالوھاب ، نزد 

شیاطین عبدالقھار، نزد جن عبدالرحیم ، در كوھھا عبدالخالق ، در خشكى عبدالقادر، در دريا 

وس ، نزد حیوانات سمى عبدالغائب ، نزد حیوانات وحشى عبدالمھیمن ، نزد ماھیھا عبدالقد

عبدالرزاق ، نزد درندگان عبدالسالم ، نزد بھايم عبدالمؤ من ، نزد پرندگان عبدالغفار، در تورات 

مود مود، در انجیل طاب طاب ، در صحف عاقب ، در زبور فاروق ، نزد خدا طه و يسین و نزد مؤ 

 و جبرئیل با كنیه ابى ابراھیم به او سالم كرد.منین محمد و كنیه او ابوالقاسم 

و در بعضى ». پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرموده اند: ((من اول و آخر ھستم 

منظور از تمام سوگندھايى كه خداوند بزرگ در كتاب خود ياد «روايتھاى معتبر آمده است كه : 

یز از طريق اھل سنت درباره فضیلت او و بد نیست روايتى ن» مى باشند. كرده حضرتش 

امیرالمؤ منین (علیه السالم ) نقل نمايم . زيرا بھترين گواه بر فضايل على (علیه السالم ) 

رواياتى است كه سنیھا در اين مورد نقل مى كنند. احمد حنبل در كتاب مسند خود و ابن ابى 

ايت نموده اند كه او راويان حديث را لیلى در كتاب فردوس و منھج التحقیق از ابن خالويه رو

از رسول خدا شنیدم كه «شمرد تا به جابر بن عبدهللا انصارى رسید و آنگاه از او نقل كرد كه : 

فرمودند: خداوند، من ، على ، فاطمه ، حسن و حسین را از يك نور آفريد سپس اين نور را 

ن ما خدا را ستايش نموديم . آنان نیز فشارى داده و شیعیان ما از اين نور خارج شدند. پس از آ

خدا را ستايش نمودند؛ ما خدا را منزه دانستیم آنان نیز خدا را منزه دانستند، ما ال اله اال هللا 

گفتیم ، آنان نیز ال اله اال هللا گفتند؛ خداوند را تمجید نموديم شیعیان ما نیز او را تمجید كردند. 

خداوند آسمانھا و زمین و  ما نیز چنین كردند. سپس خداوند را يگانه دانستیم شیعیان 

فرشتگان را آفريد كه تا صد سال تسبیح و تقديس را نمى شناختند ما تسبیح گفتیم بدنبال ما 

شیعیان ما تسبیح گفتند و سپس مالئكه تسبیح گفتند و ھمچنین در مورد غیر تسبیح ... اين 

ھم السالم ) تسبیح ، تھلیل و تكبیر را به شیعیان روايت تصريح مى كند كه پیامبر و آل او (علی

خود ياد داده و شیعیان آنھا نیز به مالئكه آموختند بھمین جھت شیعیان آنھا از مالئكه برتر مى 

 باشند.

۳۴ 
 



اين فضايل را با استفاده از آيات و روايات اثبات كرديم . ولى از راه تاءمل و انديشه خود و بدون 

مى توانیم فضايل او را اثبات نمايیم : ما مى بینیم كه در چند سال كم كمك گرفتن از شرع نیز 

علومى از جانب او گسترش  -در حالى كه مشغله ھاى فراوانى داشت و مشغول جھاد بود 

پیدا نمود كه حتى كمتر از يك صدم آن علوم نیز از جانب ھمه انبیاء گسترش پیدا ننمود. اين 

و جسم و ساير رشته ھاى علم و حكمت بود. و نیز نامھاى  علوم در زمینه تربیت روح ، قلب

خداوند متعال و صفات و نعمتھاى باطنى او و فضايل انبیاء را براى مردم بیان نمود. و امثال اين 

كارھاى خارق العاده ، قويترين معجزات براى اثبات پیامبرى و نبوت بوده و اين معجزات محكمتر 

جھت كه فقط تعداد انگشت شمارى فرق سحر و معجزه را  از شكافتن ماه مى باشد. باين

مى دانند و ممكن است بگويند شكافتن ماه سحر است نه معجزه ؛ ولى معجزاتى كه ما 

 گفتیم شباھتى به سحر، شعبده و غیره ندارد.

و انسان خود مى تواند از اين خالصه اى كه گفتیم تفصیل اين مطالب را بفھمد و از اين راه 

از شرافت پیامبر خود را دريابد و آنگاه فضیلت اين روز را درك نموده و بگونه اى به  گوشه اى

پیشواز آن رود كه شايسته آن است . و عالوه بر درك فضیلت اين روز مقدار منت خداوند را 

بخاطر اين میالد مبارك فھمیده و دل و عقل او آنگونه كه شايسته است از اين منت تاءثیر مى 

سپس بايد آثار اين تاءثیر را در اعمال و حركات خود آشكار نمايد و نبايد بگذارد عمل او پذيرد. و 

قلبش را تكذيب كند. زيرا عمل فقط از صفات قلب سرچشمه گرفته و ھیچ عملى از اين قاعده 

 مستثنى نیست .

 اعمال اين روز

و سپردن عقل و قلب و از مھمترين اعمال در اين روز اوال توسل به حامیان معصوم آن روز -۱(

تمامى وجود خود بوسیله آنان به خداوند متعال است ، با اين ھدف كه توفیق در بھره مندى از 

اين روز نصیب او گردد. و اگر انسان در توكل و تسلیم خود راستگو باشد قطعا توفیق الھى را 

زيارت امیرالمؤ منین  خواھد يافت . زيارت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بطور مفصل و

 (علیه السالم ) در كتاب اقبال روايت شده است .

نیز از كارھاى مھم روزه داشتن اين روز بخاطر شكرگزارى و بجا آوردن دو ركعت نماز مى -۲(

اخالص «و ده بار سوره » قدر«و ده بار سوره » فاتحه «باشد كه در ھر ركعت آن يك بار سوره 

 مى خواند.» 

 نماز خود نشسته و دعايى كه روايت شده مى خواند. سپس در مكان

 حقیقت عید و آداب آن
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از كارھاى مھم در اين روز رعايت آداب عید میالد پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و -۳(

اظھار مراسم شرعى عیدھاى بزرگ است تا ديگران اين روز را به عنوان عید بشناسند. و نیز 

ل خود به چیزھايى كه موافق با حقیقت عید است عادت دھیم ھمانگونه بايد ديگران را با عم

كه شرع از ما خواسته نه آنگونه كه مخالف شرع است . زيرا عده اى نادان در اين روز به لھو و 

 لعب و حتى به كارھاى حرام مى پردازند.

ه او حضور يافته ، خداوند ھنگام عید به ھمه نیكوكاران و بدكاران بار عام مى دھد تا در پیشگا

اظھار خضوع و خشوع نموده و مراسم بندگى را بجا آورند؛ و آمرزش گناھان ، جوائز و نامه 

ھاى سلطنت و پادشاھى بگیرند. بنابراين بايد با تمام توان خود را براى حضور در چنین 

 متناسب با خود مجلسى آراسته و آماده نمود. و چون ھر مجلسى لباس مخصوص و آرايش 

دارد، بايد خود را مانند اھل آن مجلس آماده و آراسته نمايیم . لباس اھل اين مجلس ، تقوى ، 

تاجشان معارف الھى و نظافت آنان پاكیزگى قلب از بیاد غیر خدا بودن و عطرشان ذكر خدا و 

 صلوات بر رسول خدا و آل پاك او مى باشد.

به ياد دنیا و بدنت برھنه از لباس تقوى و  مبادا در مجلس پاكیزگان وارد شوى و قلب تو آلوده

سرت بدون عمامه مراقبت باشد و از تو بوى بد آلودگیھاى دوستى دنیا استشمام شود؛ 

اعمال بدت باعث فاسد شدن اخالقت شده ، سرت خالى از عقل معرفت ، قلبت خالى از 

ر رضاى خدا الل ، ايمان و چشمت به خاطر نگاه به حرامھاى الھى دردمند، زبانت از گفتن د

گوش تو از شنیدن ذكر خدا كر، دست تو بخاطر بخل از جود و سخاوت و انفاق در راه خدا، 

بسته و از جھاد در راه خدا باز مانده ، شكمت از مال حرام و چیزھايى كه خدا حرام نموده پر، 

لنگ باشد. زيرا اگر فرج تو... و پاى تو از برآوردن نیازھاى دوستان خدا و رفتن به خانه ھاى خدا 

در مجالس پاكان حاضر شوى ، بخاطر پلیدى لباس اراذل و زشتى اين آفات و بدحالى رسوا 

خواھى شد. پس بخاطر وجود شريف و عزيز خود اندكى تاءمل كرده و به خود خطاب كن : اى 

ر فقیر! چرا با غفلتھا و كوچك شمردن شعائر و حرمتھاى الھى و بخاطر بیحالى و كوتاھى د

 میدان مسابقه تحصیل كماالت از ھمانندھاى خود عقب مى افتى ؟

در روز عید فطر به عده اى كه مى «از امام حسن مجتبى (علیه السالم ) روايت شده است 

خنديدند و بازى مى كردند نظر نمود، سپس به ھمراھان خود فرمود: خداوند عزوجل ماه 

اد كه در آن با اطاعت و كسب خشنودى او با رمضان را براى تمرين مسابقه خلق خود قرار د

ھم مسابقه بدھند. عده اى پیشى گرفته و رستگار شدند و عده اى عقب مانده و بدبخت 

شدند. شگفتا در روزى كه نیكوكاران پاداش ديده و كوتاھى كنندگان زيان مى بینند، عده اى 

نیكوكار مى انديشد كه چرا  مشغول خنده و بازى ھستند. بخدا سوگند اگر پرده ھا فرو افتد،

بیشتر عمل نیك انجام ندادم و بدكار مى گويد چرا بد میكردم ! و در روايت ديگرى در دنباله اين 
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ساير آداب عید در دو » از شانه كردن مو و صاف كردن لباس باز مى مانند«روايت آمده است : 

 عید ديگر خواھد آمد.

روز خود را با سالم به حامیان و نگھبانان روز به و از مھمترين اعمال مھم اين است كه -۴(

پايان رسانده و به درگاه آنان جھت شفاعت و اصالح حال تضرع نمايد. و اگر آن روز در نگھبانى 

پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) نباشد، باز ھم اعمال خود را به آن حضرت تسلیم نمايد. 

است ؛ ولى ھمراه با شرمسارى و خجالت از كوتاھى زيرا او بر جانشینان معصوم خود مقدم 

در اداى حق شكر نعمت و ھمراه با لطیف نمودن گفتار و الفاظ تضرع و ابتھال . زيرا اين كار اثر 

زيادى در رسیدن اعمال به آن حضرت (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و نازل شدن خیر از معدن 

براى شفاعت خود به درگاه آن عزيز توجه كرده و از فضل خداوند دارد. سپس به نگھبان آن روز 

پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) درخواست نما كه اعمال تو را به درگاه مقدس 

حضرت حق عرضه نموده و از خداوند بخواھد گناھان تو را بخشیده ، آنھا را تبديل به چند برابر 

را بپذيرد؛ كه خداى متعال ھر چه بخواھد مى تواند  خوبى نموده و آنگاه با رضايت از تو اعمالت

انجام بدھد و ديگران نمى توانند. نیز از او بخواه در آينده توفیقات تو را براى كوشش در خدمت 

به خداى بزرگ و وفادارى به رسول واال مقام و آل بلند مرتبه او زياد نمايد. زيرا بحكم عقل 

بزرگى را بر ما واجب مى نمايد و اگر بخواھیم به بزرگان وفاى به سادات و محبوبان خدا حقوق 

 خود و محبوبان خدا در زمان غیبت آنان وفادار بمانیم ، بايد حقوق زيادى را ادا نمايیم .

 فصل پنجم : مراقبات ماه ربیع االخر

 دعاى اول ماه

؛ بخصوص از مھمترين اعمال اين ماه چنانچه در جمیع ماھھا گفتیم ، دعا در اول آن است 

 دعاى بلند مرتبه و گرانقدرى كه در اول آن روايت شده است .

 دھم ربیع االخر

روايت شده ، اين روز روز والدت موال و امام ما امام حسن عسكرى (علیه السالم ) مى باشد 

و مراقبت از روزھاى والدت ائمه (علیھم السالم ) شبیه به مراقبت روز والدت رسول اكرم 

ه و آله و سلم ) است . زيرا اين روزھا نیز مانند آن روز مراسم سرور، (صلى هللا علی

شكرگزارى و بزرگداشت با اعمال قلبى و بدنى دارند؛ گر چه روز والدت حق خاصى دارد. و اما 

جان جھانیان  -خصوصیتى كه اين روز دارد اين است كه مولود اين روز پدر بالواسطه امام ما 

بنابراين سزاوار است شیعیان با امورى مناسب به امام زمان (علیه  مى باشد. -فداى او باد 

السالم ) تھنیت گفته و حاجات خود را از كسى كه در اين روز متولد شده بخواھند. و نیز 
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بخواھند كه سفارش او را به امام زمانش نموده تا او را مورد نظر و لطف خود قرار داده و او را از 

 خود بھره مند نمايد.بخششھا و بزرگواريھاى 

 خصوصیتھاى معصومین (علیھم السالم ) در حوايج مختلف

امام حسن عسكرى (علیه السالم ) خصوصیتى براى برآورده شدن حاجات اخروى دارد. 

معصومین (علیھم السالم ) گر چه ھر كدام از آنان وسیله اى براى بندگان خدا در جمیع حوائج 

چنانچه دعاى  -براى بعضى از حاجتھا دارا مى باشند مى باشند ولى ھر كدام خصوصیتى 

رسول خدا و دختر بزرگوارش و امام حسن و امام حسین  -توسل شاھدى بر اين مطلب است 

(علیھم السالم ) در حاجتھاى به بدست آوردن طاعت خدا و خوشنودى او خصوصیتى دارند. 

ز دشمنان و برطرف نمودن ظلم امیرالمؤ منین (علیه السالم ) خصوصیتى در مورد انتقام ا

ظالمین دارد. امام سجاد (علیه السالم ) خصوصیتى در مورد ستم پادشاھان و القاءات و 

وسوسه ھاى شیطان دارد. امام باقر (علیه السالم ) و امام صادق (علیه السالم ) خصوصیتى 

مورد سالمتى  در كمك گرفتن در مورد آخرت دارند. امام كاظم (علیه السالم ) خصوصیتى در

كامل از بیماريھا و دردھايى كه مردم از آن گريزانند دارد. امام رضا (علیه السالم ) خصوصیتى 

در مورد ترسھاى مسافرت در دريا و خشكى و زمینھاى بى آب و علف و بدون آبادى و سكنه 

نچه در دارد. امام جواد (علیه السالم ) خصوصیتى در مورد توسعه روزى و بى نیاز شدن از آ

 دست مردم است دارد.

امام ھادى (علیه السالم ) خصوصیتى در مورد قضاى نافله ھا و احسان به برادران مؤ من و به 

كمال رسیدن طاعتھاى پروردگار دارد. امام حسن عسكرى (علیه السالم ) خصوصیتى در 

نور ما و زندگى ما، كمك نمودن در مورد آخرت دارد. و امام عصر ما، پناھگاه ، امید و حافظ ما، 

امام مھدى (عج ) جامع تمام خصوصیات مذكوره بوده و براى حاجات ديگر نیز توسل به او 

 مناسب است .

و اين روز را ھمانطور كه ساير روزھاى شريف را به پايان مى رسانند ختم نموده و ماه را نیز با 

 به پايان برساند.آنچه ماھھاى ديگر را ختم مى نمايند و در ماھھاى ديگر گفتیم 

 فصل ششم : مراقبات ماه جمادى االولى

 از كارھاى مھم دعا كردن بخصوص با دعاھايى كه روايت شده است مى باشد.

 پانزدھم ماه
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روايت شده امام سجاد (علیه السالم ) در نیمه اين ماه متولد گرديده است . بنابراين شیعه 

بال در مانند چنین روزھايى گفتیم . زيرا مردم بايد بايد اين روز را با عمل بزرگ بدارد چنانچه ق

روزھاى والدت زمامداران خود را بزرگ داشته و آداب و تكالیفى را در اين مورد رعايت نمايند. و 

كدام زمامدارى سزاوارتر از اين زمامداران است كه او را بزرگ بدارند؛ كسانى كه زمامدار دنیا و 

، زمامداران غاصبانه حكومت مى نمايند ولى زمامدارى اينان از آخرت مى باشند. عالوه بر اين 

طرف بزرگترين زمامداران و حضرت حق به آنان داده شده و سزاوار آن ھستند. و نیز كدام 

زمامدارى براى اداره مردم خود رنجھائى را تحمل نمود كه آنان تحمل نمودند و كدامشان مانند 

به خاطر نجات و ھدايت مردم شھادت را انتخاب كردند و آنان با مردم مواسات نموده و حتى 

كدام زمامدارى تا اين حد براى مردم سودمند بوده است . بنابراين باندازه خدماتشان تكلیف 

 داريم اين روزھا را بزرگ بداريم .

روز خود را نیز به ھمان طريقى كه روزھاى شريف را به پايان مى رساند، ختم كند چنانچه 

به آن اشاره شد. و ماه خود را نیز ھمانگونه كه ماھھاى ديگر را ختم مى نمود به پايان چند بار 

 برساند چنانچه قبال نیز اشاره شد.

 فصل ھفتم : مراقبات ماه جمادى االخر

 مى باشد. -بخصوص با دعاى روايت شده  -از كارھاى مھم در اين ماه نیز دعا نمودن 

 ھرا (علیھا السالم )سوم جمادى الثانى ، شھادت حضرت ز

در روز سوم اين ماه سرور بانوان جھان (علیھا السالم ) وفات يافته اند بلكه صحیح اين است 

كه اين روز روز شھادت آن حضرت (علیھا السالم ) مى باشد؛ كه مظلوم و در حالى كه حق او 

را از روزھاى اندوه و غصب شده بود از دنیا رفت . بنابراين الزم است كه شیعیان وفادار اين روز 

مصیبت قرار دھند. زيرا اين روز براى بستگان آن حضرت (علیھا السالم ) دومین روز مصیبت بعد 

از رحلت رسول اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بود. و امیرالمؤ منین (علیه السالم ) بعد از 

ت بارتر و ناگوارتر از اين روز وفات رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) ھیچ روزى را مصیب

نديد. از دست دادن او باندازه اى براى امیرالمؤ منین (صلى هللا علیه و آله و سلم ) سخت بود 

جان من در «كه بر او نوحه خوانده ، گريه كرده و از جدايى او شكايت مى نمود و مى فرمود: 

رديد. بعد از تو خیرى در زندگى زندان آه اندوھبار من است . كاش جانم با آه ھا خارج مى گ

از دست دادن «و نیز مى فرمود: » نیست و گريه ام از ترس اين است كه زندگیم طوالنى شود

فاطمه بعد از احمد دلیل بر اين است كه ھیچ دوستى جاويدان نمى ماند و چگونه زندگى 

ال امكان ندارد. گوارايت خواھد بود بعد از فقدان آنان بجانت سوگند، اين چیزى است كه اص

 .»انسان مى خواھد دوستش نمیرد ولى اين محال است 
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اين مطلب ساده اى نیست كه كسى مانند امیرالمؤ منین (علیه السالم ) چنین سخنانى 

بگويد. عقل از درك اين كلمات ناتوان بوده و اين سخنان عظمت مقام زھرا (علیھا السالم ) و 

با توجه به اين كه در صبر مانند  -يرا اندوه او در اين مصیبت فضل او را نزد خداوند مى رساند. ز

كوه بلندى بود كه طوفانھا او را حركت نمى داد و ھیچ چیزى او را در ھم نمى شكست سیل 

از عجیب ترين عجايب است . و اگر فضیلت  -از او جارى شده و پرنده اى به او نمى رسید 

ه اى نبود كه جزع نمودن براى او كار نیكويى بود بھیچ فاطمه (علیھا السالم ) در باالترين درج

 وجه اين جزع فراوان از امیرالمؤ منین (علیه السالم ) ديده نمى شد.

بھر صورت شیعیان در اظھار حزن و اندوه و اقامه مجالس سوگوارى در روز وفات آن حضرت و 

ود قرار دھند. زيرا او محبوب ذكر مصیبتھاى او بايد امیرالمؤ منین (علیه السالم ) را سرمشق خ

و يگانه پدرش بود و طورى با او رفتار مى كرد كه با ھیچكس چنین رفتارى را نداشت . و 

شیعیان و مخالفین آنان فرمايش حضرت رسول (صلى هللا علیه و آله و سلم ) درباره او را 

نمايد مرا اذيت  فاطمه پاره تن من است . كسى كه او را اذيت«روايت نموده اند كه فرمود: 

و فاطمه (علیھا السالم ) بعد از اعتراف گرفتن از خلیفه اول و دوم به اين كه .» كرده است 

آنھا اين حديث را از پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) شنیده اند، به اين حديث بر علیه آن 

رضه داشت : خداوندا! دو استدالل نمود. و در حالیكه دستھايش را بلند كرده بود به خداوند ع

شاھد باش كه اين دو مرا اذيت كردند. و به على (علیه السالم ) سفارش نمود كه خاك 

 سپارى و قبر او را از اين دو پنھان كند.

اين اعمال و ھمچنین سفارش او، جھاد در راه خدا و يارى دين حق و بھترين دلیل براى اثبات 

. زيرا مخفى نگھداشتن دفن و قبر او مطلب  مذھب شیعه و باطل نمودن مذھب عامه است

سؤ ال انگیزى است كه وقتى از علت آن سؤ ال شده و معلوم شود به خاطر وصیت او مخفى 

نگھداشته شده است ، مانند آفتاب در وسط آسمان معلوم مى شود كه او در حالى از دنیا 

دار نمود كه از دست اين دو رفت كه بر اين دو خشمگین بوده و مولى و پدر خود را در حالى دي

شاكى بود. و اين مطلب براى اين دو رسوايى بزرگى است كه باالتر از آن تصور نمى شود؛ 

بگو از شما پاداشى نمى خواھم مگر «بخصوص با مالحظه آيات شريفه قرآن كه مى فرمايد: 

ھر پاداشى كه از شما بخواھم بنفع خود «و تاءكید اين حكم با آيه  )۸(.»دوستى نزديكان من 

در  و رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) از دنیا رحلت كرد در حالى كه.» شماست 

روى زمین كسى از فاطمه (علیھا السالم ) به او نزديكتر نبود. و ھیچ عاقلى شك نمى كند، 

كسى كه به رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) در پاداش رسالت خیانت نمايد 

شايسته نیست كه بر مسند خالفت رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) تكیه زند و 

ل (صلى هللا علیه و آله و سلم ) را در مورد نزديكان آن حضرت ننمايد كسى كه مالحظه رسو

چگونه در مورد غیر نزديكان مالحظه او را خواھد نمود. و كسى كه به دختر او ظلم كند چگونه 
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در میان امت او به عدالت رفتار خواھد كرد. اين چیزى است كه عالم و جاھل آن را مى دانند 

فاق شیعه و مفسرين برجسته اھل سنت و علماى آنان درباره بخصوص كه آيه تطھیر بات

حضرت زھرا (علیھا السالم ) نازل شده است . بنابراين بعد از اينكه آيه صريح قرآن طھارت او را 

اعالم و دوستى او را واجب كرد، اگر كسى به او ظلم نمايد و حق او را غصب كند نمى تواند 

 صحیحى توجیه نمايد. اذيت و آزار خود را به طريق شرعى

اى اھل عالم گريه كنید بر اين جنايت بزرگ كه نسبت به رسول بزرگوار و پیامبرى كه رحمت 

براى جھانیان بود و در حق پاره تن و دختر پاك او انجام دادند! حق او را غصب ، مھريه او را 

او را در حالیكه گرفته و او را از ارث پدر محروم ساختند! به صورت او سیلى زدند و جنین 

كفنھاى رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) ھنوز تر و تازه بود سقط كردند. و براى آتش 

زدن در خانه او آتش طلبیدند ھمان درى كه مدتى طوالنى مالئكه مقرب خدا پشت آن توقف 

 مى كردند تا به آنھا اذن دخول داده شود.

در اين روز بگونه اى زيارت نموده و بر او صلوات و بھر صورت سزاوار است شیعه آن حضرت را 

درود فرستند كه مايه رضايت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بوده ، خداى فاطمه (علیھا 

 السالم ) آن را پسنديده و حق شیعه گرى ادا شود.

 شب نوزدھم

به آن حضرت مى اين شب ابتداى حامله شدن مادر پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) 

باشد. و مراقب و ادا كننده حقوق رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم )، حق بزرگداشت 

آن را از آنچه در میالد پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) گفتیم ، خواھد دانست . زيرا اين 

د او يكى شب كلید سعادت روز میالد آن حضرت بلكه مقام اجمال آن مى باشد؛ چنانچه میال

از كلیدھاى روز مبعث و مقامات آن مى باشد. و بنده مراقب جمیع بھره ھاى خود را از اين 

مراقبت مى برد و بخاطر كسالت ھیچ خیرى را از دست نمى دھد. زيرا انسان عاقل ھیچ 

 سعادتى را كه در دست باشد از دست نمى دھد.

 روز بیستم ، میالد حضرت زھرا (علیھا السالم )

روز بنابر روايت شیخ مفید (رحمة هللا ) روز میالد فاطمه زھرا (علیھا السالم ) مى باشد.  اين

دو سال بعد از بعثت در روز بیستم اين ماه حضرت زھرا (علیھا «شیخ مفید فرموده است : 

السالم ) متولد شده است . سرور مؤ منین در آن تازه شده و روزه آن روز و خیرات و صدقات 

 »تحب مى باشد.در آن مس
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 فضايل حضرت فاطمه (علیھا السالم )

مقدار بزرگداشت اين روز بمقدار بزرگى صاحب آن بوده و فاطمه (علیھا السالم ) در پیشگاه 

خداوند متعال و فرشتگان و دوستان او بسیار بزرگ است . در روايات صحیح آمده است كه او 

بانوان زمان خود بود و باين ترتیب سرورى او  سرور بانوان جھان و مريم (علیھا السالم ) سرور

نیز ثابت مى  -كه قرآن بزرگ صداقت او را گواھى مى دھد  -بر مريم راستگو (علیھا السالم ) 

شود. بلكه عده اى از علماى بزرگ يقین به برتر بودن او از ساير پیامبران و رسوالن دارند كه 

) مى باشد. از فضیلتھاى او كه از روايات خود فضیلت روشنى براى فاطمه (علیھا السالم 

قطعى به دست مى آيد و فاطمه در میان زنان عالم مخصوص به آن فضیلت مى باشد اين 

است كه مصحف بزرگ و گرانقدرى داشت كه جبرئیل بعد از رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و 

را نوشت . اين مصحف نزد سلم ) آن را براى او آورده و امیرالمؤ منین (علیه السالم ) آن 

فرزندان معصوم او بود و علم آنچه گذشت و آنچه خواھد آمد و آنچه موجود است در او بود؛ 

چنانچه از امام صادق (علیه السالم ) روايت شده است . خالصه اينكه درباره فضايل او شیعه 

ند و اين مختصر و غیر شیعه رواياتى نقل نموده اند كه چندين مجلد كتاب بزرگ را پر مى ك

گنجايش آن را ندارد. و اگر فضیلتى بجز شفاعت او از دوستدارانش نبود ھمین فضیلت در اثبات 

حق بزرگداشت او و تولدش باندازه توان براى شیعه كافى بود. زيرا بعضى از حقوق ادا نمى 

 شود گر چه كارى كه براى اداء حق انجام شود كامل و تمام باشد.

 وزاعمال مھم اين ر

از كارھاى مھم در اين روز زيارت او، صلوات بر او، و لعنت كردن ظالمین به آن حضرت (علیھا 

 السالم ) است . و سپس روز خود را مانند امثال اين روز به پايان مى رساند.

 

 فصل ھشتم : مراقبات ماه رجب

 شرافت رجب

 اين ماه ماه بسیار شريفى است به اين جھت كه :

 حرام مى باشد.از ماھھاى  -۱

از اوقات دعا مى باشد و حتى در زمان جاھلیت به اين مطلب مشھور بوده و مردم آن زمان  -۲

 منتظر اين ماه بوده تا در آن دعا كنند.
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اين ماه ، ماه امیرالمؤ منین (علیه السالم ) مى باشد؛ ھمانطور كه در بعضى از روايات  -۳

(صلى هللا علیه و آله و سلم ) و رمضان ماه خداى آمده است چنانچه شعبان ، ماه رسول خدا 

 تعالى مى باشد.

شب اول آن يكى از چھار شبى است كه تاءكید به زنده نگھداشتن آن به عبادت شده  -۴

 است .

درباره روز نیمه آن آمده است كه محبوبترين روزھا نزد خداوند بوده و زمان انجام عمل  -۵

 اھد آمد.است كه بطور مفصل خو» استفتاح «

 روز بیست و ھفتم اين ماه ، مبعث پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) مى باشد. -۶

روزى كه زمان ظھور رحمت خداوند است . چیزى كه از اول خلقت تا كنون مانند آن ديده نشده 

 است .

 نداريم .اين گوشه اى از فضايل اين ماه بود و ما توان فھم تمام فضايل اين ماه شريف را 

 نداى ملك داعى و جواب آن

مى باشد كه از پیامبر » َملَك داعى «يكى از مراقبتھاى مھم در اين ماه به ياد داشتن حديث 

(صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده است . پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) 

گفته مى » داعى «اده است كه فرمود: ((خداى متعال در آسمان ھفتم فرشته اى را قرار د

شود. ھنگامى كه ماه رجب آمد، اين فرشته در ھر شب اين ماه تا صبح مى گويد: خوشا 

بحال تسبیح كنندگان خدا، خوشا بحال فرمانبرداران خدا. خداى متعال مى فرمايد: ھمنشین 

 كسى ھستم كه با من ھمنشینى كند، فرمانبردار كسى ھستم كه فرمانبردارم باشد و

بخشنده خواھان بخشايش ھستم . ماه ماه من بنده بنده من و رحمت رحمت من است . ھر 

كسى در اين ماه من را بخواند او را اجابت مى كنم و ھركس از من بخواھد به او مى دھم و 

ھركس از من ھدايت بخواھد او را ھدايت مى كنم . اين ماه را رشته اى بین خود و بندگانم 

 »كس آن را بگیرد به من مى رسد.قرار دادم كه ھر

افسوس از كوتاھى ما در طاعت خدا! كجايند شكرگزاران ! كجايند تالشگران ! آيا عاقالن توان 

فھم حق اين نداى آسمانى را دارند! چرا جوابى نمى شنوم ! كجايند عارفانى كه مى دانند 

اھى و عجز دارند كه در كسى توان شكر اين نعمت را ندارد! كجايند كسانى كه اقرار به كوت

جواب اين منادى آسمانى بگويند: اجابت كرده و ياريت مى كنیم درود و سالم بر تو اى منادى 

خداى زيبا و جلیل ، شاه شاھان ، مھربانترين مھربانان ، خداى بردبار و كريم ، رفیق دلسوز، 
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ى گناھكار و طغیانگر، صاحب عفو بزرگ ، تبديل كننده بديھاى انسان به خوبیھا، اينان بندگان

پست و اسیر شھوتھا و غفلتھا مى باشند! اى فرستاده بزرگ خدا مردگان بظاھر زنده را صدا 

مى كنى كسانى كه قلبھايشان مرده و عقلھايشان جدا و روحھايشان فاسده شده ! چرا 

اى مردگان را صدا مى زنى ! كسانى كه صداى تو سودى به آنان نمى رساند مگر اينكه با ند

تو قلبھا زنده شده ، عقلھا بازگشته و روحھا بیدار شود و درباره ارزش و بھاى گران اين نداى 

آسمانى و بزرگى پروردگار و پستى نفس و سختى آزمايش و بدى حال خود بینديشند. آنان 

شايسته راندن و دور نمودن و لعنت و عذاب ھستند؛ ولى وسعت رحمت پروردگار باعث اين 

شده است ، آن ھم با اين زبان و بیان لطیفى كه باالتر از تصور انسان و خواسته دعوت بزرگ 

و آرزوى او است . اكنون با واسطه قرار دادن اين نداى آسمانى و لطف بزرگ از خدا مى 

 خواھیم ما را موفق به اجابت اين دعوت و كرامت بزرگ بدارد.

و جانفشانى نداى تو را اجابت مى  اى وعده دھنده سعادت ! با خوش آمدگوئى و كمال میل

كنیم زيرا ما را به تسبیح كردن مالك كريم خود توجه دادى و ما را ترغیب به اطاعت از موالى 

مھربان خود كردى و ما را به كرامت پروردگار رساندى . اى منادى ! زبان حال افراد پست 

به بزرگترين سعادتھا  پاسخت مى دھند كه ما را بھره مند ساخته و بزرگ داشتى و دعوت

نمودى . پستى و فساد و كوچكى ما كجا و تسبیح و تمجید خدايمان كجا! خاك كجا و خداى 

خدايان كجا! آلوده به پلیديھا كجا و مجلس پاكان كجا! و اسیر در زنجیر كجا و منزل آزادگان 

ت او ما را كجا؟ ولى لطف پروردگار باعث شده تا به ما اجازه تسبیح خود را بدھد. و حكم

مشرف به اين تكلیف كرده است . چه رسوايى بزرگى اگر بعد از اين بخشش بزرگ در تسبیح 

او كوتاھى و در فرمانبردارى او سستى كنیم ! چه آقاى كريمى و چه بنده ھاى پستى ، چه 

 خداى بردبار و چه بندگان كم عقلى !

من ھمنشین كسى ھستم كه با « با گوش دل شنیديم آنچه را از پروردگار به ما رساندى كه

در حالى كه بزرگى اين ابالغ ھر زبانى را در عالم امكان و در تكلیف » من ھمنشینى كند

جواب آن ، الل كرده و عاقالن از زيبايى اين كرامت متحیر شدند. اگر ھر كدام از مشرف 

ند و تمام آن را شدگان به اين خطاب داراى بدن تمام جھانیان و روحھاى تمام صاحبان روح بود

در جواب و براى بزرگداشت اين خطاب فدا مى كردند، چیزى از حقوق آنرا ادا نكرده و شكر 

حتى جزيى از آن را نمى توانستند بجا آورند. پس چرا انسان بیكاره پست از اجابت اين دعوت 

بسنده  غفلت مى كند و در استفاده از اين منزلت و مقام بزرگ كوتاھى مى كند و به اين ھم

ننموده و بجاى تمجید و تسبیح خدا، كسى را تمجید مى كند كه تمجیدش مستوجب آتش 

بوده ، و به جاى ھمراھى با فرشته ھاى نزديك خدا و پیامبران ، در مجلسى كه پروردگار 

جھانیان حضور دارد، به قرين شدن با جن ھا و شیطان ھا در میان طبقات جھنم راضى مى 

 شود.
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اين ديده اى ! ديده اى كه خالق مخلوق را براى ھمنشین خود بخواند ولى عجیب تر از 

مخلوق اجابت نكند و در حالى كه آقا مناجات بنده و انس او را دوست دارد، بنده از قبول 

عنايت او خوددارى كند! پس با تاءسف و اعتراف به غفلتھاى خود و با ناچارى جواب مى گويیم 

ا و اى مالك و موال! اگر توفیق تو نصیب ما شده و در اين دعوت عنايت : بله ، اى پروردگار و آق

چنانچه از كرم تو جز اين انتظار  -تو شامل حال ما شود و با اين دعوت ما را به كرامت برسانى 

چه سعادت بزرگى كه در اين صورت  -نمى رود و از كمال و بخشش تو جز اين انتظارى نیست 

مى رسیم . ولى واى بر ما اگر جز اين باشد! در اين حالت چه كنیم با به باالتر از آرزوى خود 

اين تیره روزى و مجازات دورى از رحمت حق ! پس مى گويیم : و ھیچ خدايى جز تو نیست . 

تو را تسبیح و تمجید مى كنیم . مايیم ستمگران . خدايا به خود ستم كرديم و اگر ما را 

اران خواھیم بود. بلكه بناچارى بیشتر جسارت كرده ، ذلت نبخشى و به ما رحم نكنى از زيانك

مى كنیم :  و پستى خود را آشكار نموده ، با قسمھاى بزرگى نیز آنرا تاءكید كرده و عرض 

قسم به عزت و جاللت اى پروردگار ما! حتما از دستورات تو سرپیچى ، خود را ھالك كرده و بر 

توفیق خود ما را نگھدارى نكنى و با عنايت خود بر ما  تو مى شوريم و فاسد مى شويم ، اگر با

 خوبى نكنى . زيرا توان و نیرويى نیست مگر با يارى تو.

پس از اين با توفیق تو بیشتر گفته و با يارى تو در خواستن خود پافشارى مى كنیم و به جناب 

نازل شدن قدس تو كه نه ، بلكه به حضرت رحمت و لطفت بخاطر جلب عطوفت آقاى خود و 

رحمت پروردگار خود عرضه مى داريم : اى كريمترين كريمان ! و اى بخشنده ترين بخشندگان ! 

اى كسى كه خود را لطف نامیده است ! اى منادى ما را در اين ماه بزرگ به كرم تو دعوت و 

ه به لطف و رحمتت اشاره و بزرگوارى و بزرگداشت تو را براى ما گفت (ماه ماه من است و بند

بنده من و رحمت رحمت من ) بنابراين با اين دعوت ما میھمانان دعوت شده تو و درماندگان 

 درگاھت گرديديم .

و تو كسى ھستى كه دوست ندارى میھماندار از میھمان خود پذيرايى نكند؛ گر چه میھمان 

و را كم كند. و بر اثر عدم پذيرايى از بین نرود و میھماندار از كسانى باشد كه پذيرايى دارايى ا

اگر از ما پذيرايى نكنى ، در پناه تو گرسنه مانده و از بین مى رويم در حالى كه پذيرايى و 

احسان دارائیت را بیشتر مى كند. اى كسى كه نیكوكارى چیزى از او كم نكرده و محروم 

ھاى نمودن چیزى به او اضافه نمى كند! ما را بخاطر بديمان مجازات مكن . كسى ھستى كه ب

بیشترى به من دادى و به كسانى كه مھمان نبوده ولى مضطر باشند، وعده اجابت دادى و در 

كتابت وعده برطرف كردن گرفتارى آنان را دادى و اكنون اى پروردگار! ما محتاج بخشايش تو و 

نجات از مجازات دردناكت مى باشیم و ھیچ نیاز و اضطرارى باالتر از اين اضطرار نیست . پس 

است اجابت و برطرف كردن گرفتارى ! اى بخشاينده ! دست ما را بگیر و از ورطه ھالك كج

شدگان و سقوط زيانكاران نجات ده . و چنانچه ماه ، ماه تو، بنده ، بنده تو و رحمت رحمت تو 
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است ، دست زدن و گرفتن طناب نجات تو نیز تنھا با توفیقى از جانب تو میسر است . زيرا 

ز تو بوده و در غیر تو يافت نمى شود. از كجا به خیر برسیم در حالى كه خیرى تمام خیرھا ا

يافت نمى شود مگر از ناحیه تو و چگونه نجات پیدا كنیم در حالى كه كسى نمى تواند نجات 

 يابد مگر با كمك تو.

و اى كريم ! اگر عدل تو ما را اجابت نموده ولى ترازوى حكمتت ما را رد كند و بگويد: فضل 

بخشش بر شما خالف حكمت و موفق نمودن شما خالف عدالت در قضاوت است زيرا سزاوار 

فضل و بخشش نبوده و خوبى به شما كار درستى نیست به خاطر اينكه گناھان روى شما را 

سیاه و غفلت از ياد من قلوب شما را تیره و دوستى دنیا نفس و عقل شما را مريض كرده و 

چیزى ھست ولى مگر سخنم را در كتابم نشنیديد كه : رحمتم را  رحمت من گرچه شامل ھر

و من گرچه ارحم الراحمین و بخشنده مھربانى ھستم ولى  )۹(براى متقین قرار مى دھم .

اتم نیز سخت و شديد است و اگر حكمتم در میان آفريدگانم نبود كه اھل عدل و فضل را مجاز

از ديگران جدا نمايم در كجا زيبايى و بزرگى من به روشنى آشكار مى شد، ما نیز در جواب 

قضاوت حكمتت با آموزش و يارى تو مى گويیم : شكى نیست كه سزاوار فضل و بخشايش تو 

گر سزاوار فضل بودن شرط بھره مندى از فضل تو بود ھیچگاه فضل تو در نیستم اما اى كريم ا

جھان آشكار نمى شد. زيرا غیر تو بجز از جانب تو نه خیرى دارد و نه سزاوار چیزى است 

سزاوارى فضل تو نیز فضلى است از جانب تو و امكان ندارد فضل از سزاوار فضل بودن بوجود 

رگى قلبھايمان نیز به ھمین صورت جواب مى دھیم زيرا آيد. و در مورد سیاھى چھره و تی

تمامى نورھا در تو و از جانب تو است . بنابراين اگر ما را نورانى نكنى چگونه نورانى شويم و 

اگر ذره اى از نور و روشنى خود را به ما عنايت فرمايى و ما را با دادن ذره اى از زندگى خود، 

اده و كامل و نورانى خواھى نمود. و آيه قرآن (رحمت خود را بزرگ بدارى ما را زندگى و شفا د

نیز با امیدوارى و آرزوھا و دعاى ما منافاتى ندارد. زيرا ما نیز  )۱۰(براى متقین قرار مى دھم )

توقع داريم از فضل خود به ما تقوى عنايت فرمايى . چنانچه به متقین عطا فرمودى و سپس 

رحمتت را نصیب ما سازى . وانگھى اين فرمايش تو فقط تصريح مى كند كه رحمت خود را 

رموده اى كه غیر آنھا را از رحمت خود بھره مند نمى سازى براى افراد باتقوا قرار داده اى و نف

. و در جواب اينكه اگر اھل فضل و عدل را از ديگران جدا نكنم ، زيبايى و بزرگیم در كجا 

بروشنى جلوه مى كنند، مى گويیم براى آشكار شدن بزرگى ، عدل و مجازات تو كافى است 

ا عبادت نمى كنند، مجازات نمايى و با عدلت با ستیزه گران و كسانى را كه از روى تكبر تو ر

آنان رفتار نمايى تا بزرگى و عدل تو بخوبى آشكار شود، و غیر از من افرادى دارى كه آنان را 

مجازات نمايى ولى من كسى را بجز تو ندارم كه به من رحم كند. اقرار كنندگان به آنچه مى 

اھل ترس و حیاى از تو كجا و آشكار شدن  خواھى و گدايان و دعا كنندگان و امیدواران و

بزرگیت كجا؟ بخصوص كه ، اگر چه گناھكاريم ولى به اولیا و دوستان فرمانبردارت متوسل مى 
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شويم و رويمان گرچه سیاه است ولى با روى پاك دوستان پاكت كه نزد تو درخشان است به 

دگان عارف به تو، روشنى مى تو توجه مى كنیم و دلھاى ما گر چه تاريك است ولى از نور بن

گیريم . و اگر دوستى دنیا دلھاى ما را مريض و عقلھاى ما را نابود كرده ، ولى محبت اولیاى تو 

آن را زنده كرده و اگر فضل تو در بندگان چنگ زننده به دستگیره فضل و دامن كرمت آشكار مى 

به دستگیره محبت آنان چنگ  شود، چه اشكالى دارد كه فضل آنان نیز در اھل واليت آنان كه

 زده اند، ظاھر شود.

و اگر عدل تو در مورد ثبوت واليت آنان ، با ما بحث كند، گر چه معلوم نیست واليت آنان در ما 

باشد، ولى شكى نیست كه دشمنان تو و دشمنان آنھا فقط به خاطر واليت آنان با ما 

را آزار دادند. و ھمین مقدار كافى است دشمنى مى كنند. و مدت زيادى به خاطر اولیاى تو ما 

 كه به دامن عفو و دستگیره فضل و كرمت و رشته اولیايت چنگ زنیم .

بنابراين بخاطر فضل و كرمت و بخاطر مقام اولیايت ، محمد و آل او، صلواتى بى پايان بر آنان 

نور ما را با آن  فرست ؛ صلواتى كه با آن گناھان ما را آمرزيده عیبھاى ما را اصالح و عقل و

كامل كنى و خود و آنان را به ما بشناسانى و ما را به خودت و آنان نزديك نمايى و مقام ما را 

در ھمنشینى با آنان نزد خود باال ببرى ؛ و با اين صلوات از ما خشنود شده آنچنانكه ھیچگاه از 

ضى باشى بر تو وارد ما خشمگین نشوى تا در حالى كه از تو راضى بوده و تو نیز از ما را

شويم ؛ و ما را به آل محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم ) ملحق نمايى ھمراه با شیعیان 

كه در آنجا از نعمتھا بھره  -نزديك و اولیاى گذشته آنان در جايگاه راستى نزد پادشاه توانا 

ت و قدرتى جز و بر محمد و آل پاك او صلوات فرست كه ھر چه خدا خواھد، ھمان اس -مندند 

 او نیست .

از ديگر مراقبتھا در اين ماه اين است كه سالك معنى ماه حرام را بداند تا مواظب تمام كارھا و 

حالتھا و حتى امورى كه وارد قلبش مى شود باشد. و بداند كه سه ماه رجب ، شعبان و 

ادت را مقدم بر رمضان ماه عبادت است . بنابراين سزاوار است طالبان علم در آن ماھھا عب

 تحصیل علم نمايند؛ گر چه تحصیل علم نیز از برترين عبادتھاست .

 شب اول ماه

شب اول اين ماه يكى از چھار شبى است كه شب زنده دارى در آن تاءكید شده است . يكى 

از مراقبتھا اين است كه در ھنگام ديدن ماه در شب اول دعايى كه روايت شده است را 

ر است موقعى كه در اين دعا، به دعاى آمادگى براى آمادگى در شعبان و بخواند. و سزاوا

رمضان مى رسد آن را با توجه بخواند و در اوقات دعايش نیز آن را زياد بخواند تا با اين دعا 
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آمادگى كاملى براى ورود به اين دو ماه پیدا كند. و مستحب است بعد از نماز عشا دعاھاى 

 بخواند.روايت شده در اقبال را 

در كتاب اقبال نمازھايى براى اين شب نقل شده كه من آسانترين آنھا را براى افراد ضعیفى 

مانند خود مى گويم . در آن كتاب از پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده است 

كه فرمودند، كسى كه بعد از بجا آوردن نماز مغرب شب اول رجب ، بیست ركعت نماز بجا 

را يك مرتبه خوانده و براى ھر دو ركعتى » اخالص «و » فاتحه «ده كه در ھر ركعتى سوره آور

در اينجا رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمود: آيا ثواب اين نماز  -يك سالم بدھید 

كردند: خدا و رسولش داناترند. پیامبر (صلى هللا علیه و آله و  را مى دانید؟ اصحاب عرض 

خود و  -) فرمودند: روح االمین اين نماز را به من ياد دادند. و آستینھاى خود را باال زدند  سلم

خانواده و مال و فرزندانش محفوظ مانده و از عذاب قبر پناه داده مى شود و از صراط، بدون 

 حساب ، مانند برق مى گذرد.

ه و سلم ) روايت شده است : نماز آسانترى نیز در اين كتاب از پیامبر (صلى هللا علیه و آل

پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمود: كسى كه دو ركعت نماز در شب اول ماه رجب 

قل ھو «را يك بار و » الم نشرح «و » فاتحه «بعد از نماز عشاء بخواند و در ركعت اول آن سوره 

و » قل ھو هللا احد«و  »الم نشرح «و » فاتحه «را سه بار و در ركعت دوم سوره » هللا احد

را ھر كدام يك بار بخواند سپس تشھد خوانده و سالم دھد و بعد از آن سى بار » معوذتین «

گفته و سپس سى بار بر پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) صلوات » ال اله اال هللا «

د شده از گناھان بفرستد، گناھان گذشته او آمرزيده شده و او را مانند روزى كه از مادر متول

 بیرون مى برد.

حلوانى روايت » التحفه «نمازى در تمام شبھاى اين ماه وارد شده كه در كتاب اقبال و از كتاب 

ھر كس در رجب شصت «شده است : رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمودند: 

ن سوره فاتحه را يك بار ركعت نماز بجا آورد؛ در ھر شبى از اين ماه دو ركعت كه در ھر ركعت آ

و قل يا ايھا الكافرون را سه بار و قل ھو هللا احد را يك بار بخواند و ھنگامى كه سالم نماز را 

ال اله اال هللا وحده ال شريك له له الملك و له الحمد داد، دستھاى خود را بلند كرده و بگويد: 

ى ء قدير و الیه المصیر و ال حول يحیى و يمیت و ھو حى ال يموت بیده الخیر و ھو على كل ش

و  و ال قوة اال باہلل العلى العظیم اللھم صل على محمد و آل محمد و آل محمد النبى االءمى

دستھاى خود را بصورت بكشد، خداوند متعال دعاى او را مستجاب و ثواب شصت حج و 

 »شصت عمره به او مى دھد.
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شغول به ذكر يا فكر يا مناجات به تناسب حال باقیمانده شب را تا فرا رسیدن وقت نماز شب م

خود مى شود آنگاه نماز شب را بجا آورده و بعد از ھشت ركعت نماز شب سجده نموده و در 

سجده خود آنچه از امام ابى الحسن اول (علیه السالم ) در اقبال روايت شده است را بخواند. 

ايت شده است بخواند و بندھاى دعاى دوم و بعد از نماز وتر دو دعايى را كه در كتاب اقبال رو

را با توجه و حضور قلب بخواند تا بھره او از دعا تلفظ تنھا به الفاظ نبوده و عبادت او مثل عبادت 

چھارپايان نباشد. و سعى كند كه در دعاى خود راستگو بوده و به خداى متعال در مجلس 

كسى كه دعا مى كند خطر بزرگى است .  حضور او و در دعايش دروغ نگويد: زيرا اين كار براى

و اگر حال او مطالبى را كه به خدايش مى گويد، تصديق نمى كند، بايد در گفتار خود بعضى از 

معانى مجازى را قصد كند. و اگر اين كار را نیز نمى تواند انجام دھد، الفاظ را بگونه اى تغییر 

را كسى كه معنى محبت خدا را نمى دھد كه دروغ صريح و ادعاى باطلى در آن نباشد. زي

داند، چگونه مى تواند در اين دعا ادعاى انس با او را داشته باشد. و كسى كه معنى نزديك 

مرا از ورطه گناھان خارج و به بلنداى نزديكى برسان «گرداندن را نمى داند، چگونه مى گويد: 

شد كه زنده با ذكر خدا و با و ھمینطور باقى عبارات . و مھم اين است كه مواظب قلبش با» 

حضور در مقابل او به مراسم بندگى كه موجب رضايت اوست مشغول باشد. زيرا مقصود از 

زنده داشتن شبھا زنده نمودن قلب در آن است و زنده بودن قلب نیز فقط با ذكر و فكر است و 

دا نیست ، قلب غافل مانند مرده است . و كسى كه مشغول به مكروھاتى كه مورد رضايت خ

باشد، پايینتر از مرده است . و كسى كه مشغول به محرمات الھى در اين شبھا باشد، بدتر از 

كسى است كه در غیر اين شبھا مرتكب حرام مى شود. و شايد ھمین كار باعث شود كه 

 انسان عاقبت به خیر نشود.

 -ده و رستگار شده در حالى كه خیال مى كند شب زنده دارى كر -انسان بايد تالش كند كه 

از دسته سومى كه گفتیم نباشد. زيرا در اين صورت از كسانى خواھد بود كه خداوند متعال 

از لحاظ عمل زيانكارترين (بدكارترين ) افراد ھستند ولى خیال مى كنند «درباره آنھا فرموده : 

و فكر مى كنم از گناھان پنھانى خالى نباشى ، مثل تاءخیر توبه  )۱۱(.»كارھايشان خوب است 

از بعضى گناھان زيرا مشھور اين است كه سرعت در توبه واجب فورى است و ترك واجب نیز 

واجب عینى است و ترك آن و مشغول  حرام است مانند تزكیه نفس از بعضى از اخالق كه

شدن به عبادات مستحبى حرام است . و ھمینطور گناھان ديگرى كه مانند اين دو گناه 

مخفى و پنھان ھستند. و خالصه اين كه سالك بايد قبل از فرا رسیدن اين شبھا و اوقات 

كه گناھى در شريف مواظب خود بوده و بیش از ساير وقتھا حال خود را بررسى كند و بكوشد 

او نباشد تا در تجارت با پروردگار ضرر و زيانى نديده ، نور عبادت كنندگان را از دست نداده و 

مانند بنده اى نباشد كه سلطان او را به مجلسش براى ھديه دادن و بزرگداشت او، بلكه براى 

نموده و او در ماءنوس نمودن و مناجات و حالھاى عالى بھمراه اولیاى بزرگوار خداوند، دعوت 
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اين مجلس حاضر شده و در حضور سلطان به مخالفت او بپردازد و در خانه رحمان و آشكارا به 

عبادت شیطان بپردازد و با اين اعمال سزاوار خوارى بزرگى شده و به جاى بدست آوردن 

 بزرگداشت خدا، ذلت و خوارى بدست آورد.

ال آن ، از ھر چیز ممكن در بدست بھر صورت به حكم عقل واجب است در اين شب و امث

آوردن رضايت خداوند و سالمتى حالھا و عملھا از آفتھا، كمك گرفت و با تمام توان بايد به اين 

مھم پرداخته تا عمل او خالص و خودش نیز مخلص براى خداوند متعال باشد. و در اين صورت 

بدون حساب است  خلص است كه عمل كم نیز كافى است زيرا پاداش عمل خالص از بنده م

؛ و بنده اى كه نیت درستى داشته باشد، در معامله با موالى خود فقط با خلوص صادق 

راضى مى شود؛ و تمام سعى خود را در اين جھت بكار انداخته و اين مطلب براى او از ھر 

ى رسند. چیزى مھمتر است . زيرا اين مطلب با آرزو بدست نیامده ، و تنھا با عالقه به آن ، نم

و كسى كه تفاوت اين حالتھا را نبیند در ازياد عبادتھاى ظاھرى خیلى تالش مى كند، در 

حالى كه در باطن و قلب خود مخالف پروردگار و داراى حالتھاى پست و اخالق فاسدى از قبیل 

ترك واجب و انجام حرام بوده و عمل خود را با ريا و كسب شھرت و نفاق و عجب و نادانى و 

 لفت با خدا انجام مى دھد.مخا

ھمچنین بايد سعى او بر لطیف كردن عمل بیش از ازدياد عمل بوده و دعا و مناجاتى را انتخاب 

كند كه عبادتھاى آن مشتمل بر تملق و خضوع و اعتراف بیشتر به حق منت خداوند در مشرف 

نرم كرده و باعث  كردن بندگان به تكلیف باشد؛ حركات و حاالت او بگونه اى باشد كه دل را

تواضع و زھد بیشترى گردد، مثل پوشیدن لباسھاى مويین ، روى خاك و خاكستر نشستن ، 

گذاشتن خاك بر سر و با طناب و زنجیر دستھاى خود را به گردن بستن و مانند انسان بى خبر 

و مست بودن كه گاھى نشسته ، گاھى ايستاده ، گاھى سجده نموده ، و گاھى راه رفته و 

اھى سر را بر ديوار و گاھى چانه ھا را بر خاك مى گذارد. در قديم ، اھل سلوك زنجیر در گ

گرده كرده وارد قبرھاى خود شده و دستور مى دادند آنھا را با زنجیر بسته و بسوى آتش برند 

و نیز قسمتى از لباس را كه روى دوش بود، پاره و طناب يا زنجیر در آن وارد كرده و آن را به 

ون بیت المقدس مى بستند. اين اعمال از حالتھاى قلب و شناخت ذلت نفس و عظمت ست

خدا سرچشمه مى گیرد؛ گرچه خود اين عملھا نیز باعث بھتر شدن و برترى حال قلب مى 

گردد. و چنین نیست كه اين كارھا فقط براى آنان میسر باشد بلكه كسانى ھم كه اين صفات 

 ا مى توانند به آن حالت قلبى برسند.را ندارند با تمرين اين عملھ

بايد در تمام اين ماه و ماه شعبان و رمضان و تمام عمر، اھمیت زيادى به دعا جھت توفیق 

اخالص داده ، و توجه به خداى متعال با نامھاى او مانند كريم العفو و مبدل السیئات 

زياد كند. زيرا روى ما لیاقت  بالحسنات و توسل به او بوسیله محمد و آل او (علیھم السالم ) را
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خدا را نداشته و براى جبران اين نقص بايد به اولیاى آبرومند او متوسل  توجه به حضرت قدس 

شد. و آنگاه شب خود را با توسل به نگھبانان آن كه از معصومین علیھم السالم مى باشند، 

 براى اصالح حال و اعمال خدائیش به پايان برساند.

 »رغايب لیلة ال«عمل 

را نیز » لیلة الرغائب «چنانچه شب اول ماه مصادف با شب جمعه بود، سزاوار است عمل 

انجام دھد. از پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده است كه فرمودند: از 

لیلة الرغائب «اولین شب جمعه در ماه رجب غافل نشويد. زيرا شبى است كه فرشتگان آنرا 

امند. اين نامگذارى به اين جھت است كه ھنگامى كه يك سوم از شب گذشت ھیچ مى ن» 

فرشته اى در آسمانھا و زمین نمى ماند مگر اين كه در كعبه و اطراف آن جمع مى شوند. 

آنگاه خداوند بطور غیرمنتظره اى بر آنان وارد شده و مى فرمايد: اى فرشتگانم ! ھر چه مى 

د. فرشتگان عرض مى كنند: حاجات ما اين است كه از روزه داران خواھید از من درخواست كنی

رجب درگذرى . خداوند مى فرمايد: اين كار را انجام دادم . بھتر است كسى كه اين حديث را 

به  )۱۲(مى شنود، در اين شب ، زياد بر فرشتگان صلوات فرستاده تا تكلیفى را كه آيه تحیت 

سپس رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و  -عھده ما گذاشته باندازه توانايى انجام داده باشد 

سلم ) فرمودند: كسى كه روز پنجشنبه اول رجب را روزه گرفته و سپس بین نماز مغرب و 

ازده ركعت نماز بجا آورده ھر دو ركعت به يك سالم و در ھر ركعتى سوره فاتحه يك عشا دو

بار، انا انزلناه فى لیلة القدر سه بار و قل ھو هللا احد را دوازده بار خوانده ، و ھنگامى كه نماز 

تمام شد، ھفتاد بار بر من (با اين الفاظ) صلوات بفرستد: اللھم صل على محمد النبى االءمى 

على آله ، سپس سجده كرده و در سجده ھفتاد بار بگويد: سبوح قدوس رب المالئكة و  و

الروح ؛ سپس سر خود را بلند كرده و بگويد: رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك انت العلى 

االءعظم آنگاه بار ديگر به سجده رفته و در سجده ھمان چیزى را بگويد كه در سجده اول گفت 

ت خود را از خدا بخواھد، ان شاءهللا تعالى برآورده مى شود. سپس رسول خدا ، سپس حاج

از بندگان و كنیزان  -فرمودند: قسم به كسى كه جانم در دست اوست ؛ ھیچ بنده يا كنیزى 

اين نماز را به جا نمى آورد، مگر اين كه خداوند گناھان او را مى بخشد گرچه گناھان او  -خدا 

د شن و بوزن كوھھا و بعدد برگھاى درختان باشد و روز قیامت ھفتصد نفر از مثل كف دريا و بعد

باشند شفاعت مى كند. و در شب اول قبر  خويشاوندان خود را كه ھمگى سزاوار آتش 

خداوند ثواب آن را به بھترين صورت ، با روى گشاده و خندان و زبان فصیح براى او مى فرستد 

ژده بده ؛ از ھر سختى نجات پیدا كردى . مى پرسد: تو كه مى گويد: اى محبوب من ! م

كیستى ؟ رويى بھتر از روى تو نديده و بويى به خوشبويى تو مشامم نرسیده . جواب مى 

دھد: اى محبوب من ! من ثواب آن نمازى ھستم كه در فالن شب ، فالن منطقه ، فالن ماه و 

كرده ، مونس تنھايى تو بوده و وحشتت  فالن سال بجا آوردى ؛ امشب آمده ام تا حقت را ادا
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را از بین ببرم ؛ و زمانى كه در شیپور دمیده شود، در عرصه قیامت بر سرت سايه افكنم . و تو 

 ھرگز ھیچ خیرى را از جانب مواليت از دست نخواھى داد.

اولین شب » لیلة الرغائب «در اينجا اين سؤ ال پیش مى آيد كه : ظاھر روايت اين است كه 

جمعه ماه رجب است ؛ و اگر اعمالى كه در اين روايت ذكر شده از اعمال اين شب بوده و 

زيرا در  -شب جمعه اول ماه ، مصادف با اول ماه شد، چگونه مى توان اين عمل را بجا آورد؟

جواب اين است كه اگر  -اين صورت پنجشنبه قبل از جمعه اول ، جزء ماه رجب نیست 

ت عمل كنیم ، بايد بگويیم اين اعمال در صورتى است كه شب اول ماه بخواھیم به ظاھر رواي

شب جمعه نباشد؛ و اگر شب جمعه بود، شب جمعه دوم اين اعمال انجام مى شود؛ گرچه 

لیلة الرغائب نباشد. چون در روايت تصريح نشده كه اين اعمال حتما بايد در لیلة الرغائب 

حیحتر به نظر مى رسد. راه دوم اين است كه باشد. ولى راه دوم و سومى ھم ھست كه ص

اين اعمال را بدون روزه انجام دھیم و راه سوم اين است كه روزه را ھم بگیريم گرچه روزه در 

 رجب نباشد.

 روز اول ماه

از كارھاى مھم در اين روز، روزه ، نماز سلمان و دعا در اول آن با دعايى كه در اقبال سید 

 باشد. قدس سره روايت شده ، مى

درباره روزه اين ماه روايات معتبرى داريم كه يكى از آنھا را نقل مى كنیم : شیخ صدوق مى 

گويد: رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمودند: رجب قطعا ماه استوار خداوند است 

گ كه ھیچ ماھى به احترام و فضل آن نزد خدا نمى رسد. در زمان جاھلیت نیز مردم آن را بزر

مى دانستند و ھنگامى كه اسالم آمد، بزرگى و فضیلت آن را بیشتر نمود. رجب قطعا ماه 

خدا، شعبان ماه من ، و رمضان ماه امت من مى باشد. بدانید كه اگر كسى يك روز رجب را 

بخاطر ايمان و پاداش الھى روزه بگیرد، سزاوار رضايت بزرگتر خداوند مى شود و روزه او در اين 

خدا را خاموش كرده و درى از درھاى آتش را را به روى او مى بندد. و اگر به اندازه  روز خشم

را براى خدا خالص نمايد  پرى زمین طال بدھد، بھتر از روزه اش نخواھد بود. و اگر روزه اش 

ھیچ خیرى از دنیا مگر نیكى ھايش پاداش او را كامل نمى كند. و موقعى كه شب شد، ده 

ارد. اگر خواسته دنیايى داشته باشد، خدا به او مى دھد واال خیرھايى براى دعاى مستجاب د

او ذخیره مى كند كه از بھترين چیزھايى است كه اولیا و برگزيدگان خدا آن را در دعاى خود 

خواسته اند. روايات بسیارى براى روزه روزھاى رجب وارد شده و ثوابھاى بسیار زياد و 

ك روز، دو روز، يا سه روز و به ترتیب تا تمام ماه را روزه بگیرد، وعده گرانقدرى را به كسى كه ي

داده اند. بنابراين كسى كه مى خواھد تمام سعى خود را بكار گیرد، بايد تمام ماه را روزه 
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بگیرد تا به سعادت تمام ثوابھاى وارد در ھر روز برسد. ولى اگر ماه مصادف با فصل گرما باشد 

ا روزه سازگار نبوده يا عذر شرعى مانند مسافرت يا میھمانیى كه روزه او و مزاج و حال او ب

براى میھمان سخت است يا غیر اينھا، براى او پیش آمد بايد به جايگزين روزه كه در روايتى از 

پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) آمده ، عمل كند. پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و 

كسى كه سى روز از ماه رجب را روزه بگیرد، مناديى از آسمان صدا مى زند:  سلم ) فرمودند:

اى بنده خدا! گذشته ات بخشیده شد؛ در بقیه عمر خود عمل خود را از نو شروع كن . و 

خداوند متعال در تمام بھشتھا در ھر بھشتى ، چھل میلیون شھر از طال به او مى دھد؛ در 

ھر كاخ چھل میلیون خانه ، در ھر خانه ، چھل میلیون سفره ھر شھر، چھل میلیون كاخ ، در 

از طال، بر ھر سفره يك میلیون سینى بزرگ ، در ھر سینى چھل میلیون رنگ غذا و نوشیدنى 

، با رنگ جداگانه ھر كدام از غذاھا و نوشیدنى ھا مى باشد؛ و در ھر خانه اى چھل میلیون 

است ؛ بر ھر تختى كنیزى از حورالعین  )۱۳(اع تخت از طال ھست كه ھزار ذراع در ھزار ذر

ھست كه ھر كدام سیصد ھزار زلف نورى دارند و ھر كدام از اين زلفھا را يك میلیون دختر 

حمل نموده و با مشك و عنبر پوشانده اند تا روزه دار رجب پیش او بیايد.  خدمتكار خردسال

شد: اى پیامبر خدا!  اينھا براى كسى است كه تمام رجب را روزه بگیرد. روزه بگیرد. عرض 

كسى كه بعلت ضعف يا مرض ، يا زنى كه پاك نباشد و نتواند روزه بگیرد، چه كارى انجام دھد 

سد؟ حضرت فرمودند: براى ھر روز قرص نانى صدقه بدھد. قسم به تا به آنچه فرمودى بر

از آن  كسى كه جانم بدست اوست ، اگر ھر روز اينطور صدقه بدھد، به آنچه گفتم و بیش 

مى رسد. زيرا اگر جمیع مخلوقات آسمانھا و زمین ھمگى جمع شوند تا مقدار ثواب اين عمل 

كه در بھشتھا به آن مى رسد، نمى رسند. عرض  را معین كنند، به يك دھم فضائل و درجاتى

شد: اى رسول خدا! كسى كه نتواند صدقه بدھد چه كارى انجام دھد تا به آنچه فرمودى 

برسد؟ حضرت فرمودند: با اين تسبیح در ھر روز ماه رجب صد بار خدا را تسبیح مى كند تا 

تسبیح اال له سبحان االعز سبحان االله الجلیل سبحان من ال ينبغى السى روز تمام شود: 

 االءكرم سبحان من لبس العز و ھو له اءھل .

  

 المراقبات

 ( مرحوم آيت هللا حاج میرزا جواد ملكى تبريزى (ره

 مترجم : ابراھیم محدث بندرويگى
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 مطالبى درباره روزه

ولى سزاوار ھمانگونه كه در روايت آمده ، ھمین مقدار كه روزه براى خدا باشد كافى است . 

است وقتى سالك روزه مى گیرد، اعضاى بدن او نیز روزه باشند، ھمانطور كه از امام صادق 

ھنگامى كه روزه گرفتى ، گوش ، چشم ، مو و پوست تو نیز «(علیه السالم ) روايت شده : 

ى ول -امام (علیه السالم ) غیر از اين ، اعضاى ديگرى را نیز شمردند  -» بايد روزه بگیرند.

ھمین كه پوست و مو را ذكر فرمودند، كافى است بدانیم الزم است تمام اعضاى بدن روزه 

تنھا روزه شكم و فرج نیست ، بلكه ساير اعضا را نیز  بگیرند. و خالصه اينكه روزه خواص 

شامل مى شود. چنانچه روزه خواص خواص ، روزه تمام اعضاى بدن به اضافه روزه قلب است 

. 

اعضاى بدن خوددارى اعضاى بدن از مخالفت خواسته ھاى الھى است ؛ و روزه  و معنى روزه

قلب عبارت از نگھداشتن آن از خواسته ھاى پست و خطورات دنیوى و بازداشتن كامل آن از 

 غیر خدا مى باشد.

روزه و ھمینطور ھر عبادتى را عوام تكلیفى بیش نمى دانند و لذا با زحمت آن را انجام مى 

ى خواص آن را بزرگداشت و لطفى از جانب خداوند دانسته و قرار دادن عبادات و دھند؛ ول

واجب نمودن آن را منت بزرگى براى خدا و نعمت بزرگى براى بندگان مى بینند. و بگونه اى كه 

شايسته بزرگداشت آن است . با نشاط، خوشحالى و سرور از آن استقبال مى كنند نه با 

ف روبرو مى شود. بلكه باالتر، از خطاب تكلیف لذت برده و شادمان حالتى كه انسان با تكلی

اى كسانى كه «مى شوند. از امام صادق (علیه السالم ) روايت شده كه درباره اين آيه : 

لذت خطاب (خداوند به مؤ منین ) «فرمودند: » ايمان آورده ايد! روزه بر شما نوشته شد.

عارف به خدا و به حق او بايد ھم چنین باشد. زيرا  بنده.» سختى عمل را از بین برده است 

ھنگامى كه بنده پروردگار را شناخت ، او را دوست مى دارد؛ و بدين ترتیب تمام معامالت او با 

خدا معامله محبوب با محبوب مى گردد. و آيا محبوبى را مى شناسى كه خدمت به محبوب 

وب بزرگداشت و لطفى از طرف او براى او سخت باشد؛ بخصوص موقعى كه خدمت به محب

بلكه باالتر، دعوت به مجلس انس و كرامت باشد. و نه تنھا سخت نیست بلكه از خطابى كه 

تكلیف در آن است ، لذت مى برد و به اندازه محبت و دوستى جان خويش را فدا مى كند؛ و 

او كوشش مى  دقت مى كند كه تمام منظور او را انجام دھد؛ و در بدست آوردن تمام محبت

كند؛ گرچه از او نخواسته باشد و بكارگیرى تمام نیروى خود را در اين راه لذت و سعادت مى 

داند؛ و به اين ترتیب انجام چیزھاى مورد عالقه خدا از محبوبترين چیزھا و خواسته ھاى او 

 -داده است در اين كه به او اجازه اين كار را  -مى شود. و با شوقى كامل و با قبول منت خدا 

به آن عمل مى كند و در قصد او چیزى غیر از خدا و رضايت او پیدا نمى شود. و اين نیت را با 
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نیت بدست آوردن ثواب و پاداش و بھشت و نعمتى از نعمتھاى خداوند مخلوط نمى كند؛ چه 

 د.رسد به اين كه ريا، كسب شھرت و اطالع و رضايت غیر خدا را با نیت رضايت خدا ھمراه كن

 اھمیت اخالص

اى عاقل درباره روزه اى كه مى گیرى بینديش كه اگر با اين نیتى كه گفتیم روزه بگیرى به 

تمام كرامتھا و مقامھاى عالى روزه داران و مخلصین و بیش از آن رسیده و فرشتگان خدا به 

ان بیان خدمتت در آمده و حتى خدا در خواب قیلوله ات به تو آب و غذا مى خوراند و كسى تو

تعداد فضل و كرامت خدا را ندارد. ولى اگر به خاطر ريا و كسب شھرت روزه بگیرى ، خوار و از 

عبادت كنندگان شیطان شده و با چھار اسم خوانده مى شوى : اى حیله گر! اى فاجر! اى 

دروغگو! اى رياكننده ! و به اين ترتیب سزاوار آتش مى گردى . و اين اختالف زياد بخاطر 

 تالف نیتھاست .اخ

و اگر مسئله قلب و نیت به اين اھمیت نبود، خداوند در قرآن ، در سوره شمس يازده قسم به 

رستگارى كسى كه آن را تزكیه كرده ، و بدبختى كسى كه آنرا آلوده نمايد، ياد نمى كرد. به 

كه به ھمین جھت انسان بايد با تمام توان سعى كند كه نیت خود را خالص نموده تا جايى 

 مقام صدق در اخالص برسد.

 مالكھاى تشخیص روزه خالص از روزه ريايى

موالى ما الگوى اھل مراقبت در كتاب اقبال مالكھايى جھت شناخت روزه خالص و تمیز آن از 

روزه ريايى و شبھه دار بیان نموده كه بجھت تیمن و تبرك آنھا را نقل كرده و سپس آنچه را كه 

 ى كند خواھم گفت .خداوند بر زبانم جار

اگر موقعى كه روزه مستحبى گرفته و در حضور جمعى از نیكان روزه دار قرار دارد، ببیند از  -۱

شكستن روزه خود شرم مى كند، بداند كه در روزه او شبھه اى است كه ھمان نزديك شدن 

 به دلھاى مردم است .

كسانى كه گمان مى كنى اگر  اگر دوست داشته باشى غیر خدا نیز از روزه تو آگاه شود -۲

اطالع پیدا كنند خیر دنیايى براى تو دارند؛ اگر چه اين خیر، مدح و ستايش و احترام بیشتر آنان 

به تو باشد يا اين كه میل به اطالع ديگران باندازه اى نباشد كه در رغبت به روزه تاءثیر بگذارد 

روزه تو آگاه شوند در ھر دو صورت ولى در عین حال دوست دارى عالوه بر خدا مردم ھم از 

 روزه تو بیمار و بنده پستى خواھى بود.
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اگر ھنگامى كه با روزه داران زيادى روزه مى گیرد، به نشاط مى آيد و ھنگامى كه به  -۳

تنھايى روزه مى گیرد، كسل مى شود، معلوم مى شود زيادى روزه داران در قصد و عمل او 

 ر تاءثیر آن در قلب ، اخالص تیره شده و روزه بیمار مى گردد.تاءثیر دارد. بنابراين بمقدا

قصدت از روزه ، بدست آوردن ثواب است يا به خاطر اينكه خدا مى خواھد؟ اگر بخاطر ثواب  -۴

باشد، بدان كه با اين عمل مى گويى خداوند سزاوار نیست كه بخاطر فرمانبرداريش روزه 

عبادت نیست و اگر رشوه او نبود او را عبادت نمى بگیرم و خداوند بخاطر بزرگیش شايسته 

 كردم ، حق خوبیھاى گذشته او را رعايت نكرده و احترام مقام بزرگ او را نگه نمى داشتم .

اگر رنگین بودن افطار و زيادى غذا و لذت آن نشاط تو را در روزه افزون كرد، معلوم مى شود  -۵

 اى غیر خدا بوده است .بمقدار زيادى نشاط روزه از اول تا آخر بر

تا اينجا مالكھاى شروع روزه را با اخالص گفتیم ، اكنون چند مالك نیز براى تشخیص به پايان 

 رساندن روزه ھمراه با اخالص مى گويیم .

اگر در اثناى روزه به غذاى خوشمزه يا ھمسر زيبا يا سفرى كه در آن نفعى باشد، برخورد  -۱

و روزه برايت سنگین شده و انتظار رھايى از روزه را كشیدى ، باز كردى و نشاط روزه در تو كم 

ھم خالص نیستى . زيرا تو نیز از بنده ات خدمتى را كه بر خود سنگین بداند، قبول نمى كنى 

 بلكه به خاطر آن او را طرد و ترك مى كنى .

باشد ولى از  اگر اتفاقى بیفتد كه شكستن روزه ات ، نزد خدا بر گرفتن آن برترى داشته -۲

شكستن روزه در نزد مردم خجالت كشیدى بدان كه مخلص نیستى . زيرا اگر در عمل و قصد 

 خود مخلص براى خواسته خدا بودى مالحظه ھیچكس را نمى كردى .

اگر در اثناى روزه ديدى كه روزه تو را از انجام بعضى از واجبات يا امورى كه نزد خدا اھمیت  -۳

نموده است ولى با اين حال روزه خود را نشكستى ، وارد دسته رياكاران  بیشترى دارد ناتوان

در عبادت شده و عبادت تو جزو گناھان كبیره مى شود. وظیفه تو در اينجا انجام عملى است 

كه نزد خدا مھمتر است و نبايد مالحظه اين كه مردم عذر تو را نمى دانند، داشته باشى . زيرا 

ص تو را از بین مى برد؛ گرچه در اول روزه تو صحیح و مورد رضايت اين مطالب روزه يا اخال

خداوند بود. در صورت پیش آمدن چنین مطلبى بايد فورا آنچه را كه نزد خدا مھم است انجام 

داده و عدم آگاھى مردم به عذر را نبايد مالحظه كرد. و اگر چنین مساءله اى اخالص را از بین 

ه نمود. آنچه تو را از خدمت موال و انجام اعمالى كه موجب خشنودى برد، بايد فورا از آن توب

پروردگارت است ، باز مى دارد، مانند دشمن براى تو و مواليت مى باشد و چگونه تو دشمن 
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خود و او را بر او مقدم مى كنى در حالى كه در حضورش بوده و تو را مى بیند. و ھنگامى كه 

 ه كسى احتیاجات تو را در دنیا و آخرت برطرف مى كند؟غیر خدا را بر او مقدم داشتى چ

خداوند به او  -اين بود خالصه سخنان صاحب كتاب اقبال كه مطالب را به خوبى بیان كرد 

ولى مراتب اين آفات را بیان ننمود. بعضى از اين آفات موجب بطالن روزه و  -جزاى خیر دھد 

عث نابودى صدق و اخالص مى شود و بعضى ديگر موجب از بین رفتن اخالص و بعضى با

بعضى فقط مانع رسیدن روزه به عالى ترين درجه مى شود، در عین اين كه صدق و اخالص 

 آن در درجه عالى است .

 براى توضیح مراتب آفات مى توان گفت :

كند يا در اثناى آن غیر خدا را در قصد خود وارد  -روزه يا ساير عبادات  -اگر انسان از آغاز عبادت 

عبادت او باطل مى گردد. و سه مورد از مواردى كه صاحب كتاب اقبال فرمود از ھمین قبیل 

 است :

اگر به جھت عذرى در اثناى روزه ، گشودن روزه برتر از ادامه آن شود ولى بخاطر جھل  -الف 

 مردم به عذر، روزه خود را ادامه داده و مرتكب رياى حرام گردد.

خود را با نیتى الھى آغاز نمايد ولى بر اين قصد باقى نماند. يعنى  جايى كه انسان عمل -ب 

صورتى كه در آن گفت : آن مانند دشمن تو و پروردگارت مى باشد. حق ھمین است و بلكه در 

واقع عبادت دشمن خدا را بر عبادت او برگزيده اى . چون اين كار با دستور شیطان مى باشد، 

و بمنزله كفر به خداوند مى باشد؛ و در حقیقت عبادت  و در حقیقت عبادت دشمن خدا و

دشمن خدا و بمنزله كفر به خداوند مى باشد؛ گرچه خداوند بخاطر بردبارى و سھل گیرى ، آن 

 را كفر نشمارد.

جايى كه از شكستن روزه خود در میان ساير روزه داران ، بگونه اى شرم دارد كه در روزه  -ج 

گرچه ممكن است بگويیم  -اين شرم نبود روزه را مى شكست .  او مؤ ثر است . يعنى اگر

 بخاطر چنین روزه اى مجازات نخواھد شد.

اگر از شكستن روزه خود در میان روزه داران شرم نموده و اين شرم در روزه او بى تاءثیر باشد، 

ن اي -روزه او صحیح است ؛ گرچه اين مطلب باعث مى شود روزه او به درجات عالى نرسد 

عمل با چنین شرايطى مانند انجام عمل بقصد رسیدن به پاداش و دورى از مجازات است كه 

گرچه عمل صحیح و نیت نیز عالى است ولى اگر آن را با عمل كسانى كه خداوند را بخاطر 

شايستگى اش براى عبادت و براى بدست آوردن رضايت و نزديك شدن به او عبادت مى كنند، 
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نند كار بردگان و مزدوران خواھد بود. و گرچه بدست آوردن رضايت و بسنجیم اين عمل ما

نزديك شدن به خداوند نیز نوعى پاداش ھستند ولى اين پاداش با پاداشھاى ديگر تفاوت دارد. 

 زيرا اين دو نیت شبیه عبادت براى شايستگى خداوند است .

كه بخاطر عظمت و بزرگى آرى ، بیشتر اعمال آزادگان عارف از روى طمع و ترس نیست ، بل

پروردگار و نور و زيبايى اوست كه كارھايشان را بخاطر او انجام داده ، براى او فروتنى نموده و 

او را عبادت مى كنند. و بدون تفكر، ترديد و اختیار اين امور را انجام مى دھند. بلكه اعمال آنھا 

م ) در حديث ھمام درباره آنان شبیه به عمل ناچاران است . ھمانگونه كه على (علیه السال

از بزرگى پروردگارشان بى فكر  بل خامرھم من عظمة ربھم ما طاشت به عقولھممى فرمايد: 

شده اند. يا شبیه عمل كسانى كه بخاطر آشكار شدن زيبايى خدا و جلوه گر شدن نورھاى 

، در مقابل مجذوب و متحیر شده اند مى باشد؛ آنانى كه مجذوب و سرگردان شده  جمالش 

خداوند تضرع نموده و تملق مى گويند؛ در تاريكى شب و ھنگامى كه پرده ھا كشیده شده و 

ھر دوستى با دوست خود خلوت كرد، در مقابل او ايستاده و پیشانیھا را بر خاك مى گذارند و 

 به گريستن ، نالیدن ، تضرع و شكوه مى پردازند. و خداوند سختیھايى را كه آنان تحمل مى

كنند ديده و شكايتھاى آنان را از دوستى خود مى شنود؛ آنان را به گرمى پذيرفته جمال خود 

 را به آنان مى نماياند. و با آنان رفتارى بسیار شايسته خواھد داشت .

ولى كسانى كه از خدا جز بھشت و جھنم او نمى دانند، كارھايشان بخاطر ترس از آتش و 

ى توانند مانند عارفان دوستدار و مشتاق عمل نمايند؛ ولى براى رسیدن به بھشت است و نم

مى توانند درباره عظمت آفريدگار و نعمتھاى فراوان و بیشمار او انديشیده و خود و دل خود را 

از ياد آتش و بھشت خالى نمايند و بدين ترتیب براى اينكه بدون ترس از جھنم و اشتیاق 

را عبادت كنند، به تمرين بپردازند. و براى بدست بھشت و فقط بخاطر شايستگى خداوند او 

آوردن انگیزه و اشتیاق به نزديك شدن و ديدار خداوند مى توانند گاھى پیرامون رواياتى كه از 

چیزى باالتر از نزديك شدن به خدا و «پیامبران و اولیا بدست ما رسیده و در آنھا فرموده اند: 

 آن معناى صحیحى در ذھن خود تصور نمايند. انديشه نموده و براى» ديدار او نیست 

عارفان فقط گاھى اين نیت در آنھا وجود دارد نه ھمیشه . و از ھیچكدام از پیامبران و اولیا نقل 

نشده است كه ھمیشه اين نیت را داشته باشند جز از اسوه عارفان و الگوى مشتاقان ، 

 عرضه مى دارد: امیرالمؤ منین (علیه السالم ) آنجا كه به درگاه خدا

از ترس « ما عبدتك خوفا فى نارك و ال طمعا فى جنتك ؛ بل وجدتك اھال للعبادة فعبدتك ؛

آتشت يا بطمع بھشتت تو را عبادت نكردم ، بلكه تو را شايسته عبادت يافته و عبادتت نمودم 

ت و اين مطلب از خصوصیات او و برادرش ، رسول خدا و حبیب خدا و سرور تمام مخلوقا» 
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است . و شايد در میان فرزندان معصوم او يا ساير پیامبران نیز كسانى مانند آنان باشند. از 

شعیب پیامبر (علیه السالم ) روايت شده است كه در پاسخ خداوند كه از علت گريه او 

من از ترس آتش يا براى بھشت گريه نمى كنم و گريه من از شوق ديدار تو «پرسید، گفت : 

 ر اين گفتار خود تصريح نمى كند كه تمام عباداتش از شوق ديدار خدا باشد.او د.» است 

بھر حال اين مطلبى است كه اغلب علما توان فھم و تصديق آن را ندارند؛ چه رسد به ديگران . 

بنابراين مھمترين كارى كه سالك بايد انجام دھد اين است كه نیت خود را از ريا پاك نموده تا 

وز قیامت و شرمسارى عرضه اعمال به خداوند نشده و او را با اين نامھا صدا گرفتار رسوايى ر

نزنند: اى بدكار! اى حیله گر! اى رياكار! خجالت نكشیدى طاعت خدا را به كاالى دنیا فروختى 

! در پى بدست آوردن دل بندگان بوده و به خداوند بى اعتنا بودى ! با دشمنى با پروردگار با 

دى ! و با عملى كه بظاھر براى خدا بود خود را در میان آنان آراسته و با دورى آنان دوستى نمو

از خدا خود را به آنان نزديك مى كردى ! رضايت آنان را خواسته و خداى را به خشم مى آوردى 

 . آيا كسى را ذلیلتر از خدا نیافتى !

حساب ترسى نداشت جز از امام صادق (علیه السالم ) روايت شده كه فرمودند: اگر روز 

شرمسارى عرضه اعمال به خداوند و رسوايى رو شدن بديھا، سزاوار بود انسان از قله كوھھا 

پايین نیامده و در آباديى ساكن نشود، نخورده ، نیاشامد و نخوابد مگر زمانى كه مضطر شده 

ت براى انسان و مشرف به مرگ شود. پناه بر خدا از اين كه حقیقت عبادات انسان در روز قیام

آشكار شود! و اھل محشر ببینند كه او در آن عبادات مراقب نظر آفريده ھاى خدا بوده و با آن 

اعمال براى ضعیفان ھمانندش خود را مى آراسته و با كسب دشمنى خداوند در پى بدست 

 آوردن دوستى مردم بوده است ؛ بخصوص اگر واعظ مردم بوده و مردم را از ريا نھى مى كرده

است . بجان خودم سوگند كه اين سخت تر از جھنم و عذاب آتش است . بخصوص اگر خداى 

بزرگ به او بگويد: بنده ام ! آيا من آفريدگار، روزى رسان ، نعمت دھنده ، مراقب و محافظ تو 

نبودم ! در حالى كه نسبت به من نافرمان بودى ، مى خوابیدى ولى من در ھمین خواب تو را 

دشمنان و چیزھايى كه از آن بدت مى آمد حفظ مى كردم ! با نعمتھايى كه به تو  از شر تمام

داده بودم به نافرمانى من پرداختى و من با نافرمانیھايى كه نسبت به من داشتى به تو 

نعمت مى دادم . پس چرا ديگران را بر من برگزيدى ! آيا ديگران نعمتھايى بیشتر و بھتر از من 

ه بخاطر سود خود آنان را انتخاب كردى ! يا قويتر از من بودند و من غايب كه به تو مى دادند ك

بخاطر حضورشان از آنان خجالت مى كشیدى ! آيا بزرگى ، رداى من ، عظمت ، پوشش من ، 

و تمامى نعمتھا از من نیست ! آيا من غنى ترين اغنیا نیستم ! آيا غیر از من غنیى ھست ! 

 ستند! و در عالم وجود، غیر از آنان فقیرى ھست !آيا ھمه مخلوقات فقیر نی
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آيا نیرويى به تو ندادم كه با آن خطا را از درستى تشخیص دھى ! آيا رسوالنى انذارگر و مژده 

دھنده و اولیايى ھدايتگر، يكى پس از ديگرى ، برايت نفرستادم ! آيا كتابى را براى ھدايتت 

يا حسرة على العباد ما ياءتیھم من پرھیز ندادم ! فرو نفرستاده و تو را از دشمنت ، ابلیس 

واى بر اين بندگان (گمراه لجوج ) كه ھیچ رسولى براى  )۱۴(رسول اال كانوا به يستھزؤ ون 

ھا نیامد مگر آنكه او را مسخره كردند. آيا ھمه اينھا مرا نزد تو محبوب نساخت و تو را ھدايت آن

از من خشنود نكرد! و باعث نشد كه از من اطاعت كنى ! آيا ذلیلتر از من پیدا نكردى كه با 

ھمان نعمتھايى كه به تو دادم و در حضور من ، با دستوراتى كه بصالح تو و سعادت تو در آن 

الفت كرده ، و از دستورات دشمنم كه مايه بدبختى و ھالكت تو بود پیروى كردى ! واى بود مخ

از تیره روزى كسانى كه از رحمتم محروم شدند! واى از دورى كسانى كه با سرپیچى از من 

از ديگران فرمانبردارى كردند! (و او در آن ھنگام بگويد:) افسوس از اينكه دستورات الھى را 

! آه از بیچارگیم ! آه از رسوايیم ! كاش آسمان بر زمین فرود مى آمد ولى اين رعايت نكردم 

سخنان را نمى شنیدم ! كاش كوھھا خراب گرديده و بر دشتھا مى ريختند اما پستى را با 

بزرگوارى عوض نكرده بودم ! و امروز از میان عالم طبیعت و از میان اين ذلتھا صدا مى زنم : 

و سرور من ! به عزت ، جالل ، زيبايى و جمالت سوگند، اگر پوست من  خداى من ! پروردگار

توان عذاب و تحمل انتقام تو را داشت از تو نمى خواستم كه بعد از اين رسوايیھاى بزرگ و 

بخاطر خشمى كه بر خود دارم كه چگونه با خود بدى  -زشتیھاى فراوان از من درگذرى ، بلكه 

از تو  -م بوده و بخاطر فرمانبردارى از آن به تو پشت نمودم نموده ، بدنبال خواھشھاى نفس

مى خواستم مرا شكنجه و عذاب نمايى و به سیه روزى و بدبختى خود رضايت مى دادم . 

ولى ، موالى من ! عفو تو آنقدر طوالنى و پوشش دادن تو، به زشتیھاى ما آنقدر زيباست كه 

از اين جرايم ، توقع نجات و پوشش اين  شورشگران پستى مثل من را عادت داده كه بعد

جرايم را داشته باشند. از اينكه در اين دنیاى تنگ و دور از لطف و عوالم نزديكى خود اين ھمه 

مى فھمیم  -تا اين حد كه شامل ما نیز شده است  -و كرم گسترده دارى  بردبارى ، پوشش 

رار داده نشانه ھاى عظمت تو در آن كه آن را سراى كرامت خود ق -اين امور در عوالم آخرت 

خیلى بیش از اين دنیا وجود دارد. پس تو را  -آشكار بوده و نورھاى جمالت در آن درخشیده اند 

به عفو بزرگ ، رحمت گسترده و چشم پوشى زيبايت سوگند مى دھیم ما را از اين گرفتاريھا 

 و مھلكه ھا نجات دھى .

و و عیبھا روسیاھمان كرده است ، ولى به سوى تو توسل گرچه گناھان ، ما را نزد تو بى آبر

مى جويیم كه با ما با عفو بزرگ و فضل قديم خود رفتار نموده و در میان مردم ما را رسوا 

نسازى . و ھمانگونه كه در دنیا، با پوشانیدن زشتیھاى ما از بندگان صالح خود به ما نیكى 

جمیل الستر؛ پوشش «ا در تفسیر اين صفت تو: نمودى ، اين پوشش را براى ما نگھدار. زير

آمده است كه اعمال زشت بندگانت را از آنھا مى پوشانى تا مبادا بر اثر شرمسارى » زيب
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كريم العفو؛ عفو «استفاده از نعمتھايت براى آنان گوارا نباشد. و درباره معنى اين صفت تو، 

ديل به چند برابر نیكى مى نمايى . پس شنیده ايم كه گناھان را بخشیده و آنان را تب» عالى 

زيبايت آرزومندت مى باشیم . و تو نزد  بخاطر كرم و عفوت به تو امیدواريم و بخاطر پوشش 

خوش گمانى بنده ات به خودت مى باشى ، پس ما را از رحمتت ماءيوس نفرما و امیدم را از 

به من رحم كن . دردى در قلبم  راءفتت قطع نفرما. و اگر حیاى من در مقابل تو كم است ، تو

است كه كسى جز تو دواى آن را ندارد و به ھمین جھت مضطر به تو ھستم ! و چه كسى 

جز تو مضطر را اجابت كرده و گرفتارى او را برطرف مى كند! كه جز با يارى خداى بلند مرتبه و 

 .بزرگ توان و نیرويى نیست . خداوندا! بر محمد و آل پاك او درود فرست 

 كمیت و كیفیت افطار و سحرى

مطلب ديگرى كه سالك بايد در روزه خود رعايت كند، كمیت و كیفیت افطار و سحرى است كه 

 بايد چند مطلب را رعايت كند:

 ) در سحر و افطار به اندازه الزم و ضرورت بخورد. و در اين مطلب خود را گول نزند.۱(

ز غذاھاى خوشمزه اجتناب نموده و ھدفش از ) براى خدا تواضع نموده و از لذت بردن ا۲(

 خوردن و آشامیدن فقط كسب نیرو براى عبادت باشد.

) بیشتر يا كمتر از آنچه شرع گفته گوشت نخورد زيرا زياده روى در خوردن آن موجب ۳(

سنگدلى شده و كم خوردن آن نیز موجب تقويت قوه غضب در انسان مى شود. اندازه 

از سه روز خوردن گوشت را ترك نكند و ھر روز نیز  ست كه بیش شرعى خوردن گوشت اين ا

 گوشت نخورد.

 ) آداب غذا خوردن را رعايت كند.۴(

مطلب ديگرى كه در روايت داشتیم اين بود كه كسى كه نمى تواند روزه بگیرد بدل آن صدقه يا 

ھد و اگر تسبیح است . ظاھر اين مطلب اين است كه اگر نتوانست روزه بگیرد صدقه مى د

نتوانست صدقه بدھد تسبیح مى گويد. ولى سید (ره ) تسبیح را براى فقر و صدقه را براى 

غنى قرار داده است . بنابراين بھتر است فقیر عالوه بر تسبیح ، در صورت امكان صدقه نیز 

بدھد و شخصى كه فكر مى كند فقیر است ولى در عین حال صدقه مى دھد بھتر است 

 ز بگويد.تسبیحھا را نی

 نماز سلمان
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سید (ره ) در اقبال روايت نموده است كه سلمان فارسى گفت : روز آخر جمادى االخرى در 

وقتى كه پیش از آن ھیچگاه در آن وقت به ديدن رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) 

ى نرفته بودم ، به ديدنش رفتم . حضرت فرمودند: سلمان تو از ما اھل بیت ھستى . نم

خواھى تو را از چیزى آگاه نمايم ؟ گفتم : چرا، مى خواھم ، پدر و مادرم فداى تو، اى رسول 

 خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم )!

اى سلمان ھیچ مرد مؤ من يا زن مؤ منى در اين ماه (ماه رجب ) سى ركعت نماز نمى  -

د را سه بار و قل يا ايھا الكافرون را گزارد كه در ھر ركعتى فاتحه الكتاب را يك بار، قل ھو هللا اح

سه بار بخواند مگر اينكه خداوند متعال ھر گناھى را كه در خردسالى يا بزرگسالى مرتكب 

شده ، براى او پاك كرده و مانند پاداش كسى كه تمام اين ماه را روزه گرفته به او عطا مى 

ه و ھر روز عمل شھیدى از شھداى كند، در نزد خداوند تا سال آينده از نمازگزاران نوشته شد

بدر براى او باال مى رود. و در عوض ھر روز از آن كه روزه مى گیرد، عبادت يك سال براى او 

نوشته شده و ھزار درجه باال مى رود. و اگر تمام ماه را روزه بگیرد خداوند او را از آتش نجات 

را جبرئیل به من اطالع داد. و گفت :  داده و بھشت را براى او قرار مى دھد. اى سلمان ! اينھا

 اى محمد اين عالمتى بین شما و منافقین است زيرا منافقین اين نماز را نمى خوانند.

 اى رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) مرا از چگونگى خواندن و زمان آن آگاه كن ! -

يك بار و » فاتحه «ت سوره سلمان ! در اول آن (رجب ) ده ركعت بجا مى آورى ؛ در ھر ركع -

را سه بار مى خوانى و ھنگامى كه سالم » قل يا ايھا الكافرون «سه بار و » قل ھو هللا احد«

ال اله اال هللا وحده ال دادى ، دستھايت را (به دعا) بلند مى كنى و مى گويى :  -نماز را  -

یده الخیر و ھو على كل شريك له ، له الملك و له الحمد يحیى و يمیت و ھو حى ال يموت ب

سپس  شیى ء قدير اللھم ال مانع اما اعطیت و ال معطى لما منعت و ال ينفع ذالجد منك الجد

 دستھايت را به صورتت بكش .

 دنباله روايت در ھنگام بیان اعمال وسط و آخر ماه خواھد آمد.

و سلم ) ايمان  كسى كه اسالم را تصديق نموده و به پیامبر راستگو (صلى هللا علیه و آله

كه اخبار رسالت پرده از ثوابھاى زياد آن كه عقل  -دارد، حتما مشتاق عمل با مثال اين عبادات 

 مى گردد. -از آن به شگفت مى آيد، برداشته 

 پرسش و پاسخ

۶۲ 
 



اكنون اين سؤ ال پیش مى آيد كه آيا مى توان در مورد عدم صحت سند اين روايت بحث كرد يا 

 نه ؟

 كه به دو جھت درست نیست در مورد عدم صحت سند آن بحث نمود: جواب اين است

) چیزى كه اين اندازه بزرگ و مھم باشد احتمال آن كافى است در حالى كه صادر شدن اين ۱(

 اخبار مظنون و مورد گمان بوده و از احتمال باالتر است .

ود و بخاطر ثوابش آن ) در روايات معتبر بسیارى آمده است كه اگر كسى ثواب عملى را بشن۲(

را انجام دھد، خداوند آن ثواب را به او عطا مى كند گرچه آن گونه نباشد كه او شنیده است . 

 بنابراين ، اين اخبار معتبر ھر عذرى را از جھت سند قطع مى كند.

و اى عاقل ! نھايت سعى و كوشش خود را بكار گیر. زيرا عقال در بدست آوردن فوايد بزرگ 

ز خود نشان نمى دھند. در مقابل تو روز بسیار ترسناكى است ؛ با ترسھا و كسالتى ا

خطرھاى بزرگ كه در اين روز نیازمندترين افراد خواھى بود! و چه مى دانى شايد در اين روز به 

يك كار خوب احتیاج داشته باشى تا در موقع حساب كارھاى خوب تو بیشتر بوده و با فضل 

ھمین يك كار خوب را نیافته و پدر و فرزندانت نیز كه عمر و مال و خدا وارد بھشت شوى ولى 

روزى كه مال و فرزندان سودى «حتى دين خود را فداى آنان نمودى آن را به تو نمى دھند. 

 )۱۵(»نمى رسانند.

 مقدار ثواب اعمال نمايانگر ارزش آن اعمال است

ثوابھايى كه در اين روايات آمده سبب نمى شود كه اھل فضل نتوانند در نیت خود، فقط 

شايستگى خداوند را در نظر گرفته و يا براى اين دسته گفتن اين ثوابھا بى ثمر باشد. زيرا 

عبادت مى كند، نه بخاطر پاداش ، با شنیدن اين روايات كسى كه بخاطر شايستگى خداوند 

مى تواند مقدار محبوبیت اين اعمال را نزد خداوند فھمیده و براى بدست آوردن رضايت او 

 بیشتر تالش كند.

 ذكرھا و دعاھاى اين ماه

 از كارھاى مھم در اين ماه ذكرھا و دعاھاى وارد در اين ماه است :

شیخ  استغفر هللا ذالجالل و االكرام من جمیع الذنوب و اآلثام .ر بگويد: ) در تمام ماه ھزار با۱(

صدوق رحمه هللا روايت كرده است : اگر كسى اين ذكر را در رجب ھزار بار بگويد، خداوند 
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نبخشم ، پروردگار شما نیستم پروردگار شما نیستم  -گناھان شما را  -متعال مى فرمايد: اگر 

 پروردگار شما نیستم .

) در تمام ماه سوره توحید را ده ھزار بار بخواند. ھمچنین روايت شده كه ھزار بار بخواند. و ۲(

كسى كه ھزار بار آن را بخواند روز قیامت عمل ھزار پیامبر و ھزار فرشته را «روايت شده : 

. مى آورد. و ھیچكس نزديكتر از او به خدا نیست مگر كسى كه بیشتر از او آن را خوانده باشد

اگر كسى در «در روايت ديگرى آمده : .» و ثواب خواندن اين سوره در رجب چندين برابر است 

براى او ساخته و » درّ «و » ياقوت «رجب صد بار آن را بخواند خداوند در بھشت دوازده كاخ با 

يك میلیون عمل خوب براى او مى نويسد. سپس مى فرمايد: بنده ام را ببريد و آنچه را كه 

ده ھزار نفر از كسانى كه خانه ھاى اين  -در اينجا  -او مھیا نموده ام نشانش دھید  براى

و يك میلیون كاخ از » درّ «شخص در بھشت به آنان سپرده شده مى آيند و يك میلیون كاخ از 

و ياقوت و زيورآالت و پارچه » درّ «ياقوت سبز را براى او باز مى كنند؛ كاخھايى كه تمام آنھا با 

زيبا زينت داده شده بگونه اى كه كسى نمى تواند آن را توصیف كند و جز خدا كسى ھاى 

نمى تواند آن را تصور كند. ھنگامى كه آن را مى بیند مات و مبھوت مى شود و مى گويد: اين 

براى كیست آيا براى پیامبران است ؟ به او گفته مى شود اينھا مال تو است بخاطر خواندن 

 .»قل ھو هللا احد«

) در اين ماه ھزار بار خدا را تسبیح كند. در روايت آمده است كسى كه چنین عملى را ۳(

 انجام دھد خداوند صد ھزار عمل خوب براى او نوشته و صد كاخ در بھشت براى او مى سازد.

بگويد. روايت شده است كسى كه در اين ماه اين » ال اله اال هللا «) در تمام اين ماه ھزار بار ۴(

ل را انجام دھد، خداوند براى او صد ھزار حسنه نوشته و صد شھر براى او در بھشت مى عم

 سازد.

ر و اگ استغفر هللا الذى ال اله اال ھو وحده ال شريك له و اتوب الیه) در اين ماه صد بار بگويد ۵(

كسى كه پس از آن صدقه بدھد خداوند او را مورد رحمت قرار داده و گناھان او را مى آمرزد. و 

 چھارصد بار بگويد خداوند پاداش صد شھید را براى او مى نويسد.

عظم ) در تمام ماه با پیروى از امام سجاد (علیه السالم ) در سجده خود اين ذكر را بگويد: ۶(

 الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك .

يا من ارجوه لكل خیر و آمن سخطه عند كل شر، يا ) صبح و شب و بعد از ھر نمازى بگويد: ۷(

من يعطى الكثیر بالقلیل يا من يعطى من سئله يا من يعطى من لم يسئله و من لم يعرفه 

تحننا منه و رحمة اءعطنى بمسئلتى اياك جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر اآلخرة واصرف عنى 
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قوص ما اءعطیت و زدنى من فضلك يا بمسئلتى اياك جمیع شر الدنیا و شر اآلخرة فانه غیر من

سپس با دست چپ محاسن خود را گرفته و انگشت سبابه دست راست خود را حركت  كريم

يا ذالجالل واالكرام يا ذالنعماء و الجود يا ذالمن حرم شیبتى على داده و گريه كند و بگويد: 

 النار.

و از خشم او نزد ھر شرى در از خداوند امید ھر چیزى دارى . «در اول اين دعا مى گويى : 

و از جمله اين خشمھا مكر خداوند است و ايمنى از مكر خدا از گناھان بزرگ است . » امانى 

امید خیر » توبه «بنابراين از اين مطلب غافل مشو و قصد تو از عبارت اين باشد كه بشرط 

كه براى بندگان داشته و خود را از خشم او در امان مى دانى و گويا مى گويى : اى كسى 

خود راھى قرار داده كه اگر از آن راه بروند از خشم او در امان مى مانند. و آن راه ھمان توبه 

است . و اين فراز دعا امنیت بالفعل از مكر خدا نیست . و ھمچنین گفتار تو كه مى گويى 

راھى قرار داده گويا مى گويى : اى كسى كه براى بندگان خود » امید ھر خیرى را از او دارم «

 است كه اگر از آن راه بروند به ھر چیزى كه بخواھند مى رسند. و اين راه ھمان دعاست .

» اعطنى جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر اآلخره «اگر انسان در اين باره كه چرا در اين عبارت دعا 

اين » ره واصرف عنى جمیع شر الدنیا و شر اآلخ«كلمه جمیع تكرار شد ولى در اين عبارت 

كلمه تكرار نشده است بینديشد، شايد به اين نتیجه برسد كه اين اختالف عبارت به اين 

كه ھمان دورى از رحمت خدا و محرومیت از  -مطلب اشاره دارد كه شر امرى عدمى است 

ولى چون خیر امرى وجودى مى باشد، گويا انواع آن بیشمار است .  -بخشايش الھى است 

در دعا آمده گويا به اين جھت است » جمیع شر الدنیا؛ تمامى شرھاى دني«ولى اينكه چرا 

 كه شرھاى دنیا براى ھمه مردم معلوم نیست .

 دعا با تمام وجود

بدان كه به كمال اجابت و خیر دعا نمى رسى مگر اينكه باطن و روح و قلب تو نیز متصف به 

روح و قلب تو دعا كند مثال وقتى  صفات دعا باشد و اتصاف به صفات دعا اين است كه باطن و

مى گويى : ارجوك لكل خیر (امید به تمام خیرات از جانب تو دارم ) با باطن و روح و قلبت 

امیدوار به خدا باشى . و ھر كدام نیز آثارى دارند كه بايد در عملت نمودار شوند. كسى كه 

امید و زندگیش ھمراه با امید  امید در باطن و روح او بوجود آمده باشد گويا تمامى وجودش 

است . و كسى كه با قلبش امیدوار باشد اعمالى كه با اختیار و تصمیم انجام مى دھد 

بھمراه امید خواھد بود. بنابراين بپرھیز از اين كه امید در ھیچ جنبه اى از جنبه ھايت پیدا 

ه كن ببین آيا در نشود. اگر مى خواھى ببینى كه رجاء و امید در تو ھست به كارھايت نگا

حركاتى كه از تو سر مى زند، اثر آن كه ھمان طلب و خواستن است را مى بینى يا نه . 
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كسى كه امید به چیزى داشته «فرمايش معصوم (علیه السالم ) را نشنیده اى كه فرمود: 

ر و واقعا چنین است زيرا اگر در حاالت امیدواران اھل دنیا در امو» باشد آن را طلب مى كند

دنیوى بنگرى ، مى بینى آنھا اگر از شخص يا چیزى امید خیرى داشته باشند، به اندازه 

امیدشان آن را از آن شخص يا آن چیزى كه به آن امید دارند، طلب مى كنند. مثال تاجرى كه 

تجارت كرده و كارگرى كه كار مى كند ھمه و ھمه به اين جھت است كه خیر و خوبى را در 

ى بینند. و ھمچنین ھر گروھى خواسته ھاى خود را از جايى كه امید دارند تجارت و كار م

طلب مى كنند و تا رسیدن به آن از پاى نمى نشینند. ولى اكثر امیدواران بھشت و آخرت و 

فضل و كرامت خدا چنین نیستند و بھمین علت ھیچگاه ھم به آرزوى خود نمى رسند. زيرا اگر 

بق قانون فوق در پى آن مى رفتند. و بھر اندازه امید در انسان پیدا امید به اين امور داشتند، ط

 شود، به ھمان مقدار نیز اثر آن كه ھمان طلب است بوجود مى آيد.

ساير مضامین دعا مثل تسبیح ، تھلیل ، تحمید، تضرع ، خضوع ، ترس ، استغفار و توبه نیز 

جود مى آيد و گاھى فقط آن را ھمینطور است . زيرا گاھى حقیقت اين صفات در انسان بو

ادعا مى كنیم ولى فقط زمانى آثار آنھا آشكار مى شود كه حقیقت آنھا بوجود آمده باشد. و 

اگر اثر آنھا محقق نشد بايد بدانیم كه ادعايى بیش نبوده است مثال اگر گمان مى كنى در 

ائص منزه مى دانى ، چرا به باطن و با روح و قلبت خدا را تسبیح مى كنى و او را نیز از تمام نق

وعده او در مورد رزق خود مطمئن نیستى در حالى كه او رزق تو را تضمین نموده است . و 

زمانى كه او را از شريك منزه مى دانى چرا از اطاعت او از ديگران مى ترسى ؟ و در طاعت 

 ديگران و سرپیچى از فرمان او، از او نمى ترسى ؟

تى كه خداوند دعاى تو را شنیده و باطن تو را مانند ظاھرت مى بیند بلكه اگر واقعا مى دانس

و تو پرورش يافته و تحت اراده او ھستى و او مى تواند تو را پاداش داده يا مجازات نمايد، تو را 

نجات داده يا ھالك كند و تو را قبول يا رد كند، حداقل از گفتن دروغ و ادعاھاى پوچ مى 

ى كه مراسم بندگى را اظھار مى كند ولى در باطن اينگونه نباشد و ترسیدى . بنابراين كس

خودش ھم اين را بداند، مردم مى گويند، او مشغول مسخره كردن است نه عبادت ولى غالبا 

چنین نیست زيرا عبادت كننده معموال از باطن خود غافل بوده و بھمین جھت عبادت خود را 

نمى داند كه فريب خورده است . بھمین جھت از عبادتى واقعى و غیر صورى پنداشته و 

دسته مسخره كنندگان خارج و وارد گروھى مى شود كه خداوند درباره آنان فرموده است : 

 ورشكسته ترين افراد از حیث عمل كسانى ھستند كه مى پندارند كارشان خوب است .

ق (علیه السالم ) روايت ) از دعاھاى ھر روز ماه رجب دعايى است كه در اقبال از امام صاد۸(

كه از او درخواست كرد دعايى به او بیاموزد كه جامع  -نموده است كه حضرت در جواب معلى 
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فرمودند: اى معلى ! بگو:  -تمام چیزھايى باشد كه شیعه در كتب خود گرد آورده است 

 ...»اللھم انى اسئلك صبر الشاكرين لك «

ر اقبال از شیخ طوسى در باب دعاھاى ھر روز ماه ) دعايى ديگر دعايى است كه باز ھم د۹(

 ...»يا من يملك حوائج السائلین «رجب روايت كرده است و آن دعا اين است : 

اللھم انى اسئلك بمعانى جمیع ما يدعوك «) اين دعا را نیز در اقبال روايت نموده است : ۱۰(

يى از علم براى اھلش از آن و اين دعايى است با مضامین عالى كه درھا...» به والة امرك 

 گشوده مى شود.

جان ما و تمام  -) و از دعاھاى مھم دعايى است كه بنابر روايت شیخ ، امام و آقاى ما ۱۱(

خوانده است . دعاى » صعصعة «آن را در مسجد  -جھانیان فدايش و درود خدا بر او باد 

 شروع مى شود.» اللھم يا ذالمنن السابغة «گرانقدرى كه با 

بنابر آنچه در اقبال است از توقیع » ابن ابى عیاش «) از دعاھاى مھم دعاھايى است كه ۱۲(

 مبارك امام عصر (عج ) روايت نموده است .

) نیز از كارھاى مھم در اين ماه زيارت امام حسین (علیه السالم ) در اول و وسط ماه ۱۳(

 است .

 

 المراقبات

 ( تبريزى (رهمرحوم آيت هللا حاج میرزا جواد ملكى 

 مترجم : ابراھیم محدث بندرويگى

- ۶ - 

 

 نمازھاى اين ماه

نمازھايى كه در شبھاى اين ماه وارد شده است را نبايد بطور كلى ترك نمود بلكه نمازھاى 

آسان آن را كه وقت زيادى نمى گیرد و انسان را از تحصیل علم و ساير اعمال باز نمى دارد 

باندازه » ايام بیض «ھمین منوال عمل كند تا ايام بیض . و در شبھاى بايد خواند. و سالك به 

 نشاط و حال خود نمازھا را زياد كند.
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خوانده » قل ھو هللا احد«و » تبارك «، »يس «در شبھاى ايام بیض نمازى را كه در آن سوره 

السالم )  از امام صادق (علیه» احمد بن ابى العین«مى شود بخواند. اين نماز در اقبال از 

 روايت شده و فضیلت زيادى نیز براى آن نقل شده است .

و بھتر است در دو شب اول ايام بیض بعضى از نمازھاى مختصرى را كه براى اين دو شب 

روايت شده است ، خوانده و در شب پانزدھم نمازى را كه در اقبال از امام صادق (علیه 

در شب نیمه رجب ، «(علیه السالم ) فرمود:  السالم ) روايت شده است بخواند. امام صادق

دوازده ركعت نماز مى خوانى در ھر ركعت حمد و سوره اى خوانده و موقعى كه از نماز فارغ 

را ھر كدام چھار بار مى » آية الكرسى «و » اخالص «، »معوذتین «، »حمد«شدى سوره 

هللا هللا ربى و ال سپس مى گويى  برسبحان هللا و الحمد ہلل و ال اله اال هللا و هللا اكگويى : 

 اشرك به شیئا ما شاء هللا و ال قوة اال باہلل العلى العظیم .

اگر توقیفى بود در شب سیزده و چھارده ماه نیز به عبادات ھمیشگى خود اضافه كرده و 

ھمانگونه كه درباره احیاى شب اول گفتیم ، بخاطر مراقبت اين شب را تا صبح به عبادت 

 را روزه بگیرد.» ايام بیض «د و سه روز بپرداز

 سیزده رجب

بزرگى اين روز بخاطر والدت خاتم االولیاء و سرور اوصیا، برادر رسول ، ھمسر بتول و شمشیر 

كشیده خدا، امیرالمؤ منین (علیه السالم ) مى باشد. و عقل حكم به مقام بسیار بزرگ اين 

آن را بیان نمود. حق اوقات و روزھا و بزرگى آن  روز مى كند كه با ھیچ زبان و قلمى نمى توان

با مقدار ظھور الطاف خدا در آنھا اندازه گیرى مى شود. نور واليت خاتم اولیاء كه شرط و ركن 

ايمان بلكه روح و خود ايمان و مانند جزء آخر علت تامه ايمان و اسالم است در اين روز ظاھر 

مى تواند ارزش آن را درك كنند. زيرا نمى توانند شد و اين نعمتى است كه عقلھاى معمولى ن

مالء «ھمه نور و كرامت و درجات قرب سراى جاويد آخرت و لذت لقاء و ھمنشینى با ساكنین 

و تمام نعمتھاى سراى باقى را كه خداوند آنھا را براى اھل واليت و ايمان آماده نموده » اعلى 

 است را بفھمند.

 منین (علیه السالم )گوشه اى از فضايل امیرالمؤ 

اگر شمشیر امیرالمؤ منین نبود، كفار، مسلمین را از بین برده ، و ستونى براى اسالم باقى 

نمى ماند. كارھاى او در روز بدر و حنین را به ياد آورده و درباره فرمايش رسول راستگو و امین 

 ». تمامى اسالم به جنگ تمامى كفر رفته است«بیانديش آنجا كه فرمودند: 
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دوست ، فضايل او را به خاطر تقیه و دشمن به خاطر بخل پنھان داشت ولى با اين وجود 

قرآن «، »صراط مستقیم «، »نباء عظیم «فضايل او در شرق و غرب عالم پخش شد. اوست 

پیشواى «، »جانشین رسول پروردگار جھانیان «، »امیرالمؤ منین «، »امام مسلمین «، »كريم 

سیماى خدا در میان «، »دِر درخواست از خداى جھانیان «، »ور آشكار خدن«، »رو سفیدان 

شكافنده سرھاى «، »بت شكن «، »درياى بزرگ «، »نشانه بزرگ «، »تمام اولیايش 

، »معدن اسرار«، »در ھم كوبنده بدكاران «، »نابود كننده كفار«، »نور كامل خد«، »دشمنان 

و اوست » امام بردبار«و » فرع كريم «، و»اصل قديم «ت ، و اوس»مولود كعبه «، و »نور انوار«

صاحب نشانه ھاى روشن و معجزه ھاى «اوست » سرپرست دين «و » رشته محكم خد«

كسى كه خداوند در آيه صريح خود از او ياد » نجات دھنده از نابودى «و » آشكار و درخشان 

ھمسر بتول «، »برادر تنى رسول «اوست  و انه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكیمنموده است : 

پاك «، »نگھدارى شده از گناھان «اوست » گوش شنواى او«و ») شمشیر كشیده خد«، »

، »)برادر و جانشین رسول (صلى هللا علیه و آله و سلم «، »شده از بدى و از عیب و تھمت 

ى كه با كس«، »)كسى كه شب در بستر او بسر برد (و جان خود را براى او بخطر انداخت «

 ».كسى كه اندوه را در چھره او از بین مى برد«و » جان خود او را يارى مى كرد

كسى كه خداوند او را شمشیر نبوت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و نشانه اى براى 

رسالتش و شاھدى بر امتش و بردارنده پرچم لشكرش و حافظ جانش و دستى پرتوان براى او 

اسم اعظم «ر او و درى براى سرّ او و كلیدى براى پیروزى او قرار داد. و اوست و تاجى براى س

مظھر «، »صاحب عصا و نشانه «، »زمزم «و » صف«، »خانه كعبه «، »قرآن اكرم «، »خد

مركز دايره مطالب علمى «و » پراكنده كننده لشكر«، »ستاره درخشان «، »)عجايب و غرايب 

، »ھمت بلند«، »سرور امت «، »از بین برنده غصه ه«، »اگر دين احی«، »پدر امامان «اوست » 

نقطه باء بسم هللا «، »حمل كننده بیرق «، »پنجمین نفر اصحاب كساء«، و »مالك برگزيدگان «

اوست » حاكم عزرائیل «و » امیر میكائیل «، »معلم جبرئیل «اوست » رفیق پیامبران «و ...» 

سرور بشر و كسى كه نپذيرد «اوست » ر شبیر و شبرپد«و » تقسیم كننده طوبى و سقر«

حاكم روز «، »فريادرس بیچارگان و حاجتمندان «، »پناھگاه پناه جويان «اوست ». كافر است 

». زندگى جھانیان و نور آنان «، »حجت خدا بر اولین و آخرين «، »محبوب پروردگار«، »قیامت 

نعمت خدا بر «، »ولى جبار«، »و امیر مومنان امام پاكان «، »نور انوار«، »سرّ اسرار«اوست 

و » مانند پھلوى خدا و صورت نورانى و نفس وفادار او«، »نیكوكاران و انتقام او از بدكاران 

بنابراين دوستان او بايد روز میالد او را از شريفترين »). ((امام ابوالحسن على (علیه السالم 

و بگونه اى شكرگزارى نمايند كه ھیچكس از امت  روزھا دانسته و آن را عید بزرگ قرار دھند

پیامبران گذشته و دوره ھاى سابق چنین شكرگزارى ننموده باشد. زيرا آنان ھیچگاه چنین 

نعمتى را نداشته اند. و شیعیان نیز بايد با شكرى به استقبال اين روز بروند كه باالتر از آن 
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م نعمتھا در مقايسه با آن كوچك است اگر شكرى نباشد زيرا نعمتى در اين روز آمده كه تما

انسان عقل را از حكم كردن و حاكمیت بیندازد، ديگر براى او ھیچ چیزى حكمى ندارد و 

تكلیفى براى او نخواھد بود. و انسان مانند چھارپايان خواھد بود كه مى خورد، لذت مى برد و 

ر عقل را حاكم حركات و سكنات خود مواد زائد بدن را دفع مى كند تا مرگ او فرا برسد. اما اگ

قرار دھد، عقل او در مورد ھر چیز و ھر مطلبى حكمى واقعى يا فرضى دارد. و ھمیشه 

ھمینطور است . و ذره اى نیز از حكم كردن نمى ماند. ھر چیزى را كه بفھمد نیز از اين جھت 

كه سرورى از اولیاء خدا كه آن را نمى فھمد در مورد آن حكمى دارد. بنابراين اگر عاقل بفھمد 

باعث شده كه او از عذاب و مجازات بزرگى نجات پیدا كند، عقل حكم مى كند كه باندازه اين 

فايده از او تشكر كند. در حالى كه در دنیاى قبل از بعثت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) 

ى گمراھى ، گرفته شده نورھاى ھدايت در درياى گمراھى محو شده ، آفتاب دين در تاريكیھا

و ماھھاى نورانى دين پشت ابرھاى گمراھى قرار گرفته بود و بازار علم كساد و عقلھا فاسد 

شده بود تا جايى كه بازارى برپا كرده و بزرگان به داشتن صفات و حاالت چھار پايان افتخار 

ستند. كارشان به كرده و دروغ و ادعاھاى بى اساس و پوچ را از كارھاى بزرگ و عالى مى دان

جايى رسیده بود كه چوبھايى تراشیده و سنگھايى ساخته ، آنھا را عبادت كرده و آنھا را به 

منزله پروردگار عالم و خالق مخلوقین قرار داده بودند. و براى عبادت به آن سجده مى كردند و 

ا سزاوار نابودى از روى نادانى پرستشگاھھائى را براى آن بوجود آورده بودند و با اين كارھ

دائمى و شكنجه جاويد شده و با كفر خود به آتش جھنم و عذابى دردناك نزديك شده بودند و 

با انحراف و پیروى از ھواى نفس ، باعث خشم خداى رحمان شده و با ستم و كوريشان آتش 

را كه جھنم را برافروخته بودند، و چه آتشھايى كه بر قبرھايشان روشن ننموده و چه نورھايى 

براى خود به تاريكى تبديل نكرده و چه ستمھايى را كه به خاطر نادانى جزو عادات و رسوم 

 قرار ندادند. و چه آسیبھايى را كه بخاطر حماقت خود متحمل نشدند.

با ستم خود شھرھا را خراب و بندگان را ھالك نمودند. از شھوات پیروى كرده و نماز را از بین 

خارج شده و دختران را زنده بگور، پیوندھا را بريده و با مالك زندگى و مرگ برده ، از طاعت خدا 

دشمنى و با پیامبران مخالفت كرده و سزاوار بدترين ھالكتھا شده بودند. و در چنین شرايطى 

خداوند متعال رسولش را فرستاد تا پرچمى براى ھدايت بوده و كتاب را بر او فرستاد و او 

از بین برده و ھدايتھا را انتشار داد و كماالت را با آن كامل و نماز را با آن زنده نادانى ھا را با آن 

و گمراھیھا را با آن از بین برده و عقلھا را با آن جمع و علوم را با آن كامل و نور را با آن تمام 

سولى كرد؛ تا جايى كه مردم را به راه راست ھدايت كرده و آنان را در مسیر ھدايت قرار داد. ر

خداوند با آن كسانى را كه در پى بدست «كه نور و كتابى آشكار از جانب خدا آورد؛ كتابى كه 

آوردن رضايت او باشند، به راھھاى سالم ھدايت نموده ، با اذن خود آنان را از تاريكیھا به نور 

ايى شريعت كاملى را ايجاد و حكمت نافذى آورد تا ج» برده و به راه راست ھدايت مى كند.
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كه براى تمام حركات و سكنات انسان احكام خاصى را كه انواع حكمتھا و مصالح در آن لحاظ 

شده بود، بیان كرد. و براى امت خود تمام چیزھايى را كه آنھا را به خدا و بھشت نزديك و از 

را بیان كرد. و از ھیچ چیزى و ھیچ حالى خواه كلى » ديه خراش «جھنم دور مى كند، حتى 

يا جزئى پست يا مھم ، بزرگ يا كوچك نگذشته ، مگر اينكه براى آن احكامى مطابق با  باشد

كه عقل و انديشه حكیمان به كنه آن نمى  -حكم خداوند حكیم با اقتضاى حكمت نافذش 

قرار داده است . و بدين ترتیب شريعت كامل و تمام و جامعى شامل حكم ظاھر و  -رسد 

ورده است تا جايى كه براى پست ترين حاالت انسان كه تخلّى است باطن و تدبیر دين و دنیا آ

نیز احكام و مصالح و پندھا و ذكرھا و دعاھايى بیان كرده كه عاقل در حیرت فرو رفته و عقلھا 

در شگفتى مى افتند مثال در ھنگام ورود به مستراح حكم كرده است كه اول پاى چپ را 

و ھنگام خروج پاى راست را  -مناسب با پاى چپ است  زيرا در جايى وارد شده كه -گذاشته 

 زيرا خروج از جاى پست با پاى راست مناسب است . -مقدم كند 

و خالصه در زمان او و جانشینانش علومى پخش شد كه شرق و غرب را پر مى كند. علومى 

بطورى از قبیل فقه ، اخالق و معارف و حكمت را در میان امت خود در مدت كمى كامل نمود 

كه حكمت كسانى كه قبل از او و در زمان طوالنى بودند به آن مقدار نمى رسد. و شريعت و 

حكمت و نورى آورد كه جھانیان را در مدت كوتاه عملھايشان به باالترين درجات كمال و زيباترين 

 جلوه ھاى دوستى با خداوند متعال مى رساند.

گرچه آنچه را كه گفتیم قطره  -و اگر انسان نعمت بعثت را بھمین مقدار كه بیان كردم ، بفھمد 

و بداند كه امیرالمؤ منین (علیه السالم ) براى رسول  -اى از درياى حقايق بعثت نیز نیست 

 مگر اين -خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) برادر و وزيرى بود مانند نسبت ھارون به موسى 

و دِر شھر علم رسول  -كه بعد از رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) پیامبرى نیست 

خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بود و اسالم با شمشیر او برپا و ھدايت با تعالیم او میسر 

پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) معرفى  بود و خداوند در كتابش او را به منزله نفس 

نموده و واليت او را پايه اى براى اسالم و شرطى براى ايمان قرار داده بود، گوشه اى از 

بزرگى اين روز را فھمیده و رايحه اى از بلندى مقام آن را استشمام مى نمايد. بنابراين باندازه 

شناخت نعمت شكر آن واجب مى شود. از كارھايى كه موجب شكر است بزرگداشت اين روز 

روح است . و كسى كه مكانى را داراى مقام بلند يا زمانى را شريف بداند بايد با او  با قلب و

به اندازه شرفش معامله كند و اولین كارى كه مى كند اين است كه آن را ضايع نكرده و مھمل 

نگذارد. بلكه با تمام شرافتى كه براى آن معتقد است با آن روبرو شود. و شرافتى باالتر از 

ت خدا ھمراه با اخالص نیست ؛ كه اين عبادت شامل روزه ، نماز، انفاق در راه خدا شرف عباد

بزرگداشت حرمات و گرامیداشت شعائر الھى و زينت كردن با ذكر و فكر در باطن ، و شادى و 

سرور در صورت ، و لباس تمیز در پوشش ، و زيارت آن حضرت (علیه السالم ) و عرض تبريك به 
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 - علیه و آله و سلم ) و به امامان بطور عمومى و به صاحب الزمان رسول خدا (صلى هللا

بطور مخصوص و ذكر گوشه اى از فضايل آن حضرت (صلى هللا  -ارواحنا و ارواح العالمین فداه 

 علیه و آله و سلم ) مى باشد.

 امیان وو اين روز را با آنچه درباره بپايان بردن روزھاى شريف گفتیم يعنى تسلیم اعمال به ح

 نگھبانان روز براى اصالح آن ، به پايان برساند.

 روز پانزدھم و قسمت دوم نماز سلمان رحمه هللا

از كارھاى بسیار مھم در اين روز خواندن ده ركعت از نماز سلمان محمدى (صلى هللا علیه و 

رقش با آله و سلم ) است . كیفیت اين نماز ھمانطور است كه در روز اول ماه خواند؛ ولى ف

روز اول اين است كه بعد از سالم ھر دو ركعت نماز، دستھاى خود را به دعا بلند كرده و بجاى 

ال اله اال هللا وحده ال شريك له ، له دعايى كه در روز اول ماه گفتیم اين دعا را مى خواند 

ر الھا الملك و له الحمد يحیى و يمیت و ھو حى ال يموت بیده الخیر و ھو على كل شى ء قدي

 سپس دستھاى خود را به صورتش مى كشد. واحدا اءحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة و ال ولدا

» ابن ابى عیاش «اين روز از روزھاى مخصوص و شريف است : سرور ما در اقبال با استناد به 

حضرت آدم (علیه السالم ) عرضه داشت خداى من ! چه روزھا «روايت كرده است كه گفت : 

اتى را بیشتر دوست دارى ؟ خداوند متعال به او وحى كرد: اى آدم ! محبوبترين اوقات و و اوق

پیش من روز نیمه رجب است . اى آدم ! در اين روز با فرمانبردارى و میھمانى كردن ، روزه ، 

به من به نزديكى بجوى . اى آدم ! مشیت من بر اين » ال اله اال هللا «دعا، استغفار و گفتن 

كه مھربان ، كريم ، دانا، بردبار و بزرگ بوده و از  -فته است كه يكى از فرزندان تو را تعلق گر

به پیامبرى برانگیخته و روز نیمه رجب را به او و  -بداخالقى ، خشونت و تندخويى بدور است 

امتش اختصاص دھم . در اين روز چیزى از من نمى خواھند مگر اين كه به آنھا عطا مى كنم و 

بخشش گناھان نمى خواھند مگر اينكه آنان را مى بخشم . روزى از من نمى خواھند  از من

مگر اين كه آنھا را روزى مى دھم . از من نمى خواھند جلو لغزششان را بگیرم مگر اين كه 

اين كار را انجام مى دھم . از من بخشش نمى خواھند مگر اين كه آنھا را مى بخشم . اى 

رجب را روزه گرفته و ذاكر و خاشع بوده و از فرج خود محافظت نمايد و آدم كسى كه روز نیمه 

از مال خود صدقه دھد، پاداشى جز بھشت نزد من ندارد. اى آدم به فرزندانت بگو خود را در 

 رجب حفظ كنند زيرا گناه در آن بزرگ است .

د رحم كرده و نگذارد بعد از اينكه عاقل فھمید اين روز در نزد خدا چه ارزشى دارد، بايد به خو

اين سرمايه بزرگ براى جبران حالتھاى سابق و كوتاھیھا و تقصیرات گذشته ، از دستش برود. 

زيرا مى تواند در يك روز گذشته و آينده خود را اصالح كند. و بايد مانند دوستى دلسوز به خود 
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ر به آن عمل كنى ، تو بگويد: چرا در اين اندرز و نصیحت الھى تاءمل نمى كنى ! اندرزى كه اگ

را از آتش جھنم و شكنجه دردناك رھا و از تاريكیھا به نور مى برد. متوجه باش خداى بزرگ تو 

را به مجلس رحمت و امان و بخشش پادشان و سلطان و عطاى خلعتھا و ھدايا و اسناد فضل 

رفاقت دوستان و امتیاز فرا خوانده و تو را در مجلس دوستان خود حاضر كرده و تو را براى 

صمیمى و برگزيدگان خود برگزيده و در وعده ھاى خود تصريح كرده كه با استغفار تو را مى 

بخشد. پس در استغفار كوتاھى نكن و بكوش در استغفارت صادق بوده و بپرھیز كه استغفار 

الفاظ و  را تبديل به استھزاء نمايى . براى دعاى تو وعده اجابت داده است . بنابراين به خواندن

كلمات دعا بسنده نكرده و حال دعا را نیز در خود به وجود آور. زيرا گاھى انسان فقط الفاظ دعا 

 را مى خواند و خیال مى كند واقعا دعا كرده است .

مھمترين چیز در دعا شناخت خدايى كه به درگاه او دعا مى كنیم و امیدوارى به اجابت اوست 

دچار تنزيه صرف مى شوند كه مالزم با انكار خداوند است . . اغلب مردم در شناخت خداوند 

عده اى نیز خیال مى كنند خداوند چیز توخالى است كه بر ھمه چیز احاطه داشته و در باالى 

ستارگان قرار دارد و بھمین جھت خدايى را كه در مكان بااليى قرار دارد مى خوانند يا گمان 

ئم به نفس ھستند. خالصه اين كه مھمترين چیز در دعا مى كنند كه خود و عالم بى نیاز و قا

كامل نمودن شرايط آن است و كمال شرايط به اين است كه خداوند متعال را به طور اجمال و 

بگونه اى شناخته كه در خور دعاكننده باشد. و اين شرط را حتما بايد دارا باشد. و ھنگام دعا 

ه بر زبانش جارى شده است از ناحیه خدا بداند؛ به او او را حاضر ببیند بلكه دعاى خود را ھم ك

 خوش گمان بوده و به اجابت او در صورتیكه مضمون دعا بصالح باشد امیدوار باشد.

مناسب است را بگويد؛  در اول دعاى خود تعدادى از اسامى جمالیه خدا يا آنچه با دعايش 

گفته و به گناھان و » م الراحمین يا ارح«مدح و ثناى الھى را بجا آورده و سپس ھفت بار 

عیوب خود و سزاوار نبودنش براى اذن در دعا و اجابت آن اقرار كند. سپس بر محمد و آل 

محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم ) صلوات بفرستد؛ به آنھا متوسل شده و خداوند را در 

و آن را شرط يا قید يا  اجابت دعا به حق آنان قسم بدھد. و نیز مطلوب خود را جداگانه نگفته

صفتى براى صلوات آنان قرار دھد. بھتر است مثال بگويد: بر آنھا صلوات بفرست صلواتى كه 

ما شاء هللا ال قوه اال «گناھان مرا بخاطر آن ببخشى . سپس دعايش را با صلوات و با گفتن 

زه سر سوزنى باشد. و به پايان برساند. نیز ھنگام دعا گريه كند گرچه اشك او به اندا» باہلل 

حتما تمام اين مطالب را چھار بار تكرار كند. زيرا خدا گداى لجوج را دوست دارد. و براى دعا 

 شرايط ديگرى نیز ھست كه در جاى خود گفته شده .

خالصه سالك بايد اعتقاد به راستى وعده ھاى خداى متعال را در خود تقويت نمايد. و در مورد 

اين سعادت فكر كند. و متوجه اين باشد كه اين روز و اين مقام محال  اين وعده ھا و بزرگى
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است كه دو بار در سال بوجود بیايد. و ھیچ اطمینان و گمانى نیست كه در سال آينده چنین 

روزى را درك كرده و بتواند تقصیرات خود در اين روز را جبران نمايد. و ھنگامى كه اين توجه را 

واھد گذاشت اين روز بدون بھره از دست برود. بخصوص كه شدت در خود بوجود آورد، نخ

احتیاج خود را به مانند آن در بامداد فردا مى بیند ھنگامى كه در پیشگاه پادشاه جبار براى 

حساب حاضر شود. روزى كه بزرگتر از آن ، نیست . و اگر توانست بايد دعاى استفتاح را با 

حتما دعاى تنھا را بخواند و امام حسین (علیه السالم ) را  شرايط آن بجا بیاورد و اگر نتوانست

 زيارت كند.

بھتر است چھار ركعت نماز و دعاى پس از آن را كه امیرالمومنین خواند، بخواند. دعايى كه اول 

حاجات خود را بخواھد. و در طول روز بیاد  و سپس » يا مذل كل جبار!«آن چنین است : 

ز امورى است كه مخصوص به اين امت بوده و بخاطر اين اختصاص و داشته باشد كه اين روز ا

كسى كه به خاطر او اين اختصاص بوجود آمده است ، خداى را شكر نمايد و بر محمد (صلى 

هللا علیه و آله و سلم ) و آل او بسیار صلوات فرستاده و دعاى زيادى به آنھا بكند. و روز خود را 

 ن به پايان مى رساند و بارھا گفته شد، به پايان برساند.با آنچه روزھاى شريف را با آ

سرور مراقبین (قدس سره ) در اينجا توضیحاتى در مورد روايت دعاى استفتاح داده و عنايات 

اين رويداد مبارك و مراقبات با ارزشى را در اين زمینه ذكر كرده است . براى توضیح بیشتر مى 

ید. و حتما مراجعه نمايید زيرا فوايد زيادى براى اھل آن دارد. توانید به كتاب اقبال مراجعه نماي

 گرچه براى غافلین بى ارزش است .

 بیست و ھفتم رجب

بعد از روز پانزدھم به منزل ديگرى از منازل رجب و شريفترين آنھا بلكه شريف تر از تمام روزھا 

 و شبھا، يعنى روز و شب بیست و ھفتم رجب مى رسیم .

 تمشب بیست و ھف

در كتابش از امام جواد (علیه السالم ) روايت » محمد بن على الطرازى «در كتاب اقبال از 

در رجب شبى است كه براى مردم بھتر است از ھرچه كه خورشید بر آن «نموده كه فرمودند: 

تابیده است و آن ، شب بیست و ھفتم است كه پیامبر در صبح آن به پیامبرى برانگیخته شد. 

از شیعیان ما در اين شب عامل باشد مانند پاداش عمل شصت سال براى او اگر كسى 

خداوند به تو شايستگى دھد گفتند: عمل در آن چیست ؟ فرمود: ھنگامى كه  -خواھد بود 

دوازده  -قبل از نیمه شب باشد يا بعد از آن  -نماز عشا را بجا آورده و خوابیدى و بیدار شدى 

بجا مى آورى و در آن دوازده سوره از سوره ھاى  -دو ركعتى  بصورت نمازھاى -ركعت نماز 

۷۴ 
 



كوچك مفصل (از سوره محمد تا پايان قرآن ) مى خوانى و ھنگامى كه دوازده ركعت نماز را 

قل ھو هللا «، ھفت بار »معوذتین «، ھفت بار »حمد«خواندى و سالم دادى ھفت بار سوره 

، »آية الكرسى «، و ھفت بار »انا انزلناه «ت بار ، ھف»قل يا ايھا الكافرون «، ھفت بار »احد

و سپس  الحمد ہلل الذى لم يتخذ صاحبة و ال ولدا...مى خوانى و بعد اين دعا را مى خوانى : 

زيرا چیزى نمى خواھى مگر اين كه اجابت مى شود مگر  -ھرچه مى خواھى از خدا بخواه 

 اين كه گناه يا قطع رحم يا ھالك گروھى از مومنین را بخواھى .

و فرداى آن را روزه مى گیرى زيرا روزه اين روز ثواب يك سال روزه را دارد. و اگر مانعى پیش 

ز داشت نمازى را كه در شب نیمه رجب روايت كرديم بخواند زيرا آن آمد كه او را از اين عمل با

 نماز در اين شب ھم وارد شده است .

 درك حق شب و روز مبعث

و مھمترين مطلب ، فھمیدن حق اين شب و روز است . و اين مطلب از آنچه درباره نعمت 

والدت امیرالمومنین  وجود رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و نعمت بعثتش ، در روز

(علیه السالم ) گفتیم ، فھمیده مى شود زيرا كسى باالتر از رسول خدا نیست . او سرور 

تمامى مخلوقات و شريفترين و نزديكترين آنھا به خدا و محبوبترين آنھا نزد خداست . اوست 

نزديكى به  اسم اعظم )) و ھیچ پیامبر و فرشته«، و »عقل اول «، »حجاب اقرب «، »نور اول «

خدا، نمى توانند به اين صفات برسند و اوست رحمتى براى جھانیان . بنابراين باندازه شرف 

وجود او كه شريفترين موجودات است و باندازه خیرات مبعث شريفش ، شرف اين روز و نور و 

خیر و بركات آن بیشتر مى شود. و بھمین اندازه حق شكر آن براى امت و شیعیانش در نزد 

قل بیشتر مى شود. اى عاقل ! فكر كن آيا آنچه را گفتیم قبول دارى ؟ اگر قبول دارى بايد ع

جديت كنى و احتیاج به تشويق ندارى . زيرا خیر خود بخود انسان را مجذوب مى كند و اگر 

قبول ندارى يا بايد از عقايد اھل اسالم خارج شده يا خود و قلبت را اصالح كنى تا ايمان پیدا 

ولى گمانم اين است كه كوتاھى اغلب مسلمین در اين موارد به جھت قبول نداشتن و كنى 

بلكه بخاطر غوطه ور شدن در زيبايیھاى اين دنیاى پست و  -پناه بر خدا  -بى ايمانى نیست 

فريب خوردن از آن است . آنقدر سرگرم رقابت براى بدست آوردن ماديات شده اند كه از اين 

ديدار قبر از اين سرگرمى باز نمى ايستند. ياد دنیا دلھاى آنان را از ياد امور غافلند و تا 

 خدايشان و فھم مبداء و معادشان باز داشته است .

خالصه سالك بايد با تمام توان سعى كند اين روز آنچنانكه بايد بزرگ داشته شود و نعمت 

لى هللا علیه و آله و سلم ) بعثت و نور و بركات و بزرگترين سعادتھا و خیراتى كه پیامبر (ص

آورده است را آنگونه كه بايد، بفھمد. و اگر ببیند خوشحالى او در جشن و سرور دنیايى بھمین 
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اندازه يا بیشتر است ، بايد پستى نفس و وارونگى قلب خود را اصالح نموده و از صفات 

 .حیوانى و عالم طبیعت فاصله گرفته و خود را به عالم نور نزديك نمايد

 روز بیست و ھفتم

از كارھاى مھم در اين روز، روزه ، غسل ، زيارت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و زيارت 

 امیرالمومنین با زيارت مخصوص و ارزنده اى كه براى اين روز وارد شده است مى باشد.

اين نماز  و ھمینطور نمازى كه در كتاب اقبال روايت شده كه قبل از ظھر خوانده مى شود.

دوازده ركعت است در ھر ركعت حمد و ھر سوره اى كه توانستى مى خوانى و بین ھر دو 

، »حمد«ركعت مى گويى : الحمد ہلل الذى لم يتخذ... و ھنگامى كه از نماز و دعا فارغ شدى 

آية «و » انا انزلناه فى لیلة القدر«، »معوذتین «، »قل يا ايھا الكافرون «، »قل ھو هللا «

ال اله اال هللا و هللا را ھر كدام ھفت بار مى خوانى سپس ھفت بار مى گويى : » لكرسى ا

هللا هللا ربى ال اشرك به «و ھفت بار مى گويى :  اكبر و سبحان هللا و ال حول و ال قوة اال باہلل

 سپس براى ھرچه خواستى دعا مى كنى .» شیئ

يا من امر «زير مى باشد. كه يكى با اين عبارت و نیز از اعمال مھم در اين روز خواندن دعاھاى 

 شروع مى شود.» اللھم انى اسئلك بالتجلى االعظم «و دومى با اين عبارت » بالتجاوز

سید قدس سره در كتاب اقبال درباره ارزش نعمت بعثت توضیحاتى داده است كه مى توان به 

 آن كتاب مراجعه نمود.

وره قبل از بعثت انديشه كند و ببیند مردم به كجا رسیده انسان بايد در مورد ايام جاھلیت و د

بودند. عده اى يھودى ، عده اى مسیحى و عموم مردم بت پرست بودند. احكام اسالم را ترك 

كرده ، از اخالق انسانى جدا شده و با خلق و خوى درندگى و صفات حیوانات خو گرفته بودند. 

زنده بگور كرده و بدين طريق پیوندھا را مى بريدند. كارشان به جايى رسیده بود كه دختران را 

به چیزھاى باطل افتخار كرده ، از عدل جدا شده و حقوق يكديگر را از بین مى بردند. 

قدرتمندان را بر ناتوانان مسلط نموده انسانھاى شريف را از بین برده ، با علماء دشمنى كرده 

ه ، خوبى بردبارى و علم را انكار كرده ، قطع و از حكیمان وحشت داشتند. بساط علم را برچید

رحم نموده و شبیه چھارپايان شده و قمار مى كردند؛ شراب نوشیده عقل خود را زير پا 

گذاشته و فرزندان خود را مى كشتند. شھرھا را خراب كرده نیكیھا را فراموش نموده ، 

 مرتكب كارھاى زشت مى شدند.شريعتھاى الھى را از بین برده ، سرمايه ھا را نابود كرده و 
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خودپسندى و تكبر در میان آنھا رواج پیدا كرده و به بى صبرى افتخار مى كردند. فحشاء و 

منكرات را روش خود ساخته و سخنان باطل (مانند دروغ ، شھادت ناحق ) مى گفتند پیامبران 

م بر خود نموده و را كشته و اولیاى خدا را از میان خود بیرون مى كردند. بدكاران را حاك

كسانى را كه اصل و نسب درستى نداشتند اطاعت مى نمودند. شیطان را عبادت ، خدا را 

بخشم آورده و آتش دوزخ را بر افروخته بودند. و در اثر اين امور امواج خشم و غضب پروردگار به 

راند. يا ھمانطور تالطم آمده و نزديك بود عالم نابود شده و تازيانه غضب خدا آنھا را به جھنم ب

كه مشغول كارھايشان ھستند آنان را در ھم كوبیده و نابود كند. چیزى نمانده بود كه آتش بر 

آنان فرود آمده و آنان را بسوزاند. يا در زمین فرو روند يا باران سنگ بر آنھا ببارد يا تبديل به 

ند كه عنايت پروردگار خوك شده يا به عذاب و مجازات و بال و بدبختیھاى ديگرى گرفتار شو

براى تمام كردن حجت و كامل كردن رحمت شامل حالشان گرديده و خاتم پیامبران (صلى هللا 

علیه و آله و سلم ) را با فضايلى كه گفتیم برانگیخت تا رحمتى براى جھانیان و نشانى براى 

را به علم ، گمراھیشان  ھدايت باشد. آنھا را از تاريكیھا خارج كرده و به نور رساند. نادانى آنان

را به ھدايت ، ھالكتشان را به نجات ، ستم آنان را به عدل و كم خرديشان را به عقل ، نیاز 

آنان را به بى نیازى ، ذلتشان را به عزت ، خرابیشان را به آبادانى و خوارى آنان را به سلطنت 

كى آنان را به نور و مبدل نموده و كفرشان را به ايمان ، جھنمشان را به بھشت ، تاري

ترسشان را به امنیت ، نومیديشان را به امیدوارى ، اسارت آنان را به رھايى و بندگى آنان را 

 به آزادگى تبديل نمايد.

در يك كالم براى آنھا رسولى درس نخوانده و از خودشان بر انگیخت تا آيات الھى را بر آنان 

ت را به آنان آموزش داده و آنان را از اين گمراھى خوانده ، آنھا را تزكیه نموده و كتاب و حكم

 سخت نجات دھد.

 مردم بعد از بعثت او چند دسته شدند:

 گروھى برسالت و دعوت او كافر شده و سزاوار جنگیدن ، كشتن و شكنجه جاويد شدند.

گروھى نیز در ظاھر اسالم را قبول نموده ولى در دل اسالم را نپذيرفته و منافق شدند. با 

اسالم ظاھرى خون آنھا محفوظ شده و احكام اسالمى در مورد مسلمانان در اين دنیا در مورد 

 آنان جارى شد. ولى در آخرت بجھت نفاق در پائین ترين طبقات جھنم جاويد ھستند.

و گروھى در ظاھر و باطن مسلمان شده و ھم كار خوب و ھم كارھاى بد انجام دادند. اين 

 فتن به جھنم به بھشت بروند.دسته ممكن است بدون ر
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گروھى ھم ، عالوه بر داشتن صفات گروه فوق عمل صالح انجام داده و كارھاى خیر زيادى 

انجام دادند. پروردگار به اين دسته بھشتیھائى كه در آن نھرھايى جريان دارد، وعده داده 

یده و بديھايشان را است . اينان ھیچ عذاب و مجازاتى نمى بینند. خداوند گناھان آنھا را بخش

 به چند برابر خوبى تبديل مى كند.

و عده اى عالوه بر داشتن خصوصیات دسته قبل به منظور نزديكى به خداى متعال به تزكیه 

نفس از اخالق رذيله و آراستن آن به اخالق عالى پرداخته كه خدا نیز آنھا را به خود نزديك و 

 مقام ارجمندى به آنان عنايت مى كند.

بسیار زياد  روھى عالوه بر داشتن خصوصیات دسته قبل ، با فكر و ذكر و تالش و گ

پروردگارشان را شناخته و آنگاه خالص از ھر گونه شركى ، او را يكتا دانسته ، او را دوست 

داشته و با بذل ھر چه غیر اوست به او نزديك شدند. و مشتاق ديدار او گرديدند. خداوند نیز 

بول و به خود نزديك و تمامى حجابھا را از آنھا برداشت . جمال خود را به آنان آنان را بخوبى ق

نشان داد و آنان نیز با ديده و قلب بدون ھر گونه حجابى آن را ديدند. آنان را به پیامبر (صلى 

هللا علیه و آله و سلم ) و آل او (علیھم السالم ) ملحق نموده و در جايگاه صدق در كنار آنان و 

نزد پادشاه مقتدر جاى داد. آنانند سبقت گیرندگان و نزديك شدگان ؛ دوستان پیامبران و در 

 شھدا.

بھر صورت كسى كه پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) را شناخته و نعمت بعثت و فوايد و 

و  انوار و بركات و خیرات آن را درك كرده باشد، اين روز را روز بزرگى دانسته خوشحالى و سرور

شكر او بخاطر آن بیشتر مى شود. و كسى را كه در اين روز مبعوث شده زياد ستايش نموده 

 و بر او درود مى فرستد و اعمالى را كه اليق اوست به او ھديه مى كند.

در آخر اين روز نیز با تسلیم عمل و خواھش اصالح آن ، به نگھبان اين روز متوسل شده و با 

 مى نمايد. زيرا لطافت سخن و عمل تاءثیر آن را افزايش مى دھد.لطافت ، با آنان مناجات 

 روز آخر رجب و قسمت سوم نماز سلمان رحمة هللا

 مرحله مھم ديگرى كه در اين ماه براى سالك وجود دارد روز آخر اين ماه است .

ول كه در مطالب روز ا -از مھمترين اعمال اين روز خواندن قسمت سوم نماز سلمان رحمة هللا 

مى باشد. قسمت سوم آن نیز مانند دو قسمت پیشین ده ركعت است جز  -شرح آن گذشت 

ال اله اال هللا وحده ال شريك اين كه بجاى دعاھاى قبل بین ھر دو ركعتى اين دعا را مى خواند: 
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له له الملك و له الحمد يحیى و يمیت و ھو حى ال يموت بیده الخیر و ھو على كل شى ء 

 هللا على سیدنا محمد و آله الطاھرين و ال حول و ال قوه اال باہلل العلى العظیم .قدير و صلى 

نموده و ھمراه با اعتراف  در اين روز بايد در عرضه اعمال و عرض ناتوانى و كوتاھى خود تالش 

صادقانه و حیايى خالص و با وارد شدن از در فضل بزرگ او براى تمام حاالت و اعمال خود چاره 

نموده و آنان را اصالح نمايد. و با دوستان رو سفید خداوند به او متوسل شود. كه او  جويى

كريم بوده و كرامت را براى اولیا و بندگانى كه بدنبال وسیله اى به در او آمده و محتاج به 

امن يجیب المضطر اذا دعاه و «رحمت او ھستند، دوست دارد. در كتاب خود آورده است : 

اى كسى كه وقتى او را بخوانند بیچارگان را اجابت نموده و گرفتاريشان را يكشف السوء؛ 

را به كسى » كريم العفو«مى باشد. و » كريم العفو«و باين جھت كه او » برطرف مى نمايد.

كه گناھان را بخشیده و آنھا را تبديل به چند برابر نیكى مى كند تفسیر كرده اند. و بايد در 

عرض ناتوانى و كوتاھیھا لطافت بخرج داده و مراقب باشد كه مبادا با  توسل و عرضه اعمال و

پايان ماه از حمايت موالى خود خارج شود. و به درگاه خداى متعال تضرع نمايد كه او را براى 

ھمیشه در حمايت خود قرار دھد و حمايت او در ماه يا حالت يا مكان خاصى نباشد. و بايد در 

 و از اھل غفلت نباشد.اين جھت اھتمام داشته 

 

 المراقبات

 ( مرحوم آيت هللا حاج میرزا جواد ملكى تبريزى (ره

 مترجم : ابراھیم محدث بندرويگى

- ۷ - 

 

 فصل نھم : مراقبات ماه شعبان

 شرافت اين ماه

اين ماه براى سالك الى هللا بسیار با ارزش است . يكى از شبھاى قدر در اين ماه مى باشد و 

كسى در آن متولد شده كه خداوند بواسطه او وعده پیروزى به تمامى دوستان ، پیامبران و 

از زمانى كه پدر ما حضرت آدم (على نبینا و آله و علیه السالم ) در زمین ساكن  -برگزيدگانش 

داده است . و وعده داده ، بوسیله او، بعد از پر شدن زمین از ظلم و جور، آن را پر از  - شده

كه در جاى خود بطور مفصل به آن خواھیم پرداخت . و از مقام آن ھمین  -قسط و عدل نمايد 
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بس كه ماه رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بوده و حضرتش (صلى هللا علیه و آله و 

؛ شعبان ماه من است  شعبان شھرى ؛ رحم هللا من اعاننى على شھرىفرمودند: ((سلم ) 

 »، خداوند كسى را كه مرا در ماھم يارى كند، بیامرزد.

كسى كه از اين دعوت بزرگ آگاه شود، بايد بكوشد كه از دعوت شدگان اين دعوت گردد. اين 

ما فاتنى صوم شعبان مذ سمعت  جانشین و برادر او امیرالمؤ منین است كه مى فرمايد:

منادى رسول هللا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) ينادى فى شعبان ؛ فلن يفوتنى ايام حیاتى 

از زمانى كه نداى منادى رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) را كه براى  ان شاء هللا ؛

دست نداده و در تمام عمرم آن را روزه اين ماه ندا مى كرد شنیدم ، ھیچگاه روزه اين ماه را از 

اين درباره روزه اين ماه بود؛ و مى توان كمك به آن » از دست نخواھم داد؛ اگر خدا بخواھد.

حضرت (صلى هللا علیه و آله و سلم ) را از جھات ديگر مانند نماز، صدقه ، مناجات و تمام 

 كارھاى خیر با روزه اين ماه مقايسه نمود.

 مناجات شعبانیه

ن مناجات ، مناجات معروفى است . و اھلش بخاطر آن با ماه شعبان ماءنوس شده و بھمین اي

جھت منتظر و مشتاق اين ماه ھستند. اين مناجات شامل مطالب اساسى در مورد چگونگى 

معامله بندگان با خداى بزرگ بوده و آداب خواستن ، دعا و طلب آمرزش از او را، آنگونه كه 

مى كند و استداللھاى جالب توجھى جھت امیدوار شدن به درگاه خدا  شايسته است ، بیان

كه با مناجات با او مناسب است در بر دارد. و بروشنى ، مالقات ، نزديكى و ديدن خدا را 

معنى مى كند و به اين ترتیب شبھه ھاى سالك ، شكھاى منكر و وحشت اھل شك را 

و اين كه شناخت آن باعث شناخت پروردگار برطرف مى كند. و نیز اشاره اى به شناخت نفس 

 است دارد بنابر تفسیر بعضى از فرازھاى آن توسط يكى از بزرگان اھل معرفت .

تمام كالم اين كه اين مناجات ، از اعمال مھم اين ماه است ؛ و نه تنھا ماه ، كه سالك نبايد 

حالھاى عالى خود، خیلى با بعضى از فرازھاى آن را در طول سال ترك كند و در قنوتھا و ساير 

و اءنر اءبصار قلوبنا بضیاء نظرھا الیك ، حتى تخرق  آن مناجات نمايد و وقتى كه مى گويد:

و  اءبصار القلوب حجب النور، فتصل الى معدن العظمه ، و تصیر اءرواحنا معلقه بعز قدسك ؛

كه چشمھاى دل پرده ھا و ديدگان قلبھاى ما را با نور نگاه آن به حضرتت روشن بفرما تا آنگاه 

مانعھاى نورى را پاره كرده و به معدن بزرگى برسد و روحھاى ما به عزت پاكیت وصل شود. از 

گفته خود غافل نباشد. و تاءمل كند، آيا قلب او چشم ديدن نور را دارد؟ پرده ھاى نورى 

بداند چه  چیست ؟ و معدن بزرگیى كه در پوشش پرده ھاى نورى مى باشد، كدام است ؟ تا

مى گويد و از پروردگارش چه مى خواھد. چون كسى كه نمى داند از خدا چه مى خواھد 
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نمى توان گفت : فالن چیز را خواسته ؛ بلكه بايد گفت : الفاظى را به زبان آورده است . 

اى كسى كه وقتى او را بخوانند، به داد بیچاره رسیده و گرفتارى «خداوند در قرآن مى فرمايد: 

از «نیز مى فرمايد: » بخوانید مرا تا اجابت كنم شما را.«و مى فرمايد: » را برطرف مى كند. او

 و نمى فرمايد: الفاظ را بزبان آوريد..» فضل خدا بخواھید، زيرا خدا با شما مھربان است 

بھر حال اين مناجات بزرگى است و يكى از ارمغانھاى آل محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم ) 

شنوايى داشته باشد، درك مى كند.  باشد كه بزرگى آن را كسى كه قلب سالم و گوش  مى

 و اھل غفلت از درك فوايد و نورھاى آن بى بھره اند.

 ارزش نعمت مناجات

بیشتر مردم قدر نعمت مناجات را نمى دانند. مناجات شامل معارف بااليى است كه بجز 

يق كشف و شھود به آن رسیده اند، كسى از آن اھلش كه ھمان اولیاى خدا ھستند و از طر

آگاھى ندارد. و رسیدن به اين معارف از راه مكاشفه از بھترين نعمتھاى آخرت است كه قابل 

مقايسه با ھیچكدام از نعمتھاى دنیا نیست . امام صادقه (علیه السالم ) در اين فرمايش ، 

دم برترى شناخت خدا بر ساير نعمتھا را اگر مر«اين نعمت را اين گونه بیان مى كنند:  ارزش 

مى دانستند، به زيبايیھاى زندگى دنیا كه در اختیار دشمنان ما گذاشته شده ، چشم نمى 

دوختند؛ در نعمت شناخت خدا قرار گرفته و مانند لذت كسى كه ھمیشه در بھترين جاھاى 

 »بھشت با دوستان خدا بسر مى برد، از آن لذت مى بردند...

 مال اين ماهساير اع

از اعمال مھم در اين ماه روزه است ؛ باندازه اى كه با حالش مناسب باشد. و بھتر است  -۱

تمام ماه را بجز يك يا دو روز آخر  -گر چه اين مانع رجحان روزه نگرفتن باشد  -اگر مانعى نبود 

اصله بیندازد. و اگر اين آن را روزه بگیرد؛ و با اين يك يا دو روز بین روزه اين ماه و روزه رمضان ف

مقدار را نمى تواند، بمقدار زيادى روزه بگیرد تا وارد دعوت مقدس رسول خدا (صلى هللا علیه و 

آله و سلم ) شده و از كسانى باشد كه حضرتش (صلى هللا علیه و آله و سلم ) را يارى مى 

د و از كسانى باشد كه كنند و گمان نمى كنم با يك يا دو روز روزه گرفتن وارد اين دعوت شو

 بتوان گفت : به رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) كمك كرده است .

درباره روزه ھر كدام از روزھاى اين ماه اخبار مفصلى وارد شده است . و من فقط روايتى را كه 

آمده است ، نقل مى كنم . امام صادق (علیه السالم ) » من ال يحضره الفقیه «در كتاب 

كسى كه روز اول ماه را روزه بگیرد، حتما وارد بھشت مى شود. و كسى كه دو روز «رمود: ف

را روزه بگیرد، خداوند در ھر شب و روزى (به چشم رحمت ) به او مى نگرد و در بھشت ھم 
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به اين نگاه ادامه مى دھد. و كسى كه سه روز روزه بگیرد، با خداوند در عرش و بھشت او 

 »ديدار مى كند.

سید بن طاووس (قدس سره ) جھت توضیح ديدن خداى متعال ، در كتاب اقبال مى گويد: 

شايد منظور از ديدار خدا در عرش اين باشد كه عده اى از بھشتیان در جايى از عرش باشند «

كه ھر كس به آنجا برسد به او مى گويد: خدا را ديده است ؛ چنانچه خداوند كعبه مشرفه را 

 .»اده و ھركس به ديدن آن برود، مى گويد: به ديدن خدا رفته است منزل خود قرار د

معلوم نیست سید بن طاووس (قدس سره ) مى خواھد ديدار با خدا يا ديدار با خدا در عرش 

را توضیح بدھد. گر چه ظاھر كالمش اين است كه در صدد توضیح چگونگى اصل ديدن 

ايش امام صادق (علیه السالم ) كه مى در ذيل فرم» فالح السائل «خداست ولى در كتاب 

، كالمى دارد كه در آن ...»فرمايد: ((آنقدر آن (آيه ) را تكرار كردم تا آن را از گوينده اش شنیدم 

به ديدن و مالقات معنوى خداوند تصريح مى كند؛ بگونه اى كه منافاتى با منزه دانستن خدا از 

نیست و واقعا خدا را مى بیند؛ چنانچه در جسم بودن ندارد. بھر حال اين توجیھات الزم 

مناجات شعبانیه نیز از اين مطلب با عبارات ذيل تعبیر شده است : حتى تخرق ابصار القلوب 

حجب النور؛ فتصل الى معدن العظمه ؛ و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسك ؛ تا ديدگان قلب موانع 

روحھاى ما به عزت پاكیت وصل شود. و نورى را پاره كرده و آنگاه به معدن بزرگى برسد؛ و 

ديدن باين شكل ھیچ منافاتى با اعتقاد ما مبنى بر جسم نداشتن خداوند ندارد؛ تا احتیاج به 

تفسیر آن باشد، و شايد سید بن طاووس (قدس سره ) با اين كالم مى خواسته ديدار عرش 

 را توضیح بدھد؛ نه اصل ديدار را.

صلواتى است كه در نیمروز ھر روز اين ماه فرستاده مى شود؛ و از اعمال مھم در اين ماه  -۲

 اللھم صل على محمد و آل محمد، شجره النبوة ...اول آن چنین است . 

يكى ديگر از اعمال اين ماه ، ھمانگونه اى كه در كتاب اقبال است بجا آوردن نماز و خواندن  -۳

مال جدى بوده ، و به ھر كدام از ذكر و دعاھاى اين شبھاست . سالك بايد در رابطه با اين اع

فكر و اين اعمال كه نشاط دارد، با در نظر گرفتن اولويتھا اقدام كند. و اين مطلب را نیز در نظر 

داشته باشد كه عمل به روايتى كه متضمن اين اعمال است ، بخاطر تسامح در مدرك اعمال 

آسانى كه مى توان با نشاط آن  مستحبى است . و معموال بھتر است ھم به اعمال راحت و

 را انجام داد و ھم به عبادات روزمره ، با در نظر گرفتن حال خود، بپردازد.

يكى ديگر از كارھاى مھم در اين ماه عمل به اين روايت است . امیرالمومنین (علیه  - ۴

مى در ھر پنجشنبه شعبان آسمانھا زينت شده و آنگاه فرشتگان عرض «السالم ) فرمودند: 

كنند: خداى ما! روزه داران شعبان را ببخش و بیامرز و دعايشان را اجابت فرما. بنابراين كسى 
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را صد » قل ھو هللا احد«را يك بار و » فاتحه «كه دو ركعت نماز بجا آورد كه در ھر ركعت سوره 

د فرستد، بار بخواند و بعد از سالم دادن صدبار بر پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) درو

خداوند تمام خواسته ھاى دينى و دنیايى او را برآورده مى فرمايد. و كسى كه يك روز آن را 

 روزه بگیرد، خداوند بدن او را بر آتش حرام مى كند.

 سوم شعبان

اين روز بجھت تولد امام حسین (علیه السالم ) در آن روز بزرگى بوده و سالك بايد بمقدار 

زيارت ، دعاھايى كه در اين روز وارد شده و ساير طاعتھا، شكر اين روز را بجا توانايى با روزه ، 

ملك سالمتى بالھاى خود را بدست آورد. سالك نیز مى تواند اين  آورد. در چنین روزى فطرس 

روز را پناه خود قرار داده و با آن نجات پیدا كند. و دو بال روح و عقل خود را بدست آورده تا 

اھل معنى در آسمانھاى قرب و رضوان پرواز كند. بايد توجه داشت كه ، ھمانگونه كه بتواند با 

اھل بیت در اين روز خوشحالیشان بخاطر تولد آن حضرت (علیه السالم ) ھمراه با اندوه و عزا 

 بود، سالك نیز بايد چنین باشد. و در پايان مانند روزھاى شريف اين روز را به پايان برساند.

 اننیمه شعب

روز و شب نیمه شعبان زمان بسیار شريفى است كه جھات زيادى باعث اين شرافت و بزرگى 

 شده است . از قبیل :

(الف از شبھاى قدر مى باشد و شب تقسیم رزقھا و عمرھا چنانچه در روايات زيادى وارد 

است ؛ خداوند اين شب را براى امت قرار داده «شده است . و در بعضى از آنھا آمده است : 

و اين اشكال  -چنانچه شب قدر را براى رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) قرار داده . 

كه بنابراين ، الزم مى آيد كه شب قدر، بیش از يك شب باشد را مى توان به اين بیان پاسخ 

 گفت كه تقدير، مراتب و مراحل گوناگونى دارد.

الم ) مى باشد كه غیر از فرشتگان صد ھزار پیامبر (ب از اوقات زيارتى امام حسین (علیه الس

(علیھم السالم ) آن حضرت (علیه السالم ) را زيارت مى كنند. و اين مطلب نشانه عظمت 

 اين شب است .

(ج از شب ھايى است كه تاءكید به زنده نگھداشتن آن شده و اعمال و عبادات بسیار 

 -اعم از شب قدر يا غیر آن  -ر ھیچ شبى ارزشمندى در آن وارد شده كه مى توان گفت : د

 مانند يا بیشتر از آن نیامده است .
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(د شب میالد امامى است كه گیتى را از عدالت پر كرده ، زمین را پاك مى نمايد و در تمام 

 زمینه ھاى دينى و دنیايى حاكمیت دارد.

 اعمال مھم شب نیمه شعبان

ام دھد اين است كه از لذت و آسايش دنیا در اولین كارى كه سالك بايد در اين شب انج-۱(

اين شب چشم پوشى نمايد. و آنگاه براى استفاده بیشتر از آن و تصحیح اعمال خود بايد 

فرض كند كه شب خداحافظى او با اين دنیا و تمام اعمال بوده و فرداى آن روز قیامت است . و 

نمايد و  خواھد انجام بدھد مشخص نیز قبل از فرا رسیدن شب بايد اعمالى را كه در آن مى 

 اگر دو عمل در فضیلت يكسان بود سخت تر را انتخاب كند.

 از اعمال مھم نمازھايى است كه وارد شده است :-۲(

 كه فضیلت اين نماز بیش از نماز بعدى است .» قل ھو هللا احد«(الف صد ركعت نماز با ھزار 

خوانده » قل ھو هللا احد«دويست و پنجاه بار  (ب چھار ركعت كه در ھر ركعت پنجاه يا صد يا

اللھم انى الیك «مى شود. و پس از آن خواندن دعايى كه با اين عبارت شروع مى شود: 

 »فقیر...

شیخ طوسى بنقل از ابى يحیى مى گويد «(ج دو ركعت نمازى كه در اين روايت آمده است : 

كدام است ؟ حضرت (علیه السالم ) از امام صادق (علیه السالم ) پرسیدم برترين دعاھا 

» جحد«و » حمد«فرمودند: بعد از خواندن نماز عشا دو ركعت نماز بخوان ؛ در ركعت اول سوره 

را بخوان و بعد از اين كه سالم دادى ، سى وسه » اخالص «و » حمد«و در ركعت دوم سوره 

بگو؛ »هللا اكبر«تبه و سى وچھار مر» الحمد ہلل «و سى وسه مرتبه » سبحان هللا «مرتبه 

 يا هللا«، ھفت بار »يارب «آنگاه سجده كن و بیست بار » يا من الیه يلجا العباد...«سپس بگو: 

بگو و سپس بر پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) » ال حول و ال قوة اال باہلل «، ھفت بار »

ا اين عمل بعدد قطرات باران صلوات فرستاده و حاجت خود را از خدا بخواه . بخدا سوگند اگر ب

 از خداوند حاجت بخواھى با كرم و فضل خود تو را به خواسته ھايت مى رساند.

البته اين حديث با روايات ديگرى نقل شده كه در مسجد با ھم فرق دارند. براى روشن شدن 

 مطلب به كتاب اقبال مراجعه كنید.

ت و ھم صد ركعت با ھزار قل ھو هللا و اگر شب طوالنى بود و كسى توانست ھم اين دو ركع

را بجا آورد به خیر بزرگى رسیده است ؛ زيرا عالوه بر معتبر بودن روايت ، ثواب اين دو نماز به 

 اندازه اى است كه انسان از تصور آن عاجز است .
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رسول اكرم (صلى «از اعمال مھم عمل به حديثى است كه در كتاب اقبال روايت شده : -۳(

و آله و سلم ) فرمودند: شب نیمه شعبان در خواب بودم كه جبرئیل آمد و گفت :  هللا علیه

محمد! چرا در اين شب خوابیده اى ؟ گفتم : جبرئیل ! مگر چه شبى است ؟ گفت : شب 

نیمه شعبان است . محمد! برخیز. آنگاه مرا بلند كرده و به بقیع برد، سپس گفت : سرت را 

كه درھاى آسمان در آن باز مى شود: درھاى رحمت . دِر  بلند كن ، زيرا اين شبى است

و ». احسان «و دِر » جود«دِر » نعمت «دِر » توبه » «فضل «دِر » مغفرت «رضوان ))، دِر «

آزاد مى كند؛ زمان  -مردم را از آتش جھنم  -خداوند به عدد موھا و پشمھاى گاو و گوسفند 

يھا را تقسیم مى كند؛ و ھر چه را كه در تمام مرگ را در آن ثبت كرده و بمدت يك سال روز

 سال اتفاق مى افتد فرو مى فرستد.

و دعا و » ال اله اال هللا «و » سبحان هللا «، »هللا اكبر«محمد! كسى كه اين شب را با گفتن 

نماز و قرآن خواندن و انجام اعمال مستحب و استغفار كردن زنده نگھدارد بھشت منزل و 

 واھد بود و گناھان گذشته و آينده اش بخشیده مى شود.استراحتگاه او خ

را يك بار » فاتحة الكتاب «محمد! كسى كه در اين شب صد ركعت نماز بجا آورد و در ھر ركعت 

و ده بار » آية الكرسى «را ده بار بخواند و بعد از فراغ از نماز، ده بار » قل ھو هللا احد«و 

بحان هللا بگويد، خداوند صد گناه كبیره كه باعث ھالكت و خوانده و صد بار س» فاتحة الكتاب «

ورود او در آتش مى باشند را، مى بخشد؛ و در مقابل ھر سوره و تسبیحى كاخى در بھشت 

به او عنايت مى كند؛ و توانايى شفاعت صد نفر از بستگانش را به او داده و او را در ثواب 

ن ماه و عبادت كنندگان اين شب مى دھد، به او شھدا شريك مى كند و آنچه به روزه داران اي

 نیز عنايت مى كند؛ بدون اين كه پاداش آنان را كم كند.

پس اين شب را زنده بدار و شب زنده دارى و نزديكى به خدا، با عمل در اين شب ، را به 

امتت دستور بده ؛ زيرا شب شريفى است . در حالى نزدت آمدم كه تمام فرشته ھا در 

پاھايشان را جفت كرده اند: عده اى تسبیح مى كنند، عده اى در ركوع ، عده اى در آسمان 

سجود و گروھى ذكر مى گويند. شبى است كه كسى دعا نمى كند مگر اين كه مستجاب 

مى شود؛ كسى چیزى نمى خواھد مگر اين كه مستجاب مى شود؛ كسى چیزى نمى 

واست مغفرت و بخشش نمى كند، مگر خواھد مگر اين كه به او داده مى شود؛ كسى درخ

اين كه بخشیده مى شود. كسى توبه نمى كند مگر اين كه توبه اش پذيرفته مى شود. 

 كسى كه از خیر اين شب محروم شود، از خیر بزرگى محروم شده است .

 ...»اللھم اقسم لنا من خشیتك «رسول خدا در اين شب دعا مى كرد و مى گفت : 
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سى نفر از اصحاب رسول خدا (صلى هللا علیه و «وى حديث مى گويد: در روايت ديگرى ، را

آله و سلم ) به من گفته اند: رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمود: كسى كه اين 

به او مى كند؛ و با ھر نگاه ھفتاد  -رحمت  -نماز را در اين شب بجا آورد، خداوند ھفتاد نگاه 

كند، كه كوچكترين آن بخشیدن گناه است . و اگر بدبخت باشد و خواسته او را برآورده مى 

سعادت بخواھد، خداوند او را سعادتمند مى كند. و خداوند ھر چه را بخواھد، محو كرده و ثبت 

مى كند و حوادث عالم را به خواسته خود تغییر مى دھد و اصل كتاب (آفرينش ) نزد او است 

خارج  و اگر پدر و مادرش اھل آتش باشند، و چیزى را شريك خدا ندانسته باشند، از آتش  )۱۶(؛

مى شوند. كسى كه اين نماز را بخواند، ھر حاجتى را كه بخواھد، خداوند برآورده نموده و 

یزھايى را كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنیده ، براى او در بھشت آماده مى كند. چ

سوگند به كسى كه من را بحق به پیامبرى برانگیخت ، كسى كه به خاطر خدا اين نماز را بجا 

آورد، خداوند بھره اى از پاداش تمام كسانى كه خدا را در اين شب عبادت كرده اند، به او 

نويسندگان بزرگوار اعمال امر مى كند كه براى او نیكى نوشته و گناھان او  عنايت نموده و به

را پاك كنند تا جايى كه گناھى نماند؛ و تا زمانى كه جاى خود را در بھشت نبیند، از دنیا نمى 

رود؛ و خداوند فرشتگانى فرستاده با او مصافحه نموده و به او سالم كنند؛ و در روز قیامت با 

ار و خوبى خواھد بود؛ و اگر قبل از پايان سال بمیرد، شھید شده ، و مى تواند افراد بزرگو

ھفتاد ھزار نفر از يكتا پرستان را شفاعت نمايد. بنابراين كسى در برخاستن براى عبادت در 

سید يحیى بن الحسین در «و نیز مى گويد: .» اين شب سستى نمى كند مگر آدم بدبخت 

والى ما على (علیه السالم ) نسبت داده كه آن حضرت (علیه كتاب امالى حديثى را به م

السالم ) فرمودند: كسى كه شب نیمه شعبان صد ركعت نماز با ھزار قل ھو هللا احد بجا 

آورد، روزى كه قلبھا مى میرند قلب او نخواھد مرد؛ و از دنیا نمى رود تا زمانى كه صد فرشته 

ى دھند: سى تا از اين فرشتگان بھشت را به او مژده داده را ببیند كه او را از عذاب خدا پناه م

؛ و سى تاى ديگر او را از شیطان حفظ مى كنند؛ و سى تاى ديگر در شب و روز براى او 

 »استغفار مى كنند و ده تاى ديگر با كسى كه با او در افتد، مى جنگند.

. و خود را از بارھاى اى بیچاره به خودت كه اسیر كارھاى بد گذشته ات ھستى ، رحم كن 

گرانى كه بر پشت دارى و از اعمال زشت گذشته ات بوجود آمده ، رھا كن . ھمین ھا 

راه فرار «بدبختى ھاى بزرگى را برايت در پى دارند. به روزى مى رسى كه مى گويند: 

كجاست ؟ ھرگز پناھگاھى نیست . به جز درگاه خدا آرامشگاھى نیست . در اين روز به 

انصاف بده ، آيا به وعده ھاى  )۱۷(.»بر مى دھند كه در اول و آخر عمر چه كرده است انسان خ

ائى را مى بینى كه پیامبران به خدا و روز ديگر و پاداش اعمال ايمان دارى ! آيا در برابر خود ج

جھت آن گريه كرده دوستان خدا از آن لرزيده و ھنگام يادآورى آن متقین غش مى كنند. تو را 

چه مى شود كه از آنچه پیامبران معصوم خدا و فرشتگان پاك مى ترسیدند، ايمن ھستى ! آيا 
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آنھا انجام نداده اند! يا از  چیزى مى بینى كه آنھا نمى بینند! يا كار خیرى انجام داده اى كه

چیزى پرھیز كرده اى كه آنھا پرھیز نكرده اند! يا از فريب خدا غافل ھستى ! و بجز فاسقان 

 كسى از مكر خدا غافل نیست .

روزى كه فرشته بزرگ ، روح القدس و فرشتگان ديگر بصورت منظم و صف «درباره خود بینديش 

ر آن كه خدا به او اجازه داده و سخن درست كشیده برخیزند، كسى سخنى نمى گويد مگ

و فرض كن اجازه دادند صحبت كنى ، آيا جواب درستى براى سؤ ال خداى متعال » بگويد.

دارى ؟ در حالى كه اصال معلوم نیست به تو اجازه بدھند صحبت كنى ؛ يا ممكن است بگويد: 

 »دور شويد و با من حرف نزنید.«

فكر كن .  -صد ركعت نماز در يك شب  -متعال در مورد اين عمل كم آنگاه در مورد وعده خداى 

آيا عاقل در اين مورد سھل انگارى مى كند! به خود خطاب كن : اى كسى كه ادعاى ايمان به 

وعده ھاى خداوند متعال دارى ، درباره اين منافع بزرگ و بسیار با ارزش چه مى گويى ؟ آيا 

وى و نعمتھاى پست دنیا بر آن بگذارى ! كاخى از كاخھاى مى توانى قیمتى مانند منافع دنی

بھشت را كه خدا در مقابل يك تسبیح در اين شب به تو وعده داده ، قیمت گذارى كنى ؛ 

 كسى مى تواند بفھمد چه كرامتھايى در آن نگاه نھفته است !

 ن رفتنسپس به حال خود بینديش و ببین چقدر به دنیا حريص ھستى ! چگونه بخاطر از بی

كاالھاى با ارزش از تاءسف مى میرى ! ھمان كاالھايى كه در مقابل كوچكترين كاالھاى آخرت 

 بى ارزش ھستند.

علت بى عالقگى به پاداش آخرت و عالقه به نعمتھاى دنیا، چیزى جز ضعف ايمان به جھان 

ن و كتابھاى خدا غیب و لوازم آن است ! اگر چنین بود، واى بر تو كه در آينده به خدا و فرشتگا

و پیامبران و روز قیامت كافر شده ، گمراه مى شوى و ور شكسته مى گردى ؛ و بايد خود را 

براى آتشى كه خداوند به افراد بى ايمان به خدا وعده داده است ، آماده كنى . زيرا ايمان 

فته ضعیف با علتى ناچیز و ترس كمى از بین مى رود. بخصوص در بیمارى مرگ كه حواس آش

مى شود. بنابراين اگر ايمان محكم و استوار نباشد، شايد امانتى بوده و در سختیھاى مرگ 

تبديل به كفر شود. پس در زمان عافیت خود را براى بال و در زمان سالمتى خود را براى 

بیمارى آماده كن . در روزھاى مھلت ، فرصت را غنیمت شمار، قبل از اين كه فرستادگان خدا 

و بخواھى يك ساعت به عمرت اضافه شود ولى جواب بدھند تمام شد و به لحظه اى بیايند 

راضى شوى ولى ندھند. بنابراين براى نجات خود اين اعمال مھم را انجام بده ؛ و مانند غريق 

خدا را در اين وقتھاى شريف بخوان ؛ و مانند كسى كه در آتش گرفتار است ، بوسیله دوستان 

متوسل شو؛ زيرا كريم است و كرامت به بندگان بیچاره اش را كه به درگاه او  به او و اولیايش 
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پناه آورده باشند و به دوستانش متوسل شده باشند، دوست دارد. در حالى كه تمام درھا باز 

است از كدام در وارد مى شوى ! از در رحمت يا خوشنودى يا بخشش گناه يا توبه يا فضل يا 

سخاوت و بخشش . و اھل ھر در نیز كسى است كه متصف به صفت آن نیكوكارى يا نعمت يا 

 در، باندازه توانايى باشد.

بھره ات از در رحمت اين است كه به بندگان غافل خدا رحم كنى ، و آنان را با وعظ و نصیحت و 

لطافت و بدون درشتى و خشونت ، از راه غفلتى كه دارند براه خدا آورى ؛ و به گناھكاران با 

م رحمت نگاه كنى نه با چشم آزار و اذيت . و نیز تمام گناھانى كه در دنیا انجام مى چش

شود را مانند گناھان خود در نظر بگیر و سعى كن به اندازه توانايى آن را از بین ببرى با اين 

ھدف كه مبادا خشم خدا شامل حال تو شده و سزاوار ممنوعیت از ھمسايگى خداوند شود. 

 ازمندى را به اندازه توان برآور و اگر نتوانستى برايش دعا، و با او ھمدردى كن .و نیاز ھر نی

و بھره ات از در خوشنودى اين است كه از خداى خود خوشنود باشى و باالتر، او نیز از تو 

خوشنود باشد، زيرا اين دو الزم و ملزوم يكديگر ھستند. و به آسانى از خلق خدا راضى شده 

 ت و بداخالقى نكن .و با آنان خشون

اين است كه به اندازه گناھت از خداوند آمرزش بخواھى با » بخشش گناه «و بھره ات از در 

شرايطش . و از تمام مخلوقات خدا كه به گردن تو حقى دارند، به اندازه ظلم و بدى و جفايت 

معذرت  پوزش بخواھى و كسانى را كه به گردن آنان حقى دارى ببخشى و عذر كسانى را كه

 مى خواھند، بپذيرى .

نیز اين است كه در آينده ھیچ گناه يا عمل مكروھى را انجام نداده ، » توبه «بھره ات از در 

 نسبت به خلق و خالق بدى نكرده و گذشته را تا آنجا كه مى توانى جبران كنى .

نشده ؛ و در  نیز اين است كه در رابطه با حق خدا بمقدار واجب راضى» فضل «بھره ات از در 

رابطه با حق مردم نیز به عدل و مساوات كفايت نكرده ، و طورى رفتار كنى كه خیر تو براى 

آنان بیشتر از خیر آنان براى تو باشد. و يكى از اينھا اين است جواب سالم را بھتر از سالم 

 آنان بدھى .

كه گويا او را مى بینى و اين است كه خدا را طورى عبادت كنى » نیكوكارى «و بھره تو از دِر 

اگر تو او را نمى بینى ، او تو را مى بیند، به كسى كه با تو بدى كرده ، نیكى كنى و كسى را 

 كه به تو ظلم كرده ببخشى و با كسى كه از تو بريده بپیوندى .
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زيرا  -بخشش و سخاوت )) اين است كه تمام وجودت را در راه خدا نثار كنى «و بھره ات از در 

و خیرت را براى مردم افزايش دھى ؛ البته نه به جھت نیازى كه به  -شايسته اين است  او

 آنان دارى .

اين درھا باز ھستند، بخصوص در اين شب . و اكنون تو از كدام در مى خواھى بر خدايت وارد 

، و شوى ؟ باندازه فضیلت در و باندازه بھره اى كه از آن در دارى ، از خود كرامت نشان بده 

براى بدست آوردن اين صفات بیشتر از افزايش شكل و قالب عبادات كوشش كن . زيرا نور نماز 

بنده اى كه خود را با اين صفات آراسته است ، ھزار بار يا بیشتر افزونتر از نور نماز بنده اى 

است كه به اين صفات متصف نباشد. خداى پر فضلى كه بر جمیع مخلوقات منت داشته و 

ه فضل مى باشد ھرگز با كسى كه متصف به صفت فضل باشد با عدل خود رفتار بخشند

نكرده ، پاداش زيادى به عمل كم او داده ، پاداش عمل او را بى اندازه زياد مى كند و گناھان 

 او را به چندين برابر عمل نیك تبديل مى نمايد.

ود، و در بعضى از آن بجا آوردن سجده ھايى كه دعاھاى مخصوصى در آن خوانده مى ش-۴(

سجد لك سوادى و «دعاھا به سه مقام بلند انسانى اشاره شده است . آنجا كه مى گويد: 

از اين عبارت به خوبى روشن مى شود كه انسان سه عالم دارد: عالم » خیالى و بیاضى 

محسوس ، كه انسان در اين عالم مركب از ماده و مقدار است و عالم مثال كه مركب از شكل 

و روح بوده و عالم حقیقى يعنى عالمى كه حقیقت انسان ھمان بوده و انسانیت انسان 

وابسته به اوست ؛ عالمى كه عارى از شكل و ماده است . و ھمین عالم ، عالم الھى اوست 

كه اگر كسى آن را بشناسد پروردگارش را شناخته است . يعنى شناخت اين عالم وسیله اى 

 است . براى شناخت خداى متعال

نزديكى جستن به امام زمان (عج ) كسى كه حجت عصر، ولى امر، راز دارنده بزرگ ، -۵(

صاحب غیبت الھى و دعوت پیامبر گونه ، وارث پیامبران و جانشین جانشینان ، مظھر عدل 

خدا، برافرازنده پرچمھاى ھدايت ، از بین برنده ستمگران و منكرين حق ، ريشه كن كننده 

اه كنندگان و كافران ، پاك كننده آثار انحراف و ھواپرستى ، گردآورنده تمام دشمنان ، گمر

سخنان حول محور تقوى ، حجت و نشانه بزرگ خدا، نصر و فتح نزديك خدا، رابط آسمانیان و 

زمینیان ، تربیت كننده عالم ، سلطان بزرگ ، موالى كريم ، مايه نگھدارى ما از لغزشھا، آقا، 

امام قائم مھدى است ، جان ما و تمام جھانیان بفدايش كه مى توان با زيارت امام و موالى ما 

، مناجات ، عرض شوق و شكايت از دورى او، دعا، نماز، دلسوختگى از دورى او، شكر نعمتھا، 

اھداء طاعات ، بذل جان ، توسل ، پیوستن ، پناه جستن و درخواست كمك ، پیروزى و فیض و 

 نزديك شد. شفاعت به آن حضرت (عج )
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انسان بايد بینديشد كه چه سعادتھايى را به جھت غیبت از دست داده و به ديگران بنگرد كه 

چگونه در قلمرو او تصرف نموده ، و حق حكومت او را غصب نموده و بر دوستانش حكمرانى 

ده ؛ مى كنند؛ ظالمانه آنان را به سوى امیال خود مى برند و آنگاه از تمام اين مسائل بدرد آم

و به خداوند بخاطر آن شكايت كند، و او را با سوز دل صدا زده ، فرج او را بخواھد و براى او 

تضرع و زارى كند كه بر او منت گذاشته و ديدار جمال ، فرمانبردارى كامل ، رسیدن به 

خوشنودى و راھنمايى با ھدايت او را نصیبش نمايد. و مانند كسى كه قبل از تولد پدر را از 

ست داده و منتظر آمدن و سرپرستى اوست ، در تمام حوادث ، وجود او و فرمانروايیش را به د

 ياد آورد.

برادرى داشتم كه بعد از فوت پدرم به دنیا آمد، و بعد از اين كه فھمید كه پدرش از دنیا رفته 

را بیاد است ، فكر مى كرد پدرش زنده است و دنبال پدر بود و در ھر كار كوچك يا بزرگى او 

مى آورد؛ و اين كه او مى آيد و چنین و چنان مى كند. تو نیز نبايد پدرت را بیش از امامت كه 

پدر روحانى و حقیقى تو است دوست بدارى ؛ كسى كه علت ايجاد روح و جسم و تمام 

نعمتھاى تو و از جانب پروردگار رھبر كامل مى باشد. كارھا و سخنانت بايد نشان دھنده اين 

كه امامت را از دست داده ، منتظر ظھور و خواھان رسیدن به او مى باشى . و در زمان  باشد

غیبت آنچنان وفادارى از خود نشان بده ، كه ادعاى وابستگیت را به آن حضرت تصديق كند. 

زيرا افراد بزرگوار در زمان غیبت چنان وفاداريى از خود نشان مى دھند كه در زمان حضور نشان 

و ھدف تو از آرزوى ظھور و ديدارش نبايد چیزى جز ظھور و ديدار او باشد. زيرا ديدار  نمى دھند.

و نزديك شدن به او باالترين اھداف بوده و بقیه ھدفھا مقدمه اى براى رسیدن به اين ھدف 

 است . شناخت ، نزديكى و خوشنودى او پايان كارھا و آرزوھاست .

 »اللھم بحق لیلتنا و مولودھا...«شروع مى شود: خواندن دعايى كه با اين عبارت -۶(

زيارت امام حسین (علیه السالم ) و حضور در آرامگاه شريف آن حضرت (علیه السالم )؛ كه -۷(

در روايات خیلى نسبت به آن سفارش شده است . و بايد او را با زيارت مخصوص اين شب 

 زيارت كند.

وى از امیرالمؤ منین (علیه السالم ) در كتاب خواندن دعاى كمیل در سجده ، بخاطر پیر-۸(

اقبال از شیخ طوسى روايت شده است كه ((كمیل ، امیرالمؤ منین را در شب نیمه شعبان در 

كمیل بن زياد «و مى گويد: در روايت ديگر آمده است : » حال خواندن اين دعا مشاھده كرد.

جد كوفه نشسته بودم ؛ عده اى از گفت : با مواليم امیرالمؤ منین (علیه السالم ) در مس

اصحاب آن حضرت (علیه السالم ) نیز ھمراه او بودند، يكى از آنان گفت : معنى اين آيه 

فیھا يفرق كل امر حكیم ؛ در آن شب ھر چیزى با حكمت ، مشخص و معین مى «چیست ؟ 
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ى كه حضرت (علیه السالم ) فرمودند: منظور شب نیمه شعبان است ؛ سوگند به كس» شود

جان على بدست اوست ، بنده اى نیست مگر اين كه تمام خیر و شرى كه به او مى رسد در 

شب نیمه شعبان قسمت مى شود و اين خیر و شرھا از شب نیمه شعبان تا شب نیمه 

شعبان سال بعد به او مى رسد. و بنده اى كه اين شب را زنده داشته و با دعاى خضر به 

 اى او اجابت مى شود.درگاه خدا دعا نمايد، دع

وقتى كه امیرالمؤ منین بازگشت ، شبانگاه به ديدار او رفتم . فرمود چرا آمدى ؟ گفتم : براى 

دعاى خضر؛ فرمود: بنشین كمیل ! اگر دعا را حفظ كنى و در شبھاى جمعه ، يا ماھى يك بار، 

يارى ، رزق ، و آمرزش  يا سالى يك بار، يا در تمام عمر يك بار با آن دعا كنى ، باعث كفايت ،

تو خواھد شد. كمیل ! به خاطر اين كه مدتى طوالنى با ما بوده اى بايد آنچه را كه خواستى 

 اللھم انى اسئلك برحمتك التى وسعت كل شى ء...به تو بدھیم ، سپس فرمود: بنويس : 

 سالك بايد اين دعا را با حضور قلب بخواند، بايد بداند چه مى گويد.

پروردگار و «را كه با حال خود سازگار نیست ، نبايد بگويد. و موقعى كه مى گويد:  و چیزھايى

سعى كند كه » آقا و مواليم ! فرض كن عذابت را تحمل كردم ، جدائیت را چگونه تحمل كنم ؟

در اين دعا كه جدايى از پروردگارش از عذاب جھنم برايش سخت تر است ؛ راستگو بوده و 

حالى ، به خدايى كه عالم به پنھانى ھاست ، دروغ بگويد؛ و با اين راضى نشود در چنین 

 عمل حكومت خدا را سبك شمارد.

گرچه  -كسى كه مى خواھد در اين ادعا راستگو باشد، بايد معنى وصل شدن به خدا را 

بداند تا بتواند ادعا كند كه جدا شدن از اين نعمت و سرور براى او سخت تر از عذاب  -اجماال 

ست ؛ و نیز درباره ماھیت ھر چیزى كه در دعا و مناجاتش از خدا مى خواھد فكر كند تا خدا

مناجاتى واقعى باشد و طورى نباشد كه معنى دعايى را كه مى خواند، نداند. و از  دعايش 

و اجتمع فى جوارك مع المؤ منین ؛ تا «اين جمله كه در اواخر دعايش مى گويد، غافل نشود: 

و كسى كه در مناجات خود غافل باشد و فراموش كند » و با مؤ منین باشم در ھمسايگى ت

 كه چه مى خواھد و چه كسى را صدا مى زند، خطر بزرگى او را تھديد مى كند.

زيارت امام حسین (علیه السالم ) در بارگاه شريف يا از مكانھاى دور. زيارت آن حضرت -۹(

ه در كتاب اقبال آمده است . و كسى كه او را (علیه السالم ) نماز و عمل مخصوصى دارد ك

 زيارت كند، مانند كسى است كه خدا را در عرش او زيارت كرده باشد.

عالوه بر زيارت ، بنده مراقب بايد بینديشد كه چرا خداوند متعال اين ھمه ثوابھاى بزرگ براى 

نموده زيارت او بعد از زيارت امام حسین (علیه السالم ) قرار داده است ، بگونه اى كه اعالم 
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مانند زيارت خدا در عرش مى باشد. و ھمه نمى توانند به علت  شھادت او و در آرامگاھش 

علت آن را از » سید مھدى بحرالعلوم «اين مطلب پى ببرند. حتى سید و دانشمند بزرگوار 

ر مى پرسد. و سؤ ال مى كند چرا د» نجف «معروف به » شیخ حسین «شیخ بزرگ و عارف 

روايات اين ھمه ثواب براى زائر امام حسین (علیه السالم ) و گريه كننده بر او وارد شده و 

عقل چگونه مى تواند اين ھمه پاداش را براى اين اعمال كم و كوچك بپذيرد؟ شیخ جواب مى 

دھد: امام حسین (علیه السالم ) با تمام مقامھايى كه داشت مخلوق و محتاج و بنده خدا 

اين حال تمام وجود خود را اعم از مال ، مقام ، آبرو، برادران ، فرزندان كوچك و بزرگ ،  بود و با

جان و حتى بدن خود را بعد از كشته شدن ، به خاطر دوستى و رضايت خدا داد. و فكر مى 

كنى اگر خداوند تمام دارايى خود را به امام حسین (علیه السالم ) بدھد زياد باشد. در اينجا 

اين جواب قانع شده و گفت : جواب خوبى است . و نیز درباره حكمتھايى كه در قضا و  سید به

قدر خداوند در شھادت امام حسین (علیه السالم ) بوده انديشیده و بفھمد كه مثال شھادت 

او (علیه السالم ) سببى براى نجات امت و كفاره گناھانش بوده و وسیله اى براى رسیدن به 

ه نزديكى براى شناخت مقام امامشان بوده است . صرف نظر از ثوابھايى كه درجات عالى و را

 به خود آن حضرت عنايت فرمود و او را به برترين درجات رسانید.

و نیز با تفكر خود به اين نتیجه برسد كه يكى از توابھاى عالى و مقامھاى بزرگ ، كه براى 

شده و آن را ھدف قرار داده و براى  دوستان خدا آماده شده زيارت خداست ، تا مشتاق آن

بدست آوردن آن ھمت كرده و براى رسیدن به آن اشتیاق زيادى در او بوجود آيد تا در دعاى 

فرض كن عذابت را  وھبنى صبرت على عذابك فكیف اصبر على فراقك ؛ خود كه مى گويد:

 تحمل كردم ، جدائیت را چگونه تحمل كنم ؟ راستگو باشد.

تن ذكرھاى آن كه از رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده سجده و گف-۱۰(

ھمراه با حضور قلب و با توجه به معانى و دروغ نگفتن در آنچه مى گويد. ھمچنین خواندن 

دعاھايى كه براى بین ركعتھاى نماز شب در كتاب اقبال روايت شده . و نیز غفلت نكردن از 

 تر يا بعد از آن خوانده مى شود.دعاى گرانقدرى كه در نماز و

بخصوص اگر  -محاسبه اعمال اين شب . گمان مى كنم اگر با آگاھى و خوب حساب كند -۱۱(

باندازه اى از عمل خود استغفار مى كند كه اگر اين  -از ھدايت خدا در اين مورد كمك بگیرد 

ز آفتھاى عمل مصون شب را خوابیده بود، اين مقدار استغفار نمى كرد؛ چون فقط مخلصھا ا

ھستند و مخلصھا را نیز خطر بزرگى تھديد مى كند و اگر فرض شود عمل او بدون آفت است 

بايد قیمتى بر آن گذاشته و آن را با يكى از كوچكترين نعمتھايى كه خدا به او داده ، مقايسه 

خدا را بجا آورد. و كند، و ببیند، اگر با ترازوى عدل بسنجد، آيا با اين اعمال توانسته است شكر 

اگر ببیند، در اعمالش ، كوتاھى كرده يا آفتى دارد، با توسل به نگھبان شبش كه از معصومین 
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اى كسى «(علیھم السالم ) مى باشد، آن را جبران كرده و با اھداى سالم به او عرض كند: 

ده ، تو را به اين كه خداوند تو را از میان بندگانش انتخاب كرده ، و نگھبانى و حامى آنان نمو

انتخاب سوگند مى دھم كه با چشم رحمت به بدبختى من نگريسته و به سستى ، نادانى ، 

بى چیزى ، ورشكستگى ، ندارى و باليم رحم كنى و از خدا بخواھى من را قبول و از من 

خوشنود شود و مرا در اين شب در حاجت و دعايت ، و شفاعت و شیعیانت ، وارد نمايى و نیز 

ز خدا بخواھى خیر و ارشاد خود را نصیبم كند؛ مرا تقويت كرده و موفق كند و تمام خیرھاى ا

دينى و دنیايى و آخرتى را به من عنايت كند. بزرگوار ھستى و بزرگوارى را دوست دارى و از 

جانب خدا ماءمور به پناه دادن مى باشى . در پايان پذيرايیت از من ، از خدا بخواه شناخت ، 

تى ، نزديكى و خوشنودى خود را به من عطا كرده و مرا در دنیا و آخرت به شما ملحق دوس

كند و از شیعیان نزديك و دوستان قديمى شما بگرداند. تمام اين كارھا بدست اوست . درود 

 .»خدا بر شما. آنچه خدا بخواھد (ھمان شود) و ھیچ نیرويى بجز خدا نیست 

 شبش را با سجده به پايان برساند.و آنگاه اگر خواست ، مى تواند 

 آخرين جمعه شعبان

يكى ديگر از اوقات مھم ماه شعبان براى سالك الى هللا آخرين جمعه آن است . از كتاب 

نقل شده كه مى گويد: در آخرين جمعه شعبان به » عبدالسالم بن صالح ھروى «از » عیون «

ابا صلت ! «ديدن ابى الحسن على بن موسى الرضا (علیه السالم ) رفتم ، حضرت فرمودند: 

و اين آخرين جمعه آن است ؛ كوتاھى گذشته خود را در اين ماه جبران بیشتر شعبان گذشت 

كن بسیار دعا و استغفار كن و خیلى قرآن بخوان ؛ و از گناھانت توبه كن ، تا وقتى ماه رمضان 

مى آيد مخلص براى خدا باشى و ھیچ كینه اى از مؤ منى در دلت نباشد مگر اين كه آن را از 

كه انجام مى دھى ، دست بردار. تقواى خدا را پیشه كن و در نھان بین ببرى و از ھر گناھى 

و در » و كسى كه به خدا توكل كند خدا براى او كافى خواھد بود.«و آشكارت به او توكل كن 

اللھم ! ان لم تكن غفرت لنا فى ما مضى من باقیمانده اين شھر اين دعا را زياد تكرار كن : 

خدايا اگر در اين مدت كه از شعبان گذشته ، ما را  منه ؛شعبان ، فاغفر لنا فى ما بقى 

نبخشیده اى ، در مدتى كه از آن مانده ما را بیامرز؛ زيرا خداوند متعال باحترام ماه رمضان ، در 

 »اين ماه افراد زيادى را از آتش رھا مى كند.

ن مورد و تمام در اي اين فرمايشات حضرت (علیه السالم ) پیام و دستورالعملى براى اھلش 

 موارد مانند آن است . بنابراين آن را حفظ كرده ، غنیمت بدان و به آن عمل كن .

 سه روز آخر شعبان
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روزه اين سه روز براى كسى كه تمام اين ماه را روزه نگرفته ، فضیلتى دارد كه سزاوار نیست 

كسى كه «است :  مراقب آن را ترك كند. صدوق از امام صادق (علیه السالم ) روايت نموده

سه روز آخر شعبان را روزه گرفته و آن را به ماه رمضان وصل كند، خداوند روزه دو ماه پى در 

 »پى براى او مى نويسد.

اعمال و مراقبات آخر ماھھا بجھت اصالح آنچه كه در تمام ماه از بین برده غیر از اعمالى است 

 مال آخر ماه اشاره كرديم .كه در اينجا گفتیم ؛ چنانچه در تمام ماھھا به اع

يكى از اعمال مھم ماه رمضان در شب آخر شعبان است و آن دعايى است كه در كتاب اقبال 

براى اين شب و شب اول ماه رمضان ، روايت نموده است . و اھل آن تكلیف آمادگى براى وارد 

 شدن در میھمانى خداوند متعال را بتفصیل از اين دعا مى فھمند.

 

 : مراقبات ماه مبارك رمضانفصل دھم 

نگويید رمضان ؛ زيرا نمى دانید رمضان «از امیرالمؤ منین (علیه السالم ) روايت شده است : 

چیست ؛ و اگر كسى گفت ، بايد صدقه داده و روزه بگیرد. بلكه ھمانطور كه خداوند فرموده 

 .»است بگويید ماه رمضان 

در اين ماه خداوند رھروان اين  -حقیقت اين ماه  از اعمال مھم سالك در اين ماه بزرگ شناخت

و سپس  -ماه را با دعوت به میھمانى اين ماه گرامى داشته و اين ماه ماه میھمانى خداست 

فھمیدن معنى روزه و مناسبت آن با میھمانى خداست . آنگاه تالش و كوشش براى بدست 

 ضايت صاحبخانه است .در كردار و رفتارھايى است كه مطابق با ر آوردن اخالص 

 فوايد گرسنگى

گرسنگى فوايد بیشمارى در جھت تكمیل نفس و شناخت خداوند براى سالك دارد. روايات 

زيادى در فضايل گرسنگى وارد شده است كه بد نیست در اينجا اشاره اى به آنھا و سپس به 

 فلسفه و حكمت گرسنگى داشته باشیم .

با تشنگى و گرسنگى با «از پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده است : 

نفسھايتان مبارزه كنید ھمانا پاداش اين كار ھمانند پاداش مبارزه در راه خداست . و عملى 

دوست داشتنى تر از گرسنگى و تشنگى در نزد خدا كسى است كه گرسنگى بیشترى 

اگر مى «و به اسامه فرمودند: » د متعال تفكر بیشترى نموده باشد.كشیده باشد و در خداون
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توانى در حال گرسنگى و تشنگى ملك الموت را مالقات كن تا به باالترين مقامھا و جاھا 

رسیده و با پیامبران ھم منزل شوى و مالئكه از ديدن روحت شادمان شوند و خداوند بر تو 

كشید و بر بدنھايتان سخت بگیرد شايد دلھايتان نیز فرمودند: گرسنگى ب» درود فرستد.

خداوند متعال را ببیند. در حديث معراج خداوند پرسید: اى احمد! آيا آثار روزه را مى دانى ؟ 

پاسخ داد: خیر. خداوند فرمودند: نتیجه روزه كم خورى و كم گويى است . و آن حكمت را به 

معرفت يقین را. و وقتى كه بنده اى به يقین  ارمغان مى آورد و حكمت معرفت را در پى دارد و

رسید باكى ندارد كه چگونه روزگار را سپرى كند. در سختى يا آسانى و اين مقام 

خوشنودھاست . و ھر كس طبق خوشنودى من رفتار كند، سه خصلت را به او مى دھم : 

كه دوستى شكرى كه نادانى ھمراه آن نباشد، يادى كه فراموشى نداشته باشد و دوستیى 

من را بر دوستى آفريدگانم ترجیح ندھد. ھنگامى كه او من را دوست داشت ، من ھم او را 

دوست خواھم داشت ؛ دوستى او را در دل بندگانم انداخته و چشم قلب او را به عظمت 

جاللم مى گشايم و علم آفريدگانم را از او پنھان نمى دارم ؛ در تاريكى شب و روشنايى روز با 

ناجات مى كنم تا آنجا كه سخن گفتن و ھمنشینى او با بندگانم قطع شود و كالم خود و او م

فرشتگانم را به گوش او مى رسانم و اسرارى را كه از بندگانم پنھان كرده ام براى او آشكار 

مى كنم ...؛ عقل او را غرق در شناخت خود كرده و درك او را باال مى برم ؛ مرگ را بر او آسان 

م تا وارد بھشت شود و وقتى كه ملك الموت او را مالقات كند، به او مى گويد: آفرين بر مى كن

تو و خوشا به حالت ! خوشا به حالت ! خداوند مشتاق تو است ... خداوند مى گويد: اين 

باش و در ھمسايگیم ساكن شو. روح انسان مى  بھشت من است ، در آن بخرام و خوش 

من شناساندى و با اين شناخت از جمیع آفريدگانت بى نیاز شدم .  گويد: خدا يا خود را به

قسم به عزت و جاللت اگر خوشنودى تو در اين است كه قطعه قطعه شده يا ھفتاد بار به 

بدترين شكل كشته شوم خوشنودى تو براى من دوست داشتنى تر است ... آنگاه خداى 

مانعى بین خود و تو قرار نمى دھم ؛ تا  متعال مى فرمايد: به عزت و جاللم سوگند، ھیچگاه

 ھر وقت خواسته باشى بر من وارد شوى ؛ كه با دوستان خود چنین كنم .

در اين روايت به فلسفه و فضیلت گرسنگى اشاره شده است . براى توضیح بیشتر مى توان 

گرسنگى به سخنان علماى اخالق كه برگرفته از روايات مى باشد، مراجعه نمود. آنان براى 

 فوايد زيادى گفته اند از قبیل :

صفاى قلب : زيرا سیرى باعث ازدياد بخار در مغز شده و مغز حالتى شبیه مستى پیدا  -(الف

مى كند و نمى تواند خوب فكر كند؛ سرعت انتقال او كم شده و قلب او كور مى شود. 

فكرى كه باعث برخالف گرسنگى كه باعث رقت و صفاى قلب مى شود. و قلب را آماده ت

شناخت مى شود، مى كند. و نورى آشكار پیدا مى كند. از رسول اكرم (صلى هللا علیه و آله 
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كسى كه شكم خود را گرسنه نگه دارد انديشه اش تربیت «و سلم ) روايت شده است : 

 و قبال نیز ثمرات شناخت و معرفت را شنیدى .» مى شود.

پاسى كه منشاء سركشى است ؛ وقتى نفس تواضع و از بین رفتن سرمستى و ناس -(ب

 خوار شد، در مقابل پروردگارش خاضع شده و از سركشى دست بر مى دارد.

شكستن شدت شھوات و نیروھايى است كه باعث انجام گناھان كبیره شده و سبب  -(ج

ھالكت انسان مى شوند. چون بیشتر گناھان كبیره از شھوت سخن گفتن و شھوت جنسى 

 و كم كردن اين دو شھوت باعث مصون ماندن از خطرھا مى شود. بوجود مى آيد

آمادگى براى انجام تمام عبادتھا از چند جھت است ؛ كه كمترين آنھا كم احتیاجى به  -(د

زيرا معده خانه  -تخلى و بدست آوردن غذا و كمتر بیمار شدن به بیماريھاى گوناگون است 

یز مانع بوجود آمدن مشكالتى كه از غذا خوردن بیمارى و پرھیز سِر ھر دارويى است . و ن

بوجود آمده و انسان را محتاج مال و مقام دنیا مى كند مى گردد؛ مال و مقامى كه عده 

 بسیارى را ھالك كرده است .

توانايى براى دادن مال ، میھمانى دادن ، ھديه دادن ، احسان و نیكى ، رفتن به حج و  -(ھ

 ام عبادتھاى مالى است .زيارت و باالخره انجام تم

انسان نمى تواند اين فايده ھا را بروشنى درك كند مخصوصا فايده اول را. تفكر در عمل مانند 

نتیجه است و غیر آن مانند مقدمات است چون فكر حركت است و غیر فكر مقدمه و آمادگى 

 براى حركت .

از ھفتاد سال عبادت يك ساعت تفكر بھتر «بھمین جھت درباره تفكر روايت شده است : 

 .»است 

 با اين مقدمات مى توانیم به نتايج بزرگى برسیم كه بعضى از آنھا عبارتند از:

(الف مى فھمیم كه چرا خداوند براى میھمانش گرسنگى را انتخاب كرده است . نعمتى باالتر 

رسیدن و بھتر از نعمت شناخت ، نزديكى و ديدار خداوند نیست و گرسنگى از راھھاى نزديك 

مى بینى كه روزه تكلیف نیست بلكه خداوند به وسیله آن تو را بزرگ  به آن است . پس 

داشته و به خاطر واجب نمودن آن بر ما منت دارد. و بھمین جھت شكر آن واجب است . و 

ارزش دعوت خداوند به روزه را در كتابش ، در آيه روزه ، مى فھمى و اگر بدانى كه اين خطاب 

و به سراى پیوستن به خداست ، از آن لذت برده ؛ و مى فھمى كه علت واجب كردن ، دعوت ت

۹۶ 
 



آن كم خوردن و ضعیف كردن نیروھاست . بھمین جھت حیف مى آيد كه حتى در شب نیز غذا 

 بخورى . و ممكن است علت ھاى ديگر تشريع روزه را نیز درك كنى .

دى ، براى رسیدن به نتیجه خوب ، در (ب وقتى ارزش كارى را كه از تو خواسته شده ، فھمی

 مى كنى . جھت انجام درست و اخالص در آن ، تالش 

(ج ھنگامى كه ھدف از واجب شدن روزه را دانستى ، مى فھمى كه چه چیزى باعث صفا و 

روزه فقط خوددارى از «روشنى يا تیرگى آن مى شود؛ و معنى اين حديث را مى فھمى كه 

؛ و ھنگامى كه روزه گرفتى ، گوش ، چشم و زبانت نیز بايد روزه  خوردنى و آشامیدنى نیست

 حتى در بعضى روايات پوست و مو نیز گفته شده .» بگیرد.

(د مى فھمى كه شايسته نیست نیت و ھدف روزه ، فقط مجازات نشدن يا بدست آوردن 

ه سزاوار است پاداش و بھشت و ناز و نعمت باشد؛ گرچه با روزه اين دو نیز بدست مى آيد بلك

ھدف و نیت روزه نزديكى انسان به خداوند و ھمسايگى و خوشنودى او باشد. و حتى از اين 

حد نیز باالتر آمده و خود اين عمل را بخاطر اين كه انسان را از صفات حیوانى خارج و به صفات 

 به او.روحانى نزديك مى گرداند، نزديك شدن به خدا بداند، نه وسیله اى براى نزديك شدن 

بعد از درك اين مطالب با كمى تاءمل مى توانى بفھمى كه ھر كار يا حال يا سخنى كه تو را از 

مقامھاى بلند حضور در درگاه خدا دور سازد، مخالف مراد مواليت از مشرف نمودن تو به اين 

ا كه تو را ب -دعوت و میھمانى است . و راضى نمى شوى در خانه میھمانى اين پادشاه بزرگ 

اين نزديكى و مشرف نمودن نزديك گردانده است و عالم به نھانى ھاى تو و آنچه در قلب تو 

در حالى كه به تو توجه دارد، از او غافل باشى . و راضى نمى شوى  -مى گذرد، مى باشد 

كه از او روى بگردانى در حالى كه به تو روى كرده است . عقل انسان اين را از كارھاى بسیار 

داند كه حتى دوست حاضر نیست با دوستش چنین عملى انجام دھد؛ ولى  زشت مى

خداوند به خاطر مداراى با بندگان آسان گرفته و تكلیف آنان را كمتر از توانائیشان قرار داده 

 است .

بندگان خوب از اين ھم باالتر رفته و با آقاى خود در مورد واجب و حرام آن گونه عمل مى كنند 

آقايى و بندگى است ؛ و كسى را كه در اين مورد كوتاھى كند، پست و كه شايسته حق 

 حقیر مى دانند.

يكى «و خالصه اين كه در روزه خود به سفارشات امام صادق (علیه السالم ) عمل مى كنند: 

از آنھا اين است كه موقعى كه روزه مى گیرى خود را نزديك به آخرت ببین ؛ و با خضوع و 

وارى باش ؛ و مانند بنده اى كه از موالى خود ترسان است ، بوده ؛ خشوع و شكستگى و خ
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دلت از عیوب ، و باطنت از حیله ھا و مكرھا پاك باشد؛ و خدا از ھر چه غیر اوست بیزارى 

جوى و در روزه خود تنھا خدا را سرپرست خود بدان و آنگونه كه شايسته است از خداوندى كه 

وزھايى كه روزه مى گیرى روح و بدنت را براى عمل به بر ھمه غالب است بترس ؛ و در ر

حضرت (علیه السالم ) سفارشات .» دستورات او و چیزھايى كه از تو خواسته ، فارغ كن 

ديگرى نیز نمودند مثل حفظ اعضاى بدن از كارھايى كه خداوند ممنوع كرده و مخالف خواسته 

اگر به «. سپس در آخر روايت فرمود: اوست ، بخصوص زبان ، حتى از مجادله و سوگند راست 

تمام آنچه گفتم عمل كردى ، به تمام آنچه شايسته روزه دار است ، عمل كرده اى ؛ و ھر 

 »اندازه از چیزھايى كه گفتم كم كنى ، ھمان مقدار فضیلت و ثواب روزه ات كمتر مى شود.

ن تاءمل نما. كسى كه خود را اين سفارشھا را در مورد وظايف روزه دار ببین ، و درباره اثرات آ

نزديك به آخرت ببیند، قلب او از دنیا خارج شده و براى او چیزى جز تھیه توشه براى آخرت 

مھم نخواھد بود. ھمینطور اگر قلب او شكسته و خاضع و خوار باشد میلى به غیر خدا 

ياد،  نداشته و مايه دلخوشى او كسى جز خدا نیست . و كسى كه روح و بدن او غرق در

محبت و عبادت خدا شده و روزه او روزه مقربین مى گردد. خداوند به حق دوستانش چنین 

 روزه اى را نصیب ما بفرمايد؛ گرچه يك روز در عمرمان باشد.

 درجات روزه

روزه عوام . اين روزه با خوددارى از مبطالت روزه كه فقھاء در رساله ھاى خود نوشته اند، -۱(

 تحقق مى يابد.

وزه خواص . با انجام امورى كه در روزه عوام گفتیم و جلوگیرى اعضاى بدن از مخالفت با ر-۲(

 خداوند، روزه خواص تحقق پیدا مى كند.

روزه خواص خواص . اين روزه با خوددارى از امور حالل يا حرامى كه انسان را از ياد خدا باز -۳(

 مى دارد تحقق مى يابد.

نیز انواع زيادى دارد. بويژه درجه دوم كه انواع بیشمار آن  ھر كدام از دو درجه دوم و سوم

بتعداد مؤ منین اصحاب يمین است . و حتى ھر كدام از خواص ، روزه اش به گونه اى است 

كه با روزه ديگرى فرق مى كند و ممكن است عمل بعضى از افراد درجاتى كه گفتیم ، به 

 عمل درجه باالتر از خود نزديك باشد.

 وزه داراناقسام ر
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تقسیم باال از حیث چیزھايى بود كه از انجام آن خوددارى مى شود. ولى از حیث نیت روزه 

 نیز، روزه داران به چند نوع تقسیم مى شوند:

عده اى براى غیر خدا روزه مى گیرند؛ مثال به خاطر ترس از مردم ، يا براى رسیدن به نفع -۱(

 مسلمین است .آنان ، يا فقط به خاطر اين كه عادت 

بعضى نیز در نیت خود موارد فوق را با ترس كمى از مجازات خدا و امید به پاداش آمیخته -۲(

 اند.

 عده اى فقط به خاطر ترس از مجازات يا رسیدن به پاداش روزه مى گیرند.-۳(

گروھى عالوه بر نیت رھايى از مجازات و رسیدن به پاداش با روزه خود قصد رسیدن به -۴(

 ى و رضايت الھى را دارند.نزديك

 دسته فقط براى رسیدن به رضايت و نزديكى به خداوند روزه مى گیرند.-۵(

 بحثى پیرامون عبادت بنیت شايستگى خداوند براى عبادت

بعضى مى گويند: كسانى كه به كمال رسیده اند، حتى نبايد به نیت شوق يا ترس ، يا 

ت خوشنودى او، عملى را انجام دھند، و بايد نیت پیوستن به خدا و كسب مقام نزد او، يا بنی

آنان فقط شايستگى خداوند براى عبادت باشد. و عملى را كه بخاطر شوق به وصال خداوند 

 انجام شود ناقص مى دانند و بعضى اين را عبادت نفس دانسته اند.

خود را از آنچه  ولى گمان نمى كنم ھیچ يك از پیامبران و اولیاى خدا و فرشتگان نزديك ، اعمال

آنان مى گويند خالص كنند. اين افراط است كه عملى را كه بخاطر رسیدن به رضاى خدا و 

نزديكى و ھمسايگى او انجام شود، عبادت نفس بدانیم چنانچه در سخنان بعضى از اھل 

معرفت مى باشد. بله اشكالى ندارد كه بگويیم اولیاى خدا در بعضى از حالتھا و جلوه گر 

نامھاى خداوند بر آنان عملى را فقط بخاطر شايستگى خداوند متعال و براى عبادت او شدن 

انجام مى داده و نیت نزديك شدن به خدا و رضايت او را فراموش مى كرده اند؛ ولى نمى 

گويیم : پیامبران (علیھم السالم ) ھمیشه در اين حالت بوده اند چه رسد به اين كه ديگران 

با اين نیت عملى را انجام دھند. و من عمل به نیت شايستگى خداوند را، ھمیشه ، يا گاھى 

برتر از عمل بنیت رسیدن به ھمسايگى خداوند نمى دانم ؛ باين جھت كه ما باالتر از عبادت 

رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و امیرالمؤ منین (علیه السالم ) نداريم و از روايات 

يا بیشتر اعمال آنھا فقط بخاطر بدست آوردن رضاى خدا و نزديكى   معلوم مى شود كه بعض

 به او بوده است .
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چه اشكالى دارد گاھى اوقات ترس از مجازات نیز جزيى از نیت آنھا باشد. براى كسى كه از 

ترس مجازات خدا غش مى كند، امكان ندارد يا خیلى مشكل است كه اين ترس در نیت او 

 باشد.ھیچ تاءثیرى نداشته 

به نظر مى رسد حالتھاى پیامبران (علیه السالم ) و اولیاى خدا حتى سرور آنان پیامبر ما 

(صلى هللا علیه و آله و سلم ) مختلف بوده و علت آن اختالف جلوه ھاى اسمھاى خداوند 

را به  متعال براى آنان بوده و خداوند به اين طريق آنان را تربیت و درجات آنان را باال برده و آنان

خود نزديكتر مى نموده است . خداوند متعال براى كمال آنان قلبھاى آنان را تربیت مى كرده 

موالى ! لكم قلوب تولى هللا است ؛ چنانچه در بعضى از فرازھاى آن زيارت مى خوانیم : 

آقايان من ! خداوند اختیار قلوب شما را داشته و با ترس و امید آن را  رياضتھا بالخوف و الرجاء؛

تربیت مى كند. گاھى با نامھاى جمالى خود براى آنان جلوه مى كند، آنان نیز با پروردگار خود 

انس گرفته و براى او ناز مى كنند. و گاھى با نامھايى كه نشانه غلبه و جالل اوست در مقابل 

كه در اين حالت آنان به تضرع ، استغفار و گريه پرداخته ؛ و با مناجاتى كه  آنان جلوه گر شده

بیشتر آن استغفار و پناه بردن به خدا و درخواست نجات از جھنم و آتش است ، با او مناجات 

مى كنند. و اين مطلب بر كسى كه كمى با احاديث آنان سر و كار داشته باشد، پوشیده 

 نیست .

(صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده است كه بعضى اوقات خطاب به درباره رسول خدا 

عايشه مى فرمودند: برايم بگو، حمیرا! و در عین حال در انتظار وقت نماز بود و به بالل مى 

فرمود: راحتم كن بالل ! گاھى نیز ھنگام فرود آمدن وحى رنگ و حالش تغییر مى كرد؛ و 

ال مى ترسید؛ تمام اينھا نشان دھنده مختلف بودن حالتھاست گاھى موقع وزش باد از نزول ب

. و اين مطلب با انجام تمام اعمال بنیت شايستگى خداوند براى پرستش سازگارى ندارد. 

البته بعید نیست منظور اين علماى بزرگ از نیت شايستگى خداوند متعال براى عبادت 

گارى داشته باشد، زيرا گاھى انگیزه معنايى باشد كه با نیت نزديك شدن و رضايت او ساز

نزديك شدن به دوست ، برخوردارى از بخشش و نعمتھا يا فرار از مجازات او نمى باشد، بلكه 

باين جھت است كه شايسته نزديك شدن مى باشد. و اين كار يكى از معانى عمل كردن 

المؤ منین (علیه بخاطر شايستگى او براى پرستش است ، ھمانگونه كه از سرور اولیاء امیر

تو را به خاطر ترس از آتش يا آرزوى بھشت عبادت «السالم ) بر مى آيد، آنجا كه مى فرمايد: 

زيرا آن حضرت (علیه السالم .» نكردم ؛ بلكه تو را شايسته بندگى ديدم آنگاه تو را پرستیدم 

ھشت قرار )، نیت شايستگى براى عبادت را در مقابل نیت عبادت از ترس آتش يا خواھش ب

 داده ، نه در مقابل رسیدن به رضايت و نزديكى او.
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از خدا مى خواھیم كه قصد نزديكى و رضايت خود را به ما عنايت فرموده و ما را به درك معنى 

نیت نزديك شدن به خود، يا دست كم به توانايى قبول آن به طور اجمال ، موفق نمايد؛ زيرا 

ديكى به خدا را منكر شده و مى گويند: معناى قصد عده اى از علماى بزرگ درك معنى نز

نزديكى چیزى جز انجام عمل بنیت دستور خداى متعال نیست و نیتى كه بیش از اين باشد، 

مخالف تنزيه خداى متعال است ؛ گرچه اين سخن درستى نیست . مخفى نماند كه بعضى از 

مجازات يا خواھش بھشت باشد، بزرگان از روى غفلت گفته اند: عبادتى كه به خاطر ترس از 

باطل است . و اين غفلتھا و لغزشھا از بزرگان و شخصیتھا شگفتى ندارد؛ زيرا در مبتال شدن 

 آنان به اين گونه لغزشھا حكمتى الھى وجود دارد.

كسى كه «مطلب ديگر اين كه منظور سید ما قدس سره در كتاب اقبال از سخن خود كه : 

ھمانطور كه خود نیز .» از مجازات عبادت كند، بنده پستى است  خدا را فقط به خاطر فرار

تصريح كرده ، منظورش كسى است كه اگر ترس از مجازات نبود عبادت نمى كرد، كه چنین 

چیزى مخالف صفت عالى انسانى است . و او كسانى را مى گويد كه خدا را سزاوار خدمت 

اين اعتقاد خارى در چشم ايمان و اسالم  كردن نمى دانند؛ كه قطعا از بندگان پست بوده و

 است .

گاھى مخلصین بر خود سخت گرفته و عالوه بر مشغول نبودن به غیر محبوب ، با تمام توانايى 

به كارھاى سخت روى آورده و اگر فضیلت دو كار يكسان بود، ھر كدام را كه سخت تر است 

امیرالمؤ منین (علیه السالم ) اينگونه  انجام مى دھند. آنھا بندگان نزديك خدا ھستند، چنانچه

 بود.

 انواع تغذيه روزه داران

 روزه داران به لحاظ تغذيه نیز به چند دسته تقسیم مى شوند:

(الف عده اى تغذيه آنان از راه حرام است . اين گروه مانند باربرھايى ھستند كه بار مردم را به 

غذا بوده و روزه دار فقط از گناه ظلم و منزلشان مى رسانند. بھمین جھت پاداش مال صاحب 

غصب خود بھره مند مى گردد. و به عبارت ديگر كار اين دسته مانند كار كسى است كه سوار 

 بر چھار پاى غصبى شده و خانه خدا را با آن طواف كند.

(ب عده اى تغذيه آنان شبھه ناك است ؛ كه اين دسته به دو گروه تقسیم مى شوند: دسته 

نى ھستند كه اين مشتبه به حرام واقعى ، در ظاھر براى آنان حالل است و دسته اول كسا

دوم حتى در ظاھر نیز براى آنان حالل نیست . دسته اول حكم كسى را دارد كه تغذيه او 
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حالل است گرچه يك درجه از او پايینتر است . و دسته دوم حكم كسى را دارد كه غذاى حرام 

 ز او باالتر است .مى خورد، گرچه يك درجه ا

(ج دسته اى تغذيه آنان حالل است ولى سفره آنان رنگین بوده ، از چند نوع غذا استفاده 

كرده و پرخورى مى كنند. اين دسته مانند انسانھاى پستى ھستند كه در حضور دوست خود 

ز ياد به كارھايى مى پردازند كه اول خوشش نمى آيد، و دوست انتظار دارد كه آنان از چیزى ج

و نزديك شدن به او لذت نبرند. چنین بنده اى لیاقت مجلس دوستان را نداشته و بايد او را با 

چیزى كه دوست دارد تنھا گذاشت . و شايسته است او را بنده شكمش بدانیم نه بنده 

 پروردگارش .

ن (د عده اى نیز از دسته فوق تجاوز كرده و كارشان به اسراف و ريخت و پاش و تلف كرد

رسیده ، حكم اين دسته مانند كسانى است كه غذايشان حرام است ؛ و بھتر است او را 

 گناھكار بدانیم تا مطیع .

عده اى ھم كسب و كار و ھم تغذيه آنھا حالل بوده و از خوشگذرانى و اسراف دور  (ھ

روه ھستند؛ براى خدا تواضع كرده و در مقدار خوردنى و آشامیدنى بمقدار حالل و غیر مك

بسنده مى كنند؛ غذاى خوشمزه نخورده و به يك خورش اكتفا نموده ؛ يا بعضى از چیزھاى 

زيادى و لذتھا را ترك مى كنند. درجات آنان پیش پروردگارى كه مراقب تالشھا و مراقبتھاى آنان 

است ، محفوظ مى باشد؛ شكرگزار آن بوده و پاداش آن را مى دھد. در ھنگام گرفتن پاداش 

زه سر سوزنى به آنان ظلم نشده و خداوند پاداشى بھتر از عمل آنھا به آنان داده و بى باندا

حساب و با فضل خود به آنان مى بخشد. و كسى نمى داند چه نعمتھاى گرانقدرى براى آنان 

 ذخیره شده كه به ذھن كسى خطور نكرده است .

 انواع نیت افطار و سحرى

 داران به چند دسته تقسیم مى شوند:بلحاظ نیت افطار و سحرى نیز روزه 

فقط جھت رفع گرسنگى و  -مانند كسانى كه بطور معمول غذا مى خورند  -(الف عده اى 

 لذت تغذيه ، افطار و سحرى مى خورند.

 (ب عده اى عالوه بر اين ، استحباب و نیرو گرفتن براى عبادت را ضمیمه آن مى كنند.

ى فقط اين است كه مطلوب آقا و مواليشان بوده و (ج دسته اى ھدف آنان از افطار و سحر

كمكى براى عبادت اوست . و بھمراه اين نیت آداب مطلوب آن را نیز از قبیل ذكرھا و چگونگى 
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خوردن رعايت كرده و اعمال مستحبى كه شامل خواندن قرآن و دعا و حمد خداست را قبل و 

 بعد و در اثناء افطار و سحرى انجام مى دھند.

 اى از آداب افطار و سحرىگوشه 

از مھمترين امور در افطار و سحرى ، قبل از شروع و بعد از گفتن بسم هللا ...، خواندن سوره 

قدر است ؛ و بھترين چیزى كه قبل از افطار خوانده مى شود دعايى است كه در اقبال آمده و 

خدا (صلى هللا علیه و امام صادق فرمودند: رسول «مفضل بن عمر، آن را روايت كرده است : 

آله و سلم ) به امیرالمؤ منین (علیه السالم ) فرمود: اباالحسن ! ماه رمضان نزديك شده 

است ؛ قبل از افطار دعا كن ؛ جبرئیل پیش من آمد و گفت : يا محمد! كسى كه در ماه 

روزه او را قبول  رمضان ، با اين دعا، قبل از افطار، دعا كند، خداوند دعاى او را مستجاب ، نماز و

و ده دعاى او را مستجاب مى كند؛ گناه او را بخشیده ، غم و غصه او را از بین برده ، 

گرفتاريھايش را بر طرف كرده ، حاجات او را برآورده نموده ، او را به مقصودش رسانیده ، عمل 

از ماه شب چھارده  او را با عمل پیامبران و صديقین باال برده و در روز قیامت چھره او درخشانتر

 ...»خواھد بود. گفتم : چه دعايى است ؟ جبرئیل ! گفت : اللھم رب النور العظیم 

 شرايط روزه صحیح

كم  -غیبت ، دروغ ، نگاه (حرام ) پى در پى ، دشنام دادن و ظلم «در روايات آمده است : 

خوردنى و  باعث باطل شدن روزه مى شود؛ و روزه ، فقط خوددارى از -باشد يا زياد 

آشامیدنى نیست ؛ ھنگام روزه گوش ، چشم ، زبان ، فرج و شكمت نیز بايد روزه بگیرند. 

دست و پايت را نگھدار و بسیار سكوت كن مگر از خیر. و با نوكرت رفق و مدارا نما. ھنگام روزه 

خوددارى بايد گوش و چشم تو نیز از حرام و زشتى روزه بگیرد. از جدال و آزار رساندن به نوكر 

كن و وقار روزه را داشته باش و روزى كه روزه اى با روزى كه روزه نیستى بايد با ھم فرق 

آسانترين چیزى كه «رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمودند: » داشته باشند.

فقھا به .» خداوند در روزه بر روزه دار واجب نموده ، خوددارى از خوردنى و آشامیدنى است 

ت روزه بعضى از آنھا فتوا داده اند. جمع بین روايات باال با روايتى كه از رسول اكرم (صلى صح

هللا علیه و آله و سلم ) وارد شده و سخن فقھا به اين است كه بگويیم منظور از صحت در 

احاديث فوق اين است كه چنین روزه اى مورد قبول خداوند است كه بگويیم منظور از صحت در 

 ھا اين است كه چنین روزه اى قضاى آن را ساقط مى كند.كالم فق

خالصه اين كه روزه صحیح و كاملى كه خدا براى كامل نمودن روزه دار مقرر فرموده است ، 

قطعا روزه اى است كه شامل خوددارى اعضاى بدن از گناه مى باشد؛ و روزه كاملتر اين است 

داشته و از ھر چه غیر اوست روزه بگیرد. و ھنگامى كه عالوه بر آن ، قلب را از ياد غیر خدا باز
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كه انسان ماھیت روزه ، درجات و فلسفه تشريع آن را فھمید، ناچار بايد از ھر گناه و حرامى ، 

بخاطر قبول روزه اش خوددارى كند. و اال مسئول بوده و بخاطر اين كه اعضاى بدنش روزه 

روزه به اين معنا نیست كه انسان را در  نگرفته اند، مجازات مى شود، و ساقط شدن قضاى

 روز قیامت از مجازات نجات دھد.

 فضیلت ماه رمضان

درباره فضیلت اين ماه و گستردگى رحمت خدا در آن مطالب بسیار زياد و فوايد فراوانى در 

 البته براى كسانى كه اھل درك و شعور باشند. از قبیل : -روايات آمده است 

ان موقع افطار ھفتاد میلیون نفر را كه ھمگى سزاوار آتش شده اند، از خداوند در ماه رمض ۱(

آتش آزاد مى كند. و باندازه تمام افرادى كه در ماه رمضان آزاد نموده ، در شب آخر آن آزاد مى 

 كند.

در شب اول ماه رمضان خداوند ھر كدام از مخلوقات خود را كه بخواھد مى بخشد. در شب  ۲(

و برابر مى نمايد. و در شب بعد دو برابر تعداد تمام افراد شبھاى قبل را از بعد اين عده را د

آتش آزاد مى كند. (و بھمین ترتیب ) تا شب آخر ماه رمضان كه در اين شب تعداد تمام 

 كسانى را كه در اين ماه آزاد نموده است دو برابر مى نمايد.

 ماه مبارك رمضانسخنان پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) درباره 

با استناد آن » بشارة المصطفى لشیعة المرتضى «از كتاب » اقبال «سید قدس سره در  ۳(

درود و سالم بر آنان  -از امام رضا از پدرانش ، از امیرالمؤ منین » حسن بن على بن فضال «به 

براى ما  روايت نموده كه حضرت فرمودند: رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) روزى -

 سخنرانى نمود و فرمود:

مردم ! ماه خدا با بركت و رحمت و بخشش گناھان نزديك است ؛ ماھى كه نزد خدا برترين «

ماه ھا، روزھايش برترين روزھا، شبھايش بھترين شبھا و ساعتھاى آن بھترين ساعتھاست ؛ 

كسانى قرار داده ماھى است كه در آن به میھمانى خدا دعوت شده و شما را در اين ماه از 

اند كه شايسته كرامت خدا ھستند. نفس كشیدن شما در آن تسبیح و خوابیدنتان در آن 

با نیتھايى راست  عبادت و عمل شما در آن مقبول و دعاى شما در آن مستجاب است . پس 

، و دلھايى پاك از خدا بخواھید شما را موفق به روزه آن ، و خواندن كتابش نمايد. بدبخت 

 ى است كه از آمرزش خدا در اين ماه بزرگ محروم شود.كس
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با تشنگى و گرسنگى خود در آن ، گرسنگى و تشنگى روز قیامت را بیاد آوريد. به فقیران خود 

صدقه بدھید؛ بزرگان خود را در آن احترام كنید؛ كوچكترھا را مورد رحمت خود قرار دھید و صله 

ده ، ديدگان خود را از آنچه نگاه به آن حالل نیست و رحم بجا آوريد. زبانھاى خود را حفظ كر

گوشھاى خود را از آنچه گوش دادن به آن حالل نیست ، نگھداريد. با يتیمان مردم مھربانى 

كنید تا با يتیمان شما مھربانى شود. به درگاه خداوند از گناھان خود توبه كنید. ھنگام نماز 

ید؛ زيرا اين وقت بھترين اوقات است و خداوند در آن دستھايتان را با دعا بطرف باال بلند كن

ھنگام با نظر رحمت به بندگانش نگاه كرده و ھنگامى كه از او بخواھند و با او مناجات نمايند، 

جواب آنان را مى دھد. و اگر او را صدا بزنند، به آنان لبیك مى گويد. و اگر دعا كنند، دعايشان 

 را مستجاب مى كند.

زندانى اعمال خود مى باشید، با استغفار خود را آزاد كنید. پشتھايتان از گناه مردم ! شما 

سنگین است با طوالنى نمودن سجده ھاى خود آن را سبك نمايید. بدانید خداوند به عزت 

خود سوگند خورده است كه سجده كنندگان و نمازگزاران را عذاب نكند و در روزى كه مردم 

 مى خیزند، آنان را با آتش نترساند. براى پروردگار جھانیان بر

مردم ! كسى كه به مؤ من روزه دارى افطار بدھد، ثواب آزاد كردن يك بنده و آمرزش گناھان 

گذشته خود را دارد. عرض كردند: رسول خدا! ھمه ما نمى توانیم اين كار را انجام دھیم . 

يد، گر چه با نیم دانه خرمايى . حضرت (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمودند: از آتش بپرھیز

 از آتش بپرھیزيد گر چه با جرعه آبى .

مردم ! ھر كدام از شما كه اخالق خود را در اين ماه اصالح كند، روزى كه در صراط پاھا مى 

لغزد، جوازى بر صراط خواھد داشت . و ھر كدام از شما كه بر بنده و كنیز خود آسان بگیرد، 

آسان خواھد گرفت ؛ و كسى كه شر خود را در آن باز دارد، خداوند در خداوند در حساب بر او 

روزى كه او را ببیند غضب خود را از او باز مى دارد. كسى كه يتیمى را بزرگ بدارد، خداوند در 

روزى كه او را ببیند او را بزرگ خواھد داشت ؛ و كسى كه در اين ماه صله رحم كند، خداوند 

و را به رحمت خود وصل مى كند. كسى كه در آن قطع رحم كند، خداوند روزى كه او را ببیند ا

روزى كه او را مى بیند رحمت خود را از او قطع خواھد نمود. و كسى كه يك نماز مستحبى 

بخواند خداوند براى او خالصیى از آتش مى نويسد. و كسى كه عمل واجبى انجام دھد ثواب 

ز اين ماه انجام دھد، خواھد داشت . و كسى كه در كسى كه ھفتاد واجب را در ماھى غیر ا

اين ماه زياد بر من صلوات بفرستد، روزى كه ترازوھا سبك است ، خداوند ترازوى او را سنگین 

مى نمايد. و كسى كه يك آيه از قرآن بخواند، مانند پاداش كسى كه قرآن را در ماھى غیر از 

 اين ماه ختم كند، خواھد داشت .
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ى بھشت در اين ماه باز است ، از پروردگار خود بخواھید آن را به روى شما نبندد؛ مردم ! درھا

درھاى جھنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواھید آن را به روى شما باز نكند؛ شیاطین 

 ھم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواھید آنان را بر شما مسلط نكند.

د: برخاستم و عرض كردم يا رسول خدا! برترين اعمال در امیرالمؤ منین (علیه السالم ) فرمو

اين ماه چیست ؟ فرمودند: اباالحسن ! برترين اعمال در اين ماه دورى گزيدن از حرامھاى 

خداى عزيز و بزرگ است . سپس گريه كرد. عرض كردم چرا گريه مى كنى رسول خدا؟ 

يا با تو ھستم و تو براى پروردگارت فرمود: على ! بخاطر حالل شمردن تو در اين ماه است ؛ گو

ضربه اى به » پى كننده شتر ثمود«نماز مى خوانى و بدبخت ترين اولین و آخرين ، ھمانند 

 جلو سرت مى زند كه موى صورتت با آنان رنگین مى شود.

امیرالمؤ منین (علیه السالم ) فرمود: عرض كردم : رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم )! 

ر آن حال دينم سالم است ؟ فرمود: آرى دينت سالم است . سپس فرمود: على ! كسى آيا د

كه تو را بكشد مرا كشته و كسى كه با تو دشمنى كند با من دشمنى نموده و كسى كه به 

تو ناسزا بگويد، به من ناسزا گفته ، زيرا تو مانند نفس من ھستى روح تو از روح من و 

خداى عزيز و بزرگ مرا آفريد؛ تو را نیز آفريد و مرا برگزيد! و سرشت تو از سرشت من است ؛ 

 تو را؛ من را براى پیامبرى انتخاب نمود و تو را براى امامت اختیار كرد.

بنابراين كسى كه امامت تو را انكار كند پیامبرى من را انكار كرده . على ! تو وصى من ، پدر 

ن امتم در زندگى من و بعد از مرگ من ھستى فرزندانم ، ھمسر دخترم و جانشین من در میا

. امر تو امر من و نھى تو نھى من است . به كسى كه مرا به پیامبرى برانگیخته و مرا بھترين 

مردم قرار داد، قسم مى خورم كه تو حجت خدا بر خلق او و امین او بر رازش ، و جانشین او 

 .»در میان بندگانش مى باشى 

ايى كه درباره ماه رمضان وارد شده ، نفرين پیامبر (صلى هللا علیه و آله از رساترين بشارتھ ۴(

كسى كه ماه رمضان «و سلم ) بر كسى كه در آن آمرزيده نشود، مى باشد، آنجا كه فرمود: 

زيرا اين نفرين با توجه به اين كه او به پیامبرى » را بگذراند و آمرزيده نشود، خدا او را نیامرزد.

تا رحمتى براى جھانیان باشد، مژده بزرگى براى گستردگى رحمت و عمومى برانگیخته شد 

با توجه به اين كه رحمتى براى  -بودن آمرزش در اين ماه مى باشد. و اگر غیر از اين بود 

 مسلمانى را، گر چه گناھكار باشد، نفرين نمى كرد. -جھانیان است 

وايات زيادى است كه درباره زنجیر شدن از مھمترين رواياتى كه در اين مورد وارد شده ر ۵(

شیاطین متمرد، باز شدن درھاى بھشت ، گشودن درھاى رحمت ، بسته شدن درھاى آتش 

، ايستادن خداوند در مقابل دشمنان جنّى و صداى منادى خدا از اول ماه تا آخر آن وارد شده 
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اير ماه ھا وارد شده است ؛ چیزى كه مانند آن در ھیچ ماھى نیامده است . زيرا در مورد س

كه فقط در ثلث آخر شب چنین مناديى ندا مى كند مگر در شب جمعه كه از اول شب تا صبح 

اين منادى ندا مى كند و ھمینطور در ماه رجب ؛ ولى در ماه رمضان اين ندا از ماه آخر آن و 

 وارد شده است . تمام شبھا و روزھايش 

ادعونى استجب لكم ؛ «مخصوص اجابت دعا و آيه در روايات آمده است كه ماه رمضان  ۶(

 مى باشد.» بخوانید مرا تا اجابت كنم شما ر

ھر كدام از اين فضايل ارج فراوانى نزد اھلش داشته ، با آن منت خدا را بر خود درك نموده ، با 

 زتشكر و سرور زيادى به استقبال آن رفته و از آن استفاده مى كنند ولى غافل و منكر بخاطر ا

 بین بردن امكانات و فرصتھا و سھل انگارى ، از آن كم بھره يا بى بھره است .

از بعضى نقل شده كه مى گويند: به زنجیر كشیدن شیاطین در ماه رمضان فايده زيادى ندارد 

و گويا تصديق اين مطلب برايش مشكل بوده يا منظور از آن را نفھمیده است ؛ در حالى كه 

بوده و آثار آن از جھت ازدياد عبادات و خیرات در آن ،  ان محسوس اين مطلب در ماه رمض

آشكار است ؛ و كسى در آن شكى ندارد. و كسى كه ماھیت شیطان را شناخته و جھت 

ارتباط او را با بشر و طريقه تاءثیر او را بداند، مى فھمد كه صرف خوددارى از خوردنى و 

بان از پرگويى باشد. باعث منع دخل و تصرف آشامیدنى بخصوص اگر ھمراه با نگھداشتن ز

شیطان در دل روزه دار مى شود؛ ھمانگونه كه در فرمايش معصومین (علیھم السالم ) به آن 

با گرسنگى مجارى او (شیطان ) را تنگ نمايید، كه او مانند خون در بدن «اشاره شده است : 

 .»انسان جارى است 

عاتى كه از مردم مى بینم ، قابل انكار نیست . بله اين بھر صورت زيادى عبادات و خیرات و طا

مطلب نسبت به ھمه شیاطین و نسبت به جمیع مكلفھا نیست . و اين مطلب براى اھل آن 

روشن است ، چنانچه در بعضى از روايات باب صريحا گفته شده كه مراد از شیاطین ، 

 شیاطین متمرد ھستند.

 دقرار گرفتن در مسیر بخشش ھاى خداون

در اين ماه مبارك رحمت و بخشش الھى گسترده است . و شرع و عقل و عرف ھمگى مى 

گويند كه بايد در مسیر بخششھاى پروردگار متعال قرار گرفته و از الطاف او در توفیق بنده براى 

كسب نزديكى و خوشنوديش ، با شوق و شكر و ادب استقبال نمود. كمترين كارى كه براى 

سیر بخششھا مى توان انجام داد، اين است كه بنده جوابى به منادى اين قرار گرفتن در م

ماه داده كه شامل اظھار تشكر و قبول منت ، عذر خواستن از كوتاھى و اعتراف به 
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فرمانبردارى باشد. براى فھم چگونگى جواب دادن به اين منادى بھتر است پیش خود مجسم 

دنیا از طرف او براى دعوت به مجلس میھمانى  نمايیم كه فرستاده بزرگ يكى از پادشاھان

سلطان ، نزد كسى آمده و به او بگويد: پادشاه به او نھايت لطف را دارد، لغزشھاى او را 

بخشیده و به او ھديه ھا و فرمانھاى حكومت بر مناطق و لباسھاى گرانقیمت عطا مى كند؛ 

ديدار، انس ، نزديك شدن و وفاست و حتى باالتر از اين ، سلطان از او خوشنود بوده و مشتاق 

او را يكى از دوستان خود مى گرداند و آنگاه در ذھن خود مجسم كند كه او چگونه به اين 

دعوت پاسخ داده و جان خود را در اين راه مى دھد. و عزيزان و نزديكان و خودش را فداى اين 

تمام سالطین دنیا  دعوت مى كند. سپس بزرگى پروردگار مھربان و سلطان بزرگ را با

سنجیده و بدين ترتیب چگونگى پاسخ به اين دعوت را دريابد. و آنگاه جواب شايسته اى به آن 

بدھد. و اگر نمى تواند جواب خوبى آماده كند، ھمان جوابى را كه در جواب منادى رجب گفتیم 

اه بلكه در شب اول و ، با تغییر دادن بعضى از فرازھاى آن ، بخواند. و بھتر است آن را در اول م

 در بعضى از اوقات مخصوص آن بخواند.

نیز براى قرار گرفتن در مسیر رحمت و بخشش الھى بايد با دعاھا و مناجاتھايى كه از 

معصومین (علیھم السالم ) بدست ما رسیده يا غیر آنھا، دعا و مناجات نمايد و نیز درباره 

ال يعبؤ بكم ربى لوال دعائكم ؛ اگر «آياتى كه در اين مورد نازل شده است بسیار تاءمل نمايد؛ 

ادعونى استجب لكم ؛ مرا بخوانید «و » ا نبود، پروردگارم به شما اھمیت نمى داد.دعاى شم

اذا سئلك عبادى عنى فانى قريب اجیب دعوة الداع اذا دعان و » تا اجابت كنم شما را.

ھنگامى كه بندگانم از تو درباره من سؤ ال  فلیستجیبوا لى و لیؤ منوا بى لعلھم يرشدون ؛

ك بوده ، دعاى كسى كه مرا بخواند اجابت كنم پس بايد دعوت مرا كردند، ھمانا من نزدي

ام من يجیب المضطر «و » اجابت كرده و به من ايمان بیاورند؛ شايد به راه راست ھدايت شوند

اذا دعاه و يكشف السوء؛ اى كسى كه وقتى كه او را بخوانند بیچاره را اجابت كرده و گرفتارى 

 اذ جاءھم باءسنا تضرعوا؛ چرا وقتى عذاب ما به آنھا رسید فلوال«و » را برطرف مى نمايد.

ھمانا آنان  ان الذين يستكبرون عن عبادتى سیدخلون جھنم داخرين ؛و » تضرع و زارى نكردند!

» كه از دعا و عبادت من از روى تكبر اعراض كنند، بزودى با لذت و خوارى وارد دوزخ مى شوند.

 كان بكم رحیما؛ از خدا درخواست كنید، از فضلش . زيرا و اسئلوا هللا من فضله ان هللا«و 

 و آيات فراوان ديگر..» خداوند با شما مھربان است 

تاءمل در روايات و عمل ائمه (علیھم السالم ) در اين رابطه ، و دعاھاى آنان نیز مفید است . 

ابل او چگونه رعايت نمايیم زيرا در مى يابیم كه با چه نامھايى بايد او را صدا زده و ادب را در مق

؛ و ادب بندگى را در ھر حال چگونه بجا آوريم ؛ چگونه او را بر سر لطف و مھر و محبت آورده و 

از عفو، كرم و فضل او بھره مند گرديم ؛ چگونه به لذت و خوارى خود به درگاه مھر و رحمت او 

انجام داده اند، باالتر از توان  اعتراف نمايیم . و در مى يابیم كه كارھايى كه در اين رابطه
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انسان مى باشد. و به جان خودم سوگند كه ھمین دعاھا و مناجاتھا براى كسى كه اھل 

درك و تفكر باشد كافى بوده و او را از ھر دلیل و معجزه اى براى اثبات رسالت و امامت بى 

 نیاز مى نمايد.

 عظمت دعاھاى معصومین

مت دعاھاى آنان را بفھمد، بايد، بدون اقتباس از دعاھا و اگر عالمى بخواھد مقدارى از عظ

مناجاتھاى آنان ، دعا يا مناجاتى را تھیه و آن را با آنچه از آنان رسیده مقايسه كند؛ تا ببیند 

تفاوت از كجا تا به كجاست . و كسى كه ذره اى از معرفت نفس را داشته و در درياى دعا و 

ارف و حد اعجازش را در آن تصديق مى كند؛ و من محتاج و مناجات آن فرو رود، فراوانى مع

نادان جزء كوچكى از معارفى را كه در ادعیه و مناجاتھا بیان شده در روايات و حتى خطبه ھاى 

آنان نیافته ام ، مگر آن دسته از آنھا كه در خطاب به خدا بوده و در مقام توحید، تسبیح و حمد 

ت باشد كه روايات سخن گفتن با مردم است ولى دعا و او باشد. و فكر مى كنم باين جھ

مناجات سخن گفتن با خداوند بزرگ است و علومى كه از سخن گفتن با عالم آشكار مى 

 شود از سخن گفتن با نادان پیدا نخواھد شد.

و خالصه ، ادعیه اى كه از آنھا (علیھم السالم ) به ما رسیده ، گويا جواب قرآن است ؛ بعبارت 

گويا آن دعاھا قرآنى مرفوع و باال رفته ، در جواب قرآن نازل است ؛ و قرآن كالم پروردگار  ديگر

متعال و مناجات او با بنده و رسولش (صلى هللا علیه و آله و سلم )، و ادعیه كالم و مناجات 

رسول و اولیاى او با خداى بزرگ است و بجز عده خیلى محدودى حقیقت اين مطلب را نمى 

ادعیه نعمت بزرگى است كه از ائمه دين (علیھم السالم ) به ما رسیده و بھمین نیز  فھمند.

منت زيادى بر ما دارند، كه شاكرين نمى توانند شكر آن را بجا آورند. و يكى از راھھاى شكر آن 

، اين است كه آن را ضايع نكرده بلكه با ايجاد شرايط در دعا و مناجات كمال استفاده را از آن 

 ند.ببر

 

 آداب قرائت قرآن و دعا

ماه رمضان بھار دعا و قرآن است ؛ بھمین جھت بطور اختصار به شرايط واجب دعا اشاره مى 

كنیم ؛ زيرا بیان تفصیلى آن جاى ديگرى دارد؛ و ھمچنین شرايط قرائت قرآن ؛ كه در اينجا براى 

 كنیم .رعايت ادب و حق تقدم قرآن ، ابتدا شرايط قرائت آن را بیان مى 

 تدبر در قرآن
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افال يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالھا؛ چرا در قرآن انديشه نمى «خداى متعال مى فرمايد: 

كسى كه در قرآن تدبر و انديشه مى كند بايد به .» كنند؛ يا بر دلھايشان قفلھايى است 

م قرائت با حضور اندازه تدبرش معنى كالم و بزرگى آن و عظمت گوينده را فھمیده ، و در ھنگا

قلب بوده و در آن انديشه نمايد؛ منظور از كالم را بفھمد و موانع فھم را از بین ببرد؛ تا آنگاه 

انديشه و درك او بیشتر شده و به عوالم زيبا و مقامات بااليى برسد. رعايت بعضى از امور 

 سودمند است . مذكور الزم بوده و رعايت بعضى از آنھا واجب نیست ، گر چه خیلى مفید و

 فھم معناى قرآن

منظور از فھمیدن معناى كالم خدا اين است كه اجماال بداند كه كنه قرآن از انوار خدا بوده و در 

عالمھا مظاھرى دارد كه اين مظاھر نیز تاءثیراتى دارد. در عوالم آخرت صورتى مانند صورت 

ل سخن گفته ، در پیشگاه خداوند پیامبران ، فرشتگان و بندگان صالح خدا داشته ، در اين شك

شفاعت كرده و شفاعت او قبول مى شود و شافعى است پذيرفته شده و راستگويى است 

كه تصديق شده است . در حقیقت جلوه اى از جلوه ھاى خداى بزرگ است . مطالبى كه 

ى متولدرباره قرآن گفتیم ھمگى برگرفته از روايات اھل بیت (علیھم السالم ) بود؛ كسانى كه 

قرآن بوده و از آن جدا نمى شوند. ھر چیزى در قرآن بیان شده ، و دانش آنچه بوده و خواھد 

بود، در آن است ؛ و نورى است كه خداوند بوسیله آن كسانى را كه پیرو خوشنوديش باشند 

به راھھاى سالمتى راھنمايى نموده ، و با اذن خود آنان را از تاريكیھا خارج و به راه راست 

ھدايت مى كند؛ حتى حقیقت آن در بعضى عوالم با حقیقت رسول خدا (صلى هللا علیه و آله 

و سلم ) و جانشینان پاك او يكى است . چنانچه اين فرمايش امیرالمؤ منین (علیه السالم ): 

 از اين مطلب پرده بر مى دارد..» انا القرآن الناطق ؛ من قرآن ناطق ھستم «

حقیقتى دارد. و حقیقت او بگونه اى است كه اين علوم به كنه  تمام كالم اين كه قرآن

جز دست پاكان به «شناخت آن نمى رسد. و او چنان است كه خداى متعال فرموده است : 

درك حقیقت قرآن مالزم با شناخت عظمت آن و شناخت عظمت آن مالزم با » آن نمى رسد.

بدينگونه شناخت ، بايد ھنگام تالوت آن درك عظمت گوينده آن است ؛ بنابراين كسى كه آن را 

حضور قلب داشته و ھنگام قرائت ، سعى كند در آن تدبر كرده و سعى كند منظور سخن ، 

كه ھمان علم به خدا،  -اشارات و نكات قرآن را بفھمد. و بدين ترتیب به علم مبداء و معاد 

كه در قرآن ھست  -د فرشتگان ، كتابھاى او و روز قیامت و شناخت حقیقت اشیا مى باش

دست يابد. از امیرالمؤ منین (علیه السالم ) روايت شده است كه فرمودند: اسرارى كه رسول 

خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) با من در میان مى گذاشت از مردم نمى پوشاندم و فقط 

 ى يافتم .در جايى آن را كتمان مى كردم كه كسى كه توان فھم كتاب خدا را داشته باشد نم

۱۱۰ 
 



 نمونه اى از تدبر و فھم در قرآن

اكنون بد نیست نمونه اى از تدبر و فھمیدن قرآن بیان كنیم تا براى كسانى كه مى خواھند به 

افراءيتم الماء الذى «اين امر بپردازند، مفید باشد: وقتى انسان در سوره واقعه مى خواند 

واند فكر خود را محدود به مزه آب نكند و مى ت» تشربون ؛ آيا آبى را كه مى آشامید، ديدند؟

درباره مطالب مختلفى پیرامون آن بینديشد. از جمله درباره بوجود آمدن تمام اشیا از آن 

بینديشد. مثال فكر كند كه آب چگونه در اشكال گوناگون دانه ، گیاه ، حیوان و انسان يافت مى 

رى مانند گوشت و استخوان و... چشم و شود. آنگاه درباره اجزاى انسان فكر كند، اجزاى ظاھ

گوش و... نیروھا و اخالق عالى و اخالق رذيله و آثار آن در دنیا و آخرت ، تا نوبت به تفكر درباره 

مراتب عقلھاى خود رسیده و در مورد عقل مستفاد فكر كند و ببیند كه گويا عالم كوچكى 

ود به مبداء آب بازگشته و ھمانگونه كه است و حتى آن را عالم بزرگى ببیند. آنگاه در تفكر خ

در قرآن است ، بفھمد آب از آثار رحمت خداوند بوده و نیز بفھمد كه رحمت از صفات خداوند 

 است . و بدين ترتیب آب را نعمتى از نعمتھاى خداوند بداند.

 اين نوع از تدبر از چیزھايى است كه علم مكاشفه با آن آغاز مى شود و اگر كسى كه تدبر

مى كند، فكر خود را غرق در اين مطلب كند شايد چیزى ببیند كه اين فرمايش امام صادق 

را .» چیزى نديدم ، مگر اين كه قبل و ھمراه و بعد از او خداوند را ديدم «(علیه السالم ): 

 تصديق نمايد.

 و اگر خواننده قرآن در اين موارد نیز تدبر نمايد قران را بھتر خواھد فھمید:

) انديشیدن درباره حاالت پیامبران كه با توجه به نزديكى آنان به خداوند و داشتن مقام  (الف

بااليى نزد او چرا اين ھمه گرفتار بالھا و مصیبت ھا بودند؛ مصیبتھايى مانند فقر، بیمارى و 

اذيت مردم از قبیل دروغگو خواندن ، تھمت ، دشنام ، كتك زدن و كشتن . و فكر كند كه خدا 

نه آنان را با بالھا و محنتھا تربیت نمود تا جايى كه سرور پیامبران (صلى هللا علیه و آله و چگو

و درباره ھر » ھیچ پیامبرى مانند من اذيت نشد.«سلم ) با اين كه حبیب خدا بود، فرمود: 

 كدام از اين مطالب بینديش تا موارد زير را از آن بفھمى .

بفھمى ، از اين جھت كه امثال اين بزرگان تحت سیطره قدرت )بزرگى خداوند متعال را از آن ۱(

و حكمت او بودند. و او ھر چه بخواھد انجام مى دھد و كسى نمى تواند از كارھاى او سؤ ال 

 كند.

 )متوقع نباشى كه بايد در مقابل طاعاتى كه دارى خداوند نیز امور را طبق اراده تو در آورد.۲(
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مبتال به فقر و خوارى يا ساير بالھا مى كند، از فضل او ماءيوس  )ھنگامى كه تو را در دنیا۳(

 نشوى .

 )ھیچ مؤ منى را بخاطر بالھايى كه به او رسیده شماتت نكن .۴(

)ھیچ مؤ منى را بخاطر ذلت و فقرى كه در دنیا دارد، تحقیر نكن ؛ شايد خداوند او را بجھت ۵(

 بزرگواريش مبتال كرده است .

زد خدا ببین . خود نیز آن را بزرگ ندانسته و كوچك شمار. و بخاطر از دست )پستى دنیا را ن۶(

 دادن آن غصه نخور.

)رو آوردن دنیا را عالمت دور شدن از خدا و پشت كردن آن را عالمت صالح بودن خود بدان ؛ ۷(

اگر فقر آمد، بگو: آفرين بر نشان «ھمانگونه كه به حضرت موسى (علیه السالم ) وحى شد: 

 »صالحین و ھنگامى كه غنا آمد، بگو: گناھى است كه مجازات آن زود آمد.

(ب )يكى ديگر از چیزھايى كه براى فھم قرآن مفید است ، انديشیدن درباره مجازات و حدود و 

تعزيراتى است كه براى گناھان وضع شده است ؛ مثال بريدن دست بخاطر دزديدن ربع دينار 

ترس بزرگى براى عاقل بوجود مى آورد از اين جھت كه او ھر  كه يكى از احكام الھى است ،

روز گناھان قلبى و بدنى زيادى مرتكب مى شود. و اگر مجازات ربع دينار چنین باشد مجازات 

 او با اين بار سنگین چه خواھد بود!

 (ج )انديشیدن درباره اعمال و مجازات امتھايى است كه نابود شده اند؛ نیز از اين جمله است

. حضرت عیسى (على نبینا و آله و علیه السالم ) از عمل كسانى كه گرفتار نزول عذاب شده 

آنان دنیا را باندازه بچه اى كه مادرش را دوست مى «بودند سؤ ال كردند، و خود جواب دادند 

دارد، دوست داشتند. و با ترس اندكى از اھل گناه فرمانبردارى مى كردند. داراى آرزوھاى 

بوده و لھو و لعب آنان را غافل كرده بود. از يكى از آنان سؤ ال كرد چگونه ھالك شده  طوالنى

بوديم . پرسید: » ھاويه «و عذاب مى شويد؟ گفت : شب با سالمتى خوابیديم ولى صبح در 

ھاويه چیست ؟ گفت : كوھى آتشین است كه تا روز قیامت بر ما افروخته مى شود. پرسید: 

بى شنیديد؟ گفت : گفتیم : ما را به دنیا برگردان تا در آن زھد پیشه كنیم چه گفتید و چه جوا

، جواب شنیديم : دروغ مى گويید، فرمود: عجیب است كه ديگران با من سخن نمى گويند، 

گفت : روح هللا ! فرشتگانى خشن و نیرومند بر دھان آنھا دھنه اى آتشین زده اند، من در 

نبودم ، وقتى عذاب نازل شد، من را نیز در بر گرفت ، و اكنون با تار  میان آنان بوده ولى از آنان

 موئى به كناره جھنم آويزانم ، نمى دانم در آن مى افتم يا از آن نجات مى يابم .
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و عذابشان كه در ابتدا تبديل به میمون و خوك شده و سپس » اصحاب سبت «و درباره گناه 

مال خود بینديش ، آيا مطمئنى كه عمل تو مانند اعمال ھالك گرديدند، فكر كن . آنگاه به اع

آنھا نباشد؟ امثال اين تفكرات نمى گذاشت كه صالحین و اولیا با اطمینان بخوابند و مى 

گفتند: كسى كه از شبیخون مى ترسد چگونه مى خوابد! و صورت خود را ھر روز چندين بار 

 ه شده يا به حال خود باقى است ؟بررسى مى كردند كه ببینند آيا از ستم گناھان سیا

 موانع فھم قرآن

بھر صورت الزم است كسى كه مى خواھد قرآن را بفھمد موانع فھم را از بین ببرد و اال آنگونه 

كه بايد، نمى تواند از قرآن استفاده كند و حتى گاھى بعوض سود، زيان مى بیند. موانعى از 

 قبیل :

ج آن و رعايت دقیق قواعد تجويد. اين مطلب از تدبر در آيه )تقید به اداى دقیق حروف از مخار۱(

 جلوگیرى كرده و مانع فھمیدن قرآن مى شود.

)يكى از صفات و اخالق رذيله سبب مى شود كه قلب نتواند معانى قران را بفھمد چنانچه ۲(

 مفاد بعضى از آيات نیز ھمین است مانند:

بجز كسانى كه دائم رو «و » دبختى مى زند.و خدا اينچنین بر دل ھر منكر ستمكارى مھر ب«

اين صفات باعث كدورت قلب شده و مانع » به درگاه خدا دارند، كسى آن را نمى فھمد.

فھمیدن حقیقت اشیاء مى شود؛ مانند آينه اى كه زنگار گرفته و شكلھا را بخوبى منعكس 

 نمى كند.

اين كه خالف آن كفر يا گمراھى  )اعتقاد به مطلبى باطل و درست پنداشتن آن و اعتقاد به۳(

مى باشد، نیز از موانع فھم است . زيرا قبل از اين كه قلب بتواند حق را ببیند و با آن روشن 

بشود، آن را كفر پنداشته و آن را توجیه و تاءويل مى كند. و تا زمانى كه چنین تعصب باطلى 

 . در شخص باشد، ھیچگاه توانايى رسیدن به حق را نخواھد داشت

)ھنگام تفسیر آيه تفسیر ظاھر و آشكارى را ببیند و خیال كند تمامى مراد آيه ھمین است ۴(

 و برداشتى غیر از اين ، تفسیر براءى و حرام مى باشد.

زمانى كه خواننده قران حقیقت و بزرگى قرآن را دريافت ، بايد در آيات او تدبر كند و وقتى تدبر 

برداشته و در صدد فھمیدن آن بر آمد، طبیعتا منظور خدا در  كرده و موانع فھم را از سر راه

و آنگاه كه از اين آبشخور جامى  -البته بمقدار ايمان خود  -كالمش براى او، آشكار مى شود. 

نوشید، مست مى شود. و زمانى كه از جلوه ھاى معارف الھى مست شده ، قلب او از آيات 
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تاءثیر پذيرفته و با ھر معنايى حال و سرورى براى او  مختلف ، كه ھر كدام اثر مخصوصى دارند،

پیدا مى شود. به اين دلیل كه نگرش او به ھر آيه بگونه اى است كه گويا خود مخاطب آن آيه 

بوده ، يا براى او نازل شده و اين آيه فقط براى اوست . آنگاه حالت غم يا خوشحالى ، ترس يا 

دانستن خدا به او دست داده و سپس بحسب حالى كه  امیدوارى ، توكل يا خوشنودى يا يكتا

از تاثیرات قران پیدا كرده ، با پناه بردن و استعمار، اعتراف و توبه ، دعا و شكر، تسبیح و حمد 

 به آيات جواب مى دھد.» هللا اكبر«يا » ال اله اال هللا «نمودن و با گفتن 

تمام خیرات و سعادتھايى كه در آيات ، براى زمانى كه ترس او را فرا گیرد، فكر مى كند كه از 

بندگان صالح خدا آمده محروم شده است . و در اين حال براى رفع بدبختى خود به پرودگارش 

پناه مى برد. و ھنگامى كه امیدوار شد، آرزوى رسیدن به مقامات باالى كاملین ، عارفین و 

آنان بگرداند. و ھنگامى كه اين تاثرات براى مقربین را مى نامید و از خدا مى خواھد او را نیز از 

او كامل شد، با بركات وحى و عطاياى خداوند، يقینا ترقى كرده تا جايى كه گويا خدا را مى 

بیند كه با او سخن گفته و او را مخاطب قرار داده است و گويا با دل مى بیند كه خداوند با 

ن با او مناجات مى كند، و در اين صورت الطافش به او خطاب و با نعمت بخشیدن و نیكى كرد

 حال تعظیم ، گوش فرا دادن ، فھمیدن و حیا در او پیدا مى شود.

اگر موفق شد شكر اين نعمت را آنطور كه سزاوار است ، بجا آورد و با اين عطیه الھى آنطور 

ا ى كه گوينده ركه بايد، روبرو شد، خداوند مقام بھتر و باالترى به او عنايت مى فرمايد، بگونه ا

در سخنش و صفات او را در كلماتش مى بیند؛ چنانچه امام صادق (علیه السالم ) بنابر 

خداوند در كالمش براى بندگانش آشكار مى شود، «مى فرمايد: » توحید صدوق «روايتى در 

 در اين حال او فقط متوجه گوينده است و به خود يا قرائتش يا چیزھاى» ولى آنھا نمى بینند.

 ديگر ابدا توجھى ندارد.

 خداوند بحق اين مقام ، اين مقام را به ما و جمیع مؤ منین عنايت فرمايد.

اين نعمت و حال  -كه درود خدا بر ھمه آنان باد  -و بحق اولیاى مقرب و دوستان سعادتمندش 

 را نصیب ما نیز بنمايد.

 تعريف دعا

عضى بحكم ھر دو مى باشد. قبل از بعضى از شرايط دعا بحكم عقل ، بعضى بحكم شرع و ب

درخواست شخص پست و پايین ، با خضوع «ھر چیز دعا را در اصطالح خود، تعريف مى كنیم : 

 »و فروتنى ، چیزى را از شخص بلند مرتبه ، دعا مى باشد.
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 شرايط دعا

چند شرط از شرايط دعا از اين تعريف بر مى آيد كه ابتدا آنھا را برشمرده و سپس ساير 

 ايط را كه در روايات آمده است بدنبال آنھا ذكر مى كنیم :شر

)حضور قلب . با توجه به اين كه دعا عبارت است از خواستن و خواستن امرى باطنى است ۱(

 ، نتیجه مى گیريم كه دعاى بدون حضور قلب ، دعا نیست .

 )خضوع و فروتنى .۲(

 بد، امیدوارى نیز از شرايط دعاست .)امیدوارى . چون خواستن بدون امیدوارى تحقق نمى يا۳(

)شناخت خدا و اعتقاد به قدرت او و علم او به نیاز. زيرا امیدوارى كه يكى از شرايط دعا مى ۴(

باشد در صورتى تحقق مى يابد كه دعا كننده خداوند را شناخته و علم و قدرت او را نسبت به 

 خواسته خود باور داشته باشد.

ى از خضوع در مقابل بعضى از بزرگان خضوع محسوب مى شود در الزم به ذكر است درجه ا

حالى كه ھمین درجه از خضوع در مقابل كسى كه بزرگى بیشترى داشته باشد خضوع 

نیست . و خداوند متعال بزرگتر از ھر بزرگى است و حتى دعاى بدرگاه او بدون اجازه او 

داده بلكه با اين آيه از ما خواسته مخالف خضوع در مقابل اوست . و خداوند نه تنھا اجازه 

و ھنگامى كه بندگانم از تو درباره من سوال كنند، (بگو) من نزديك بوده و دعاى «است : 

دعاكنندگانى كه مرا بخوانند، اجابت مى كنم . پس به من روى آورده و به من اعتماد 

 )۱۸(»نمايند.

مطلب ديگر اين كه خواستن حقیقى كه در تعريف دعا آمده بود بوجود نمى آيد مگر ھنگام 

درخواست خیر واقعى ؛ و بنده خیر و شر خود را تشخیص نمى دھد چنانچه خداى متعال مى 

گرچه خیر واقعى كه ھیچگونه شرى » شر را مى خواھد.و انسان با دعاى خیرش ، «فرمايد: 

آمده است : دعا » مصباح الشريعه «در آن نباشد منحصر در نزديكى و رضايت اوست . در 

يعنى در حالى كه انديشه ات غرق در مشاھده پروردگار بوده و اختیار را از كف داده و تمام 

اگذار كرده اى ، با تمام اعضا و جوارح امور ظاھرى و باطنى خود را به پروردگار تسلیم و و

حاجت خود را از خداوند بخواھى . بنابراين الزم است دعا كننده توجه كند، كه دعاى او خیر 

باشد و از خدا چیزى نخواھد كه شر بوده و به ضررش باشد. و ھنگامى كه آثار اجابت را نديد 

يش خواسته به زيان او بوده و از اجابت مايوس نشود. چون ممكن است چیزى را كه در دعا
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خداوند با عدم اجابت دعاى او خیر او را برايش پیش آورد. و نبايد به خدايى كه صادقانه وعده 

 اجابت داده بدگمان شود.

 راز عدم اجابت دعاى خوبان

عدم استجابت دعاى خوبان باين جھت است كه خداوند نسبت به بندگان صالحش عنايت 

عنايت باعث مى شود كه او را از چیزھايى كه باعث ضرر اوست حفظ كند؛ كامل دارد. و اين 

گرچه بخیال خود سعادتش در آن است ؛ مانند قصه حضرت خضر (علیه السالم ) كه آن بچه را 

كشت ؛ اگر فرض كنیم پدر و مادرش از روى نادانى فكر مى كردند خیر آنھا در زندگى و بقاى 

ین را مى خواستند، ولى خداوند مى دانست كه در صورت فرزندشان مى باشد و از خدا ھم

زنده ماندن فرزند، پدر و مادر، كافر و ھالك مى شوند؛ در اين صورت اجابت دعاى آنان فقط در 

كشتن فرزندشان بود. دعا كننده ، دعا مى كند و مقصود خود را دوست دارد، بخاطر اين كه 

مى خواھد و وقتى خداى متعال مى بیند كه فكر مى كند سعادت او در ھمان چیزى است كه 

او اشتباه مى كند و خیر او در خالف آن است ، در اينجا اجابت واقعى اين است كه چیزى به 

او بدھد كه خیر واقعى اوست ، نه چیزى كه او آن را خیر مى داند ولى باعث ھالكت اوست . 

كسى خیال كند در ظرفى كه زھر و مردم نیز با يكديگر ھمینطور رفتار مى كنند: مثال اگر 

است ، پادزھر مى باشد و در ظرفى كه پادزھر است ، زھر مى باشد و از پدرش بخواھد مايع 

درون ظرف را به او داده تا بنوشد و شفا پیدا كند ولى پدرش بداند، آنچه را مى خواھد سم 

پادزھر بدھد و اگر بداند است ، اجابت او اين است كه از دادن آن به او خوددارى كرده و به او 

مايع درون ظرف سم و باعث نابودى اوست و آن را به او بدھد، خواھد گفت : من از پدرم 

 پادزھر خواستم ولى به من زھر داد.

خداوند نیز كه از تمام جزئیات و خصوصیات بندگانش مطلع است ، مى داند فالن بنده طورى 

او عنايت كند، از رضايت و قرب پروردگار دور مى  است كه اگر مثال مالى را كه مى خواھد، به

شود؛ گر چه او نداند و آن را از خدا بخواھد. عنايت كامل خدا در اينجا، اين است كه او را از آن 

مال محروم كند و آن مال را به فقرى تبديل كند كه از او فرار مى كرد. زيرا فقیر تنھا به اين 

كرد سعادت او در آن است ؛ مانند كسى كه خیال جھت مال را مى خواست كه خیال مى 

مى كرد محتويات ظرف پادزھر است . خداوند متعال نیز كه مى داند بزرگترين سعادت براى او 

فقر است و بى نیازى باعث بدبختى اوست و او بخاطر نادانى خود آن را مى خواھد، اگر مال 

اجابت حقیقى فقیر نمودن اوست . زيرا را به او عنايت نمايد، دعاى او را اجابت ننموده و 

اعطاى مال شكل اجابت داشته ، ولى خالى از روح اجابت است ولى عدم اعطاى مال بر 

خداوند «عكس است . آنچه گفتیم بر گرفته از روايات بود؛ حتى در بعضى از روايات داريم : 
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كوچك مبتال مى كند تا  بخاطر عنايتى كه به بندگان مؤ منش دارد، اى بسا آنان را به گناھان

 »به عجبى كه بدتر از گناه و مايه نابودى اوست ، گرفتار نشود.

بھر صورت خداوند در رابطه با مؤ منین جز خیر انجام نمى دھد گرچه اعمال او با توجه به 

ويژگیھا و حاالت فردى و با توجه به حكمت الھى ، متفاوت باشد. و ھر خیرى كه مخالف با 

دا نبوده و با ويژگیھاى مؤ من سازگار باشد، خداوند متعال با عنايت خود آن را حكمت و عدل خ

 به مؤ من عطا مى فرمايد گرچه مؤ من آن را نخواسته باشد.

 پرسش و پاسخ

دعا چه فايده اى  در اينجا اين سؤ ال پیش مى آيد كه اگر عطاياى خداوند اينگونه است ، پس 

د گفت : فايده دعا اصالح حكم و حكمت الھى است . زيرا دارد؟ و معناى اجابت چیست ؟ باي

گاھى حاالت و اعمال بنده بگونه اى است كه حكمت الھى اقتضا مى كند او را از خیر خاص 

محروم نمايد، ولى وقتى دعا با آن اعمال و حاالت ھمراه شود، حكمت الھى اقتضا مى كند او 

 ا فوايد زياد ديگرى غیر از اجابت دارد.را از آن خیر محروم ننمايد. از طرف ديگر، دع

و با امید و آرزو و ترس او را «)امیدوارى به خدا و قطع امید از ديگران . خداوند مى فرمايد: ۵(

و ساير كتابھاى معتبر نیز امام صادق (علیه السالم ) و او از پدرانش » كافى «و در » بخوانید.

لى هللا علیه و آله و سلم ) روايت كرده اند كه خداوند (علیھم السالم ) و آنھا از پیامبر اكرم (ص

 متعال به يكى از پیامبرانش وحى كرد:

قسم به عزت و جالل و مجد و ارتفاع من بر عرشم ، بالشك امید ھر كسى را كه به غیر من «

امیدوار شود حتما قطع مى كنم ؛ و بدون ترديد و حتما لباس خوارى در میان مردم به او مى 

م ؛ و يقینا و بطور قطع او را از قرب خود كنار مى زنم ؛ و بى ترديد و بالشك او را از پوشان

پیوستن به خودم دور مى كنم . در حالى كه سختیھا در دست من است امید او در سختیھا 

به ديگران و به ديگران امیدوار است و دِر ديگران را مى كوبد در حالى كه كلید درھا در دست 

درھا ھم بسته است ، و درب من براى كسى كه مرا بخواند باز است . كیست كه من بوده و 

در حوادث ناگوار به من امید بسته و من امید او را براى بر طرف شدن ناگواريش قطع كرده 

باشم ! كیست كه براى كار مورد عالقه اش به من امیدوار شده و من امید او را از خود قطع 

ھاى بندگان نزد من محفوظ است . ولى آنھا به حفظ من راضى نموده باشم ! تمام آرزو

نشدند، آسمانھاى خود را پر از كسانى نمودم كه از تسبیح من خسته نمى شوند و به آنان 

 دستور دادم درھا را بین من و بندگانم نبنديد ولى بندگانم به سخن من اعتماد نكردند.
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من به او برسد كسى جز من نمى تواند آن را بر آيا نمى داند اگر حادثه اى از حوادث ناگوار 

طرف كند! آيا من كه قبل از در خواست عطا مى كنم ، فكر مى كند اگر از من درخواست شود 

خواسته او را نمى دھم ! آيا من بخیلم كه بنده ام مرا بخیل مى داند! آيا جود و كرم ، مال من 

آرزوھا نیستم ! چه كسى غیر من  نیست ! آيا عفو و رحمت بدست من نیست ! آيا محل

 آرزوھا را قطع مى كند! آيا امیدواران نمى ترسند كه به غیر من امیدوار مى شوند!

اگر اھل آسمانھا و زمینھايم ھمگى آرزو كنند و به ھر كدام از آنان باندازه تمام آنچه ھمگى 

چگونه مالى كه من  آرزو كرده اند، بدھم به اندازه جز ذره اى از دارايیم كم نمى شود. و

 سرپرست اويم كم مى شود!

چه بیچاره اند كسانى كه از رحمتم مايوس ھستند، چه بدبختند كسانى كه از دستوراتم 

 ».سرپیچى كرده و من را در نظر ندارند.

نبايد جز خیر به  من نزد گمان بنده مؤ منم ھستم . پس «و در حديث قدسى آمده است : 

 »من گمان داشته باشد.

در حالى به درگاه خداوند دعا كنید كه «سول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمودند: ر

 »يقین به اجابت او داريد.

وقتى كه دعا كردى ، گمان كن كه حاجت تو دم در «از امام صادق روايت شده كه فرمودند: 

حاجت تو دم در دلت را متوجه كن و گمان كن «و در روايت ديگرى چنین آمده است : .» است 

 .»است 

فرعون در حال غرق شدن از موسى كمك خواست ولى او را يارى «نیز روايت شده است : 

نكرد، خداوند به موسى وحى كرد علت اين كه فرعون را يارى نكردى ، اين بود كه تو او را 

داستان قارون و سرزنش » نیافريده اى و اگر از من يارى مى خواست ياريش مى نمودم 

 اوند، حضرت موسى را، بخاطر يارى نكردن او نیز معروف است .خد

 خوش گمانى به خدا و تفاوت آن با بى مباالتى در دين

برادرم ! روايات مى گويد: كسى به خدا خوش گمان نبوده ، مگر اين كه خداوند با ھمان گمان 

را با خوش گمانى  ، با او رفتار كرده است . ولى خیلى ھا فريب خورده و بى مباالتى در دين

به خدا اشتباه گرفته اند. و اگر شیطان براى انسان چنین وانمود كند كه گناه او ناشى از 

خوش گمانى او به خداست بايد از او دلیل خواسته و بگويد: اگر واقعا چنین است پس چرا در 

بر آن  رزقى كه خداوند آن را تضمین نموده و با سوگند -مورد رزق خود خوش گمان نیستم 
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تاكید كرده است . و اگر به عنايت و لطف و كرم او خوش گمانى ، اين صفات ، فقط مربوط به 

امور اخروى نیست و اگر در امور دنیايت نیز به كرم او معتقد ھستى چرا وقتى اسباب رزق را 

از دست مى دھى مضطرب شده و به كرم او تكیه نمى كنى ؟ و چرا بخاطر حاجتھاى دنیوى 

مه غصه خورده و اندوھگین مى شوى ؟ و اگر پدر پولدار و با محبتى كه روزى تو را اين ھ

تضمین كرده بود، داشتى ، به سخن او اعتماد و ضمانت او را قبول نمى كردى ؟ آيا عنايت 

خدا را كمتر از لطف پدرت مى دانى ؟ يا مى ترسى ناتوان باشد! يا احتمال مى دھى از تو 

دارى كه او ارحم الراحمین ، تواناترين قدرتمندان و بخشنده ترين بخشندگان دريغ كند! يا باور ن

 است .

ھنگامى كه خدا از حساب خلق فارغ شد، مردى باقى مى ماند كه «روايت شده است : 

گناھان او بیش از كارھاى نیكش مى باشد، فرشتگان او را به طرف آتش مى برند ولى او 

ستور مى دھد كه او را برگردانید، آنگاه به او مى گويد: چرا سرش را بر مى گرداند. خداوند د

مى گويد: پروردگارا! چنین گمانى به  -در حالى كه خداوند خود مى داند. -سرت را برگرداندى 

تو نداشتم ، خداوند متعال مى فرمايد: فرشتگانم ! قسم به عزت و جاللم او يك روز ھم به 

 ى كند خوش گمان بودم ، او را به بھشت ببريد.من خوش گمان نبوده ولى چون ادعا م

دعا از «)پرھیز از گناه بويژه ستم مالى و آبرويى به مردم . در حديث قدسى آمده است : ۶(

 .»تو، اجابت از من ، زيرا دعائى از من پوشیده نمى ماند مگر دعوت حرام لقمه 

كسى كه دوست دارد : «نیز از پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده است 

 »دعايش مستجاب شود، بايد كسب و خوراكش را حالل نمايد.

از جمله نصیحتھايى كه خداوند به حضرت عیسى (على نبینا و آله و علیه السالم ) نمود، اين 

به ستمگران بنى اسرائیل بگو: در حالى كه مال حرام زير پايتان و بتھا در خانه ھايتان «بود: 

من دعا نكنید. زيرا سوگند ياد كرده ام كه دعاى ھر كسى را كه مرا بخواند است به درگاه 

 .»اجابت نمايم . و اجابت اينان تا موقعى كه پراكنده گردند جز لعنت چیزى نیست 

خداوند به من وحى كرد: برادر منذرين ! برادر رسوالن ! قوم «از پیامبر روايت شده است كه : 

كه وارد يكى از خانه ھاى من شوند در حالى كه مظلمه اى از يكى خود را بر حذر بدار از اين 

از بندگان نزد آنان باشد. زيرا تا زمانى كه ايستاده و مشغول نماز ھستند، آنان را لعنت مى 

كنم مگر اين كه مظلمه را رد كنند. كه در اين صورت گوش آنان ھستم كه با آن مى شنوند، 

د، و از اولیا و برگزيدگانم خواھند بود و بھمراه پیامبران و چشم آنان ھستم كه با آن مى بینن

 »راستگويان و شھیدان در بھشت ھمسايه من مى باشند.
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با زبانى كه ناسزا مى گفت و دل «درباره ردّ دعاى يكى از بنى اسرائیل روايت شده است : 

 »ستمكار و ناپاك و نیتى غیر صادقانه دعا مى كرد.

كسى كه بدون عمل دعا مى «لیه و آله و سلم ) روايت شده است : از پیامبر (صلى هللا ع

 »كند، مانند كسى است كه بدون چله كمان ، تیراندازى مى كند.

خداوند دعاى كسى را كه بدون حضور «از امام صادق (علیه السالم ) روايت شده است : 

كن ، آنگاه يقین به قلب دعا مى كند، مستجاب نمى كند، بنابراين ھنگام دعا دلت را متوجه 

 .»اجابت داشته باش 

خداوند دعايى را كه از قلبى سخت برخاسته «و از او (علیه السالم ) روايت شده است : 

 »باشد، اجابت نمى كند.

دعاى چھار نفر مستجاب نمى گردد. مردى كه در خانه اش بنشیند و «و روايت شده است : 

نش را نفرين كند، و مردى كه خداوند مالى به او بگويد: خدا به من روزى بده ، و مردى كه ز

بدھد ولى آن را از بین ببرد، و مردى كه به مرد ديگرى قرض بدھد و شاھد نگیرد، آنگاه او، آن 

و در بعضى از روايات نفرين بر ھمسايه و درخواست حرام و قطع رحم نیز به » را انكار كند.

 موارد فوق اضافه شده است .

اى صاحب دعا! چیزى را كه غیر ممكن «ین (علیه السالم ) روايت شده است : و از امیرالمومن

 .»بوده و حالل نیست ، در خواست مكن 

بین بھشت و جھنم ، گردنه اى است كه كسى از آن عبور «)گريستن . روايت شده است : ۷(

 »نمى كند، مگر كسانى كه از ترس خدا، خیلى گريه كرده باشند.

قسم «هللا علیه و آله و سلم ) نیز روايت شده است كه خداوند به من فرمود:از پیامبر (صلى 

به عزت و جاللم . عبادت كنندگان اصال ارزش گريه را نزد من نمى دانند من براى آنان قصرى 

 .»بنا مى كنم كه كسى با آنان در آن شريك نیست » رفیق اعلى «در 

ا گريان است ، مگر چشمى كه از ترس خدا روز قیامت ، تمام چشمھ«نیز روايت شده است : 

گريه كرده باشد. و ھر چشمى كه از ترس خدا پر اشك شده باشد، خداوند بقیه بدنش را بر 

آتش حرام مى كند. و اگر اين اشك روى صورتش بريزد، ھیچگاه به اين صورت ندارى و خوارى 

خداوند با كمى از آن دريايى نمى رسد. ھر چیزى پیمانه يا وزنى دارد مگر قطره اشكى . زيرا 

از آتش را خاموش مى نمايد. و اگر بنده اى در میان امتى گريه كند خداوند به اين امت بخاطر 

 »گريه او رحم مى كند.
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)سپاس و ستايش خداوند. راوى مى گويد: از امیرالمومنین سؤ ال كردم چگونه تمجید كنم ۸(

بل الوريد! يا من يحول بین المرء و قلبه ! يا من و يا من اءقرب الى من ح؟ فرمود: مى گويى : 

اى كسى كه از رگ گردن به من نزديكترى ! اى كسى  ھو بالمنظر االعلى و باالفق المبین !

كه بین شخص و دلش حايل مى شوى ! اى كه در چشم اندازى باالتر از ھر چیز و در افق 

 ه است .در بعضى از روايات عبارت ديگرى نقل شد!» آشكارى ھستى 

)ذكر نامھاى خدا كه مناسب دعايش مى باشد، و نیز گفتن نعمت ھاى خداوند و شكر آن ، ۹(

 بیان گناھان و آمرزش خواستن براى آنھا.

)درنگ و عجله نكردن و اصرار و پافشارى در دعا. زيرا كه خداوند درخواست كننده لجوج را ۱۰(

د را سه بار تكرار كرده و خواسته خود دوست دارد. و حداقل پافشارى اين است كه دعاى خو

 را سه بار بگويد.

را اجابت كرده و ھم از آفت » در پنھان دعا كنید«)پنھان دعا كردن . زيرا ھم فرمان خداوند ۱۱(

 .»دعاى پنھانى برابر با ھفتاد دعاى آشكار است «ريا دور مى ماند. و روايت شده است : 

 چه روايت شده است .)شريك ساختن ديگران در دعا. چنان۱۲(

 )با ديگران دعا كردن . دعا در جمع نیز باعث اجابت است .۱۳(

بھترين جمعیت براى دعا چھل نفر است و بجاى آن چھار نفر ھم مى توانند ھر كدام ده بار 

 دعا كنند. و اگر نتواست در جمع دعا كند، خود نیز مى تواند چھل بار دعا كند.

خاضع و بدن متواضع و چاپلوسى . خداوند به حضرت عیسى  )تضرع در دعا بھمراه قلب۱۴(

عیسى ! مانند غريق غمزده اى كه ياورى ندارد، به درگاه من «(علیه السالم ) وحى نمود: 

دعا و دلت را برايم خوار كن و در خلوت بسیار بیاد من باش . و بدان من با چاپلوسى كردن تو 

عمل را انجام بده و صداى غمناك خود را به من  خوشحال مى شوم . با زنده دلى و نشاط اين

 .»برسان 

موسى ! ھنگامى كه مرا مى خوانى ترسان باش ؛ صورت خود را «و به موسى وحى كرد: 

خاك آلوده كن و با اعضاى مھم بدنت برايم سجده كن . و با ايستادن در مقابل من به اطاعت 

ه است ، با من مناجات كن ... قلبت من مشغول شو. و با ترسى كه از قلبى ترسان برخاست

را با ترس از من بمیران . زنده دل و كھنه لباس باش . در میان زمینیان ناشناس و در آسمان 

معروف ، ھمنشین خانه و چراغ شب باش . مانند صابرين از من اطاعت كن . و از زيادى 
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ر اين امور از من كمك گناھان فرياد بزن ؛ مانند فرياد كسى كه از دشمن فرار مى كند و د

 بخواه كه من كمك و ياور خوبى ھستم .

)صلوات فرستادن بر محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و آل او (علیھم السالم ) نیز در ۱۵(

اول و آخر دعا باعث اجابت است . محمد بن مسلم از يكى از دو امام (علیھما السالم ) روايت 

 .»زى سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست كرده است : ((در ترازوى خدا چی

تا زمانى كه صلوات بر «ھشام بن سالم از امام صادق (علیه السالم ) روايت كرده است : 

 »محمد و آل محمد فرستاده شود، دعا پشت حجاب خواھد ماند.

دارد، كسى كه به درگاه خدا حاجتى «نیز از امام صادق (علیه السالم ) روايت شده است : 

حاجت خود را بخواھد و دعاى خود را  بايد ابتدا بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده ، سپس 

با صلوات بر محمد و آل محمد به پايان برساند، چون خداى متعال كريمتر از اين است كه ابتدا 

مد و آل و انتھاى دعا را پذيرفته و وسط آن را رھا كند؛ زيرا چیزى مانع از اجابت صلوات بر مح

 محمد نمى شود.

صلوات بسیار مھم و از اركان واليت است . ھمانگونه كه خداوند ايمان كسى را بدون اقرار به 

 آنان و بدون واليت آنان (صلوات هللا علیھم ) قبول نمى كند، دعا و صلوات نیز چنین است .

م آنان را نزد خدا صلوات نیز مانند ساير اعمال شكل و روحى دارد. روح آن اين است كه مقا

فھمیده و بفھمیم كه آنھا وسیله ھا و شفیعھايى نزد خدا بوده و خداوند كسى را بدون توسل 

به آنان نمى پذيرد. و نیز آنان اولى به انسان از خود او مى باشند و پايه اين مطلب اندك 

ت واقعى شناخت واقعى است كه باعث عمل به اولويت آنان مى باشد. و آنگاه كه اين شناخ

تحقق يافت ، و بنده با اين شناخت يك بار صلوات فرستاد، رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و 

سلم ) ده بار يا بیشتر و بى نھايت بر او صلوات مى فرستد؛ و اگر اين صلوات در دعا باشد، 

 دعا مستجاب مى گردد.

ه باعث اجابت است توجه ) پاكدلى و روى آوردن با تمام وجود به خداوند. امر ديگرى ك۱۶(

كردن بنده به موالى بخشنده ، مھربان و رحیم با قلب ، باطن و روح خود مى باشد. نیز بايد 

دل خود را از غیر خدا بخصوص افكار پستى كه باعث نجاست دل و كثیف شدن روح مى باشد 

و بدگمانى به  مانند افكار حرام ، مكروه و جايز بخصوص غم و غصه دنیا و ترس از ناگواريھا -

پاك نمود. زيرا اين امور باعث ھالكت دل مؤ من  -خداوند متعال و بى اعتمادى به وعده ھاى او 

اين گمانى كه به خدا داشتید، شما را « -و حتى رو گرداندن خداوند متعال از او مى شود
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یطان و از ضعف ايمان سرچشمه گرفته و نوعى بى ادبى به خدا و اطاعت از ش -» ھالك كرد.

 »شیطان با وعده دادن فقر شما را بكارھاى زشت و بخل وا مى دارد.«مى باشد. 

) دعا قبل از بال. چنین دعايى خیلى مؤ ثرتر از دعايى است كه پس از رسیدن بال و ۱۷(

 سختى صورت مى گیرد.

ا مؤ ) شريك نمودن ديگران در دعا و قبل از خود براى آنان دعا كردن . امر ديگرى كه در دع۱۸(

ثر است ، اين است كه ديگران را در دعاى خود شريك نمايد. ولى بھتر است قبل از خود براى 

 آنان دعا كند.

 

 دوستى براى خدا

و بايد توجه داشت كه منشاء اين كار واليت و محبت باشد نه تحمل اين عمل بر خود بخاطر 

ت دوست داشتن براى سرعت اجابت كه در اين صورت فايده چندانى ندارد. آنچه مھم اس

خداست . و در قرآن و احاديث تاكید زيادى روى آن شده است . در روايات معتبر مى خوانیم : 

مطمئن «، »آيا ايمان چیزى جز دوست داشتن براى خدا و دشمن داشتن براى خدا است ؟«

خداوند متعال بین دو دوست كه «، .»ترين دستگیره ھاى ايمان دوست داشتن براى خداست 

و » مصافحه كنند وارد شده و با كسى كه رفیقش را بیشتر دوست دارد، مصافحه مى كند.

((ھنگامى كه مؤ من در نھان ، براى برادر مؤ منش دعا مى كند، فرشته اى او را از آسمان ندا 

مى دھد: و صد ھزار برابر آنچه براى برادر مؤ منت خواستى ، به تو عطا شد. فرشته دومى 

قدار ندا مى دھد. و ھمینطور ھر كدامشان صد ھزار برابر زياد مى كنند، تا اين بیش از اين م

كه فرشته ھفتم ندا مى دھد: ھفتصد ھزار برابر براى تو مى باشد. سپس خداى متعال ندا 

مى دھد: من بى نیازى ھستم كه فقیر نمى شوم . بنده خدا! يك میلیون برابر آنچه خواستى 

 به تو عطا شد.

را نیاورم . گرچه اين روايت معروف است » حسن بن يقطین «ر اين مختصر روايت حیف است د

ولى بخاطر عالقه به عمل اين عمل كننده با واليت ، دوستدار، مجاھد و ياور، آن را در اينجا 

» حسن بن يقطین «امام صادق (علیه السالم ) نامه اى به حاكم اھواز درباره «مى آوريم : 

 بدين مضمون نوشت :

بسم هللا الرحمن الرحیم . خداوند در عرش خود، سايه اى دارد كه در آن سايه كسى قرار 

نمى گیرد؛ مگر كسى كه اندوھى را از برادرش بر طرف نموده ، يا به او كمك كند، يا به او 

خوبى كند، گر چه با نصف دانه خرمايى باشد. و اين برادر تو است . والسالم . مى گويد: 
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به شھرم باز گشتم به در منزل او رفته ، اجازه خواستم او را ببینم و گفتم : من ھنگامى كه 

فرستاده امام صادق (علیه السالم ) ھستم . پس از اطالع ناگھان پا برھنه خارج شد، به من 

سالم كرد و مابین چشمانم را بوسید؛ سپس گفت : تو، آقاى من ! فرستاده مواليم صادق 

؟ گفتم : بله گفت : اگر راست بگويى مرا از جھنم آزاد كرده اى . (علیه السالم ) ھستى 

دستم را گرفته ، به اطاقى برد، مرا در جايگاه خود نشانده و در مقابلم نشست . آنگاه پرسید 

و تا سه بار سخن  -حال مواليم چگونه بود؟ گفتم : خوب . گفت : تو را به خدا؟ گفتم : به خدا 

نامه را به او دادم ، آن را خواند و بر روى چشمانش گذاشت . سپس خود را تكرار كرد. سپس 

گفت : امر بفرما، برادر! گفتم : در نامه ات ھزار درھم مالیات از من خواسته اند كه با دادن اين 

مبلغ ھستیم از بین مى رود. او از آن مالیات صرف نظر كرد. سپس صندوقھاى اموالش را 

چھارپايانش را  برداشت و نصف ديگرش را به من داد. سپس خواست . نصف اموالش را خود 

خواست . يك چھارپا را براى خود بر مى داشت و يكى را به من مى داد. سپس غالمھايش را 

خواست . يكى را به من مى داد يكى را خود بر مى داشت . سپس لباسھايش را خواست . 

ن مى داد. و بدين ترتیب نیمى از تمام يك لباس را براى خود برمى داشت و يك لباس را به م

اموال و امالك خود را به من داد. و مرتب مى گفت : آيا تو را خوشحال كردم ؟ و من مى گفتم 

: بله ، به خدا قسم و بیشتر از خوشحالى به من دادى . ھنگامى كه موسم حج فرا رسید به 

مواليم امام صادق (علیه السالم ) را  حج رفته و براى او دعا نمودم . و از راھى رفتم كه بتوانم

زيارت نمايم . وقتى خدمت او رسیدم ، خوشحالى را در سیماى او مشاھده نمودم . فرمود: از 

فالنى چه خبر؟ آنچه اتفاق افتاده بود را براى او نقل كردم . او نیز با شنیدن سخنان من 

ار او با من خوشحال شديد؟ خوشحال مى شد و سیمايش مى درخشید. گفتم : آقايم ! از رفت

فرمود: بله ، بخدا قسم مرا خوشحال كرد و حتما پدرانم را نیز خوشحال كرد. و بخدا قسم 

قطعا امیرالمومنین (علیه السالم ) را خوشحال كرد؛ و بى ترديد رسول خدا را خوشحال كرد. و 

 بخدا قسم ، حتما، خدا را در عرش خود خوشحال كرد.

كسى كه بدنبال خواسته برادرش براه افتد و با تمام توان بدنبال خواسته «و در روايت است : 

و ((كسى كه يك .» اش نباشد، حتما به خدا و رسولش و مؤ منین خیانت كرده است 

خواسته برادر مؤ منش را برآورد، مانند كسى خواھد بود كه ُنه ھزار سال خدا را عبادت كرده 

 و شبھايش به عبادت ايستاده باشد. باشد بگونه اى كه روزھايش را روزه

ما بیست نفر و اندى بوديم كه بطرف مكه حركت كرديم ھر «حسین بن ابى العالء مى گويد: 

جا كه براى استراحت توقف مى كرديم گوسفندى را ذبح مى كردم . وقتى به خدمت امام 

مى كنى ! گفتم  صادق (علیه السالم ) رسیدم فرمود: افسوس ، حسین ! آيا مؤ منین را خوار

: پناه مى برم به خدا از اين . فرمود: شنیده ام در ھر منزلى گوسفندى براى آنان ذبح مى 

كرده اى . گفتم : موالى من ! اين كار را فقط براى رضاى خداى متعال انجام مى دادم . فرمود: 
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نمى توانستند  آيا نمى ديدى كه عده اى از آنان ھم مى خواستند اين كار را انجام بدھند ولى

و احساس حقارت مى كردند. گفتم : فرزند رسول خدا (درود خدا بر تو)! از خدا آمرزش 

 .»خواسته و اين عمل را تكرار نمى كنم 

اين مقدار روايت براى اشاره بود واال در اين مورد روايات بقدرى زياد است كه كتابھا را پر و 

 انسان را به شگفتى وا مى دارد.

رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) ھنگام دعا «كردن كف دستھا ھنگام دعا. ) بلند ۱۹(

و گريه و زارى و تضرع به درگاه خدا دستھاى خود را طورى بلند مى نمود كه فقیر براى در 

 »خواست غذا دستھاى خود را بلند مى كند.

شد؛ حضرت فرمودند: پنج  از امام صادق (علیه السالم ) درباره دعا و بلند كردن دستھا سؤ ال

نوع است : اما تعوذ اين است كه كف دستھايت را رو به قبله قرار مى دھى . ھنگام دعا براى 

رزق ، كف دستھايت را بطرف آسمان قرار داده و دستھايت را باال مى برى و اما در تبنّل با 

باندازه اى كه از انگشت سبابه ات اشاره مى كنى . و اما ابتھال اين است كه دستھايت را 

سرت باالتر بیايد بلند مى نمايى . و اما تضرع اين است كه انگشت سبابه ات را نزديك صورتت 

 حركت دھى و اين دعاى ترس است .

دستانت را طورى باز كن كه كف » رغبت «و از او (علیه السالم ) روايت شده است : در 

انگشت » تضرع «پیدا باشد؛ در  بگونه اى كه پشت دست» رھبت «دست پیدا باشد و در 

انگشت سبابه چپ را » تبتل «سبابه خود را به طرف چپ و راست حركت داده و در 

دستھا و ساعدھايت را بطرف راست » ابتھال «بآھستگى بطرف باال و پايین حركت بده و در 

ت داد؛ و اينگونه است و انگشت خود را بطرف باال و پايین حرك» تبتل «چپ به حركت در آورد؛ 

نیز اينگونه است و دستان خود را باز و در برابر صورت خود قرار داد. و فرمود: تا » ابتھال «

 نكن .» ابتھال «زمانى كه اشك جارى نشده 

را روى شانه ھايش  استكانت )) در دعا اين است كه دستھايش «در روايتى آمده است : 

 بگذارد.

 دعا در حال سجده

دعا در حال نشسته يا ايستاده بود؛ و ممكن است حالت سجده در آنچه گفتیم در مورد 

بعضى موارد بھتر باشد؛ چنانچه مخصوصا در بعضى از دعاھا وارد شده است . و نیز آمده 
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نزديكترين حاالت بنده به خداوند متعال در سجده است ؛ و اين حال برترين حاالت و «است : 

 .»در خداست باالترين مقامات است . و آن مقام فناى 

كسى كه بخوبى در سجده به خدا نزديك شود، ھیچگاه «آمده است : » مصباح الشريعه «در 

و ھدف خداوند از سجده نزديك شدن به او با دل و روح و باطن است » از خدا دور نخواھد شد.

. بھمین جھت كسى كه به او نزديك شود از غیر او دور خواھد شد. ھمانگونه كه سجده در 

جز با فراموش نمودن تمام چیزھا و چشم فروبستن از ھر چه كه چشم مى بیند، تحقق  ظاھر

پیدا نمى كند، خداوند مى خواھد در باطن نیز چنین باشد. بنابر اين كسى كه در نماز دلش در 

 .»ھواى چیزى غیر از خداست ، به ھمان چیز نزديك بوده و از آنچه خدا مى خواھد، دور است 

يل اين ماه ، سفارش پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) به طول دادن سجده در روايات فضا

آمد. و اين مطلب مھمى بوده و نزديكترين شكلھاى بندگى است . بھمین جھت ھر ركعتى دو 

سجده دارد و در غیر ركعت يك سجده وارد شده است . امامان ما (علیه السالم ) و شیعیان 

سجده بسیار اھمیت داده و در بعضى از سجده ھاى امام سجاد  خاص آنان به طوالنى نمودن

(علیه السالم ) ذكر ال اله اال هللا حقا حقا... را ھزار بار از او مى شنیدند. سجده امام كاظم 

» خربوذ«و » جمیل «و » ابن ابى عمیر«(علیه السالم ) از اول تا ظھر طول مى كشید و از 

 .سجده ھايى نظیر آن نقل شده است 

 يك عمل مجرب كه در حال سالك مؤ ثر است

در زمان تحصیل در نجف اشرف استاد بزرگى داشتم كه مرجع تربیتى طالب با تقواى زمان 

خود بود، از او درباره اعمال بدنیى كه در حال سالك الى هللا مؤ ثر است و آنرا تجربه كرده 

ن بود كه در ھر شب و روز يك است ، پرسیدم . او در پاسخ دو مطلب را بیان كرد: يكى اي

ھیچ  ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمینسجده طوالنى نموده و در سجده بگويد: 

خدايى جز تو نیست . تو منزھى . ھمانا من از ظالمین بودم . و منظور او از اين ذكر اين باشد 

كه روح من در زندان طبیعت زندانى ، و با غل و زنجیرھاى اخالق رذيله ، بسته شده است . و 

گار خود من با كردارم خود را با اين غل و زنجیرھا بسته و در زندان محبوس نموده ام . و پرورد

را از اين كه با ستم ، اين عمل را نسبت به من انجام داده باشد، منزه مى دانم . و من بودم 

 كه به خود ستم كردم و خودم را در اين مھلكه ھا انداختم .

به اطرافیان خود سفارش مى كرد كه اين سجده را انجام دھند. و ھركسى كه به آن عمل 

كسانى كه سجده شان طوالنیتر بود  خود مى ديد؛ بخصوص مى كرد، تاءثیر آن را در حاالت 

بعضى از آنھا ھزار بار اين ذكر را مى گفتند و بعضى كمتر و بعضى بیشتر؛ حتى شنیدم كه 

 بعضى از آنھا سه ھزار بار مى گفته اند.
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در دست داشتن انگشترى عقیق يا فیروزه . خداوند متعال مى فرمايد: خجالت مى  - ۲۰

ده اى را كه انگشتر فیروزه در آن است رد كرده و حاجتش را بر نیاورم . از امام كشم دست بن

ھیچ كف دستى به سوى خداى متعال بلند «صادق (علیه السالم ) روايت شده است : 

 .»نشده است كه نزد او محبوبتر باشد از كفى كه انگشتر عقیق در آن است 

دائمى پاك باشد، بنابراين سزاوار است بسیار كم اتفاق مى افتد كه انسان از گناھان 

طاعتھايى را انتخاب كند كه براى پوشاندن آن گناھان مناسب باشد. و انگشتر بدست كردن 

يكى از آن طاعتھاست . گرچه اينجا، جاى بیان اين مطلب نبود ولى به مناسبت آن را ذكر 

 نموديم .

ن قبل از دعا باعث اجابت آن مى صدقه دادن . ھمانگونه كه روايت شده است صدقه داد - ۲۱

 »رزق را با صدقه دادن فرود آوريد.«گردد. و نیز روايت شده است : 

اوقات خاص . و نیز سزاوار است اوقات مخصوصى را براى دعا و حاجات خود انتخاب كند.  - ۲۲

 اوقات فراوانى از قبیل :

خداوند متعال در ھر «ده است : شب و روز جمعه . از امام باقر (علیه السالم ) روايت ش -الف 

شب جمعه از اول شب تا آخر آن ، از باالى عرش خود ندا مى دھد: و بنده مؤ منى نیست كه 

 -قبل از طلوع فجر از گناھان خود توبه كند، تا توبه او را قبول كنم آيا بنده مؤ منى نیست كه ...

مود تا آنجا كه فرمود: تا طلوع فجر و امام (علیه السالم ) به ھمین ترتیب چند حاجت را بیان ن

 به اين ندا ادامه مى دھد.

خداوند برآورده نمودن حاجت بنده مؤ من را تا روز جمعه به تاءخیر مى «و روايت شده است : 

 »اندازد.

روز جمعه سرور و بزرگترين روزھا «از پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده است : 

روز فطر و روز قربان نیز بزرگتر است . در اين دو روز وقتى ھست كه كسى نزد خداست ، و از 

در آن چیزى از خداى متعال نمى خواھد، مگر اين كه آن را به او عنايت مى فرمايد؛ اال اين كه 

حرامى را بخواھد... ولى در روز جمعه دو وقت است يكى مابین فراغت خطیب از خطبه و 

زمانى كه نیمه «و در روايت ديگر آمده است : » گرى پايان روز.منظم شدن صفوف مردم ، و دي

 »خورشید پنھان شود.

 وقت مخصوص ديگر، بین ظھر و عصر روز چھارشنبه است براى نفرين كردن كفار. -ب 
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اين وقت به ھیچیك از امتھاى گذشته عطا نشده «وقت نماز عشاء. روايت شده است :  -ج 

 .»است 

از امام صادق (علیه السالم ) روايت » عمر بن ُاذينه «یمه دوم شب . يك ششم اول ، از ن -د 

ھمانا در شب ساعتى است كه بنده مؤ «كرده است كه آن حضرت (علیه السالم ) فرمودند: 

منى در آن نماز نخوانده و دعا نمى كند، مگر اين كه دعاى او مستجاب مى شود. مى گويد: 

ى از شب است ؟ فرمود: ھنگامى كه نیمى از شب گفتم : خدا ياريت كند، اين چه ساعت

و از امیرالمؤ منین (علیه السالم ) روايت » گذشته ، و يك ششم اول نیمه شب فرا رسید.

شده است كه فرمودند: حضرت داود در اين ساعت آماده جنگ شد. و فرمود: كسى كه در 

 اين ساعت دعا كند دعايش پذيرفته مى شود مگر فالنى .

ب تا طلوع فجر. گفته اند مراد از آخر شب ، يك سوم آخر شب است . روايت شده آخر ش -ھ

وقتى آخر شب فرا رسید، «است كه رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمودند: 

خداى متعال مى فرمايد: دعا كننده اى ھست تا او را اجابت كنم ؟ كسى خواسته اى دارد تا 

آمرزش مى خواھد تا او را بیامرزم ؟ توبه كننده اى ھست تا را بدھم ؟ كسى  خواسته اش 

اگر تا طلوع فجر بخوابد شیطان در گوشھايش «توبه او را قبول كنم ؟ در روايت ديگر است : 

 !»ادرار مى كند. پس پند گیريد، عاقالن 

ھمان كسى كه استادم (قدس سره ) مى گفت :  -ابن طاووس (قدس سره ))) «سید بزرگ 

در اينجا  -معصومین (علیھم السالم ) كسى در علم مراقبت مانند او نیامده است  غیر از

جوابى تھیه ديده است تا مراقبین در جواب اين منادى بگويند و تا جايى كه مى دانیم اولین 

كسى است كه اين عمل را انجام و اين سنت را رواج داد؛ ھمانگونه كه روز بلوغ خود را جشن 

تكلیف را به او پوشانیده و  شت خداوند متعال در اين روز لباس باارزش گرفت . عقیده دا

شرافتى نصیب او نموده است . به ھمین جھت نیز اين روز را روز بزرگى مى دانست و اين 

عمل نیز مراقبت ارزشمند و بزرگى است كه در ھیچكدام از علماى مجاھد ما سابقه ندارد. 

 آمده است .» موده است در كتاب ((عدة الداعى جوابى كه براى اين منادى تھیه ن

 بین طلوعین . و گمان مى كنم اين وقت مخصوص به دعاى رزق باشد. -و 

سه شب قدر در ماه رمضان كه برترين آن شب بیست و سوم است و شبھاى احیاء كه  -ز 

روز فطر و عبارتند از شب اول رجب و شب نیمه شعبان ، و شب عید فطر و قربان و روز عرفه و 

 قربان .

۱۲۸ 
 



ھنگام وزيدن بادھا و باريدن باران ، از بین رفتن سايه ھا و ريختن اولین قطره خون مقتول  -ح 

 مؤ من . زيرا درھاى آسمان در چنین اوقاتى باز است .

ھنگام اذان ظھر، «ھنگام اذان ظھر و از طلوع فجر تا طلوع خورشید. در روايت آمده است :  -ط 

بھشت باز شده و حوائج بزرگ روا مى گردد. گفتم به چه مقدار؟ فرمود: به درھاى آسمان و 

مقدارى كه مرد بتواند، سر فرصت ، چھار ركعت نماز بخواند و نیز از طلوع فجر تا طلوع 

 خورشید.

بعد از نمازھاى واجب . از امیرالمؤ منین (علیه السالم ) روايت شده است كه : رسول  -ى 

كسى كه نماز واجبى بجا آورد، در پى آن دعاى «و آله و سلم ) فرمودند: خدا (صلى هللا علیه 

 .»مستجابى خواھد داشت 

ابن فحام مى گويد: امیرالمومنین (علیه السالم ) را در خواب ديدم و از او درباره اين روايت 

ر اين روايت صحیح است . ھنگامى كه نماز واجب را بجا آوردى ، د«پرسیدم . حضرت فرمودند: 

اللھم انى اسئلك بحق من رواه بحق من روى عنه صل على جماعتھم و افعل بى سجده بگو: 

خدايا از تو مى خواھم بحق كسى كه اين حديث را روايت كرده و بحق كسى كه از  كذا و كذا؛

 .»او روايت شده ، بر تمامى آنان صلوات فرستاده و برايم چنین و چنان كنى 

خداوند متعال نمازھا را در عزيزترين اوقات «م ) روايت شده است : از امام صادق (علیه السال

نزد خود بر شما واجب نموده است . بنابراين حوائج خود را پس از نمازھايتان درخواست 

 »نمايید.

 اين روايت داللت بر اين مى كند كه محبوبترين اوقات به اجابت نزديكتر است .

فجر و بعد از نماز ظھر و بعد از نماز مغرب . روايت شده است : بعد از نماز وتر و بعد از نماز  -ك 

بعد از «و روايت شده است : » بعد از نماز مغرب سجده مى كند و در سجده دعا مى كند.«

 »نماز وتر سجده كرده و براى چھل مؤ من دعا مى كند.

ص و دعا در بیشتر اعمال مستحبى در روزھا و شبھاى شريف وارد شده است ؛ بخصو

 نمازھاى مستحب .

راءس «) مكانھاى خاص . انتخاب مكانھاى شريف نیز، به اجابت نزديكتر است ، مانند ۲۳(

و مكانى كه زير گنبد آن قرار دارد، چنانچه روايت شده است كه دعا ») الحسین (علیه السالم 

مخصوصى در در آن مستجاب مى گردد. و نیز ساير زمانھا يا مكانھاى شريف . زيرا گرچه روايت 

 مورد آنھا نداريم ولى قطعا دعا در آنھا به اجابت نزديكتر است .
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از امام رضا (علیه السالم ) روايت شده است كه فرمودند: ((كسى در اين كوھھا نايستاده 

مگر اين كه دعاى  -در حالى كه به مواقف شريف مكه و نواحى آن اشاره مى نمودند  -است 

دعاى مؤ من در آخرتش ، مستجاب مى گردد، و دعاى كافر در او مستجاب شده است . ولى 

 عرفات به دعا و روز عرفه نیز معروف است . دنیايش . اختصاص 

 )حاالت عالى مانند رقت قلب .۲۴(

 )طھارت ، نماز و روزه .۲۵(

 ھمین مقدار براى اشاره به شرايط دعا كه ھدف ما بود، كافى است .

 شرايط باطنى دعا

تمام شرايط گذشته براى سالك مھمتر است ، بدست آوردن تمام شرايط باطنى است آنچه از 

، كه بايد در اين جھت با تمام توان تالش كند. شرايط باطنى عبارت است از اين كه ايمان 

فقط خداست . و اين كه خدا عنايت داشته و خداوند  داشته باشد، ضررسان و سودبخش 

ه ھیچ خیرى نیست ، مگر با واليت خدا و نزديك شدن و ديدار با بھتر و باقیتر است . و اين ك

او، و ھدف خود را ھم منحصر در ھمین يا در آنچه كه بازگشتش به آن است ، تا جايى كه اين 

مؤ من ھیچ لذتى از نعمتھاى خدا نبرد، مگر از اين جھت كه اين نعمت از خداست . و حتى در 

ھا از جانب خداوند است ؛ تا جايى كه نفس ، عقل و روح او نعمتھا چیزى نبیند جز اين كه نعمت

 از دنیا بريده و مشغول حمد و ثناى او شوند.

ادامه اين حال بسیار گرانبھاست كه بجز عده معدودى از اھل معرفت قادر نیستند اين حال را 

تر است به اسباب توجه مى كنند، ولى براى آنان نیز بھ» اصحاب يمین «حفظ نمايند. و اكثر 

كه مسبب االسباب را مھمتر دانسته و غیر او را نخواھند مگر ھمراه با او، و نیز دعاى آنان بر 

اين دنیا بايد به ضمیمه دعاى قرب ، خوشنودى و ديدار با خدا باشد. و اگر درجه او از اين ھم 

سانى كه ك«كمتر است ، حداقل آمرزش و بھشت را ضمیمه نمايد. تا با اين آيه موافق باشد: 

و اگر نتوانست .» مى گويند: و خداى ما! در دنیا به ما نیكیى عنايت فرموده و در آخرت نیكیى 

در بعضى از دعاھايش اين مطلب را رعايت كند، بايد در بیشتر آنھا و مھمترينشان ، خدا را بر 

 غیر او، و آخرت را بر دنیايش مقدم كند.

 وش زبانى و...تحصیل حالت رقت ، خضوع ، اظھار ذلت ، خ

بعد از تحصیل اين مطلب آنچه مھم است ، بدست آوردن حالت رقت ، گريه ، خضوع و خشوع 

است . و نیز اظھار ذلت با نشستن روى خاك ، برداشتن كاله و عمامه و مانند آن از روى سر، 
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غلتیدن در خاك ، سجده كردن و گذاردن صورت بر خاك ، بستن دستان به گردن ، خوش زبانى 

با خداوند در دعا و بر زبان آوردن صفاتى از خداوند كه موجب اجابت است و ائمه ما (علیھم 

 السالم ) در دعاھاى خود به ما ياد داده اند.

 ساير مراقبتھاى ماه رمضان

 )ابتدا پاك كردن دل با توبه صادقانه .۱(

روزه دار در آن دخل و )پاكیزه نمودن مال با دادن خمس تا غذا، لباس ، مكان و ھر چیزى كه ۲(

تصرف مى كند پاك شود. ھمانگونه كه در روايات آمده خداوند براى تطھیر مال دادن خمس را 

كافى دانسته است . بنابر اين بھتر است خمس خود را در اول ماه حساب كرده و آن را بپردازد 

 تا غذا و ھمه دخل و تصرفات او از حالل باشد.

ل . روايات زيادى داريم كه : ((ماه رمضان اول سال است و اين ) تالش براى شروع خوب سا۳(

انسان بیدار تاءثیر كارھاى خود را » كه اگر اين ماه سالم شد تمام سال بسالمت خواھد ماند.

در حاالت و خواسته ھايش ديده و بجھت اين كه ماه رمضان اول سال بوده و خیر و شر در آن 

در اين ماه تاءثیر بزرگى در تمام جوانب زندگیش دارد؛ مقدر مى شود، مى داند كه عمل او 

بخصوص در رزق و اجل او، و توفیق انجام خیرات و عبادات . و ھمینطور تاءثیر اول اين ماه را 

نسبت به بقیه اين ماه مى داند. بھمین جھت مراقبین اھمیت زيادى به اعمالى كه در اين روز 

النى كه مختص به اين روز است . اين دعا در وارد شده ، مى دادند. بخصوص دعايى طو

با مستند كردن آن به امام صادق (علیه السالم ) نقل شده است . » تلّعكبرى «از » اقبال «

دعايى است بزرگ ، شامل تمام مطالب دين ، دنیا و آخرت . ولى آنچه مھم است كوشش در 

د قسم كسى حق اين دعا را بدست آوردن شرايط دعا و اداى حق اين دعاست . و به جان خو

در آن ، بیشتر شده ،  نمى فھمد، مگر اين كه تالش و اھمیت او براى تكمیل شرايط و اخالص 

و مقدار محبت كسى كه اين دعا و امثال آن را به ما ياد داده ، مى فھمد؛ و قدر نعمت الھى 

د، از كجا ادب سخن معصومین (علیھم السالم ) را خواھد دانست . زيرا اگر آموزش آنان نبو

گفتن با خداى متعال را، آنگونه كه شايسته است ياد مى گرفتیم . و چطور مى فھمیديم كه 

چگونه با خدا سخن گفته و با او مناجات نمايیم ، از او خواسته و شكر او را بجا آوريم ، كه او 

ى او مى فھمیديم . راضى باشد. و از كجا مقدار ناتوانى و تقصیر خود را در رعايت مراسم بندگ

 در عوالم نادانى و گمراھى باقى مانده و با چارپايانى كه ھالك شدند ھالك مى شديم .

 داشتن حضور قلب در دعا
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مھمترين چیزى كه در دعا بايد رعايت شود اين است كه بداند چه مى گويد و حال و صفاتى 

بزرگ ، عرض مى كند، نداشته كه دارد، مخالفتى با آنچه كه به خداوند در اين زمان و مكان 

باشد. زيرا در غیر اين صورت يا در ادعاى خود دروغ مى گويد يا غافل بوده و يا موالى خود را 

مسخره مى كند كه چنین چیزى نزديك به كفر، بلكه حقیقت آن كفر به خداى بزرگ است . 

با اين اعترافات و  زيرا كسى كه رازھاى بسیار نھان و اسرار دلھا را مى داند، اگر بنده اش

يا من نھانى عن المعصیة فعصیته فلم يھتك عنى ستره عند تضرعھايى كه در اين دعاست : 

اى كسى كه مرا از سرپیچى از دستورات منع كرد ولى من از دستوراتش سر  معصیته ...

و ببیند تافتم ، با اين حال آبروى مرا ھنگام سرپیچى كردن حفظ كرد... او را مخاطب قرار داده ، 

دل و نھان و عملش ھمگى بر خالف چیزھايى است كه مى گويد، و اعتراف او واقعى نبوده و 

معتقد است از صالحین بوده و با موالى خود به عدالت رفتار كرده است ، يا قلبا از كارھاى 

خداى متعال در مورد خود راضى نیست يا ذلت و شكستگى و چاپلوسى و حقارتى را كه 

اعتراف است ، ندارد، عقل در مورد اين مناجات كننده غافل يا دروغگو يا مسخره گر الزمه اين 

 چه حكمى دارد؟ و او را سزاوار چه چیزى مى داند؟

 از سه حالتى كه در باال گفتیم ، جرم حالت غفلت از دو حالت ديگر كمتر است .

اولیاى پاكش دعوت نموده ، بنده اى كه آقايش او را به میھمانى و مجلس كرامت خود بھمراه 

و كسى را فرستاده تا ادب حضور و مناجات با او را، آنگونه كه شايسته است ، به او بیاموزد، 

ولى دل بنده در حضور آقاى خود به ياد دشمن او بوده و درباره فرمانبردارى از اين دشمن فكر 

مواليش چه مى گويد، عقل  كرده و غرق در اين فكر باشد، بطورى كه اصال نفھمد كه به آقا و

 تو چه جوابى را شايسته سخنان اين گمراِه گمراھتر از چھار پايان مى داند؟

كاش به او گفته شود: اى گمراھى كه پروردگارت را كوچك مى انگارى ! خجالت نمى كشى 

در اين شرايط بگونه اى با من روبرو مى شوى كه راضى نیستى كسى با تو اين گونه روبرو 

و حتى از دشمنت نیز انتظار چنین برخوردى ندارى . آيا ھمنوعان خود را كه بندگان من شود. 

ھستند نیز اينگونه سبك مى شمارى ! پس چرا خجالت نكشیده و مرا طورى سبك مى 

شمارى كه حاضر نیستى به بندگان خوارم اينگونه توھین كنى ؟ آيا كوچكتر از من پیدا نكردى 

 ويى كه بندگانم براى تو بیش از من اھمیت دارند.؟ زيرا با اين عمل مى گ

منزه است پروردگار بردبار و كريم . و چرا كريم و بردبار نباشد كه اگر حلم او نبود، ما را بخاطر 

اين توھین ، مانند شخصى قدرتمند و مقتدر مجازات نموده و در پائینترين طبقات عذاب 

ھمیشه از درگاھش رانده ، و در میان جھنم قرار  شوندگان ، عذاب مى نمود. آنگاه ما را براى

 مى داد.
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بیشتر مردم در دعاى خود به اين حالت از حاالت سه گانه اى كه گفتیم دچار مى شوند؛ و 

كمتر به حالت دوم دچار مى شوند كه عبارت بود از اين كه خود را فردى متقى دانسته و از 

مین جھت در اعتراف به كوتاھى خود و فضل رفتار پروردگار با خود خوشنود نیستند. و بھ

پروردگار دروغ مى گويند. و گمان نمى كنم قسم سوم ، يعنى كسى كه مسخره كند، در 

 میان مسلمین پیدا شود.

آنچه درباره شايستگى خود، بجھت غفلت در مناجات با پروردگار خود گفتیم ، باقتضاى حكم 

خدا با فضل خود و بجاى عدلش ، با ما دارد، ھمان عقل و عدالت پروردگار بود. ولى رفتارى كه 

خداوند آبروى ما را حفظ كرده ، و سالمتى «است كه امام (علیه السالم ) بیان فرمودند: 

 كامل خود را از ما نمى گیرد، نعمتھاى خود را از ما نگرفته و ما را فريب نمى دھد.

مايد. و با ما مانند كسى كه از او گناھان ما را پنھان نموده و خوبیھاى ما را آشكار مى ن

اطاعت كرده ، رفتار نموده و ما را به غیر خودش واگذار نمى كند. در توبه را بر ما نبسته و از 

لغزشھاى ما چشم پوشى مى كند. ما را دعوت نموده تا به درگاه دعا كنیم و وعده اجابت 

خشم گرفته ؛ و با اين كه  داده است . و بر كسى كه با سرپیچى از او ما را سرزنش كند،

 احترام او را نگه نداشته ايم ، مؤ منین را از ھتك حرمت ما نھى مى نمايد.

عطاياى خود را از ما سلب ننموده و ما را بدون كمك نمى گذارد و ما را از كفايت نمودن خود 

ھاى خارج نمى فرمايد... تا آخر فرمايشات آن حضرت (علیه السالم ) كه اجماال به نیكى 

 »خداوند و رفتار كريمانه اش اشاره مى نمايد.

آنگاه در فرمايش آن حضرت (علیه السالم ) بنگر كه فرمود: ((من گرسنه دوستى تو ھستم 

آيا اثرى از محبت او .» كه سیر نمى شوم ، من تشنه محبت تو ھستم كه سیراب نمى گردم 

باشى . زيرا دوستدار او طبیعتا در خود مى بینى ! چه رسد به اين كه مانند گرسنه تشنه 

چقدر مشتاق كسى ھستم كه «مشتاق ديدار با اوست . بھمین جھت بعد از اين فرمودند: 

و مشتاق آرام نگرفته و راحت نمى شود، تا اين كه به .» مرا مى بیند ولى او را نمى بینم 

 آنچه مشتاق بوده ، برسد.

مت است ، ولى متصف شدن به حقیقت خالصه اين كه تلفظ كلمات كارى آسان و بدون زح

آنچه مى گويد، كارى مشكل ، و عمل كردن به آن كارى مشكلتر است . دوستان خدا آنگونه 

آنھا كسانى ھستند كه به «ھستند كه امام (علیه السالم ) قبل از اين به آن اشاره نمودند: 

شته و چھره ھا را خاك روزه روز و رنج شب راضى نشده ، تا جايى كه قدم بر سر نیزه ھا گذا

آيا اثرى از اين مطالب در خود مى بینى ؟ اگر مى بینى ، گواراى وجودت و » آلوده كردند.
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خوشابحال تو، و اگر از كسانى ھستى كه روزه و عبادت در شب براى آنان سخت است چه 

 نگو.رسد به قدم گذاشتن بر سر نیزه ھا پس در مناجات به موال و مالك آخرت و دنیا دروغ 

توسل در شب اول ) مھمترين كارى كه سالك بايد انجام دھد، اين است كه در شب اول  -۴(

ماه به يكى از معصومین كه حامى و نگھبان آن شب است مراجعه ، و با چھره آبرومند و 

زيرا چھره تاريك و بى آبروى او شايستگى  -نورانى او نزد پروردگاش ، به درگاه خدا روى آورد 

و بايد براى شفاعت نمودن و پناه دادن ،  -ن به درگاه مقدس پروردگار بزرگ زيبا را ندارد رو نمود

خیلى از او خواھش نموده و توسل كاملى به او پیدا نمايد، و آنقدر به درگاه او تضرع و گريه و 

و او را زارى كند، تا او را پذيرفته و براى او وساطت نمايد، و براى اينكه خداوند او را پذيرفته 

موفق به انجام اعمالى كه دوست دارد و خوشنودى او در آن است ، بگرداند، به درگاه خداوند 

تضرع نمايد. زيرا او كريم است و كريمھا را رد نمى كند؛ بخصوص اولیايى كه آنھا را درھاى 

ه دادن رحمت خود و عالمت راھنمايى خلقش قرار داده ، و با كرامت خود تربیت و آنان را به پنا

 پناه جويان امر نموده است .

سالك مى تواند با يك ساعت توسل بھمراه خوش زبانى به سعادتى برسد كه با عبادت يك 

سال نتوان به آن رسید. بنابر اين فرصت را غنیمت شمار و بعد از عرض سالم و درود و ثنا و 

حامى امت و نگھبان آنانى  مواليم ! در اين شب تو«كن :  بزرگداشت آنان به درگاه آنان عرض 

. تويى برترين مخلوقات . پذيرايى از میھمان را دوست داشته و از جانب خداى بزرگ ماءمور به 

پناه دادن مى باشى . بنده تو، میھمان خدا و میھمان تو و پناه جوى از خدا و تو است ، بنده 

رد نمودن من در قصد و اراده و ات را پناه ده و حمايتش نما. و پذيرايى خود را در اين شب ، وا

حزب خود، و در دعا و حمايت و شفاعت و واليت و شیعیانت قرار ده . و به درگاه خدا تضرع 

نموده تا با عفو عالى و پذيرش و خوشنوديش با من رفتار نمايد، و نگاه رحمتى به من نمايد 

ا ملحق نمايد. زيرا كه بعد از آن خشمى نبوده و مرا به شیعیان مقرب و دوستان سابق شم

شفاعت تو را بخاطر مقام ارجمندى كه نزد او دارى رد نمى كند. پس بحق اين مقامى كه 

خداوند به تو عنايت فرموده است از تو مى خواھم ، مواليم ! كه آنچه از تو خواستم به من 

و بدحالیم ارزانى داشته و بمقدار كرامتت بیش از آن عنايت كنى . آقايم ! به حقارت ، خوارى 

نگاه نكن ؛ چون كريمان در پذيرايى از میھمان ھیچكدام از عطاياى خود را بزرگ نديده ، و 

كرامت و عطاياى خود را با میھمان و درخواست كننده ، اندازه گیرى نمى كنند. زيرا عطا 

 باندازه عطا كننده و پذيرايى باندازه میھماندار است .

، آداب كرامت ، و به بخشندگان خوى سخاوت و بلندنظرى سرورانم ! شمايید كه به كريمان 

آموختید. اگر بخشش ذكر شود، شما اول و آخر آن و اصل و فرع و پايان آن و اگر كرم گفته 
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شود، شما معدن و جايگاه آن مى باشید، خواھنده از شما، رد نمى شود و آرزومند از شما 

 ناامید نمى گردد.

مانند باران به نیكوكار و بدكار مى رسد. پس مرا از ابرھاى  سرورانم ! شما فرموديد: نیكى

راءفت خود محروم نفرمايید؛ باران رحمت شما بر من نیز ببارد كه من گرسنه جود و تشنه كرم 

 شما ھستم . راضى نشويد كه میھمان شما شب را در خانه شما گرسنه و تشنه بخوابد.

م نمايى شب را در حمايت شما، گرسنه خوابیده و شما، آقايم ! اگر مرا از پذيرايى خود محرو

خالصه اين كه » به ھالكت مى رسم . تو ھرگز با میھمان خود چنین رفتار نمى نمايى ، ھرگز.

بايد كامال حواسش را جمع كند تا در خواستن ترحم و شفاعت و بريدن از غیر آنان بخوبى 

وفت و خوشنودى آنان تالش كم به زبانى نموده و با كمال جديت در بدست آوردن عط خوش 

فضل زيادى برسد. و آنگاه در ھر روز و شب و در صبح و مغرب ، بوسیله سالم دادن و 

درخواست رحمت آنان با گوشه اى از آنچه در اينجا ذكر كرديم اين توسل را با نگھبانش محكم 

 نمايد.

ل خود را بررسى و نشاط انجام متناسب نوافل و مستحبات ) آنگاه سزاوار است سالك حا -۵(

و كسالت ، كار و فراغت و نیرو و ضعف خود را نسبت به نوافل و مستحبات سنجیده و بعد از 

 مراعات حال خود، بترتیب بھترين ھا را انتخاب نمايد.

در روايات زيادى آمده است كه نوافل در اين ماه بیش از ھزار ركعت است . اگر ببیند انجام اين 

عمل براى او بھتر است ، بايد آنھا را انجام دھد و نبايد دعاھايى را كه در آن وارد شده است 

بايد  ترك كند، زيرا مضامین عالیى در آن وجود دارد كه بعضى از آنھا در ساير ادعیه نیست . و

در آن دعاھا صادق و با حضور قلب باشد، تا خواندنش ، مناجات با برآورنده حاجات باشد نه 

صرف تلفظ الفاظ. در اين حال اگر به حقیقت آنچه مى گويد، رسیده و حال و مقام او متصف به 

مضامین آن شود، كه خوشا بحال او، زيرا پايانى سعادتمندانه در انتظار اوست . مثال حالى 

پیدا كند كه با خود بگويد: واى بر من ! و در اين ھنگام به ياد آورد كه : آنقدر گناه كرده است 

كه اگر زمین بفھمد، او را بلعیده و اگر كوھھا بفھمند، بر او فرو مى ريزند. و اگر درياھا بفھمند 

ى كنم چنانچه ھمین مطالب در بعضى از دعاھا آمده است . و گمان م -او را غرق مى كنند 

اگر چنین حالى به ابلیس ھم دست بدھد، او را نجات خواھد داد، چه رسد به مسلمان يا مؤ 

منى ؛ بخصوص اگر ترس و اضطراب او از خشم مواليش ، بیش از اضطراب او از آتش جھنم 

باشد. چنانچه ھمین مطلب در اين دعا آمده است . و اين حال بااليى است كه در ھیچ قلبى 

از او راضى خواھد بود. مضامین اين دعا، حاالت و  دد، مگر اينكه پروردگارش يافت نمى گر
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صفاتى را به وجود مى آورند كه نفس و قلب را زنده و از مھلكه ھا نجات مى دھند و آنھا را به 

 حاالت عالى و درجات بلندى مى رسانند.

 

 مالكى براى انجام عمل بھنگام كسالت

اينكه : كسى كه مى خواھد عمل كند اگر گاھى ببیند كسل  مطلبى كه الزم به توضیح است

باشد و ببیند اگر در اين حال مشغول  است و نشاطى براى عمل ندارد، بايد مواظب حالش 

نشاط مى يابد بايد مشغول عمل شده و آن را ترك نكند تا  -گرچه عمل صورى  -عمل شود 

لت عمل را ترك كند اعمال را بطور كلى شیطان بر او مسلط نشود. زيرا انسان اگر بصرف كسا

ترك خواھد نمود. بايد حال خود را بررسى كند و ببیند كه اگر عملى را ترك كند، اشتیاق او به 

آن در آينده بیشتر خواھد شد، در اينجا بايد عمل را ترك نموده ، و خود را به عملى كه ھمراه 

ين عمل باعث انجام ندادن عمل ديگرى با كسالت است عادت ندھد. ولى اگر ببیند كه ترك ا

نیز خواھد شد، بايد آن عمل را انجام دھد. و خیلى اوقات اتفاق مى افتد كه سالك در عملى 

دلتنگ و كسل مى گردد، ولى در اثناى عمل بیش از حد تصور نشاط مى يابد. اين نكته را نیز 

و بھمین جھت گاھى بايد در نظر داشت كه كسالت براى انسان از عسل شیرينتر است 

واقعیت را آنگونه كه ھست ، نمى بیند. بنابراين بايد مواظب باشد كه در بررسى خود براى 

 يافتن ترجیح ترك عملى اشتباه نكند.

) از كارھاى مھم در اين ماه قرائت قرآن ، دعا و ذكر است كه بايد از ھر كدام مقدار معینى ۶(

انتخاب اولويت با مواردى است كه باعث افزايش نشاط  انتخاب و در ھر روز انجام شود. در اين

انسان براى عبادت گرديده و در قلب او فكر و نورى به وجود مى آورد. البته منظور اين نیست 

 كه نبايد غیر اين موارد را اصال انجام دھد؛ بلكه بايد اين اعمال را بیشتر انجام دھد.

بايد مشتمل بر دعايى كه بعد از نمازھا وارد  دعاھايى را كه براى شب اول انتخاب مى كند،

باشد. دعايى كه با عبارت » دعاى افتتاح «شروع مى شود و » يا على يا عظیم «شده و با 

شروع مى شود نیز بايد يكى از دعاھايى باشد كه در » اللھم انى اسئلك من بھائك بابھاه «

ه حال دارد، در تمام شبھا يا يك سحر مى خواند. دعاى ابى حمزه را ھم بايد باندازه اى ك

شب در میان بخواند. بايد ھر روز يكى از دعاھاى روزھا را خوانده و براى توفیق در شب قدر و 

 شب عید فطر زياد دعا نمايد. و نبايد در روزھاى جمعه نمازى را كه روايت شده است ترك كند.

ه خداوند، باقیمانده از جانب و از مھمترين دعاھا در شب و روز، دعا براى ولى امر، خلیف

 -روح ما و تمامى جھانیان فدايش باد  -خداوند بر روى زمین و حجت او بر مردمان و امام زمان 
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اللھم ارنا فیه و...؛ خدايا به ما بنمايان ، در او و اھل «مى باشند. و بايد در دعاى خود بگويد: 

و دارد؛ و در دشمنانش آنچه را كه از آن بیتش ، و پیروان و عامه و خاصه اش ، آنچه را كه آرز

پرھیز مى كنند. و بر ما با بدست آوردن فرمانبردارى و خوشنوديش منت گذار، ما را به شیعیان 

مقرب و دوستان قديمش ملحق ساز و بر او و پدران پاكش درودى كامل فرست . اى 

 !»مھربانترين مھربانان 

ران دينى و نزديكان و ھمسايگان و ھر كسى كه به و بايد براى پدر و مادر و معلمین و براد

گردن او حقى دارد و تمام مؤ منین دعا و استغفار نموده و آنان را در دعاھايى كه براى خود 

 مى نمايد، شريك كند.

غسل ) از اعمال مھم ماه غسل در شب اول و شبھاى فرد و روز اول آن است . و در  - ۷(

اه رمضان در رودى جارى غسل كرده و سى مشت آب كسى كه شب اول م«روايت است : 

كسى كه در اولین روز سال در آب جارى «و » بر سرش بريزد تا ماه رمضان آينده پاك مى شود.

و » غسل كرده و سى مشت آب بر سرش بريزد، ھمین عمل داروى يك سال خواھد بود

يمن مى گردد. و كسى كسى يك مشت گالب به صورت خود بزند، در آن روز از خارى و فقر ا«

كه مقدارى گالب بر سر خود بگذارد در آن سال از برسام ايمن مى شود. بنابراين چیزھايى را 

 »نموديم ، ترك نكنید. كه به شما سفارش 

 خاصیت اشیاء و افعال

شايد بعضى از مردم مشكل بتوانند اينگونه احاديث را كه عقل نمى تواند حكمتھاى آن را درك 

نمايند. و علتش ھم اين است كه خاصیت كارھا و حركات براى آنھا مجھول است ؛ كند، باور 

بخصوص كارھا و حركاتى كه مردم زياد با آن سر و كار ندارند. واال چه فرقى بین تاءثیر آتش و 

تاءثیر كارھاى مردم وجود دارد كه مردم آن را ديده و مى پذيرند و در آن تعجب نمى كنند. و 

رقى بین اثر حركتھاى افالك و حركتھاى كارھاى بندگان است . مگر اينكه ھمین طور چه ف

اولى به خاطر زياد شنیدن مردم از آن تعجب نمى كنند. و عجیب ترين اين موارد اثر حركات 

الفاظ است . مردم درباره اثر حركات لب سلطان و گفتن يك حكم كه باعث قتل ، خونريزى ، 

اموال شده و تا ابد اثر آن باقى مى ماند، چه مى گويند! و تو اى ويرانى شھرھا و از بین رفتن 

فقیر! ھمانگونه كه علت آن را با نورى كه خداوند در تو قرار داده است درك مى كنى و از آن 

تعجب نمى نمايى ، پیامبران نیز علت آن را با نورى كه خداوند در آن قرار داده مى فھمند، 

 ھا و حركات را در عالم انسان درك مى كنند.ھمان نورى كه با آن اثر كار

بنابراين كسانى كه اديان و پیامبران را قبول دارند، نبايد در چیزھايى كه پیامبر راستگو درباره 

اثر كارھا به آن مى گويد، شك كنند. زيرا شك از شاخه ھاى كفر بوده و با ايمان سازگار نمى 
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علت آن بر عقل پوشیده است از روى تعبد عمل باشد. و كسى كه به عمل اينگونه احكام كه 

كند، برتر از كسى است كه به احكام عمل مى كند كه عقل علت و جھت آن را درك مى كند. 

و اين اعمال به اخالص نزديك تر است تا غیر آن . مبادا خود را به سھل انگارى در اينگونه 

 انجام اين اعمال بپردازى .اعمال عادت دھى . بلكه بايد با تالش و كوشش بیشترى به 

قرآن و روايات رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) شاھد بر تاءثیر طھارتھاى گوناگون در 

عوالم مكلف است ، تاءثیرى كه باعث شده است خداوند بعضى را واجب و بعضى را مستحب 

رى دارند كه به نفع بگرداند. در بعضى از روايات وارد شده است كه طھارتھا در عوالم غیب نو

صاحب آن است ؛ بخصوص در روز قیامت . و از بعضى روايات بر مى آيد كه آنھا شكلھاى 

خاصى مانند شكل ساير اشیاء و حتى اشخاص دارند كه در روز قیامت با اين شكل آمده و 

 دست صاحب خود را گرفته و او را از آتش و از مھلكه ھا نجات مى دھد. و از يكى از كاملین

 نقل شده كه نور وضوى خود را بصورت نور بسیار بزرگى ديده است .

خالصه ھمانگونه كه خدا و پیامبران و كتابھاى او و روز قیامت را قبول دارى ، و به احاديث آنان 

در مورد حاالت عالم برزخ معتقد ھستى آثار اين اعمال را ھم بپذيرى . زيرا اين آثار نیز از روايات 

. روايات متواترى در اين مورد رسیده است كه اعمال و حركات در عالمھاى  ثابت شده است

غیب داراى شكل و زندگى و درك بوده كه مى آيد و مى رود؛ سخن مى گويد، صاحب خود را 

 شفاعت كرده و او را از ترسھا ايمن مى كند؛ با او ھمراه بوده و با او انس مى گیرد.

يات آمده است كه اول شب است ، و در بعضى ديگر، درباره وقت غسل شبھا در بعضى روا

وقت آن را كمى قبل از غروب آفتاب ذكر نموده اند و در بعضى ديگر بین نماز مغرب و عشا آمده 

است . شب بیست و سوم چنانچه خواھد آمد دو غسل دارد يكى در اول شب و ديگرى در 

 آخر آن .

نیتھاى روزه توضیح داديم كه براى يادآورى مى پیش از اين درباره قصد و نیت روزه و بھترين 

 توانید به آنجا مراجعه نمايید.

 تفاوت افطار كنندگان

 افطار نیز با تفاوت حالت روزه داران متفاوت مى شود:

(الف كسى كه روزه او امساك از خوردنى و نوشیدنى و موارد مذكور در فقه است ، و بخاطر 

ھشت نعمتھا مى باشد و روزه خود را تكلیفى از جانب ترس از عذاب يا اشتیاق رسیدن به ب
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خداى متعال مى داند، افطار او نیز طبعا بخاطر از بین بردن سختى گرسنگى ، و رھايى از بند 

 تكلیف ، يا فقط بخاطر میل به غذا ھنگام پايان تكلیف خیالى مى باشد.

حرام كرده اجتناب مى كند، (ب كسى كه ھنگام روزه از تمام كارھا و حركاتى كه خداى متعال 

 -و ھدف او بدست آوردن خوشنودى پروردگار و رسیدن به درجات باال مى باشد، افطار او نیز 

با اجازه مواليش  -كه انجام بعضى از چیزھايى است كه در حال روزه از آن اجتناب مى نمود 

ار مى كند؛ گرچه از بوده و بقصد نیرو گرفتن براى عبادت و بدست آوردن شناخت و كماالت افط

 خوردن و آشامیدن ھم لذت مى برد.

(ج كسى كه در روزه خود عالوه بر موارد مذكور، از ھر فكر پستى گرچه مباح نیز باشد 

خوددارى مى كند، افطارش نیز براى خدا و در راه خدا و و با يارى او خواھد بود. بھمین جھت 

یش از اندازه نبوده و آنان را از ياد حضور پروردگار افطار اين گروه براى میل به غذا و خوراكشان ب

 باز نمى دارد.

اى فقیر! بنگر كه افطار و غذاى حالل تو اگر فقط بخاطر میل به غذا باشد شبیه غذا خوردن 

حیوانات است ؛ بخصوص اگر زياده روى نمايى . و اگر حرام باشد از حیوانات نیز پايینتر خواھى 

ام دستور خداوند و نیرو گرفتن براى عبادت و بدست آوردن نزديكى و بود. ولى اگر بخاطر انج

قرب خدا باشد، شبیه عمل پیامبران و اولیا و فرشتگان مقرب مى باشد. اگر فرض كنیم آنان 

ھنگام غذا خوردن لذتى نفسانى نیز دارند ولى ھمین لذت ھم بھمراه نیتھاى عالى مى 

استفاده از آن و دخل و تصرف در آن با كارھاى عموم  باشد. چنانچه نگاه آنان به اين دنیا و

مردم فرق مى كند. آنان با اين كه در اين دنیا بوده و توجھى به دنیا ندارند؛ باين معنى كه آنھا 

نعمتھا را نگريسته ولى نه از اين جھت كه نعمت است بلكه از اين جھت كه آنھا در آن مى 

و حتى بخشنده نعمت را در اين مى ديدند، و باين ديدند كه اين نعمتى است از جانب خدا 

 جھت لذت مى بردند. بنابراين تو نیز نیت خوبى را براى روزه خود انتخاب كن .

 خوردن سحرى

سحرى بخوريد؛ گرچه جرعه آبى باشد. «خوردن سحرى مستحب است . روايت شده است : 

عالوه بر » مى فرستد.توجه داشته باشید كه خدا بر كسانى كه سحرى مى خورند درود 

ھیچ مؤ «نیز مستحب است در روايت آمده است : » انا انزلناه «خوردن سحرى خواندن سوره 

را نمى خواند، مگر اين كه مابین » انا انزلناه «منى روزه نمى گیرد و در موقع سحرى و افطار 

تحباب سحرى و بايد بنیت اس» اين دو مانند كسى است كه در راه خدا آغشته به خون باشد.

 نزد خدا، و نیرو گرفتن بر عبادتھا در طول روز، سحرى بخورد.
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 دعا براى درك شب قدر و فطر

از مھمترين دعاھا در ماه رمضان ، دعاى زياد براى توفیق عبادت شب قدر و شب فطر، از اول 

رد ماه تا رسیدن اين دو شب است . اگر در دعاى خود راست بگويد، كريم متعال دعاى او را 

ننموده و به اين خیر بزرگ مى رسد. خیرى كه در قرآن كريم آمده و سزاوار است مؤ من جھت 

اطمینان از رسیدن به آن ، يك سال شب زنده دارى نموده و به عبادت مشغول باشد، و چرا 

چنین نكند در حالى كه در قرآن كريم تصريح شده است كه آن بھتر از ھزار ماه است و ھزار 

ز ھشتاد سال مى باشد. پس كسى كه عمل يك سال را بجا آورد و به پاداش ماه بیش ا

ھشتاد سال برسد از برندگان خوشبخت مى باشد؛ چه رسد به اين كه با دعاى توفیق عبادت 

 شب قدر در كمتر از يك ماه به اين پاداش دست يابد.

مان او مريض است ؛ كسى كه ھمتى به اين مقدار كم نیز براى درك شب قدر در خود نبیند، اي

 كه بايد آن را معالجه نمايد.

شب عید فطر و روز آن نیز ھمین قدر اھمیت دارد. از امام سجاد (علیه السالم ) روايت شده 

و افراد .» نیست  -يعنى شب قدر  -اين شب كمتر از آن شب «است كه مى فرمودند: 

را كه از آسمان به زمین فرود بلندنظر ھمتشان اين بود كه در اين شب فرشتگان و مقدراتى 

مى آيد ببینند. بنابراين چرا ما براى توفیق عبادت اين شب ھمت ننمايیم ؛ گرچه بخوبى نمى 

 دانیم كدام شب است .

 شناخت شب قدر و درك فضیلت آن

در روايتى ، صد بار خواندن سوره دخان ، تا شب بیست و سوم ، براى شناخت اين شب ، 

يت ديگر آمده است كه بجاى آن مى توان ھزار بار سوره قدر خواند. در آمده است ؛ و در روا

اقبال روايتى آمده است كه گرچه صحت آن ثابت نشده ولى بخاطر اھمیت زياد آن و بامید 

كه  صحت و ثبوت آن در واقع ، سزاوار است به آن عمل شود. و آن روايتى است از ابن عباس 

علیه و آله و سلم ) عرض كردم : ((رسول خدا! درود و  مى گويد: به رسول خدا (صلى هللا

سالم خدا بر تو. خوشا به حال كسى كه شب قدر را ببیند؛ فرمودند: ابن عباس ! آيا نمازى به 

تو ياد ندھم كه در صورت بجا آوردن آن در ھر شب ، بیست بار و بیشتر شب قدر را ببینى . 

رمود: يك نماز چھار ركعتى بعد از نماز مغرب و قبل از درود خدا بر تو. ف -عرض كردم : بفرمايید 

بجا مى آورى ؛ در ھر ركعت يك بار فاتحة الكتاب و سه بار سوره جحد و سه بار » وتر«نماز 

مى گويى . بحق كسى » استغفرهللا «سوره توحید مى خوانى ؛ و بعد از سالم سیزده بار 

از را بجا آورد و در آخر آن سیزده بار تسبیح كه من را به پیامبرى برانگیخت ، كسى كه اين نم
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بگويد و از خدا آمرزش بخواھد، شب قدر را خواھد ديد. و روز قیامت شفاعت او در مورد ھفتصد 

 »ھزار نفر از امتم قبول مى شود. و خداوند او را و پدر و مادرش را مى آمرزد. اگر خدا بخواھد.

ر اين روايت بروشنى معلوم نیست و ممكن منظور از بیست بار ديدن شب قدر و بیشتر د

است منظور اين باشد كه پاداش او بھتر از لذت بیست بار ديدن شب قدر است ؛ مانند اين 

روايت كه : ثواب يك تسبیح بھتر از ملك سلیمان است . كه چنین چیزى ھم بعید نیست . 

ب شب قدر و بیش از بیست ولى اين كه بگويیم مراد اين است كه ثواب اين نماز باالتر از ثوا

برابر ثواب عبادت شب قدر مى باشد، بعید است ؛ چنانچه صاحب كتابى كه سید (قدس سره 

 ) اين روايت را از آن نقل كرده اينطور فھمیده است .

 مراد از ديدن شب قدر و لذت آن

ق چنانچه قبال اشاره كرديم ، ديدن شب قدر بمعنى كشف وقايعى است كه در اين شب اتفا

مى افتد. يعنى فرود آمدن مطالب مھم بر زمین ؛ ھمانگونه كه براى امام عصر (علیه السالم ) 

 در اين شب آشكار مى گردد.

توضیح مطلب اينكه : خداوند متعال بین عالم ارواح و عالم اجسام عالمى بنام عالم مثال و 

تنگ و تاريك و نه مانند  برزخ دارد. عالمى كه بین اين دو عالم است . نه مانند عالم اجسام

عالم ارواح وسیع و روشن است . زيرا عالم ارواح عارى از كدورت ماده و تنگى شكل و اندازه 

بوده و عالم اجسام در بنده ماده و شكل است و عالم مثال عارى از ماده ولى در بند صورت و 

لم اجسام ، اندازه است كه خود مشتمل بر عالمھاى زيادى است . و ھر موجودى در عا

شكلھاى مختلفى غیر از شكلى كه در عالم اجسام دارد در عالمھاى مثال دارا مى باشد. و 

ھر موجودى در اين عالم بعد از پیدايش در دو عالم اول ، بگونه اى كه مناسب با آن دو عالم 

 است ، بوجود مى آيد. بلكه منشا ھر موجودى در عالم مثال از گنجینه ھاى خداوند است كه

چیزى نیست مگر اين كه گنجینه ھاى او نزد ماست «در اين آيه به آن اشاره شده است : 

شتگان خداوند بھره مى و ھر جسم يا حسیّى در اين عالم از عالم مثال و توسط فر )۱۹(.»

 گیرد.

روايات دال بر اين است كه مقدار ارزاق موجودات اين عالم و اجلھاى آنان ، در شب قدر بر 

زمین نازل مى شود. و اين مطلب براى خلیفه خداوند در اين شب آشكار مى گردد و ھويدا 

شود. و لذت  شدن نزول اين مطلب مھم ، توسط فرشتگان براى او، ديدن شب قدر نامیده مى

اين آشكار شدن و ديدن نزول اين مطلب مھم و فرود آمدن فرشتگان را فقط اھل آن درك مى 

 كنند و شايد ملكوت آسمانھا و زمین كه ابراھیم خلیل آن را ديد از ھمین قبیل باشد.
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ھر انسانى نصیب كاملى از اين عالمھا دارد كه مخصوص به خود اوست ؛ ولى بیشتر مردم از 

اى مثالى خود غافل بوده و از غفلت خود نیز غافل ھستند، و ھمینطور نسبت به عالمھ

عالمھاى روحانى خود؛ مگر كسانى كه خداوند با اعطاى معرفت نفس به آنان بر آنان منت 

گذاشته است . معرفت عالم مثال از راه معرفت نفس مى باشد. زيرا روح حقیقت نفس است 

خود را در عالم  از روى روح و نفسش برداشته شود و نفس . بنابراين كسى كه حجاب ماده 

مثال مجرد از آن ببیند، مى تواند براحتى ، به حقیقت روح خود كه مجرد از شكل است ، نیز 

منتقل شود. و اين شناخت ھمان است كه در اين فرمايش پیامبر (صلى هللا علیه و آله و 

و وجه .» روردگار خود را شناخته است كسى كه خود را شناخت ، پ«سلم ) آمده است : 

ارتباط شناخت نفس با معرفت پروردگار را نمى داند مگر كسى كه به اين شناخت رسیده 

باشد. براى برطرف كردن انكار و استبعاد درك شب قدر براى عاملین عابد، و ايجاد شوق براى 

 رسیدن به آن ھمین مقدار بیان كافى است .

 افطارى دادن و خوردن

از كارھاى مھم در اين ماه افطارى دادن به روزه داران است كه پاداش آن را در سخنان پیامبر 

(صلى هللا علیه و آله و سلم ) شنیدى . و مھمترين مطلب در آن اخالص نیت و بجا آوردن آداب 

الھى است و اين كه انگیزه او فقط بدست آوردن رضايت او باشد؛ نه اظھار شرف دنیايى يا 

ى يا تقلید يا پیروى از عادات مرسوم . و بايد در خالص كردن عمل خود از اين قصدھا آخرت

و شیطان مطمئن نشده و  ھمت نموده و نیت خود را امتحان كند و از پوششھاى ھواى نفس 

در اين مورد و در مورد اصل افطار و تعیین مؤ منینى كه مى خواھد دعوت كند، و تعیین غذايى 

مصرف مى كند، و روش برخورد با میھمانھا از خداوند كمك بخواھد. زيرا كیفیت كه براى افطار 

ھر كدام از موارد مذكور به نیت و قصد وابسته است ؛ و اھل بیدارى راھھاى ورود شیطان را 

در آن دانسته و از انجام اوامر او اجتناب و بدنبال دستور موالى خود و خوشنودى مالك دين و 

موده و با رسیدن به قبول و پاداشھاى او رستگار شده و به باالتر از آرزو و دنیاى خود حركت ن

 خواسته ھاى خود مى رسند.

و ھمینطور بايد در خالص كردن نیت براى قبول دعوت افطارى ديگران ھمت و تالش كند. زيرا 

ازه گاھى انسان مخلص از قبول كردن دعوت مومنین و حضور در مجلس او و افطار با او به اند

 اى منتفع مى شود كه ديگران با عبادتى بسیار طوالنى به اين مقدار سود نمى برند.

بھمین جھت اولیاء با پند گرفتن از عمل آدم و ابلیس ، در پى خالص كردن عمل بودند نه زياد 

كردن آن . عبادت چند ھزار ساله آن ناپاك رد شد ولى يك توبه خالصانه آدم قبول شده و باعث 

 و برگزيدن او شد. انتخاب
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 امامت جماعت و وعظ

از كارھاى مھم در اين ماه براى اھل علم ، امامت جماعت و وعظ مى باشد. آنچه بطور 

اختصار درباره اين دو مى توان گفت اين است كه اگر عالم ، قوى و مجاھد بوده و از كسانى 

ان نفوذ شیطان و باشد كه مدتى با نفس خود جھاد كرده ، و در طول جھاد راھھاى پنھ

پوششھاى ھواى نفس را پیدا كرده نبايد امامت جماعت و وعظ را بكلى رھا كند. زيرا اين دو، 

مورد اھتمام شرع است ؛ بخصوص وعظ. زيرا ھیچكدام از كارھاى خوب فايده وعظ را نداشته و 

يد آن از تمامى اعمال خیر نتیجه وعظ است . و سخن گفتن بطور مفصل در اين مورد و ذكر فوا

 عھده اين كتاب خارج است .

نمايد. زيرا آفات وعظ و  عالم بايد با جديت در جھت اخالص نیت ، و صدق در اخالص تالش 

امامت نیز خیلى زياد است و كمتر از فضايل و فوايد آن نیست . بنابراين پس از مراقبت كامل ، 

عكس است ، يا ھم براى خدا و ھم براى ديد، اقدام كند. و اگر ديد بر اگر انگیزه خود را خالص 

غیر اوست يا نفھمید كه مخلص است يا نه ، بايد آن را ترك و به تحصیل صدق و اخالص 

و آنان «بپردازد. و اگر در بدست آوردن صدق در اخالص راستگو باشد، خداوند به حكم اين آيه : 

او را » )۲۰(ش ھدايت مى كنیم .كردند، آنان را حتما به راه خوي كه در راه ما تالش و كوشش 

 ھدايت مى كند.

 آزمايش و اخالص در امامت و وعظ

 براى شناخت نیت خالص در امامت جماعت بايد خود را بیازمايد.

 مثال:

لف خود و میل خود را به امامت مالحظه كرده و بنگرد كه آيا بخاطر دوستى مقام و عزت (ا

امامت به آن راغب است يا بخاطر امر خدا و خوشنودى او. اگر ديد در صورتى كه ماءمومین او 

كم يا كسانى كه از امامت او اطالع دارند، كم مى باشند میل او ھم به امامت كمتر است ؛ يا 

بت او به امامت اعیان و اشراف و پادشاھان بیش از رغبت او به امامت ديگران است ، ببیند رغ

بايد بداند قصدش يا خالص براى جاه و مقام است يا مخلوط با آن . و اگر نفس و شیطانش 

میل او را آراسته و به او بگويند: میل تو به زيادى ماءمومین بخاطر زيادى ثواب و از جھت ترويج 

گداشت شعائر خداوند است ، نبايد با اين وسوسه فريب بخورد؛ مگر زمانى كه صدق دين و بزر

 قصد خود را در بدست آوردن ثواب بیشتر، بررسى نمايد.
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(ب يا اين كه فرض كن ، اگر امامت يك يا دو نفر را كه به جھات مختلفى به رضايت خداوند 

است را داشته باشى ، آيا رغبت و میل نزديكتر و پاداش آن ، از امامت انبوھى از مردم بیشتر 

تو در اين صورت به اين جماعت كم ، بیشتر از جماعت زياد است ، يا نه . شناخت صدق نیت 

در ترويج دين و بزرگداشت شعائر از اين راه نیز میسر است كه فرض كنى اين مطلب ، با 

كه تو نیز به او  بخصوص زمانى -امامت شخص ديگرى بیش از امامت تو تحقق پیدا مى كند

و ببینى آيا رغبت تو به ترويج و بزرگداشت در اين صورت ، با زمانى كه تو امام  -اقتدا كرده اى 

 جماعت بودى ، تفاوت دارد يا نه .

و اگر نفس و شیطان باز وسوسه كند كه میل تو، به ترويج با امامت خودت باين جھت است 

د، نه ديگران زيرا عابدين در اين عبادت با ھم كه مى خواھى سعادت اين عبادت نصیب تو شو

مسابقه مى دھند، باز ھم تا موقعى كه صدق نیت را آزمايش ننموده اى از صدق اين نیت 

مطمئن نشو. و امتحان اين نیت ھم به اين ترتیب است كه فرض كنى ، اگر به ديگرى اقتدا 

مت اما«بیش از » اقتدا نمودن «به كنى و اين ترويج و بزرگداشت تحقق پیدا كند، آيا رغبت تو 

 خواھد بود يا خیر؟» 

امر صدق و اخالص باريكتر از مو و بر بسیارى از عاملین مدتھاى طوالنى پوشیده مانده و با 

 اتفاق رويدادى ارشاد شده اند.

از بعضى از علماى بزرگتر نقل شده است كه سى سال در صف اول نماز جماعت حاضر مى 

سال بخاطر مانعى نتوانست به صف اول برسد و در صف دوم ايستاد و گويا شد، بعد از سى 

از اين كه او را در صف دوم مى ديدند، خجالت مى كشید اين جا بود كه فھمید مواظبت او بر 

 صف اول ھمراه با ريا بوده است . بھمین جھت تمام نمازھاى اين مدت را قضا كرد.

تاءمل كن كه چگونه  در مقام واالى او در تالش و كوشش برادرم ! به اين عالم مجاھد بنگر و 

در اين مدت طوالنى ھمیشه در نماز جماعت در صف اول حاضر بود و عھده دار امامت جماعت 

نشد و آنگاه بخاطر اين شبھه نماز سى سال را قضا كرد. و از اين مطلب به عظمت كار و 

 اھتمام زياد گذشتگان در اخالص و تالش پى ببر.

عظ نیز مانند امامت است . عالوه بر اين كه وعظ نیز خود آفات بسیار دقیقى دارد و اكثر آن از و

آفات زبان بشمار مى آيد. آفاتى كه بزرگان نتوانسته اند از آن دورى كنند و بھمین جھت 

 سكوت را اختیار كرده و آن را مطلقا بھتر از سخن دانسته اند؛ با اين كه سخن قطعا بھتر از آن

است . زيرا تمامى خیرات با سخن گفتن بوجود آمده ، و با كالم است كه خیر در میان مردم 

 جارى مى گردد.
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 آداب وعظ و آفات زبان

مجاھد بايد تمام مراتب صدق و اخالص را كه در مورد امامت گفتیم رعايت نموده ، و عالوه بر 

ه يا آنچه كه نمى داند بگويد يا آن مواظب آفت سخنان نیز باشد كه مبادا دروغى بر خدا بست

خود ستايى كرده يا كالمى بگويد كه در ضمن آن فضیلتى را براى خود ثابت كند يا مردم را در 

نادانى بیندازد يا فتنه انگیزى نموده و باعث قتل و تاراج و اسارت و ساير ضررھايى كه ممكن 

گرچه با اين  -بوجود آورد است به مسلمین برسد، بشود؛ يا عقیده اى انحرافى در مردم 

شكل باشد كه مثال شبھات شیطان و جواب آن را بیان كند و شنوندگان از درك جواب عاجز 

يا در ترسانیدن يا امیدوار كردن آنقدر زياده روى كند  -بوده و به اين ترتیب گمراه و كافر شوند 

و زياده روى كند؛ يا او را  كه شنوندگان ماءيوس يا مغرور شوند؛ يا چیزى بگويد كه شنونده غلو

نسبت به ائمه و پیامبران بدعقیده نمايد؛ يا بى احترامى ، بخصوص به خواص ، نموده و در 

مورد گذشتگان بدگويى كرده و به پیامبران و اوصیا و علما تھمت بزند؛ يا با سخت گیرى به 

فر و موجب بیزارى مردم بندگان و گفتن چیزھايى كه مردم نمى توانند انجام دھند، آنان را متن

از خیر و شرع ، عبادات ، علوم ، پیامبران و خداى متعال گردد؛ يا با نقل كارھاى فاسقھا و 

اشرار شر بپا كند؛ يا بعضى از چاره ھاى شرعى ناپسند را به مردم ياد داده يا در منبر بى 

شنوند؛ يا سخنان پرده سخن بگويد؛ بخصوص در جايى كه زنان او را ديده و صداى او را مى 

زشتى بر زبان رانده يا كارھاى قبیحى را انجام دھد. زيرا از بعضى از واعظین نقل شده است 

كه چگونگى استبراء را بطور عملى و از روى لباس ، بر منبر آموزش مى دادند؛ و از بعضى از 

اين موارد  آنان نقل شده است كه با فحشھاى زشتى به افراد گناھكار دشنام مى دادند. تمام

 از آفات وعظ است كه البته آفات زياد ديگرى نیز غیر از آنچه گفتیم دارد.

واعظ بايد بعد از رعايت تمام موارد فوق (تكمیل مراتب اخالص و صدق در اخالص ) به اين آيه 

او » آيا مردم را به نیكى امر مى كنید در حالى كه خودتان را فراموش كرده ايد.«نیز عمل كند: 

د اول خود را موعظه نموده و خود را به آن بیارايد، آنگاه با نرمى و مدارا و حكمت ، مردم را باي

 موعظه نمايد.

اگر شنوندگان معمولى بودند، بیش از آنكه آنان را امیدوار نمايد، آنان را ترسانیده و انذار دھد و 

ز حضور او در جلسه وعظ اگر در میان آنان كسى باشد كه اين مطلب براى او ضرر دارد، بايد ا

جلوگیرى نموده يا حال او را در نظر بگیرد. از ذكريا (علیه السالم ) نقل شده است كه وقتى 

يحیى (علیه السالم ) در مجلس وعظ او حاضر مى شد، از آتش ، عذاب و انذار نمى گفت . 

و كرم و  برعكس ، گاھى شنوندگان غرق در گناھان بوده و بیان روايات امیدوارى به خدا

 بردبارى زيادش ضرر داشته و باعث نابودى آنان مى گردد.
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خالصه واعظ بايد مانند پدرى دانا كه در تربیت فرزندان خود در پى اصالح آنان است نه زيان 

رساندن به آنان مصالح و منافع آنان را در نظر گرفته و به حال آنان مفید باشد. و نیز وعظى مؤ 

ه با كار و عمل باشد نه سخن تنھا، و گاھى تفاوت عمل واعظ با ثر و مفید است كه ھمرا

باعث جراءت شنونده بر گناھان و بى اعتقاد شدن او به علما و حتى به پیامبران  سخنش 

مى گردد؛ بگونه اى كه او را از دين خارج مى كند. حتى نبايد ثوابھاى زيادى را كه در بعضى از 

قبول آن براى عقل سخت مى باشد را بگويد؛ مگر اين كه روايات براى عمل كوچكى آمده كه 

ھمراه با آن قدرت خدا را بیان و علت اين مقدار ثواب را براى اين عمل بگويد تا كسى آن را 

انكار نمايد؛ و بدين ترتیب وعظ او باعث انكار روايات يا انكار اصل ثواب و عقاب نشود؛ بخصوص 

زيادى ايجاد، و ايرادھاى زيادى از مسلمین عوام مى در زمان ما كه كفار شك و شبھه ھاى 

 گیرند، تا آنان را از دين خارج نمايند.

نمى گويیم اصال اين مطالب را بیان نكنند. بلكه منظور اين است كه بھمراه ذكر اين گونه 

 موارد، مطالبى بگويند كه عقل براحتى بتواند آن را بپذيرد. مثال اگر نقل كند كه خداوند متعال

به كسى كه دو ركعت نماز بگذارد، در مقابل ھر حرفى از قرائتش ، قصرى از مرواريد و زبرجد 

به او مى دھد، ھمراه با گفتن اين ثواب ، براى اين كه آن را بعید نشمارند بگويد: به عالم 

خیال بنگريد كه آن را بدون عمل و درخواستى به ھر انسانى داده اند و انسان مى تواند با آن 

در يك ساعت ھزار شھر از مرواريد را در خیال خود بوجود آورد. و خداوند متعال ھمانگونه كه 

توانايى دارد عالم خیال را ايجاد كند ھمینطور مى تواند آنچه را كه در عالم خیال است به 

واقعیات خارجى تبديل نمايد. ھمانگونه كه در روايات درباره بھشتیان آمده است كه آنھا ھر چه 

را كه بخواھند مى توانند بوجود بیاورند. و اين نیست مگر بخاطر نیروى وجود و توانائیشان بر 

تبديل شكلھا به واقعیات خارجى . و ھیچ بعید نیست كه خداوند در عالمھاى آخرت چنین 

قدرتى به بندگان مؤ منش بدھد، و در ھمین دنیا نیز خداوند به بعضى از بندگانش چنین 

يت كرده است ؛ چنانچه مى بینیم كه بعضى از پیامبران و اولیا چنین قدرتى قدرتى را عنا

داشته اند. امام رضا (علیه السالم ) تصوير شیر را به شیر واقعى تبديل نموده و به او دستور 

داد كه آن شخص پلید را بخورد. و اين نمونه اى است . و نیز خداوند به ھمصحبت خود موسى 

نايى داد تا عصا را به مار تبديل نمايد؛ و به روح خود عیسى (علیه السالم ) (علیه السالم ) توا

توانايى داد كه مردگان را زنده كند؛ و به محبوب خود، پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) 

توانايى داد كه ماه را دو نیم و مردگان را زنده نمايد و سنگريزه را به سخن آورد و مريضان را 

و در طبیعت دخل و تصرف نمايد. بلكه ھمان قدرتى كه در حال حاضر دارى و مى شفا دھد 

توانى در خواب يا عالم خیال تصويرھاى بزرگ و بسیارى را ايجاد كنى ، اگر اين تصاوير باقى 

مانده و بعضى از موانع خارجى نیز كه در مقابل اوست از بین برود، دقیقا مانند عالم واقعیات 

د. و اگر آنچه را كه در خواب مى بینى ، ھمیشگى ، و آنچه را كه در بیدارى خارجى خواھد بو
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مى بینى ، گاھى اوقات باشد، مطلب براى تو برعكس مى شد و مى گفتى : آنچه را در 

خواب مى بینم ، واقعیات خارجى و آنچه را در بیدارى مى بینم ، چیزھاى خیالى مى باشند. 

جھت كرم خداى متعال بعد از اينكه فھمیديم خداى متعال براحتى بنابراين از جھت توانايى و از 

مى تواند اين كار را انجام بدھد، اين ثوابھا ھیچ بعدى ندارد. عالوه بر اين كه مى بینیم چگونه 

با لطف و كرم خود با كفار رفتار كرده و با وجود كفر و انكار طوالنى و دشمنى آنان ، آنھا را از 

مند و نعمتھايى به آنان عطا كرده است كه واقعا غیر قابل شمارش بخششھاى خود بھره 

است . و وقتى با آنان اينگونه رفتار مى كند، با كسانى كه او را شناخته و به او ايمان آورده و 

 از او فرمانبردارى كرده اند، چگونه رفتار مى كند.

و وعظ او براى دين آنان ضررى وقتى واعظ ھمراه با بیان ثوابھا، عقلھاى آن را بعید ندانسته 

نخواھد داشت . واعظ بايد شنوندگان خود را بیمارانى كه مبتال به امراض معنوى مختلفى مى 

باشد دانسته ، خود را طبیب معالج ، و سخنان و موعظه ھاى خود را داروھا و معجونھايى 

 -ب در معالجه بیمارھا بداند كه مى خواھد آنان را با آن معالجه كند. بنابراين الزم است طبی

بطور كامل احتیاط كرده  -بخصوص وقتى كه بیماريھاى آنان متفاوت و معالجه آن مشكل باشد 

و مواظب باشد. به ھمین جھت بايد بیش از طبیب جسم و تن دقت نمايد. زيرا روح مھتر و 

 باالتر از جسم است . بھمین جھت نابودى آن جاويد و خطر آن بزرگ است .

موفقیت در اين مطلب مى تواند خود و اعمالش را در روز و شب به نگھبانان معصومش و براى 

(علیھم السالم )، با در نظر گرفتن اين كه اين روز يا شب در پناه كدامیك از آنان (علیھم 

السالم ) است تسلیم نمايد. و قبل از وعظ براى اين مطلب به درگاه خداوند دعا نموده و در 

يارى خواسته و بعد از حمد و ثناى الھى مختصرى » بسم هللا الرحمن الرحیم «آغاز وعظ از 

دعا نموده و از شیطان و نفس پناه جويد. آنگاه وعظ خود را آغاز و جلو اشتباھات خود را بگیرد. 

اگر اين كارھا را انجام داده و در تسلیم امور خود به خداوند و اولیايش راست بگويد قطعا 

فظ مى نمايد، سخن و وعظ او را مفید و مؤ ثر نموده و آن را نور و حكمت مى خداوند او را ح

 گرداند.

و بايد ھمت او محكم نمودن عقیده آنان در بزرگداشت امور دين بوده و دوستى خداوند متعال 

و پیامبران و اولیا را در دلھاى آنان قرار دھد و از نعمتھاى خداوند متعال و بزرگى او و سختى 

خشم و شدت عذابش خیلى بگويد. آداب و رفتار شايسته ، با خداوند متعال و پیامبران و 

نش را به شنوندگان آموزش داده و آنان را ترغیب به بى اعتنايى به شكوفه ھا، زيبايى دوستا

و آرايش دنیا نموده و آنان را از آن پرھیز دھد. از حاالت مراقبین و ترس آنان و عبادات و 

مراقبتھايشان و اشتیاق آنان به ديدار خداوند و لطف زياد و كرامتھاى فراوان و بخششھاى 

د به آنان بسیار بگويد. در خالل سخنانش ، با نرمى و مدارا و بیانى ساده و به بزرگ خداون
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پیامبران ، به حقیقت عقايد حقه اشاره ، و با بیانى لطیف و الفاظ معروف دينى كه  روش 

 اھلش با آن ماءنوس ھستند، اين حقايق را به اذھان نزديك نمايد.

 شب قدر

ست . شبى كه از ھزار ماه بھتر مى باشد. رواياتى از امور مھم در ماه رمضان شب قدر ا

داريم مبنى بر اين كه از ھزار ماه جھاد بھتر، و از سلطنت ھزار ماه بھتر، و عبادت آن بھتر از 

عبادت ھزار ماه مى باشد. و خالصه شب شريفى است كه روزى بندگان ، اجلھاى آنان و 

. شبى كه قرآن در آن نازل شد. شبى كه ساير امور مردم از خوب و بد در آن مقدر مى گردد

فرشتگان در شب قدر فرود آمده و «به نص قرآن مبارك است . در روايات اھل بیت آمده است : 

در زمین پخش مى شوند، بر مجالس مؤ منین گذشته ، بر آنان سالم مى كنند و براى 

در اين شب دعاى « و» مى گويند، تا آنگاه كه سپیده دم طلوع كند.» آمین «دعاھاى آنھا 

كسى رد نمى شود مگر دعاى عاق والدين ، قطع كننده رحم نزديك ، كسى كه شراب 

از پیامبر » كنز المواقیت «از » اقبال «در » بنوشد و كسى كه دشمنى مؤ منى در دلش باشد.

موسى عرض كرد: خداى من «(صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده است كه فرمودند: 

شدن به تو را خواھانم ، فرمود: نزديكى من از آن كسى است كه شب قدر بیدار  ! نزديك

شود. عرض كرد: خداى من رحمت تو را مى خواھم ، فرمود: رحمت من از آن كسى است كه 

در شب قدر به فقیرھا رحم كند، عرض كرد: خداى من ! جواز عبور از صراط را خواھانم ، 

ب قدر صدقه اى بدھد، عرض كرد: خداى من ! از فرمود: آن براى كسى است كه در ش

درختان بھشتى مى خواھم ، فرمود: اين مال كسى است كه در شب قدر سبحان هللا بگويد، 

عرض كرد: خداى من ! تو را مى خواھم ؛ فرمود: رضايت من از آنكسى است كه دو ركعت 

لیه و آله و سلم ) روايت شده و از ھمین كتاب از پیامبر (صلى هللا ع» نماز در شب قدر بخواند.

درھاى آسمانھا در شب قدر باز مى شود. بنابراين بنده اى در آن نماز «است كه فرمودند: 

نمى خواند، مگر اينكه خداوند متعال در مقابل ھر سجده اى درختى در بھشت براى او مى 

ى رسد؛ و در نويسد كه اگر سواره ، صد سال در سايه آن حركت كند به انتھاى سايه اش نم

مقابل ھر ركعت خانه اى از در و ياقوت و زبرجد و مرواريد، و در مقابل ھر آيه اى تاجى از 

پرنده اى از پرندگان بھشت ، و در مقابل » سبحان هللا گفتن «تاجھاى بھشت ، و در مقابل ھر 

انه ھاى ھر نشستن درجه اى از درجات بھشت ، و در مقابل ھر تشھدى باال خانه اى از باال خ

بھشت ، و در مقابل ھر سالم دادن ، لباسى از لباسھاى بھشت براى او مى نويسد. و آنگاه 

كه سپیده صبح بدمد، خداوند از دختران پستان برآمده ماءنوس و كنیزان خوش اخالق و 

خدمتكارانى جاويدان ، و بھترين پرندگان ، و بوھاى خوش ، و نعمتھاى خوب و تحفه ھا و ھدايا 

عتھا و كرامتھا، و آنچه نفس میل دارد و ديدگان از آن لذت مى برد به او عنايت مى و خل

 »فرمايد، و شما در آن جاويد ھستید.
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 مراتب شب قدر

از بعضى از روايات برمى آيد كه شب قدر مراتبى دارد. و شب قدرى كه در قرآن آمده است ، 

فته و پس از آن تغییر و شب قدرى است كه آخرين مراحل مشیت الھى در آن صورت گر

تبديلى انجام نمى شود. و نیز از بعضى روايات برمى آيد كه شب نیمه شعبان و نوزدھم و 

بیست و يكم و بیست و سوم ماه رمضان از شبھاى قدر بوده و شب آخر برترين آنھاست كه 

نامیده مى شود. و ھمین شب است كه مقدرات در آن تغییر مى كند. و با » جھنى «شب 

احتمال قوى شب بیست و ھفتم ماه رمضان نیز از شبھاى قدر است . و كسى كه مى 

خواھد احتیاط كند بايد در تمام اين پنج شب اعمال شب قدر را انجام دھد. و چون اين قول از 

 لحاظ مضمون و سند برتر از ديگر اقوال بود، بھمین جھت ساير اقوال را ذكر نكرديم .

 عا براى توفیق در آنآمادگى براى اين شب و د

سزاوار است كسى كه دين و نص روشن قرآن و روايات پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و 

آل معصوم او (علیھم السالم ) دارد، تمام سعى خود را جھت آمادگى براى اعمال اين شب 

اين شب مى بكار گیرد. از كارھايى كه در طول سال مى تواند انجام دھد، دعا جھت توفیق در 

باشد و اين كه بتواند در اين شب ، محبوبترين و پسنديده ترين كارھا نزد خدا را انجام داده و 

خداوند اين شب را براى او بھتر از ھزار ماه قرار داده ، و اعمال اين شب را باين شكل از او 

را بپروراند؛ در اين شب ،  قبول نموده و آن را با باالترين درجات براى او ثبت ، و تا روز ديدار او آن

نام او در گروه مقربین نوشته ، و شناخت ، محبت ، نزديكى ، پناه ، رضايت و خیر خود ھمراه 

با عافیتش را نصیب او گردانیده ، و بگونه اى از او راضى شود كه خشمى بعد از آن نبوده ، و 

شده ، و او را با آنان در پیامبر و امامان بخصوص امام زمانش (علیه السالم ) از او راضى 

، نزد سلطان مقتدر جاى داده و در بذل تمام توانايى براى فرمانبردارى و »صدق «مجلس 

 بدست آوردن رضايتش ، او را موفق ، و عاقبت او را نزديكى و رضايتش قرار دھد.

ه در از كارھايى كه مى تواند بوسیله آن تمام سعى خود را در اين شب بكار گیرد، اين است ك

طول سال براى اين شب آماده شده و مقدمات عبادت را فراھم نمايد. مثال مكان و لباس 

مناسب و عطر و صدقه اى را تھیه و مضامین لطیفى را براى مناجات با پروردگار و كلمات 

برانگیزنده اى را در خطاب آقايان و نگھبانان و حامیانش انتخاب كند. و میھمانان مخصوصى را 

 ب با اين شب مى باشند، و چند فقیر را براى صدقه دادن در نظر بگیرد.كه مناس

گمان مى كنم اگر يكى از سالطین دنیا كسى را در روز مخصوص به میھمانى دعوت نموده و 

شخص بزرگى را دنبال او بفرستد، و آنگونه كه خداوند با تو رفتار كرده است او نیز در دعوت 

كه اعیان و اشراف و پادشاھان حضور  -مقابل حضور او در مجلس  خود با او مھربانى كرده و در
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و رعايت آداب آن ، به او وعده اعطاى خلعتھاى گرانبھا و امالك پرارزش و وسیع و  -دارند 

فرمانھاى حكومت و سلطنت داده و به او بگويد ھر قدر در انجام كارھاى كمى كه در اين 

و را از عطايا و احسان خود بیشتر بھره مند مى مجلس بايد انجام دھد، دقت كند سلطان ا

كند، از اشتیاق حضور در اين مجلس قالب تھى كرده و براى آمادگى حضور در چنین مجلسى 

شريف و اين مقام واال تمام توان خود را بكار گرفته ، در طول سال اين مطلب را فراموش نكرده 

براى چنین روز بزرگى آماده مى نمايد بگونه  ، در تمام حاالت با جديت به آن پرداخته و خود را

اى كه اھل سعى و تالش نمى توانند اينطور عمل كنند. و باندازه اى مواظب است و دقت مى 

كند كه انسان را شگفت زده مى كند. و آنگونه كه بايد و دوست در مقابل دوست انجام مى 

 دھد ادب را رعايت مى كند.

اجابت مى كنى ؟ سلطان سالطین ، خداى خدايان و حاكم اى عاقل ! چگونه اين دعوت را 

آسمانھا و زمین تو را به اين میھمانى دعوت نموده و براى اين دعوت فرشتگان بزرگوار و 

پیامبران و رسوالن و بھترين مردم را فرستاده و با جانشینان معصومش آن را تاءكید كرده است 

 و رگ داشته است ؛ ھر شبى با دعوتھايى مخصوص . و آنگاه تو را با فرشتگان دعوت كننده بز

لطفھا و كرامتھايى عالى . در مقابل اخالص يك شب تو نعمتھاى جاويدى به تو وعده داده 

است كه نه چشمى مانند آن ديده و نه گوشى شنیده و نه در دل انسانى خطور كرده است 

تو وعده داده كه عقل تو حتى از  . نور، زيبايى ، سرور، سلطنت ، دارايى ، و شادمانیى را به

تصور گوشه اى از آن عاجز، و انديشه ات در آن سرگردان است . نزديكى ، پناه و شادمانى 

ديدار خود را به تو وعده داده است كه عقل انسانھا و فھم علما و انديشه حكما از درك آن 

 ناتوان است .

ه اى كه شايسته است تالش نموده و از برادرم ! آيا بخاطر آمادگى براى اين مجلس ، بانداز

رستگاران خواھى شد يا با غفلت خود اين فرصت را از دست داده و از جمله ورشكستگان 

خواھى بود؟ يقین داشته باش اگر از اين كرامت غفلت كرده و با كوتاھى خود آن را از بین 

اند ببینى ، به حسرتى ببرى و در روز قیامت آنچه را كه ديگران با سعى كامل به آن رسیده 

دچار مى شوى كه آتش جھنم و عذاب دردناك در مقابل آن كوچك است . و بھمین جھت در آن 

افسوس كه جانب خدا را رعايت ننموده و در «روز با ورشكستگان پشیمان صدا مى زنى : 

در حالى كه پشیمانى » حق خود ظلم و تفريط نمودم و وعده ھاى خدا را مسخره نمودم 

 ى نداشته و درھاى توبه و جبران بسته و آثار اعمال و نتايج آن آشكار شده است .سود

بنابراين قبل از اين كه بخاطر كوتاھى و از بین بردن فرصتھا مالمت شوى خود را سرزنش كن . 

و قبل از اينكه به تو بگويند: چرا كرامت پروردگار جھانیان را كوچك شمردى ؟ خود اين مطلب را 

گیر. و خود و سرمايه ات را حسابرسى كن ، قبل از اين كه به حساب تو رسیدگى در نظر ب
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شده و بجاى كرامت و سلطنت ، به خوارى و پستى برسى . سرمايه اى كه اگر باقى مى 

ماند به باالترين سودھاى تجارت در روزھاى سختى و نیاز مى رسیدى . سزاوار است وقتى 

ه رسیدن به كرامتھايى كه در اين شب براى او مھیا كه شب قدر نزديك مى شود شوق او ب

شده است افزون گرديده ، كرامت مقام باال و مجلس حضور پروردگار جھانیان و تقديس خداوند 

آسمانھا و زمین ، و اعمالى را كه با حال و اخالص و حضور و رقت و صفاى او و رضايت مواليش 

ين مورد از خداى متعال كمك گرفته و از مناسبتر است ، براى شبش انتخاب كرده و در ا

 يارى بجويد. -درود خدا بر آنان  -خلفاى او 

 انتخاب عمل براى اين شب ، تفكر و ياد خدا

اگر فھمید چه عملى مناسبتر است كه به ھمان عمل مى كند. و اگر ترديد پیدا كرد، بايد 

خواب آلود يا سیر يا گرسنه  استخاره كند. بعد از تعیین وقت ذكر، وقت مناسبى را كه در آن

نبوده و موانع ديگرى نیز نداشته باشد، بايد براى تفكر معین كند. نیز بايد تمام سعى خود را 

چیزى ، حتى امور مباح ، او را از ياد خدا بازنداشته و در نمازھا و  بكار گیرد كه در شبش 

 مناجاتش به غیر آن حتى مستحبات فكر نكند.

در نماز به ساختن مسجد و آب كشیدن آن يا صدقه دادن فكر كند غافل  زيرا كسى كه مثال

است . حتى در حال ايستادن نماز در ياد اجزاى آن بودن غفلت است . و بايد در ھنگام عمل 

فقط سعى كند كه قلب او از حقیقت كارھايى كه انجام مى دھد و ذكرھايى كه مى گويد 

اين مطلب برسد، مى تواند قبل از انجام عمل  غافل نباشد. و براى اين كه براحتى به

مختصرى درباره آن فكر كند و آنگاه عمل را انجام دھد. و اگر ھنگام قرائت و ذكر از آن غافل 

شد بايد آن را تكرار كند. مثال وقتى مى خواھد رو به قبله بايستد، مى تواند اجماال درباره 

ه مى خواھد بايستد ابتدا درباره حقیقت آن كه معناى رو به قبله نمودن بینديشد. و ھنگامى ك

ھمان ايستادن براى اداى حق بندگى است انديشیده و فكر كند كه ايستادن بر روى دو پا 

اشاره به ترس و امید بخاطر پذيرفته شدن عبادت يا عدم آن است . و بھمین ترتیب ...، حتى 

معناى آن را اجماال در » حمن الرحیم بسم هللا الر«قرائت و ذكرھاى نماز. مثال قبل از گفتن 

نظر آورده و آنگاه آن را بگويد. و اگر در اثناى قرائت آيه اى غفلتى براى او پیش آمد بايد آن آيه 

 را تكرار كند.

 توسل به نگھبان اين شب

بر چنین عمل كننده اى الزم است در اول شب خیلى به نگھبان آن شب كه از معصومین 

(علیھم السالم ) است ، توسل جسته و او را شفیع خود قرار دھد. و در اين ھنگام توفیق در 

اعمال و احوال را كه به آن احتیاج دارد ذكر نموده و تالش كند با الفاظى كه براى درخواست 
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مى گويند، رحمت و رقت را جلب كرده و مھربانى و كرامت را برانگیخته و ترحم و شفاعت 

ابرھاى جود و كرم و بخشش را بباراند. و با دست آنان عقل و نفس و قلب و صفات و اعمال و 

تمام وجودش را به مواليش تفويض و واگذار نموده ؛ و در طول شب نیز مواظب باشد كارى 

و اگر بتواند حتى تفويض خود را نیز واگذار كند، قطعا رستگار  مخالف با تفويض ، انجام ندھد؛

 شده است .

اشتباه كرده ،  ولى خیلى اتفاق مى افتد كه انسان مراقب نبودن و بى مباالتى را با تفويض 

آن پلید او را فريب داده و با نادانى او را ھالك مى كند. بنابراين تا زمانى كه با علوم الھى 

كه به تفويض رسیده است ، نبايد مطمئن شود و براى اطمینان بايد ببیند كه  بخوبى نفھمیده

حال و مرادش در آنچه كه تفويض نموده با يكديگر موافق ھستند يا نه . زيرا يكى از عالمات 

صحت تفويض قبول آن ، و يكى از عالمات قبول نیز آن است كه خداوند متعال ، امورى را كه 

 ده است ، بخوبى و باالتر از آرزوى بنده سرپرستى كند.بنده به او تفويض نمو

 روشى براى ايجاد رقت قلب

از كارھايى كه باعث برانگیختن رقت و بوجود آمدن گريه و ترسى كه از جھت بزرگى خداست 

مى شود، مى توان از بستن دست به گردن ، پوشیدن لباس مويین ، ريختن خاك بر سر، به 

ت بر خاك ، گذاشتن سر بر ديوار، راه رفتن و ايستادن ، فرياد زدن و خاك افتادن ، گذاشتن صور

ساكت شدن ، در خاك غلت خوردن ، و خود را در روز قیامت فرض كردن و آنگاه با آنچه درباره 

مالمت مجرمین وارد شده است ، خود را مالمت كردن نام برد. و سپس به سمت راست خود 

و شكل و لباس آنھا فكر كند، آنگاه به سمت » صحاب يمین ا«نگاه كرده و درباره وضع و حال 

فرض نموده و روى سیاه ، چشم كبود، » اصحاب شمال «چپ نگاه كرده و خود را يكى از 

دستان بسته آنھا، ھمنشینى آنان با شیاطین ، پوشیدن لباسھاى مسى گداخته و لباسھاى 

ر فرمان پروردگارشان ھستند در آتشین و حضور تمامى فرشتگان عذاب را در حالى كه منتظ

او را بگیريد، در غل و زنجیر كشیده آنگاه به دوزخ افكنید. «نظر آورد. آنگاه از صدور اين خطاب : 

 حذر كند.» آنگاه با زنجیرى كه طولش ھفتاد زراع است در كشید.

سپس صدا بزند: اى مھربانترين مھربانان ! اى ياور كسانى كه يارى مى خواھند! رحمت 

گسترده ات كجاست ؟ كجاست عطاياى فراوانت ؟ كجاست فضل بزرگت ؟ كجاست منت 

زيادت ؟ كرم تو كجاست ؟ اى كريم ! آنگاه گريه كرده و بردبارى و كرم بزرگ و فضل و احسان 

قديم و عفو و آمرزش عمومى او را در خاطر آورد. اگر در اين حال شیطان پلید سراغ او آمده و 

حمت پروردگارش ماءيوس گردانیده و به او بگويد: تو با اين گناھان و عیوب اھل بخواھد او را از ر

رحمت خود را براى متقین نوشته ام «رحمت خدا و نگاه لطف او نیستى ؛ زيرا فرموده است : 
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و تو باتقوا نیستى ، نبايد سخن او را قبول كند. حتى جواب او را نگفته و در جواب او با .» 

از كرم تو دور است كه از «نموده و بیشتر اظھار امیدوارى نموده و بگويد:  خداى خود مناجات

مانند من كه محتاج عفو و كرم تو بوده و با اولیائت به درگاھت توسل جسته ام روى گردانده و 

 .»بر چشم گريان و قلب خاشع و بدن خوار و متواضع من ترحم ننمايى 

خود را گسترده كرده و ھر مقام عالیى را كه در آنگاه امیدوارى خود را بیشتر و آرزوھاى 

شناخت و محبت ، نزديكى و منزلت ، و عمل و تقوى ، تصور مى شود، خواسته و بسیار گويد: 

اى كسى كه ھر چه بخواھد انجام مى دھد ولى ديگران نمى توانند اين كار را انجام دھند! «

و زيبا در نظر او بزرگ نیست ! اى اى كسى كه ھیچكدام از عطاياى بزرگ و كرامتھاى بزرگ 

 »كسى كه احسان ، چیزى از او كم نكرده و محروم نمودن چیزى بر دارايى او اضافه نمى كند.

خداى من ! اگر من سزاوار چیزھايى كه از تو درخواست «آنگاه براى تاءكید اين سخنان بگويد: 

شناختى كه به من  نمودم نیستم كرم تو شايسته آن و بیش از آن است . خداى من !

بخشیدى حكم مى كند كه چیزھاى بزرگ از تو بخواھم ؛ زيرا آنچه كه به اولیايت بخشیدى ، 

بخاطر شايستگى آنان نبود، مگر اين كه از فضلت اين شايستگى را به آنان بخشیدى ، زيرا 

ه مودى بخبر جز از جانب تو نیست . بنابراين ، آن شايستگى را كه از فضلت به آنان عنايت فر

 من نیز عطا فرما؛ با شايسته اجابت آنچه از تو خواستم گردم .

خداى من ! غیر از من كسانى را براى عذاب كردن مى يابى ؛ از قبیل دشمنان اولیايت و 

ستیزه گران با حضرت جاللت . ولى من كسى را غیر از تو نمى يابم كه به من اعطا نمايد. آيا 

تو بى بھره مى مانم ! تو به عذاب و منع من از رحمت خود با اين وجود باز ھم از كرم 

 احتیاجى ندارى ولى من نیازمند عفو و كرم تو مى باشم .

خداى من ! تو كسى ھستى كه از علمت سؤ ال نمى شوى ، و در قلمرو تو كسى با تو نزاع 

حد، و  نكرده ، و كسى به كار تو اعتراض نمى كند. تو تواناى بخشنده اى كه توانايى تو

بخشش تو پايانى ندارد. پس من را با قدرتت شايسته گردان و با بخششت بر من ببخش ، 

 اى بخشنده ترين بخشندگان !

خداى من ! دشمن تو و دشمن من آمده است تا مرا از دعاى تو محروم نموده و از رحمت 

گسترده ات محروم نمايد. ولى با فضل تو به سخنان او پشت كرده و با دستورات او مخالفت 

كردم . پس مرا در مقابل او با صادق گردانیدن امید و آرزويم به خودت ، يارى فرما. خداى من ! 

مى كه نسبت به مقدار بخشش و كرم و غنا و قدرت تو دارم ، يقین ندارم كه با شناخت ك

كسى از بندگانت را از عفو و فضل خود محروم نمايى حتى كفار را، مگر دشمنان اولیايت كه 

آنان را مورد ظلم و اذيت قرار دادند. و عقیده من درباره عذاب كفارى كه چنین نباشند، فقط 
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كتاب تو آمده و فرمايش پیامبرت مى باشد كه به كفار وعده مجازات  بخاطر تعبد به آنچه در

الزم نمى بیند كه  -ھمان چیزى كه با اعطاى آن ، بر من منت گذاشتى  -دادى و عقل من 

ذره اى آنان را عذاب كرده و به وعده ھايت در مورد عذاب آنان عمل نمايى . و بحكم عقل ، وفا 

در صفات پاكت نمى دانم و در مورد ھیچ چیز از عذاب يقین نكردن به وعده عذاب را، نقصى 

ندارم ، مگر اينكه از باب تعبد باشد. خداى من ! اينگونه درباره كفار و منكرين مى انديشم ، 

پس عقیده من درباره كسى كه به تو ايمان آورده چه خواھد بود؟ كسى كه دوستت دارد از تو 

ا داشته ، خواستار نزديكى به تو، و از كرم تو امیدوار فرمانبردارى نموده ، آرزوى فضل تو ر

 مطالب مھم و بزرگ است ؛ گرچه گناھكار بوده و از دستورات تو سرپیچى كرده باشد.

خداى من ! از بنده گناه و از آقا گذشت و كرم است ؛ بخصوص اگر خیلى باگذشت باشد. 

ست ولى اين اوقات خاص كه خداى من ! اين حكم عقلى كه عرض كردم در اوقات معمولى ا

آن را براى كرم خود ايجاد، با آن بر بندگانت منت گذاشته ، بندگان گناھكارت را به گذشت و 

آمرزش خود، و درخواست كنندگان را به اجابت و عطا فراخوانده و درھاى كرم و بخشش خود 

اجابت دعاھا و  را در آن گشوده ، عقلھاى ما بجز عقل و كرم و تبديل گناھان به خوبیھا و

اعطاى درخواستھا و كرامتھاى بزرگ ، متوقع چیز ديگرى نیست . و اين گمان ما به تو و كرم تو 

مى باشد؛ و خود بھتر مى دانى كه پیامبرت براى ما بیان نموده است كه با كسى كه به تو 

 .»خوش گمان باشد چه رفتارى دارى 

 ساير اعمال شب قدر

خوانده » شده كه در آن يك بار حمد و ھفت بار ((قل ھو هللا احدنمازى در شب قدر وارد  ۱(

گفته مى شود و سپس » استغفر هللا و اتوب الیه «مى شود و بعد از پايان نماز ھفتاد بار ذكر 

 حوائج از خدا خواسته مى شود.

صد ركعت نماز و خواندن دعاھايى كه در بین آن وارد شده از مھمترين امور مھم است .  ۲(

را مضامین آن برآمده از سینه امامان دين مى باشد كه عالمان به خدا ھستند. در اين ادعیه زي

علوم گرانبھايى است كه بجز پیامبران و جانشینان آنان كسى از آن آگاه نیست . دانشھايى 

از قبیل علم به خدا و صفات جمال و جالل و نامھاى نیك و مراتب فضل و حكمت عدل و 

 دب مناجات با خداوند متعال .مقتضاى كار و ا

الزم است در خالل خواندن اين ادعیه زنده دل بوده و با توجه آن را بخواند. و اگر بتواند از آنچه 

مى گويد، تاءثیر پذيرفته و اين مطلب را نیز در دعايش بخواھد، بايد به او تبريك گفت . زيرا اگر 

فقط مضامین آن در انسان مؤ ثر باشد، عاقل اين ادعیه ثواب و پاداشى از جانب خدا نداشته و 

بايد روح و جان خود را براى بدست آوردن آن فدا كند. چه رسد به اين كه خداوند براى ھر حكم 
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و حتى ھر حرفى از آن جواب و نورى آماده نموده است كه جھانیان نمى توانند قیمتى بر آن 

 بگذارند.

يد تاءمل نموده و آن را درك كند. و اگر اين مقدار ھمچنین بايد درباره معنى كلماتى كه مى گو

نیز نمى تواند بھتر است به جاى خواندن اين دعاھا بر مصیبت خود و مجازات خدا بخاطر آن ، 

درباره اھل » انا ہلل و انا الیه راجعون ، چه مصیبت و چه مجازات بزرگى «گريه كرده و بگويد: 

آنان در نزد خداوند باال رفته و كالم آنان را مى  دعاى«آخرت ، در حديث قدسى آمده است : 

شنود. فرشتگان به واسطه آنان خوشحال مى گردند... پروردگار باندازه اى دوست دارد دعاى 

 »آنان را بشنود كه مادرى فرزند را.

بنابراين اى فقیر! در مورد دعايى كه بدون حضور قلب مى خوانى ، انصاف بده . آيا دوست 

الى كه خدا مى بیند كه زبانت او را خوانده و دلت با دنیا سخن مى گويد، دعايت دارى ، در ح

به خداوند برسد! دنیايى كه درباره آن آمده است كه دشمن خدا و دوستان اوست و مى 

خواھد با شكوفه ھاى اين دنیاى فانى ، تو را از خداوند دور نمايد. آيا عاقل مى تواند مصیبتى 

 صور كند.بزرگتر از اين را ت

خواندن دعاى گشودن قرآن و قرآن را روى سر گذاشتن ؛ باين نیت كه عقل و انديشه او با  ۳(

اين عمل تقويت شده و با دانشھاى قرآن كامل شود و نور عقل با نور قرآن ضمیمه گردد. و 

 ساير نیتھايى كه مناسب با اين عمل است .

 زيارتھايى كه وارد شده است . زيارت امام حسین (علیه السالم ) با بعضى از ۴(

 خواندن سوره روم ، عنكبوت و دخان در شب بیست و سوم . ۵(

دعايى كه سید از بعضى از  خواندن دعاھايى كه در اين شبھا وارد شده است ؛ بخصوص  ۶(

اللھم ان كان الشك فى ان لیلة القدر فیھا او  كتابھاى كھن نقل نموده و اول آن چنین است :

خداوندا! اگر در اين كه  مھا واقع فانه فیك و فى وحدانیتك و تزكیتك االعمال زائل ؛فیما تقد

شب قدر، امشب يا شبھاى پیش از آن است ، شكى ھست ، ولى در مورد يكتايى تو و اين 

كه اعمال را پاكیزه مى نمايى شكى نیست . و اگر توانست معنى از بین رفتن شك در خدا و 

 ھمین پاداش براى عبادت آن شب براى او كافى خواھد بود.يكتايى او را بفھمد، 

يا باطنا فى «دعاى كوچكى كه سید از امام سجاد (علیه السالم ) روايت نموده و اول آن  ۷(

مى باشد. دعايى كه در يكتا دانستن خداوند كامل مى باشد و اگر وجود ائمه » ظھوره 

با اين گونه دعاھا پرده از يكتايى خدا  (علیھم السالم ) ھیچ نفعى نداشت ، مگر ھمین كه
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برداشته ، و ما را از اين مطلب آگاه نمودند، الزم بود مؤ من تمام وجودش را فداى اين عمل 

آنان نمايد. و حتى فدا كردن تمام وجود خود را ناچیز شمرده و خود را ناتوان از اداى شكر 

 نعمتھاى آنان ببیند.

بت قرار داده ، و در آن ساعت علم پروردگارش را به ) ساعتى از شب را مخصوص مراق۸(

بدحالى او و قدرتش را بر نجات دادن او، فضل و بخشش و كرم او را در نظر گرفته و سپس با 

 امیدوارى ، بر در بخشش و كرم او چشم دوخته و در انتظار رحمت و بخشش او باشد.

 بستن وسوسه ھاى شیطان

د كه خوشا بحالش ، و اگر عمل نكرد مبادا شیطان او را اگر مراقب به آنچه گفتیم عمل كر

وسوسه كرده و بگويد: تو! آنگونه كه شايسته توست عمل را انجام نمى دھى ، بنابراين ، اين 

كار اندك نیز فايده اى نداشته و نبودش بھتر از وجودش مى باشد. زيرا اگر به اين نداى 

ز داشته و او را با غفلت ھالك مى نمايد. ولى اگر شیطان گوش دھد او را از ساير اعمال نیز با

ھمان عمل را كه قصد دارد، انجام بدھد گرچه عمل كمى نیز باشد، ممكن است نور اين عمل 

كم ، نور ديگرى را براى عمل بوجود آورده و او را موفق به انجام عمل ديگرى گردانده و آنگاه در 

 تمام اعمال موفق باشد.

صدى ندارد، مگر اين كه انسان را از خدمت نمودن و عبادت مواليش باز خالصه شیطان ھیچ ق

دارد بنابراين اگر از او فرمانبردارى نمايد در دل او تاريكیى بوجود مى آيد كه سبب قطع يارى او 

گرديده و موجب مى شود تا عبادت ديگرى را نیز ترك كند تا جايى كه يارى خداوند كامال قطع 

ويد دچار شود. مگر اين كه عنايت خدا شامل حالش شده و از شده و به ھالكت جا

فرمانبردارى شیطان دست بردارد، دلش با مخالفت با او روشن شده و آنگاه به توفیق كاملى 

 برسد.

سالك نبايد ھیچ عمل خیرى را اگر چه بسیار كوچك باشد، كم شمرده و بخاطر كم بودن آن را 

یچ عمل خیرى را نیز نبايد بزرگ بیند، چون گرفتار عجب مى ترك نمايد كه زيان خواھد ديد. و ھ

گردد. نیز اگر نمى تواند آن را انجام بدھد بمقدارى كه مى تواند آن را انجام داده و بعد از انجام 

، آن را در مقابل خدا كوچك ببیند. زيرا بنده ھر عملى را كه انجام بدھد و آن را كوچك بداند، 

سته و شايد ھمین مطلب باعث شود كه خداوند متعال آن را قبول كند. خداوند آن را بزرگ دان

و ھنگامى كه عملى قبول شد كمى آن اھمیتى نخواھد داشت . چون اگر خداوند عملى را از 

بنده اش قبول نمايد، گرچه كم باشد، پاداش زيادى به او خواھد داد. و اگر آن را قبول نكند، 

؛ گرچه زياد باشد. زيرا خداوند عمل كم آدم را قبول و اعمال فايده اى براى او نخواھد داشت 

 زياد ابلیس را رد نمود.
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باشد. زيرا اين عجب  بنابراين بنده نبايد ھیچ عملى را بزرگ ببیند. گرچه عبادت جن و انس 

است و عجب انسان به عملش ، ثواب آن را از بین مى برد. بلكه نور آن را به تاريكى تبديل 

و نیز نبايد عمل كم را كوچك بداند؛ زيرا ممكن است قبول شده و تبديل به عمل مى كند. 

 بزرگى شود.

 تفاوت قضاوت در مورد عمل خود و ديگران

آنچه درباره دقت در مراتب اخالص و صدق در آن گفتیم فقط در مورد عمل خود انسان است تا 

مانند معدوم بداند بلكه آن را گناه به از خود قانع نشود مگر به خالص صادقانه و غیر خالص را 

شمار آورده ولى نبايد اينگونه اعمال را از ديگران ، مانند معدوم يا گناه به حساب آورد. زيرا اگر 

اعمال ديگران را بخواھد اينگونه بداند، نه تنھا فايده اى نداشته بلكه باعث ترك عمل و بستن 

 دِر صالح و خیر مى گردد.

با اين مالك با ديگران برخورد كند. بلكه بايد با بندگان خدا به مالك ظاھر عملشان بنابراين نبايد 

، و حتى باالتر، با ترازوى فضل خداوند، برخورد نموده ، و گمان كند كه اعمال ناقص و مخلوط 

مردم بھتر بوده و مورد قبول خداوند است . و امیدوار باشد كه از فضل خدا و قبول او محروم 

د، گرچه اعمال آنھا ناقص و ناخالص باشد. و بعید نشمرد كه خداوند دعاى بندگانش نمى شون

و با عفو  -را فقط بخاطر شكل دعا قبول كند. گرچه اين دعا جز جنبانیدن زبان چیزى نباشد 

عالى خود با آنان معامله كند. و مبادا انسان كسى را از رحمت خدا ماءيوس نموده يا باعث 

ا نیاورد؛ گرچه عمل او مخلوط با تیرگى باشد. شايد اگر ھمین شكل عمل شود اعمال را بج

ترك نشود گاھى اوقات با بعضى از عنايات الھى ھمراه باشد و باعث ايجاد روح و حقیقتى در 

آن عمل شود و در روشن شدن قلب مؤ ثر باشد؛ بگونه اى كه بكلى عمل او عوض شود و 

لب بوده و آنگاه ھمراه با رستگاران ، رستگار گردد. و بیشتر و يا ھمه اعمال او با حضور ق

گمان نمى كنم خداوند او را رد نموده و او » يا هللا «خالصه اگر فردى لوطى در مستى بگويد: 

 را اجابت نكند.

 دعايى در شب بیست و ھفتم

از زيد بن على روايت شده است كه گفت : در شب بیست و ھفتم ماه رمضان شنیدم پدرم 

اللھم ارزقنى التجافى عن دار الغرور و  ه السالم ) از اول شب تا آخر آن عرض مى كرد:(علی

خداوند آرام نگرفتن در سراى  االنابه الى دار الخلود، و االستعداد للموت ، قبل حلول الفوت ؛

فريب ، بازگشت به سراى جاويد، و آمادگى براى مرگ را قبل از آمدن آن نصیبم فرما. اگر 

 معنى اين دعا را تصور كنى ، اين دعا را بسیار خواھى خواند.بتوانى 
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 توضیح سراى فريب بودن دنیا

در توضیح معناى اين دعا مى توان گفت : آنچه قرآن كريم ، روايات آل محمد (صلى هللا علیه و 

آله و سلم ) و مكاشفات اھل يقین بر آن گواھى مى دھد اين است كه دنیا سراى فريب بوده 

در آن است آنگونه نیست كه ديده مى شود. بلكه صفات موجودات اين عالم كه ديده يا  و آنچه

مى گردد، نظیر منظره اى است كه از سراب ديده مى شود؛ و ماھیت آن آنگونه كه  حس 

ديده مى شود نیست ؛ و به ھمین جھت آن را سراى فريب نامیده اند. و اگر قبول اين مطلب 

د از خود بپرسد كه آيا خطاى حس را قبول دارى ؟ و در صورت براى كسى سخت باشد باي

قبول كردن خطاى حس از خود بپرسد چه فرقى بین خطاى حس و عدم خطاى حس وجود 

دارد و در صورتى كه بین آنھا فرقى وجود نداشت بايد بگويیم : ممكن است در جايى كه فكر 

كان خطا در تمامى حواس ثابت مى كنیم حس خطا نداشته ، خطا داشته باشد. و وقتى ام

شد، وقوع خطاى حواس با رواياتى كه به اين مطلب تصريح مى كند ثابت مى گردد. تعدادى از 

اين روايات دل بر سخن گفتن جمادات ھستند در حالى كه حس آن را منكر است . تعدادى از 

خن گفتن ، باغ و آنھا درباره حالتھاى قبر كه عبارتند از ايستادن ، فرياد زدن ، آتش ، س

نعمتھاست كه باز ھم حس آن را انكار مى كند. و تعدادى ، دال بر وجود فرشتگان و دخل و 

تصرف آنھا در اين عالم ھستند. و تعدادى داللت مى كنند بر اين كه روزى تمام مخلوقاتى كه 

اين روايات  در اين عالم است ، از قبیل جماد و نبات و حیوان از عالم ملكوت مى آيد. و تمامى

 دال بر وجود چیزھاى زياد و عوالم بسیارى ھستند كه حس آن را انكار مى كند.

بھر صورت اين عالم سراى فريب نامیده مى شود چون با شكلھايى كه حقیقتى نداشته و با 

حقايقى كه شكلى ندارد اھل خود را فريب مى دھد. ذاتیات آن مانند اعراض و واقعیتھاى 

سراب است . چیزھايى كه در آن ثابت ديده مى شوند در واقع غیر ثابت و خارجى آن مانند 

چیزھايى كه اھل دنیا درباره حقیقتھاى آن مى گويند و اوصافى كه براى آن ذكر مى كنند 

واقعیتى ندارند. و ھر چیزى كه به اقتضاى اين عالم بوجود مى آيد در غیر اين عالم حكم به 

ند. و ھر چه در آن است فريب ، توھم و خیال است . و مؤ محال بودن واقعیت آن مى نماي

برداشته شد، ماھیت اشیاء ھمانگونه كه ھست براى او  منى كه حجاب ناسوت از ديدگانش 

تجافى عن دار الغرور؛ آرام نگرفتن در سراى فريب «جلوه گر خواھد شد. و از بین رفتن حجاب 

 نامیده مى شود.» ؛ بازگشت به سراى جاويدانابه الى دار الخلود«و آشكار شدن حقايق » 

 ترجیح جانب امیدوارى بر ناامیدى در چنین اوقاتى

در چنین اوقاتى كه خداوند در آن بیش از ساير اوقات درھاى رحمت خود را باز نموده ، بندگان 

را تشويق به ذكر، عبادت و دعاى خود نموده و الطاف خاص خود را براى آنان تضمین نموده 
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بنده مراقب بايد جھت امیدوارى را بیشتر در نظر گرفته و دستھاى آرزوى خود را به طرف است 

كرم خداوند و بخششھاى فراوان او دراز كند. ولى شیطان در اين اوقات اصرار در ترجیح جھت 

 ترس و ناامیدى دارد تا بدين وسیله مانع عمل بندگان گردد.

 پايان دادن شب قدر

اين شبھا را با توسل به حامیان  -ھا در مورد شبھاى شريف گفتیم آنگاه ھمانطور كه بار

معصوم (علیھم السالم ) سپردن عمل به آنان ، عرضه آن به خداوند با دستھاى آنان ، تضرع 

به درگاه آنان براى اصالح عمل و براى اين كه آنان به درگاه خداوند تضرع نموده تا او اين عمل 

اين شب را به پايان  -لح تبديل نموده و آن را پرورش دھد، ختم كند را قبول و آن را به عمل صا

 برساند.

 تالزم شرافت شب و روز

در روايات آمده است كه شرافت شب و روز مالزم يكديگر ھستند، به اين معنى كه اگر روز 

شريف شد، شرافت آن به شبش نیز سرايت مى كند و ھنگامى كه شب شريف شد، 

یز سرايت مى نمايد. بنابراين مراقبت از روزھاى اين شبھا با اخالص در شرافتش به روز آن ن

 عبادت الزم است ؛ ھمانگونه كه در شبھا الزم مى باشد.

 

 فصل يازدھم : اعمال شب آخر ماه رمضان

 اعمال مھمى در اين شب براى اھل بیدارى وجود دارد از قبیل :

 عملى براى قبول شدن اعمال ماه رمضان

قبول شدن اعمال ماه رمضان اين عمل وارد شده است : عمل شريفى كه سید براى  ۱(

از پیامبر » حسنى «از كتاب » جعفر بن محمد الدوريستى «از » اقبال «(قدس سره ) آن را در 

كسى كه در شب آخر ماه «(صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت كرده است كه فرمودند: 

در ھر ركعت يك بار فاتحة الكتاب و ده بار قل ھو هللا احد بخواند رمضان ده ركعت نماز بجا آورد؛ 

و در ھر  سبحان هللا و الحمد ہلل و ال اله اال هللا و هللا اكبر و در سجده و ركوع خود ده بار بگويد:

دو ركعت يك بار تشھد خوانده و سپس سالم بدھد؛ و در پايان ده ركعت نماز بعد از سالم 

بگويد و ھنگامى كه از استغفار فارغ شد سجده كند و در سجده » ر هللا استغف«دادن صد بار 

يا حى يا قیوم يا ذوالجالل و االكرام يا رحمن الدنیا و االخره و رحیمھما، يا اله االولین و بگويد: 
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قسم به كسى كه مرا بحق به  االخرين اغفر لنا ذنوبنا، و تقبل منا صلواتنا، و صیامنا و قیامنا

برانگیخت ، جبرئیل بنقل از اسرافیل و او از پروردگار متعال به من خبر داد كه : او پیامبرى 

سرش را از سجده برنمى دارد مگر اين كه خداوند او را آمرزيده ، ماه رمضان را از او قبول 

مى گذرد، گرچه ھفتاد گناه انجام داده باشد كه ھر كدام از آنان بزرگتر از  نموده و از گناھش 

ان بندگان باشد؛ و از تمام اھالى منطقه اى كه در آن است قبول مى كند تا اين كه گناھ

فرمود: اين ھديه ، مخصوص من و مردان و زنان امتم مى باشد و خداوند متعال آن را به 

 .»ھیچكدام از پیامبران و مردم قبل از من نداده است 

داوندى دارد، بايد اين نماز را بخاطر مؤ منى كه در پى اصالح مردم بوده و بھره اى از رحمت خ

خیر زيادى كه براى بندگان خدا دارد بخواند. عالمى كه در طول ماه براى ھدايت مردم و اصالح 

اعمال آنان در جايگاه وعظ نشسته بود چگونه مى تواند نسبت به اين عمل جزئى كه حتى 

كه بخوبى مى داند كه  باندازه يك جلسه وعظ نیز زحمت ندارد بى تفاوت باشد در حالى

موعظه ھاى او براى تمامى كسانى كه در مجلس وعظ او حضور پیدا مى كنند سودمند 

نیست ؛ چه رسد به اھل منطقه اش كه ممكن است گاھى جمعیت آن به چند میلیون نفر 

برسد. و نیز فايده وعظ براى آنان يك دھم فايده آمرزش و قبول تمامى اعمال اين ماه كه در 

 ت آمده نیست .رواي

روايات تسامح «اگر كسى بگويد كه روايت قطعى نیست . در جواب او بايد گفت : با تمسك به 

اين روايات را مانند » روايات تسامح «اين مشكل حل مى گردد. و اگر باز بگويد: فرض كن » 

مذكور  روايات قطعى گردانید، ولى از كجا يقین كنیم كه اين عمل قبول مى گردد تا به فايده

يقین پیدا كنیم ؟ در جواب مى گويیم : اين اشكال در وعظ نیز موجود است ؛ در حالى كه اين 

مشكل در اين عمل كمتر از وعظ مى باشد. زيرا اصالح نیت در وعظ از چند جھت مشكلتر از 

اصالح نیت در عبادت است . كه واضحترين آن ھمین است كه وعظ مناسب با دوستى مقام 

نین وعظ فقط در میان جمعیت كثیرى از مردم امكان پذير است كه موجب مشكل است ؛ ھمچ

 شدن اصالح نیت مى گردد.

 عملى از امام زين العابدين (علیه السالم ) در اين شب

از كارھاى مھم مطالعه مطالب و كارھايى است كه از امام زين العابدين (علیه السالم ) در  ۲(

مقام ، عبادت ، تالش زياد و عمل اوست . آنگاه ببیند كه  اين شب نقل شده و انديشیدن در

 خود با اين بدحالى ، مقام پست و كوتاھى در عبادت پروردگارش ، چه بايد بكند.

در كتاب اقبال از شیخ ابى محمد ھارون بن موسى التلعكبرى (ره ) و » قدس سره «سید ما 

صادق (علیه السالم ) شنیدم كه مى  او از محمد بن عجالن نقل كرده است كه گفت : از امام
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ھنگامى كه ماه رمضان مى آمد على بن الحسین (علیه السالم ) ھیچ غالم و «فرمود: 

كنیزى را نمى زند و اگر گناھى از آنان سر مى زد، آنان را مجازات نمى كرد و فقط پیش خود 

تا آخرين شب ماه  در كاغذى مى نوشت فالن كنیز روزى چنین و چنان كرد و تاءديب آنان را

رمضان به تاءخیر مى انداخت و در اين شب آنان را مى طلبید و گرد خود جمع مى كرد. آنگاه 

نوشته خود را آشكار كرده و مى فرمود: فالنى ! چنین و چنان كردى و تو را تاءديب نكردم آيا 

اقرار مى گرفت .  اين مطلب را بخاطر دارى ؟ مى گفت : بله فرزند رسول خدا! تا از تمامى آنھا

سپس در وسط آنان ايستاده و به آنان مى فرمود: با صداى بلند بگويید: على بن الحسین ! 

پروردگارت تمام اعمال تو را ثبت نموده است ؛ ھمانگونه كه تو تمام كارھاى ما را نوشتى . و 

ان كوچك و او نوشته ھايى دارد كه حقیقتھايى را كه بزيان تو است ، مى گويد و تمام گناھ

بزرگ تو را مى نويسد؛ ھمانگونه كه تو نوشته ھايى دارى كه حقیقتھايى را كه بزيان ماست 

مى گويد و تمام كارھاى كوچك و بزرگ ما را نوشته است . ھر عملى را كه انجام داده اى در 

 عفو پیشگاه او حاضر مى يابى ؛ ھمانگونه كه ما تمام كارھايمان را نزد تو حاضر يافتیم . پس

كن و ناديده بگیر، ھمانطور كه از سلطان مى خواھى تو را عفو كند. اگر از ما در گذرى ، او را 

با گذشت ، مھربان و بخشنده خواھى يافت . و پروردگارت به ھیچ كس ظلم نمى كند. پس 

على بن الحسین ! مقام پست خود را در پیشگاه پروردگار حكیم و عادلى كه به اندازه دانه 

ى ستم نمى كند در نظر داشته باش . كه اگر باندازه وزن ذره خردلى باشد خداوند آن را خردل

مى آورد و فقط خداوند را شاھد و حسابرس بدان . گذشت كن و نديده بگیر؛ تا پادشاه نیز از 

بايد گذشت كنند و نديده بگیرند، آيا دوست «تو نیز بگذرد و نديده بگیرد. خداوند مى فرمايد: 

 »د خداوند گناھان شما را ببخشد.نداري

اين كلمات را خطاب به خود مى گفت و به آنان ياد مى داد و آنان با او مى گفتند. و در حالى 

كه بین آنان ايستاده بود گريه مى كرد و مى گفت : پروردگار ما! ما را امر كردى كه از كسى 

و ھمانگونه كه فرمودى از كسانى كه به ما ستم روا داشته در گذريم . ما به خود ظلم كرديم 

كه به ما ظلم كردند گذشتیم . پس ما را عفو فرما. زيرا تو از ما و كسانى كه آنان را به عفو 

امر فرمودى ، به آن سزاوارتريم . و امر فرمودى گدا را از در خانه ھاى خود رد نكنید و اكنون در 

در آستانه و درت اقامت گزيده و حالى كه گدايان و فقیرانى ھستیم به سوى تو آمده و 

بخشش ، احسان و نیكى تو را خواھانیم . بدين وسیله بر ما منت گذار و ما را ناامید مگردان ؛ 

زيرا تو از ما و كسانى كه به اين كار امر شده اند، به اين مطلب شايسته ترى . خداى من ! 

ن . و با بخشش ، نیكى نمودى پس اكرام نمودى . بنابراين مرا كه از گدايان تو ھستم اكرام ك

 مرا از عطاياى خود بھره مند ساز.

آنگاه به آنان رو كرده و مى گفت : و شما را عفو كردم آيا شما نیز از من و بدرفتاريم مى 

گذريد؟ من پادشاه بد، پست ستمكار، و مملوك پادشاھى كريم ، باسخاوت ، عادل ، نیكى 
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ى گفتند: آقاى ما! تو و بديھايت را عفو كرديم . سپس به كننده و بخشنده ام . آنگاه آنان م

آنھا مى فرمود: بگويید: خداوندا! از على بن الحسین در گذر ھمانگونه كه ما را عفو كرد. و او 

را از آتش رھا كن ھمانگونه كه ما را از بردگى خارج كرد؛ آنان نیز ھمین را مى گفتند. آنگاه 

ردگار جھانیان ! برويد من شما را عفو و شما را آزاد كردم به مى گفت : خداوندا! آمین ، پرو

امید گذشت از خود و رھايى خودم . و آنان را آزاد مى كرد. ھنگامى كه روز فطر فرا رسید 

عطايايى به آنان عنايت نموده تا محفوظ مانده و از مردم بى نیاز شوند. و سالى نبود كه در 

 را آزاد نكند.شب آخر ماه رمضان حدود بیست نفر 

و مى فرمود: خداوند متعال در ھر شب ماه رمضان ھفتاد میلیون نفر را از آتش رھا مى كند كه 

ھمگى سزاوار آتش ھستند. و ھنگامى كه شب آخر ماه رمضان فرا رسد بتعداد ھمه كسانى 

مید كه در اين ماه رھا نموده است نجات مى دھد. و من دوست دارم خداوند مرا ببیند كه به ا

نجات خودم از آتش ، عده اى از كسانى كه مالك ھستند در سراى دنیا در راه خدا آزاد مى 

نمايم . ھیچگاه خادمى را بیش از يك سال كامل به خدمت نگرفت . زيرا اگر برده را در اول يا 

وسط سال مى خريد در شب فطر آزاد مى كرد و عده ديگرى را در سال بعد مى خريد و 

نمود. و تا زمانى كه به خداوند ملحق شد ھمینگونه بود. و نیز در حالى كه  سپس آزاد مى

ھیچ نیازى به سیاه پوستان نداشت تا با خريدن آنان نیازش را بر آورده سازد، آنان را مى خريد 

و ھنگام بازگشت از عرفات دستور مى داد آنان را از بردگى آزاد نموده و اموالى به آنان 

 »ببخشند.

اند، بايد خود را شبیه به امامش گردانیده و در شكل اين عمل بزرگ به او اقتدا نمايد كه اگر بتو

اين كار گواراى او باد. و اگر نمى تواند حتما باندازه اى كه مى تواند آن را انجام بدھد. و 

كمترين كارى كه در اين جھت مى تواند انجام بدھد اين است كه ستمھايى كه زن ، فرزند، 

نسبت به او روا مى دارند را ثبت كرده و در شب آخر ماه رمضان از آنان  ر و اجیرش خدمتكا

گذشت نمايد. و بھتر است آنچه را كه ثبت كرده است يك يك گفته و با پروردگار خود مناجات 

نمايد و بگويد: خداوندا! فالن بنده ات در فالن مورد به من ظلم كرد و من صبر كردم و... آنگاه 

خدايا! مى دانى به من ظلم كردند و فقط به خاطر ترس از تو از آنان انتقام نگرفتم .  بگويد:

باين امید كه تو نیز عذاب خود را از من باز دارى . بندگانت را امر به عفو نمودى . پس آنان را از 

عفو خود محروم مفرما كه شما به عفو شايسته تر از كسانى ھستى كه آنان را به عفو 

 ادى .دستور د

خدايا! به من توفیق دادى كه كسانى را كه به من ستم كردند ببخشم و بدين وسیله بر من 

منت گذاشتى . پس مرا از عفوت محروم مفرما. زيرا منت تو بجھت گذشت من از ديگران ، 

بزرگتر از منت گذشت تو از من مى باشد. و بخاطر اين منت بزرگ آن منت كوچك را ھم نصیبم 
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وندا! بنده ، مالك حقیقى نیست و حق مال مالك اوست . پس كسى كه به من بفرما. خدا

ستم كند حق تو را از بین برده و ھنگامى كه امر فرمودى كه او را عفو نمايم در حقیقت تو او 

 را عفو نمودى . پس آنگاه كه او را عفو مى نمايى از من نیز درگذر.

و درود مى فرستد بھتر از او جواب گويیم و خداوندا! دستور دادى كسى را كه به ما تحیت 

اكنون پاسخ بھتر اين است كه در مقابل اين عمل من كه بخاطر رضاى تو از كسانى كه به من 

نسوزانى و در مقابل امید من به عفو فراوان و فضلت بعد از  ظلم نمودند گذشتم مرا با آتش 

دين وسیله من را به درجات بلندى رسانیده عفو، گناھانم را به چند برابر نیكى تبديل نموده و ب

 و امیدم را ناامید نگردانى .

 آثار اين عمل

گرچه صرف قصد اين مطالب در دل مؤ ثر است ولى گفتن تمامى آن و انجام آن با اعضاى بدن 

 اثرات مخصوصى دارد از قبیل :

ام آن با (الف ھمانگونه كه عمل قلبى عبادتى قلبى محسوب مى شود، ھمانطور نیز انج

 اعضاى بدن عبادتى بدنى محسوب مى گردد.

(ب اين عمل باعث تاءثیر خاص و رقتى در قلب مى شود كه عمل قلبى بتنھايى اين اثر را 

ندارد. و نیز باعث انجام عملى ديگر مى گردد كه او نیز مؤ ثر بوده و بدين ترتیب فیض ادامه 

 پیدا مى كند.

انجام آن با اعضاى بدن ، باعث تاءثیر گذاشتن بر ديگران و الگو (ج اكتفا نكردن به كفار، بلكه 

گرفتن آنان و رواج اين سنت نیكو در میان جامعه مى شود. بھمین جھت اگر امام (علیه 

السالم ) فقط به عبادت قلبى اكتفا مى فرمودند اين مطلب به ما نمى رسید و نمى 

دن نیز بھره اى از نور عمل داشته و انجام توانستیم به آن عمل كنیم . و بطور كلى اعضاى ب

 عمل با اعضاى بدن باعث ايجاد نور ديگرى در قلب عالوه بر نور عمل قلبى آن مى گردد.

 محاسبه نفس

از كارھاى مھم اين است كه مانند شريكى كه در پايان كار با شريك خود تسويه حساب  - ۳

ا كه ھمان عمر، ايمان و بركات ماه مى كند، از نفس خود حساب كشیده ، و سرمايه خود ر

رمضان و نورھاى آن مى باشد را در نظر آورد؛ و ببینید آيا ايمان او به خدا، رسول ، كتاب و 

 حجتھاى او و روز قیامت بیشتر شده است يا نه ؟
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اخالق او كه از اين معارف سرچشمه گرفته ، چگونه است ؟ خوف و رجا، صبر، زھد، خلوت 

خدا و تفكرى كه باعث انس است ، شناختى كه محبت را بدنبال داشته و نمودن براى ذكر 

محبتى كه به رضايت ، تسلیم و توحید منجر شود، شرح صدر ناشى از نور شناخت در ديدن 

غیب و گشادگى قلب او در تحمل بالھا و حفظ اسرار، تا چه اندازه اى است ؟ چگونه در 

بازگشت كرده است ؟ آيا ماه رمضان و اعمال » اويدسراى ج«آرام نگرفته و به » سراى فريب «

 اين ماه تاءثیرى در اين امور داشته است يا نه ؟

در مورد افعال و حركتھاى اعضاى بدنش بینديشد. آيا ھمانگونه باقى مانده يا در اين مورد 

نسبت به حركتھاى زبانش ھنگام سخن  بیشتر به احكام الھى توجه نموده است ؟ بخصوص 

در مورد آنچه به او مربوط نبوده ، سخنان باطل ، دروغ ، غیبت ، تھمت ، تعرض به آبروى  گفتن

مؤ منین ، فحش ، اذيت ، و غیره . اگر ببینید كه تمام اين موارد ھمانطور كه بوده باقى مانده ، 

بر بايد بداند كه اين مطلب ناشى از كارھاى بد او در اين ماه پربركت بوده و تاريكى گناھانش 

فائق آمده است . زيرا ممكن نیست كه نورھاى  نورھاى اين شھر درخشان و روشنى بخش 

ماه رمضان ، شبھاى قدر و اين دعاھاى گرانقدر قلب او را روشن كند ولى باز ھم به گناه 

 سابق خود ادامه دھد.

و كسى كه چنین ضررى كرده است ، بايد از خطر دعاى رسول خدا (صلى هللا علیه و آله 

خداوند كسى را كه از ماه رمضان خارج شود و آمرزيده «سلم ) بترسد؛ آنجا كه مى فرمايد: 

زيرا يكى از سخت ترين مصیبتھا و بزرگترين بالھا ھمین است . بايد با يارى » نشود نیامرزد.

اى «و در حالى كه با زبان حال مى گويد:  -خدا، پناه آوردن به رحمت و رفتن به درگاه او 

كه به داد بیچاره مى رسى ھنگامى كه تو را بخواند و گرفتارى او را برطرف مى نمايى كسى 

خود را اصالح نموده ، بر گناھان خود گريسته و آثار اين اعتراف صادقانه را در خود ھويدا !» 

ھیچ خدايى بجز تو نیست تنزيه مى كنم تو را و منم كه ستمكارم «سازد و با زبان حال بگويد: 

«. 

از نشانه ھاى اصالح حال داشتن عالمت گناھكاران و ترس آنان و آمرزش خواستن از  يكى

خداى متعال باندازه گناھان مى باشد. و اگر نفس او كه عبادت به تنبلى نموده است ، نتواند 

او را براى بجا آوردن حق استغفار يارى كند، بايد از درى كه شیطان از آن در وارد شد و به مراد 

ید كه ھمان در ناامید نشدن است بر خداوند وارد شود. و باالخره بايد در آخر ماه تمام خود رس

چیزھايى را كه از دين خود ضايع كرده جبران نمايد؛ تا براى روز عید و ديدار با خداوند در اين روز 

 د.آماده شده و از فوايد آن محروم نشود. و بدين ترتیب به زيانى جبران ناپذير گرفتار نگرد

 وداع با ماه رمضان
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كار مھم ديگر وداع ماه رمضان و متاءثر شدن بخاطر جدايى از آن است . در اين رابطه  -)۴(

 دعاھا و مناجاتھايى پرارزش با ماه بزرگ خدا رسیده است .

 توضیح وداع با ماه رمضان

ت برايت مشكل اس -كه فاقد درك سخن ما و خداحافظى است  -»زمان «اگر خداحافظى با 

در اقبال مراجعه كن . و اگر به آن قانع نشدى اين مطالب را  -قدس هللا سره  -به جواب سید 

 بخوان .

زمان و مكان و ساير چیزھايى كه از قبیل حیوانات نیستند، گر چه در اين عالم به اين شكل 

توانايى  درك و شعورى ندارند ولى تمام آنھا در بعضى از عالمھاى باالتر داراى زندگى ، درك ،

سخن گفتن و بیان نمودن و دوستى و دشمنى مى باشند. و روايات بسیارى كه درباره احوال 

عالم برزخ و قیامت رسیده و نیز مكاشفات اھل مكاشفه اين مطلب را ثابت مى كند. تمام 

موجودات اين عالم ، قبل از بوجود آمدن ، در عالمھاى ديگرى بوجود آمده اند و موجودات در ھر 

المى شكل و خصوصیاتى مخصوص به آن را دارند كه با شكل و خصوصیات اين عالم فرق ع

 مى كند.

يكى از خصوصیاتى كه بعضى از عالمھاى برتر دارند اين است كه تمام موجودات آن زنده بوده 

و ھمانا «و داراى شعور مى باشند و شايد اين آيه ھم اشاره به ھمین مطلب داشته باشد: 

 زيرا فقط سراى آخرت را زندگى نامیده است ..» ھترين زندگى است سراى آخرت ب

رواياتى كه درباره سخن گفتن میوه ھا در بھشت و خوشحال شدن تخت و سرور او بخاطر 

تكیه زدن مؤ من بر آن وارد شده است نیز داللت بر حیات موجودات در عالم آخرت دارد و حتى 

 ن با مؤ من و كافر دارد.بعضى از روايات داللت بر سخن گفتن زمی

سخن گفتن سنگريزه در دست رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) كه از معجزات آن 

بزرگوار است نیز از ھمین قبیل است ؛ زيرا سخن گفتن آن در ملكوتش مى باشد. و اعجاز 

تى ) او رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فقط در رسانیدن سخن گفتن (با زبان ملكو

 به گوش مردم اين جھان است .

حتى تمام معجزاتى كه پیامبران و اولیاء از خود بروز داده اند، از قبیل به سخن واداشتن 

جمادات و زنده كردن آنھا، از ھمین قبیل است . زندگى عصاى موسى و پرنده عیسى يك 

الزم ديد اين زندگى را زندگانى ملكوتى و بر اھل اين عالم پوشیده بود و زمانى كه خداوند 
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وداع  براى مردم آشكار نمود. زمان نیز در بعضى از عوالم خود زنده و داراى شعور است . پس 

 با او و مخاطب ساختن او در عالم خودش چه اشكالى دارد!

مھم اين است كه وداع كننده بايد در اظھار غم و اندوه ھنگام وداع راستگو باشد؛ تا مبادا با 

اين ماه را به پايان برساند؛ گر چه چنین صداقتى فقط  -در چنین زمان گرانقدرى  -اق دروغ و نف

براى كسانى تحقق پیدا مى كند كه با اشتیاق و عالقه با نارضايتى و زحمت اين ماه را بسر 

 برده باشند.

بطور كلى غم در ماھیت وداع وجود دارد، و فقط كسى غمگین مى شود كه به ھمراه وداع 

خود عالقمند باشد و چنین كسى نه تنھا با او مخالفت نمى كند، بلكه آنچه را كه مورد  كننده

عالقه اوست بجا مى آورد. بنابراين اگر از آمدن ماه رمضان و روزه و عبادتھاى آن خوشحال 

باشى و به آن عالقمند بوده و نسبت به انجام اعمالى كه در اين ماه وارد شده ، با توجه و در 

معتقد باشى ، طبیعى است  -آنگونه كه بايد  -ت جدى و به كرامت ، فضل و فايده آن اين جھ

كه از جدايى آن غمگین شده و بسر آمدن آن براى تو سخت است . و در چنین صورتى اگر 

سالم بر تو كه  السالم علیك من قرين جل قدره موجودا و افجع فراقه مفقودابگويى : 

بودن و جدايیت فاجعه است ؛ راستگو خواھى بود. و نیز اگر در ھمراھى و وجودت گرانقدر و ن

نحن مودعوه وداع من عز فراقه فغمنا، و اوحش انصرافه عنا مناجات با پروردگار خود بگويى : 

ما با او مانند كسى كه جدايى از او سخت و رفتن او موجب وحشت است ، وداع كرده  فھمنا؛

اين ماه براى تو سخت  -پناه بر خدا  -واھد بود. ولى اگر و غمگین شديم . گفتار تو صادقانه خ

بوده و با سختى روزه و عبادتھاى آن را انجام داده باشى از باقى ماندن آن ناراحت باشى و در 

پايان ماه با چنین سخنانى با اين ماه وداع كنى ، ماه رمضان تو را دروغگو خواھد دانست و در 

خجالت نمى كشى ؛ به ھمراھى من راضى نبودى و من از سخنانت «جواب تو مى گويد: 

براى تو سخت بودم ؛ به خیرات و ھدايا و تحفه ھايى كه براى تو بود بى اعتنايى مى كردى و 

با اشتیاق و رغبت به استقبال من نیامدى ؛ با انس و عالقه مرا ھمراھى نكرده و مشتاق 

من خوشحال ولى با زبانت اظھار غم و  تمام شدن و جدايیم بودى و اكنون در قلبت از جدايى

در اين صورت اگر خداوند در جواب مناجات از تو روى گردانده يا بخاطر دروغ .» اندوه مى نمايى 

 گفتن و كوچك دانستن جناب قدسش تو را مجازات نمايد، چه حالى خواھى داشت !

داشته است آگاھى داشته اگر از مقام ماه رمضان نزد خدا و باندازه فضل و نعمتى كه براى تو 

باشى متناسب با نیكیھايى كه نسبت به تو انجام داده و رفتار كريمانه اى كه با تو داشته با 

آن برخورد خواھى كرد. و براى اين كه مقام اين ماه براى تو روشن شود، مى توانى آن را 

بیشتر شده و مقامت مانند میھمان بزرگوارى كه بر تو وارد شده بدانى كه با آمدن او سود تو 

باالتر رفته است ؛ ھمانگونه كه در روايات آمده است . اگر بدانى كه اين میھمان باعث نجات تو 
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از جھنم و رسانیدن تو به باالترين درجات نزديكى در بھترين مكانھاى صدر نشین بھشت 

والن و فرشتگان ھمراه با پیامبران و صديقین شده ، و تو را در مكان صدق ھمراه پیامبران و رس

مقرب خواھد نشاند، چگونه با اين میھمان برخورد مى كنى و از ھمراھى آن لذت مى برى و 

چگونه از او مراقبت كرده و خود، خانواده و تمام چیزھايى را كه براى تو عزيز است فداى آن 

داع مى مى كنى ! و چگونه از جدايى آن به وحشت مى افتى ! در اين ھنگام با حالتى با آن و

كنى كه سرور سجده كنندگان (علیه السالم ) با آن وداع نمود؛ و ماه رمضان نیز آنگونه كه با 

او وداع نمود با تو وداع خواھد كرد. و حتى بھتر از وداع تو با تو وداع مى كند و ھنگام وداع با تو 

باال بھتر و كاملتر از  باالتر از آنچه كه تو اظھار كردى ، اظھار مى كند. زيرا ھمیشه عنايت مقام

 مقام پايین است .

و اگر حال تو در تمام ماه يكسان نبود، يعنى گاھى از وجود ماه رمضان راضى ، از ھمراھى آن 

خوشحال ، با نورھاى آن نورانى ، از فیوضات پاك و بركات آن بابھره ، آگاه به فوايد آن ، 

دى در مراقبت آن ، از توشه ھاى آن شكرگزار نعمتھاى آن ، بیاد دارنده منت ھاى آن ، ج

بابھره و با اثرھاى بزرگ آن سعادتمند بوده ، و گاھى از اين امور غافل يا مخالف با مقتضاى آن 

باشد، بايد در آخرين شب با معذرت خواھى صادقانه و اظھار توبه و پشیمانى برخاسته از دل 

است كه كريمترين كريمان او را فرستاده  ، نه زبان ، او را راضى كنى . زيرا او مھمان بزرگوارى

تاءخیر او به تو برسد و با كمى سخنان لطیف در ھنگام معذرت خواھى ، از تو راضى خواھد 

 شد.

مصیبتى را كه در طول اين ماه بر خود وارد كرده اى مى توانى با پشیمانى صادقانه و آمادگى 

ا! با اين ماه و كرامت بزرگ كه كسى از خداي«كامل جبران كنى و با اين عبارت لطیف بگويى : 

مقدار آن آگاه نیست ما را بزرگ داشتى ولى ما آن را تباه كرديم . و ھمانطور كه بھتر از ھمه 

مى دانى بر خود ستم كرديم . شبھا و روزھاى اين ماه گذشت . اكنون عنايتى از عنايات تو 

ت بزرگ خود را فھمیدم . در حالى نصیبم گشته ، از خواب غفلت بیدار شده و مصیبت و جناي

كه اكنون به ھالكت نزديك شده ام ، در پیشگاه تو به بدكارى و تباه كردن اين كرامت بزرگ و 

قرار دادن خود در ھالكت جاويد و افسوس بزرگ ، معترف ھستم . اكنون چه كسى مرا از 

دارد رھا خواھد نمود!  عذابت نجات مى دھد! و چه كسى مرا از آثار اعمال بدم كه در دل قرار

با اين بد حالى و در میان ھالكت خود با يادآورى تو فھمیدم كه مرا به حال خود و غفلتم رھا 

را بر من نبسته اى . بنابراين از رحمتت نومید نمى گردم . زيرا غیر از » توبه «نكرده و دِر 

ردم زيرا بجز كافران كسى از بخشش تو نومید نمى گردد. و از رحمتت ماءيوس نمى گ

 زيانكاران كسى از رحمت تو ماءيوس نمى شود.
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پس با رحمتى كه بندگان ھالك شده ات را با آن نجات داده ، با قبولى كه با آن ساحران 

كه مھلت خواست و به  -فرعون را پذيرفته و با اجابتى كه فرعون و بدترين دشمنانت ، شیطان 

ه ، با قبول خود مرا بپذير و دعايم را در اين شب اجابت را اجابت كردى مرا نیز نجات د -او دادى 

كن و آنگاه گناھانم را به چند برابر اعمال خیر مبدل گردان ؛ نامم را در اين ماه مبارك از دفتر 

سیه روزان جھنم پاك ، و در دفتر رستگاران در بھترين جاى بھشت ثبت بفرما؛ و مرا به 

درود تو بر  -د ملحق فرما؛ بحق محمد و آل پاك او دوستان قديمى و برگزيدگان نزديك خو

 تمامى آنان باد.

 -خدايا! گناھان و كمى حیايم رويم را نزد تو سیاه كرده است . پس با روى نورانى آل محمد 

به سويت روى آوردم تا مرا قبول نمايى و پناھم دھى . خدايا! اين ماه  -درود تو بر آنان باد 

دوست ندارى كه میھماندار از میھمان خود پذيرايى نكند؛ گر چه سراى میھمانى تو است و 

میھمان از كسانى باشد كه پذيرايى نكردن از او، او را نابود نكرده و میھماندار از كسانى باشد 

كه احسان ، دارايى او را كم مى كند. و اگر تو مرا از پذيرايى خود محروم نمايى در پناه تو 

 »مى رسم ؛ اى كسى كه احسانش دارايى او را افزايش مى دھد!گرسنه مانده و به ھالكت 

 توبه

آنگاه توجه داشته باش كه با بازگشتى صادقانه ماه را به پايان رسانده و از اين پس با  -)۵(

 اھداف پروردگار و مواليت مخالفت نكنى .

 مناجات با نگھبان روز

ماه است ، با نگھبان روزت كه از  سپس در ساعات پايانى روز آخر، كه روز عرضه اعمال -)۶(

معصومین (علیھم السالم ) مى باشد با رعايت آداب تواضع و توسل ، مناجات نما. و آنگونه 

بگو كه محبت آنان را برانگیخته و باران رحمت و كرامت آنان بر تو ببارد. و با معذرت خواھى 

نما و با درخواستى تضرع آمیز بخواه اعمالى را كه در اين ماه انجام داده اى را به آنان واگذار 

كه با شفاعت و دعايشان اعمالت را اصالح نموده و با تضرع از خدا بخواھند كه با عفو فراوان 

خود آن را پذيرفته و به چندين برابر، اعمال خیر تبديل نمايد. و اگر امور مذكور را در آخر روز در 

رسنگى به پايان برسانى و با اين حال وارد سجده انجام دھى و اين ماه را با حال سجده و گ

شب عید شوى ، امید است به كرامتى از جانب خداوند متعال برسى كه باالتر از آرزويت 

 باشد.

 فصل دوازدھم : مراقبت شب عید فطر
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 حقیقت عید

عید زمانى است كه خداوند متعال براى جايزه دادن و بھره مند كردن بندگان از نعمتھا، آن را در 

میان روزھا انتخاب مى كند، تا براى گرفتن خلعتھا و عطايا جمع شوند و به ھمگان اعالم كرده 

است كه به درگاه او روى آورده و با اعتراف به بندگى و آمرزش خواستن از گناھان و عرضه 

ت و نیازھا و آرزوھايشان براى او تواضع نمايند. خداوند نیز در تمام اين موارد به آنان وعده اجاب

اعطايى باالتر از آرزوھايشان بلكه باالتر از آنچه در دل بشرى خطور كرده ، داده است . دوست 

دارد در چنین روزى به او خوش گمان بوده و جانب امیدوارى به قبول خداوند و آمرزش و عطاى 

 او را بر جانب ترس از رد و عذابش ترجیح بدھند.

عید غافل و سرگرم آرايش خود براى مردم و كف زدن و و ناامید ورشكسته در اين روز از معنى 

شانه كردن مو بوده و از امر مھم درخواست عطوفت و رحمت پروردگار غافل است . و بجاى 

انس در مجالس پاكان و خواص پروردگار جھانیان ، پیامبران و رسوالن و شھدا و صديقین ، با 

جاھاى بھشت را رھا و به طبقات جھنم چھارپايانى مانند خود خو گرفته و درجات بھترين 

چسبیده است . و باالتر، پناه خداى متعال و جبار آسمانھا و زمین را به چسبیدن به زمین و 

 عالم طبیعت فروخته است . چه ورشكستگى آشكار و بزرگى .

 خالصه خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه عبادت خود قرار داده و بندگانش را در روز عید فرا

 خوانده تا براى گرفتن جوايز و ھدايا جمع شوند.

 گروھھاى مختلف در برابر عید

 مردم در رابطه با عید به چند دسته تقسیم مى شوند:

عده اى روزه را تكلیفى بیش ندانسته و فقط با خوددارى از خوردن و نوشیدن و زنان ، خود  ۱(

گناھان حفظ نكرده و با دروغ و غیبت روزه را به ناراحتى مى اندازند. اما اعضاى بدن خود را از 

خود را نقض كرده و با تھمت ، افترا، فحاشى به خدمتكار و آزار او روزه خود را از بین مى برند. 

و در عین حال با كمال اطمینان خود را از فرمانبرداران مى پندارند. و گمان مى كنند كه بر 

كه با گناھان و نادانیشان نزد عاقالن رسوا شده  پروردگار جھانیان منتى دارند. ولى نمى دانند

و روزه آنان مورد قبول خداى خدايان قرار نمى گیرد. چنین كسانى اگر در عید به عنايت خداى 

بخواھند، شايد  گمان بوده و در مكان نماز گزاردن خود از پروردگارشان آمرزش  متعال خوش 

یز مورد آمرزش خود قرار داده و با فضل خود بعضى خداوند متعال ھنگام اعطاى جوايز آنان را ن

 از پاداشھاى خود را نصیب آنان نمايد.
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دسته اى نیز مى دانند كه اين خداست كه در تكالیف بر آنان منت داشته ، و روزه اى كامل  ۲(

است كه ھمراه با بازداشتن اعضاى بدن باشد. از اين رو مواظب اعضاى بدن خود نیز ھستند؛ 

ى خالفى از آنان سر زده و با بیم و امید مرتكب گناھى مى گردند. با ناراحتى روزه اما گاھ

گرفته و باندازه اى كه حال دارند مستحبات را بجا مى آورند. كارھاى خوب و بد را با ھم 

مخلوط نموده و با ترس و خجالت ، حیا و امیدوارى وارد عید مى شوند. خداوند آمرزش ، 

ان به كارھاى نیك را به آنان وعده داده و با عطاياى خود پاداش عبادتھاى پاداش و تبديل گناھ

 آنان را بطور كامل و بگونه اى كه باالتر از آرزويشان باشد، به آنان عنايت مى كند.

گروھى از روى عادت و غفلت روزه گرفته و در ماه رمضان نیز مانند ساير ماه ھا در غفلت  ۳(

شده و از روى عادت نیز وارد عید مى شوند. سرنوشت اين گروه ، بسر برده ، مرتكب گناھان 

به خواست خداوند بستگى دارد. ممكن است عنايت خدا شامل حال آنان شده و فقط بخاطر 

فرا رسیدن عید و يا بجھت كرامت بعضى از اعمال نیكوكاران آنان را مورد آمرزش خود قرار دھد، 

 اوند خارج نموده و به ورشكستگان ملحق شوند.يا بدى كردارشان آنان را از رحمت خد

دسته اى نداى خداوند را در اين ماه لبیك گفته و با تمام توان در مراقبت دستورات الھى  ۴(

تالش كرده و براى بدست آوردن رضاى خداى متعال در پى بدست آوردن تمامى خیرات 

به سبب آگاھى خود به ھستند و عبادات زيادى بجا مى آورند در حالى كه دلھاى آنان 

كوتاھى در شكرگزارى نعمت تشريف با اين ندا ترسان بوده ، و قدر منت خداوند متعال بر آنان 

، بخاطر اجازه به نزديكى به او و خدمت و عبادت او را مى دانند. خداونند متعال ھم خدمت 

ود آنان را پاداش مى آنان را قبول ، از سعى آنان تشكر مى كند و با كرامتھا و انواع عنايات خ

دھد؛ با ھدايتھاى بیشتر آنان را بزرگ داشته ، با نور قرب خود آنان را مى پوشاند و آنان را به 

 دوستان برگزيده اش ملحق مى نمايد.

گروھى نیز نداى خداوند متعال ، سختى گرسنگى و شب زنده دارى را براى آنان از بین  ۵(

با شادمانى و مستى با آن روبرو شده ، براى رفتن و  برده ، با اشتیاق و شكرگزارى ، حتى

مسابقه جديت بخرج داده ، با روح و عقل خود بخوبى خطاب خداى خدايان را اجابت مى كنند؛ 

براى از بین بردن حجاب با بذل جان ھمت كرده و با قرب به او به مراد رسیده و به پروردگار 

بخوبى پذيرفته ، نزديك كرده و در پناه خود، در  بندگان متصل شده اند. پروردگارشان آنان را

جايگاه صدق بھمراه دوستان و برگزيدگانش مى نشاند با جام لبريز خود آنان را سیراب كرده و 

به زيبايى ، نور، شادمانى و سرورى مى رسند كه كسى توان تصور آن را نداشته ، چشمى 

 آن را نديده و كسى از آن چیزى نگفته است .
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عبادتھاى آن مى باشد.  د زمان آشكار شدن آثار اعمال ماه رمضان و اعطاى پاداش روز عی

بنابراين كسى كه بخوبى از خداوند متعال در شب عید مراقبت نموده ، كوتاھى ھاى خود را 

در ماه رمضان ، در شب فطر جبران نمايد و خود را براى عید آماده كند و از بندگان صالح خدا 

ھمانگونه كه خداى متعال آنان را در روز عید قبول مى كند، او نیز پذيرفته ، و شود، امید است 

او را از الطاف خاص خود محروم ننمايد؛ و بعد از اعتراف به كوتاھى در عبادت و جبران آن ، 

خداوند او را مورد محاسبه دقیق قرار نداده و با او نیز مانند بندگان گرامیش و شھدا و صديقین 

 ه بخشش او ھستند رفتار كند.كه شايست

 اھمیت عبادت در اين شب

عبادت در اين شب بسیار مھم است . از امام سجاد (علیه السالم ) روايت شده است كه به 

.» اين شب كمتر از آن شب نیست «فرزندانش در مورد اين شب سفارش كرده و مى فرمود: 

م تصريح مى كند كه شب قدر نیست و منظور حضرت (علیه السالم ) شب قدر بود. با اين كال

. بنابراين الزم است عمل كننده در اين شب بیش از شب قدر جديت نمايد. زيرا اين شب 

عالوه بر اين كه باين جھت شرافت دارد وقت پاداش و آخر كار نیز بوده و بھمین جھت احتیاج 

 به جديت زياد دارد.

 

 اعمال شب عید

از جستجوى ماه و ديدن آن ، خواندن دعايى است كه )مھمترين كارھا در اين شب بعد ۱(

ھنگام ديدن ماه خوانده مى شود و در صحیفه سجاديه آمده است و نیز سالم و تضرع كامل 

به نگھبان شبش كه از معصومین (علیھم السالم ) است و توسل به آنان جھت جديت ايشان 

ن و خود، دل ، روح ، ضمیر، ظاھر، در اصالح اعمال اين ماه او. ھمچنین بايد اعمال ماه رمضا

باطن ، تمامى وجود و جزء جزء وجود خود را تسلیم آنان نموده و از آنان بخواھد كه واسطه 

 شده و از خدا بخواھند او را تا رمضان آينده و تمامى عمر موفق بدارد.

نواقصش  بوده و تمام بطور كلى قصد او در اين توسل اصالح تمام مفاسد ماه ، سال و عمرش 

را كامل نمايد. بايد در تملق گفتن و لطیف نمودن معانى تضرع ، توسل و تسلیم خیلى جديت 

كرده و امیدوارى كامل خود را به پذيرش آنان آشكار نمايد؛ و بخاطر آنان به درگاه خداوند 

شكرگزارى نمايد. آنگاه اين شب را با ھمان اعمال قلبى و بدنى كه در شبھاى قدر گفتیم ، 

 مگر اعمال مخصوص به ھر كدام از آن شبھا زنده بدارد.
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 غسل به ھنگام غروب . ۲(

يا ذالمن و الطول ، بعد از نوافل مغرب در حالى كه دستھاى خود را بلند كرده است بگويد:  ۳(

يا مصطَِفْى محمد و ناصره ، صل على محمد و آل محمد واغفر لى كل ذنب احصیته ، و ھو 

سپس » اتوب الى هللا «آنگاه سجده كرده و صد بار در سجده بگويد:  عندك فى كتاب مبین

 حاجت خود را بخواھد كه اگر خدا بخواھد برآورده مى گردد.

هللا اكبر ال اله اال هللا و هللا اكبر و بعد از نماز مغرب ، عشا، صبح و عید اين تكبیر را بگويد:  ۴(

بھتر است اين تكبیر را در پى اين نمازھا ترك  .ہلل الحمد هللا اكبر و الحمد ہلل على ما ھدانا

 نكند.

مستحب است بعد از نماز مغرب و عشا دو ركعت بجا آورده در ركعت اول بعد از سوره  ۵(

فاتحه صد بار سوره اخالص و در ركعت دوم بعد از سوره فاتحه يك بار سوره اخالص بخواند. 

سالم بدھد. آنگاه سجده كرده و در سجده صد آنگاه قنوت خوانده ، به ركوع رود، سجده كند و 

از امیرالمؤ منین (علیه السالم ) روايت شده است كه فرمودند: » اءتوب الى هللا «بار بگويد: 

قسم به كسى كه جانم بدست اوست كسى اين عمل را انجام نمى دھد و چیزى از خدا «

» عالج «ان او بعدد شنھاى نمى خواھد مگر اين كه خداوند به او اعطا مى كند گر چه گناھ

 باشد.

 و اگر حال عبادت دارد عمل بعد را نیز انجام بدھد.

خوانده و » قل ھو هللا احد«دو ركعت نماز كه در ركعت اول ھزار بار و در ركعت دوم يك بار  ۶(

سپس بگويد: » اءتوب الى هللا «بعد از سالم دادن سجده كرده و در سجده اش صد بار بگويد: 

و حاجات  ن و الجود! يا ذالمن و الطول ! يا مصطَِفْى محمد! صل على محمد و آل محمد.يا ذالم

خود را بگويد و بعد دعايى را كه در اقبال روايت شده است بخواند. كسى كه چنین كند، 

 حاجت او برآورده مى گردد.

 و اگر براى اين عمل نشاط ندارد عمل بعد را انجام دھد.

ورده ، و در ھر ركعت يك بار حمد و ده بار سوره اخالص خوانده و بجاى ده ركعت نماز بجا آ ۷(

ن و بعد از پايا سبحان هللا و الحمد ہلل و ال اله اال هللا و هللا اكبر ذكر ركوع و سجود ده بار بگويد:

يا حى يا قیوم ! يا ذالجالل و االكرام ! يا آن ھزار بار استغفار نموده و در سجده شكر بگويد: 

الدنیا و االخره و رحیمھما! يا ارحم الراحمین ! يا اله االولین و االخرين ، اغفر لى ذنوبى  رحمن
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كسى كه اين عمل را انجام بدھد قبل از اين «روايت شده است :  و تقبل صومى و صالتى .

 »كه سرش را از سجده بردارد، آمرزيده شده ، روزه او قبول و گناھان او بخشیده مى شود.

 راى او سخت است عمل بعد را انجام بدھد.اگر ھم ب

قل «و سه بار » آيه الكرسى «و » فاتحه الكتاب «چھارده ركعت نماز، كه در ركعت يك بار  ۸(

كسى كه اين عمل را انجام دھد، خداوند در مقابل ھر «مى خواند. روايت شده : » ھو هللا احد

ين ماه نماز خوانده و روزه گرفته ركعت ، عبادت چھل سال و عبادت تمام كسانى را كه در ا

 ».اند، به او عطا مى فرمايد

 و اگر براى اين ھم ، حال ندارد، عمل بعد را انجام دھد.

مى خواند. روايت شده : » قل ھو هللا احد«شش ركعت نماز، كه در ھر ركعت پنج بار  ۹(

گردد، گر چه سزاوار كسى كه اين نماز را بجا آورد، شفاعت او در مورد خانواده اش قبول مى «

 »آتش باشند.

» اگر فطريه خارج نشود، روزه رد خواھد شد.«خارج نمودن فطريه . در روايت آمده است :  ۱۰(

فطريه نقص زكات مال را از بین مى برد. روزه با آن كامل شده و مانند صلوات فرستادن بر «و 

ر صلوات نفرستد، نماز ندارد، پیامبر در نماز است . و ھمانگونه كه كسى در نمازش بر پیامب

 »ھمانگونه ھم كسى كه عمدا آن را ترك كند روزه ندارد.

 زكات فطره

ھدف مھم ما در اين مختصر اين است كه انسان عاقل را توجه بدھیم كه بايد درباره قرار دادن 

اين حكم انديشه نموده كه در مقابل اين بخشش كم چه فوايد بزرگى قرار داده شده است و 

س خدا را شكر كند. و ببینید كه آيا ندادن اين مال اندك (حدود سه كیلو و نیم گندم يا سپ

جو...) با تصديق دين ، فرمايشات سید رسوالن (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و سالمت عقل 

سازگارى دارد يا نه ؟ چگونه ايمان با ندادن يك صاع جو كه دادن آن باعث رستگارى دھنده آن 

از خطر مرگ و كامل شدن روزه و زكات است ، و ندادن آن در بردارنده خطر مرگ و رد  ، ايمنى

شدن روزه است ، سازگارى دارد؟ چگونه ممكن است صاحب عقل سلیم از دادن اين مال 

خوددارى كند! حتى ممكن نیست ھیچ عاقلى احتیاط را در اين مورد از دست بدھد. و اگر اين 

م نبود، عاقل بايد از مالك دين و دنیايش درباره ندادن اين مال اندك دفع ضرر و اين استفاده ھ

خجالت مى كشید؛ بعد از اين كه در قرآن روى آن تاءكید شده و وعده رستگارى به دھنده آن 

حتما رستگار شد كسى كه «داده شده و بر نماز مقدم شده است ؛ آنجا كه مى فرمايد: 
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چرا با دستورات كسى كه تو را مكلف به دادن ذره اى » اند.زكات داد و با ذكر نام خدا نماز خو

از عطاياى بزرگ و فراوان خود كه نزد تو است نموده است ، مخالفت مى كنى ؛ در حالى كه 

او ضامن رزق تو و زن و فرزندت مى باشد و مى تواند در صورت مخالفت ، تو را از عطاياى خود 

كه به تو نموده است ، به تو وعده رستگارى ، كامل  محروم نمايد. و عالوه بر عطاياى زيادى

شدن روزه و زكات و برطرف نمودن خطر مرگ حاضر تا پايان عمر داده است . منشاء ندادن اين 

مال چیزى جز ضعف ايمان و اسالم و پستى و زشتى يا واگذارى خاص از جانب خداوند است 

 ! پناه بر خدا از تمام اين امور.

 اعمال اين شب زيارت امام حسین (علیه السالم ) است .از مھمترين  ۱۱(

و نیز از مھمترين كارھا به پايان بردن آن با تسلیم اعمال به نگھبان شب است ؛ ھمانگونه  ۱۲(

 كه شب ھاى شريف ديگر را ختم مى نمود و قبال در مورد آن سخن گفته ايم .

 فصل سیزدھم : مراقبات روز عید فطر

است كه امام حسن (علیه السالم ) روز عید عده اى را ديد كه مى در كتاب فقیه آمده 

خداى عزوجل ماه رمضان را «خنديدند و بازى مى كردند، رو به ھمراھان خود نموده و فرمود: 

باشد كه در آن با طاعت و رضايت او با يكديگر  آفريد تا میدان مسابقه اى براى خلقش 

سعادتمند شدند و عده اى عقب افتاده و ناامید مسابقه بدھند. عده اى سبقت گرفته و 

شدند. شگفتا از كسى كه در اين روز مى خندد و بازى مى كند. روزى كه نیكوكاران در آن 

پاداش يافته و كوتاھى كنندگان زيان مى بینند. بخدا سوگند اگر پرده ھا فرو افتد، نیكوكار مى 

ار مى گويد چرا بد مى كردم ! و از شانه انديشد كه چرا بیشتر عمل نیك انجام ندادم و بدك

 »كردن مو و صاف كردن لباس خود باز مى مانند.

 اعمال اين روز

 توسل

از كارھاى مھم ، توسل به حامى و نگھبان آن روز و شفیع قرار دادن او در اول آن و مبالغه  ۱(

م اوقات و حاالت او در در آن باندازه بزرگى اين روز است . بزرگى اين روز نیز باندازه بزرگى تما

ماه رمضان مى باشد. زيرا اين روز وقت آشكار شدن ثمره ، اعطاى جوايز و فھم قبول يا رد 

شدن ، رضا يا خشم ، نزديكى يا دورى و خوشبختى يا بدبختى است . بدين جھت بنده 

ا در روزھا و سعادتمند بايد در اين مقام بخوبى ادب را رعايت نموده و آثار بد تمام گناھان خود ر

شبھاى اين ماه از بین برده و كرامتھاى الھى و الطاف خداوندى را كه در طول ماه ضايع كرده ، 
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اصالح كند. و خالصه مى توان با رعايت كامل ادب در يك ساعت تمام كوتاھیھاى خود در 

 ى برسد.اعمال مھم ماه رمضان را جبران و گناھان را تبديل به نیكیھا نموده و به درجات بلند

 غسل

غسل نیز تاءكید شده است و سزاوار است در رودخانه غسل كند و اگر نباشد در سايه و  ۲(

شروع » بسم هللا «پشت ديوار اين كارھا را انجام بدھد؛ تا كسى او را نبیند. غسل خود را با 

 نى الدرن ؛اللھم اجعله كفاره لذنوبى ، و طھر دينى ، و اذھب عكرده و بعد از انجام آن بگويد: 

خدايا! اين را كفاره گناھانم قرار ده ، دينم را پاك گردان و پلیديھا را در من از بین ببر. آنگاه نماز 

صبح را آنگونه كه شايسته است بجا آورده و سپس خدا را شكر نموده و دعايى را كه از شیخ 

 نقل شده بخواند. -قدس سره العزيز  -بزرگ محمد العمرى 

 دعاى ندبه

اندوه بخاطر غیبت امام زمان و دعا براى فرج او و خواندن دعاى ندبه . آنگاه مؤ منى كه  ۳(

كسى كه حجت خدا، امام زمان ،  -صاحب الزمان (علیه السالم ) را امام خود مى داند 

ناموس دنیا، سلطان امتھا، عدل كامل خدا، خورشید تاريكیھا و ماه كامل ، گشايش نزديك 

دا، خلیفه بزرگ خدا، امام ، پسر امام ، پسر ائمه ، پسر پیامبر، پسر خدا، نشانه بزرگ خ

كسى كه خداوند بوسیله او به وعده ھايش  -جان تمامى جھانیان فداى او باد  -پیامبران 

جامه عمل مى پوشاند وعده ھايى از قبیل : گسترش عدل ، از بین بردن ظلم ، گستراندن 

و دين او بر تمام اديان و به ھنگام غیبت امام خود، غصب  فضل و غلبه قدرت او بر تمام قدرتھا

حاكمیت او از طرف دشمنان ، سختى شیعیان در سلطنت كفار و بدكاران و قتل ، از بین بردن 

آبرو، غصب اموال ، بدحالى و ذلت آنان را مى بینید، بايد خوشحالى او به غمى سنگین ، 

ه و دعاى ندبه بخواند و مانند مادر بچه مرده گريه خنده او به گريه و عید او به عزا تبديل شد

 كند و براى فرج او دعا كند.

 آداب نماز عید

نماز عید) قبل از خروج از منزل بنیت انجام دستور خداوند، با يك يا چند دانه خرما افطار - ۴(

درود و  -نموده ، و دعايى را كه در اين مورد رسیده است بخواند. زيرا در اين دعا نیز امامش 

ذكر شده و بايد در مضمون دعا تاءمل كند. زيرا دعا  -سالم خدا بر او و پدران و فرزندانش 

بروشنى بايد نشانه ديدار با خدا را داشته باشد. اگر بتواند بايد باندازه بزرگى خدا و شناخت 

ن مقام منت او، در اجازه ديدارش بلكه دعوت به اين كرامت ، آنگونه كه شايسته است ادب اي

را رعايت كند. ولى خیلى بعید است اين مخلوق ضعیف بتواند آنگونه كه شايسته اين مجلس 
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است تواضع و احترام و شكرگزارى نمايد. بنابراين بايد ھمراه با اعتراف به ناتوانى باندازه اى 

 كه مى تواند سپاسگزار و متواضع باشد.

سبكتر از حضور در مجلس سلطان زمانش  و اگر نتواند، نبايد حضور در اين مجلس براى او

ھنگام سخن گفتن با او. اگر سلطان بداند كه  باشد. زيرا از سلطان غفلت نمى كند؛ بخصوص 

دل رعیتش جاى ديگر است او را از مجلس خود طرد، از حضور او جلوگیرى و او را از عطاياى 

ست ؛ كه در اين حالت خود محروم مى نمايد. بخصوص كه بداند اين غیر، دشمن سلطان ا

بشدت بر او خشم مى گیرد. و اگر از ياد و احترام به خدا غفلت كردى بايد بدانى كه اين ھمه 

غفلت از پروردگار چیزى جز دوستى دنیا نمى باشد؛ دنیايى كه دشمن خدا و دوستانش مى 

 باشد.

ب ، پیامبران مقرب بپرھیز از اين كه اين مجلس را كوچك شمارى . زيرا اھل آن ، فرشتگان مقر

، پیامبران و رسوالن ، شھدا و صديقین و بندگان صالح خدا ھستند. شرمسار باش كه 

ھمگى پاك ، مقدس ، آراسته ، بر سر ايشان تاج  -حاضرين مجلس در بھترين حاالت باشند 

كرامت مراقبت خداى جلیل بوده ، بر بدنھاشان لباس توجه به خدا، بر دلھاشان جامه اشتغال 

ه خدا و بر بدنھاشان لباس بازداشتن از نافرمانى خدا، بر دستھايشان انگشتر نگشودن ب

و سر تو برھنه از  -منع از رفتن در حرامھاى خدا  دست به نافرمانى خدا و بر پاھايشان كفش 

عمامه مراقبت و قلب تو آلوده به دوستى دشمن خداوند، بدنت برھنه از لباس نگھداشتن از 

دا و بر دستت انگشتر ستم بر بندگان خدا بوده و پايت برھنه از رفتن به سوى مخالفت با خ

 طاعت خدا باشد.

اگر پرده از جلو ديدگانت برداشته شده و ببینى بدنت آلوده به نجاستھاى گناھان و باطن تو 

گرفتار انواع بیماريھايى است كه تو را از چشم ديگران مى اندازد چه حالى خواھى داشت ؟ 

آيا با اين شكل و قیافه بر سر سفره پاكان ، و بزرگانى كه ھیچ عیبى ندارند حاضر خواھى 

زيبايى باطنى آنان را ببینى از ھمنشینى آنان پرھیز خواھى كرد، چه رسد به اين كه شد! اگر 

سر سفره آنان بنشینى . و حتى اگر ھزار چوب ھم به تو بزنند راضى نمى شوى با اين ھمه 

پلیدى كه در تو ھست ، خود را به آنان نشان بدھى . برادرم ! حال بد و وزر و وبال خود را بنگر 

ضطر به اين مطلب بنما تا خداوند بديھايت را پوشانده و بديھايت را به خوبى تبديل و خود را م

اى كريمترين كريمان ! اى اجابت كننده «نمايد. آنگاه دِر كرم حضرت اله را بكوب و صدا بزن : 

دعاى مضطرھا! به پستى و ذلتى كه نسبت به خودم روا داشتم رحم كن . تو از من به خودم 

صوص در مثل چنین روزى كه مرا دعوت به ديدار خود نموده اى . من میھمان تو مھربانترى بخ

راضى نشو كه آبرويم پیش میھمانھايت بريزد. كارم را اصالح كرده و از لباسھايى  ھستم پس 
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كه به میھمانانت مى دھى به من نیز عنايت فرما تا بتوانم زشتى ھا و نقايص خود را پوشانده 

 آبرويم را حفظ كنم .خود را بیارايم و 

اگر انسان با اضطرار واقعى روى به درگاه پروردگارش آورد محال است او را اجابت نكند. او 

امن يجیب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء؛ «كسى است كه در قرآن خود فرموده است : 

مى  اى كسى كه ھنگامى كه مضطر او را بخواند، او را اجابت نموده و گرفتاريش را برطرف

بنابراين بنده بايد اضطرار را در خود بوجود بیاورد. اغلب مردم روحیات بدى در خودى » نمايد.

بوجود آورده و از صفات خوب غافل ھستند. بھمین جھت نیز از خود خجالت نمى كشند تا 

بخاطر حیا و پوشاندن زشتیھا و رسوايیھاى خود مضطر شوند. و اگر در اين مورد عملى ھم 

ھند، ناشى از چیزھايى است كه بطور اتفاقى شنیده و مسموعات آنھا خجالت و انجام بد

شرمى در آنھا بوجود نمى آورد؛ چه رسد به اين كه آنچنان خجالت بكشند كه به اضطرار 

 برسند.

و خالصه اگر شرمى كه به اضطرار برسد بوجود آمد، اجابت نیز بدنبال آن آمده و گرفتارى 

اضطرار نیز اين است كه در ھنگام عید قلب او شكسته ، و از رد برطرف مى گردد. عالمت 

شدن بترسد؛ امیدوار عفو و فضل او بوده و امیدوارى به كرم پروردگارش را بیشتر نمايد؛ بانتظار 

رحمت و عنايت خداوند باشد آنگونه كه بندگان صالح او ھستند؛ و ترس خود را با مالحظه اين 

بدست آوردن فضیلت است از بین ببرد. در عین حال با گوشه چشم  كه امروز روز جايزه دادن و

به عظمت خدا و بزرگى جنايت خود نگريسته و مانند كوتاھى كنندگانى كه به دامن عفو 

فراوان او پناه آورده اند، رفتار مى كند؛ و تمام سعى و تالش او براى استغفار و جلب رحمت و 

ن و حامیان خود كه از معصومین (علیھم السالم ) مى ديدن آثار قبولى است . و به نگھبانا

باشد، پناھنده شده تا او را شفاعت نمايند. و خداوند را به حق و آبروى آنان نزد خدا قسم 

مى دھد كه او را با عفو خود اكرام نموده ، از فضل مخصوص خود محروم نكند، صورت كريم 

بول نمايد و آنگونه كه با حزب و دوستان خود رفتار خود را از او برنگردانده ، بخاطر آنان او را ق

مى كند با او نیز معامله كند. از بوجود آمدن اين حاالت معلوم مى گردد كه فیض قدسى 

شامل حال او شده است كه بايد خدا را بخاطر نجات و رھايى از خطر ھالك ثنا گفته ، و از اين 

غفلت و انجام كارھايى كه باعث ھالكت دائمى به بعد با يارى گرفتن از پروردگار خود را از 

 است دور بدارد.

آنچه درباره اضطرار به پوشش پروردگار گفتیم ، فقط در كسى بوجود مى آيد كه با چشم دل 

نجاست گناھان را بر اعضاى بدنش و پلیدى عیوب دل بر روح و جانش را ببینید. آن ھم نه 

بفھمد كه اين نجاستھا و پلیديھا نجستر و كثیفتر از مجازا بلكه واقعا اين مطلب را درك كند و 

 چیزھاى كثیف اين عالم و بدبوتر از مردارھاى بو گرفته دنیاست .
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اگر كسى خود را در پیشگاه سرور رسوالن و ائمه طاھرين و فرشتگان مقرب و ساير پیامبران 

ھم اين رسوايى و رسوالن فرض نمايد چه حالى خواھد داشت ؟ فكر مى كنم اگر انسان يك د

را داشت ، آرزو مى كرد زمین او را فرو برد تا از اين رسوايى رھايى يابد. مريم راستگو ھنگام 

بھر صورت «رسوايى بین مردم ، با اين كه نزد خداى عزوجل و فرشتگان پاك بود، گفت :  فرض 

، رسوا تمامى ما به پوشش زيباى خدا محتاج بوده و اگر اين پوشش از ما برداشته شود

 خواھیم شد.

يكى از پوششھاى زيباى او، ھمین شكل انسانى است كه اگر از ما سلب شده و مردم 

شكل واقعى ما را ببینند رسوا مى شويم . زيرا شكل روح متناسب با اخالق و صفات است . 

مثال كسى كه صفت غضب بر او غالب باشد، روح او بشكل سگ خواھد بود. مگر اين كه ُخلق 

با داروى حلم معالجه نموده ، خشم تبديل به شجاعت شده و شكل سگ به شكل  خود را

انسانى شجاع تغییر يابد. و ھمینطور ساير اخالق و صفات . بھمین جھت گذشتگان ھر روز با 

آينه و غیره سیماى خود را بررسى مى كردند تا مطمئن شوند كه تغییر نكرده و مسخ نشده 

. و اين شكلھاى حقیقى گاھى اوقات به بعضى از اولیا  و پوشش خدا ھمچنان باقى است

نشان داده مى شود و مردم را باين شكلھا مى بینند. از امام سجاد (علیه السالم ) روايت 

شده است كه پرده را از جلو ديدگان شخصى برداشته و شكل واقعى حاجیھا را به او نشان 

 نسان ديد.داد و او در میان جمعیت فقط دو نفر را به شكل ا

ھنگام برپايى نماز عید بصورت جماعت ، مصیبت غیبت او را بیاد آور و بیاد داشته باش كه 

 امامت نماز عید از حقوق مخصوص امام زمان (عج ) و برپايى آن از كارھاى معروف اوست .

چون در روز عید خود را آشكار كند، ديده ھمگان بر زيبائیش خیره گردد. ارواح آنان بسوى «

يبائیش سرازير شوند و مردمك چشمانشان از فرط زيبايیش ھوس گلزار نمايند. عید من آن ز

 .»روزى است كه با ديدگان شاد كه زيبايیش را تحسین مى كند، آن زيبايى را ببینم 

آيا اين مصیبت نیست كه بجاى نماز با امام (علیه السالم ) با ديگران نماز بگزاريم ! اگر بجاى 

زمان (علیه السالم ) خطبه ھاى نماز عید را مى خواند چه حالى داشتیم ! و اگر ديگران امام 

 او در میان ما بود روزگار ما چقدر با امروز فرق داشت !

آنگاه به آنچه در روايات درباره او آمده بنگر از قبیل : بركتھا و نورھاى زمان حضور او، گسترش 

اسالم ، احترام قرآن ، رواج ايمان ، كامل عدل ، برچیده شدن بساط ظلم و سركشى ، عزت 

 شدن عقلھا، تزكیه دلھا، اصالح اخالق و از بین رفتن تفرقه و نفاق .

 مناجات با امام زمان
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آنگاه با صداى بلند او را مورد خطاب قرار داده و با زبان شوق به حضرت قدس او عرضه بدار: 

شوى . چه وقت روزھا را با تو سپرى اى پسر احمد! آيا به سوى تو راھى ھست تا مالقات «

كرده و بھره مند مى گرديم . چه زمانى وارد آبشخورھاى فراوان و سیراب كننده ات شده و 

سیراب مى گرديم ؟ تشنگى زياد ما طول كشید. چه ھنگام از آب گوارايت استفاده خواھیم 

در حالى كه پرچم پیروزى را  كرد؟ مواليم ! سرورم ! چه وقت ما را ديده و ما نیز تو را مى بینیم

برافراشته اى ؟ مواليم ! چه زمانى يكديگر را ديده و چشمان ما از ديدار تو روشن مى گردد و 

با راھنمايى تو ھدايت مى شويم ؟ و آنگاه ما را از حقايق امورمان آگاه كرده ، گره ام به دست 

 تو باز شده ، نادانیھا از بین رفته و كماالت كامل مى شود.

آقا و مواليم ! امید و آرزويم ! كاش سرنوشت خود را مى دانستم ، آيا با نور جمالت ديدگانم 

روشن خواھد شد! آيا از وصال گوارايت سیراب خواھم شد! يا با اين اندوه ھا روانه قبرم شده 

 !»و با غصه ھا و اندوه فراوان از اين دنیا مى روم 

ته و امید وصال شما و آنچه درباره نشانه ھاى آقايم ! طوالنى شدن جدايى شما مرا كش

ظھورتان فرموديد، زنده ام مى كند. چرا چنین نباشد كه اگر اين وعده ھاى در روايات و انتظار 

ظھور شما و آثار آن نبود از بین رفته بوديم . درود و سالم خدا بر كسى كه ما را با اين وعده 

از آن آگاه نمود. زيرا اين مطلب ، امروز باعث زندگى  ھا و انتظار ظھور شما زنده كرده و ما را

 بندگان مشتاق به شما و به وصال شماست و زبان حال ھمه ما مى گويد:

مرا وعده دادند. مرا وعده دادند. و اعالم راءى دادگاه آيین عشق را به تاءخیر انداختند، در «

گردان و گوشھايم را با وعده حالى كه آيین عشق آيین من است . دل را با ياد محبوب شاد 

 .»اش نوازش كن 

آقايم ! اگر نمى دانستم كه گشايش بعد از سختى است ، اين سختیھا بر دل و جان ما بیش 

از آن بود كه بتوانیم آن را تحمل كنیم ؛ ولى باين جھت كه اينھا عالمت گشايش است تحمل 

مى رسیم اين سختیھا محبوب آن براى ما آسان است و بدين جھت كه باين وسیله به شما 

 ماست .

آقايم ! مدت سپرى شده و به آخر رسید. منتظر امر شما ھستیم . با ياد شما زندگى كرده ، 

و آثار ظھور شما را جستجو مى كنیم . آقايم ! كار سخت شده و ظلم و ستم فراوان ، و فساد 

ه آن شده و آتش بى سابقه اى سراسر گیتى را فرا گرفته است . ھواى نفس نیز ضمیم

ھواھاى نفسانى شعله ور گرديده و گیتى را سوزانده است ؛ بوسیله آن شھرھا خراب ، 

 آبادانى نابود و انسانھا و حیوانات از بین رفته اند.
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آقايم ! بالھا زياد، مطالب پوشیده برمال گرديده و فقط به شما شكايت مى كنم . آقايم ! 

ى ھا سخت تر است زيرا بال بھمراه تو، نعمت و اذيت در جدايى و ھجران تو از تمام اين سخت

و از من انتقام بگیر، اگر اين انتقام مرا به تو نزديك مى «مقابل ديدگان تو راحت است . آقايم ! 

 نمايد. فدايت گردم در آن شتاب كن .

و با ھر وسیله اى كه مى خواھى مرا در عشقم به خودت آزمايش كن . و من آنچه رضاى تو 

 ر آن است را انتخاب خواھم كرد.د

 »و در ھر حال ، تو به من از خودم سزاوارترى . زيرا اگر تو نباشى ، من ھم نخواھم بود.

 آقايم !

 تو قدرت نابودى قبیله را دارى ، در راه عشق تو ھر موجود زنده اى از نابودى لذت مى برد.«

 رھا كنى او تو را رھا نمى كند.برده تو ھرگز تقاضاى آزادى نخواھد كرد. اگر تو او را 

آن زيبايى كه با جالل بزرگ خود آن را پوشانیده اى ، ھر نوع شكنجه اى را در اينجا گوارا مى 

 »داند.

 مواليم ! آرزويم !

دلم آب شده به او رخصت بده تا باقیمانده خود را در آرزوى تو بگذراند. دستور بده خواب در «

اين دستور ھستم . شايد در عالم رؤ يا وجود گرانقدر تو را  چشمانم گذر كند. زيرا من مطیع

 »ببینم و به من وحى شود.

 حبیب من !

 ھر گاه باقیمانده جان من با آرزو زنده نمانده و فناى من مقتضى بقاى تو باشد.«

 و اگر شیوه عشق از سنت چشم بر ھم نھادن حمايت كند و از ديدارت محروم گردد.

باقى بگذار، شايد پیش از مرگم بوسیله آن ، كسى را كه تو را سیاھى چشمى براى من 

 .»ديده است ببینم 

 آه !
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چیزى را كه تو مى خواھى كجا در من ھست ؛ ھرگز. و بلكه پلك چشمان من فاقد پرده اى «

 .»از خاك پاى تو است 

 مواليم !

ار داشته باشد، اگر مژده دھنده اى با مھربانى از سوى تو آيد و ھستى من ھم در مشتم قر«

 »آن را به تو تقديم نموده و خواھم گفت : آن را بگیر.

 سرور و مواليم ! اى امام من !

بشكستگى من ، بذلت من ، بخضوع من ، بفقر و نیاز خودم و به بى نیازى تو. مرا به زير «

 .»دست خائنى واگذار مكن . چون من يكى از ضعیفان تو ھستم 

سیدن و وصل شدن به شما و لذت ديدار شما مى انديشم و در مورد آقايم ! آنگاه كه درباره ر

احوال كسانى كه آنھا را به پناه خود نزديك نموده ، به آنان احسان كرده ، مشرف به ديدار 

جمالت نموده ، با تعلیم خود آنان را بزرگ داشته ؛ با نوشانیدن جامھاى توحید بر آنان منت 

ھل توحید را به آنان كرامت نمودى تاءمل مى كنم ، نزديك گذاشته و شرافت آمدن در محفل ا

 است قلبم از حسرت شكافته شده و از غیرت ، دو تكه شود.

 »واى بر قلب كسى كه مثل قلب من باشد.«آه ! آه ! 

اى پوست بدن من ! پاكیزگى مرا سعادتمند نمى كند. و اى كبد من ! بدون ديدار بايد پاره «

 .»پاره شوى 

واھان شما، با ساير مشتاقین فرق دارد. زيرا زيبايى تو قابل مقايسه با زيبايى ساير آقايم ! خ

معشوقھا نبوده و بزرگى تو مانند ديگر بزرگیھا نمى باشد. باين جھت كه شما محبوبى 

ھستى كه علت ايجاد خواھان و دوستدار خود بوده و او در ھر حال و براى ھر كارى به شما 

گران چنین نیستند. بلكه در عالم محسوسات زيبايى وجود ندارد مگر اين احتیاج دارد؛ ولى دي

كه مظھر گوشه اى از زيبايى شما، و بزرگیى نیست مگر ناشى از يكى از آثار بزرگى 

 شماست .

زيرا زيبايى شما مظھر زيبايى خداوند زيبا و زيبايى ديگران از مظاھر زيبايى شماست . و نیز 

خداوند) بزرگ و بزرگى ديگران برگرفته از بزرگى شماست . شما بزرگى شما مظھر بزرگى (

منبع ھمه بزرگیھا و زيبايیھا ھستید. منظور از زيباترين زيبايیھا، و بزرگترين بزرگھا، در دعاى 

 سحر، شما مى باشید. و شمايید نورانى ترين و درخشنده ترين نور خدا.
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يگر نیست . زيرا اگر محبوبھاى ديگر و نیز جدايى و دورى شما مانند جدايى محبوبھاى د

دوستدار را ترك كنند، مى گويند: محبوب او را ترك كرده ، و بخاطر ترك كردن محبوب سرزنش 

متوجه دوستدار نمى گردد. ولى اگر شما كسى را ترك كنید، مردم او را سرزنش نموده و خود 

. زيرا نمى توان گفت شما نیز خودش را سرزنش مى كند. و ھیچگونه تسالى خاطرى نیز ندارد

بیوفا بوده يا به دوستدار خود عالقمند نیستى . ھمه دوستدارانت اعتقاد دارند كه دوستى و 

وفاى تو بیش از دوستى و وفاى آنان است . بنابراين اگر آنان را ترك كنى معلوم مى شود، 

 آنان كوتاھى نموده اند. و كم محبتى آنان نشاندھنده نادانى آنان است .

به ھمین جھت كسى كه او را ترك نمايى ورشكسته ترين افراد است مگر اين كه خود را 

تسلى داده و بگويد: در آينده به شما رسیده و ھجران شما پاداشى براى او در پى دارد. ولى 

 چه پاداشى بزرگتر از ديدار شماست !

. جانم فداى شرافتى مواليم ! ھمه فداى تو. جانم فداى مجد ريشه دارى كه ھمتايى ندارد

كه لنگه اى ندارد. تا كى برايت سرگردان بوده و تا كى و چگونه و با چه زبانى درباره ات بگويم 

؟ براى من سخت است كه ببینم ديگران در مقابل تو و در مملكت تو تصرف ، و بر پیروان و 

اھند ولى جوابى حتى بر خويشانت حكومت كرده و آنھا به تو پناه آورده و از تو كمك مى خو

 »انا ہلل و انا الیه راجعون «نمى شنوند. پناه بر خدا از اين مصیبتھاى دردناك و سختیھاى زياد 

از مصیبت نبودن تو و طوالنى بودن غیبتت در حالى كه شیعیانت مانند گله گوسفندى شده 

ده و گروھى را اند كه چوپان آن نبوده و گرگھا از ھر طرف به آن حمله كرده اند گروھى را خور

 براى ذخیره مى كشند.

سرورم ! اين مصیبتھاى ما بود ولى ناراحتیھاى شما بخاطر اين مطالب براى ما سخت تر بوده 

و دل ما را بیشتر بدرد مى آورد تا مصیبتھايى كه به خودمان وارد مى آيد. زيرا از راءفت شما 

جد شما امیرالمؤ منین (علیه به شیعیانتان و غیرت و رقت قلب شما آگاھى داريم . مگر 

السالم ) نبود كه از ربودن خلخال زن ذمى توسط لشكر معاويه شكايت كرده و مى فرمود: 

پس شما چه حالى داريد .» اگر مسلمانى از اين مطلب بمیرد او را قابل سرزنش نمى دانم «

مواليم ! به زمانى كه بدانید با زنھاى مسلمان چه مى كنند! خداوند ملتت را يارى كند، 

خداوند و به سرور مردم محمد مصطفى و به على مرتضى و به سرور بانوان و به پدران پاكت ، 

طیار در میان فرشتگان «امامان ھدايت و شیران درنده نبرد و به حمزه ، سرور شھیدان و به 

 ، از اين پیش آمدھاى ناگوار و اوضاع بد شكايت مى كنیم .»مقرب 

يارى كن اى ياور يارى خواھان . سرورشان را به آنان بنمايان اى مھربانترين بندگان گرفتارت را 

مھربانان . و با آن ستم ستمكاران ، حاكمیت كفار و حیله ھاى مخالفین را از آنان دور كن . و با 
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فرج ولى خود، در فرج آنان تعجیل نما و بعد از پر شدن زمین از ظلم و جور آن را پر از قسط و 

 ن .عدل گردا

ديدگان مؤ منین را با جمال ولى دين روشن نموده و بھره آنان را با ظھور جاللش در میان 

جھانیان بیشتر گردان . عدل فراوان و حكومت بزرگ و عالى خود را آشكار نما و با آن حق را 

اران و برپا و باطل را از بین ببر. اولیايت را با آن حاكم و دشمنانت را خوار فرما. با آن از ستمك

دشمنان برگزيدگانت انتقام بگیر. و در انجام وعده ھايت در مورد يارى مؤ منین و عاقبت 

 !»پرھیزكاران تعجیل فرما. اى راستگوترين راستگويان و تواناترين توانمندان 

و خالصه اگر سالك در اين دريا فرو رفته ، نسبت به اين امر اھتمام ورزيده و از اين فجايع 

بطور طبیعى حال او تغییر كرده ، خوشحالى او به اندوه و عید او به عزا تبديل دلتنگ شود، 

مى گردد. و با حسرت و شكستگى در مصلى حضور مى يابد. خداوند متعال نیز نزد دلھاى 

شكسته است . و اگر حسرتھاى سابق را كه بخاطر فھمیدن نقايص باطنى و تیرگیھاى روحى 

در حالى كه مشغول خواندن دعاھاى وارده ، در راه مى مى باشد به آن ضمیمه نموده و 

باشد، از منزل خود به سوى مصلى حركت نمايد، در چنین شرايطى تمامى اسباب پناه بردن 

 به در فضل ، كرم و جود مالك نفسھا، ارواح و وجود براى او بوجود مى آيد.

انده و بنیت فروتنى براى بنیت قرار گرفتن در سايه عنايت خدا، در فضاى بدون سقف نماز خو

رب االرباب ، انتقال از گناه به طاعت ، از تكبر به تواضع و از ديدن خود به مقام فناء، بر خاك 

بنشیند، تا روح توجه در نماز كامل شود. زيرا توجه و رو به قبله كردن يعنى بريدن كامل از ھمه 

ر از ايستادن روى دو پا اين است و توجه به سرپرست ھمه اشیاء و مالك و خالق آنھا. و منظو

 كه در حال ترس و امیدوارى ، و شوق و ترس است .

در نماز عید، تكبیر اھمیت زيادى دارد. بھمین جھت بايد براى بدست آوردن روح تكبیر تالش 

بنقل از امام صادق (علیه السالم ) آمده است كه فرمودند: » مصباح الشريعه «نمود. در كتاب 

كبیر بگويد ولى قبال از حقیقت آن روگردان باشد، خداوند به او مى گويد: با من بنده اى كه ت

نیرنگ مى كنى . به عزت و جاللم قسم تو را از شیرينى ذكرم محروم نموده و نمى گذارم به 

 من نزديك شده و از مناجاتم لذت ببرى .

بطه با اين نماز از او چه مطلب مھمى كه انسان بايد آن را رعايت كند، اين است كه بداند در را

مى خواھند، و چگونه بايد مراقب خداوند بوده و چه حالى بايد داشته باشد. باين جھت كه 

تكلیف به نماز گرچه در ھمه جا از باب عنايت ، لطف و احضار بندگان به مقام حضور است ولى 

است . مثال نماز در بعضى از آنھا جھت ترس بیشتر بوده و بعضى ديگر فقط جھت ايجاد رغبت 

آيات از روى لطف و عنايت ، ولى در مقام ترس از خشم و نازل شدن بال واجب شده تا از 
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شمول بال امنیتى حاصل و بال به وسیله نماز دفع شود. نماز عید نیز فقط براى گرفتن جايزه و 

 كامل كردن نقصھا و اعطاى بخششھاست .

اءفت و رحمت ، گستراندن جود و كرم و بخشش خالصه تشريع عید و نماز آن بمنظور اظھار ر

به رعیت است . اجازه عمومى در اين مقام اقتضا مى كند كه بساط قھر و غضب برچیده و 

بیرقھاى الطاف پروردگار افراشته شود. و خوف و ترس با اين امر سازگارى ندارد؛ گرچه بنده 

 مرتكب گناھان جھانیان شده باشد.

 اين روزخوش گمانى به خداوند در 

در اين منزل از منازل سالك جا دارد به خداوند خوش گمان بوده و به بخششھاى بزرگ و 

عطاياى عالى او امیدوار باشد. باندازه خوش گمانى به خداوند، لطیف نمودن درخواست 

عطوفت و رعايت آداب اطمینان به وعده ھاى خدا، جوايز نیز بیشتر شده ، ابرھاى جود باريده 

 اين روز آشكار مى گردد.و مباركى 

بنده اى در اين روز نترسیده و انتظار خشم خداوند را ندارد مگر كسى كه به او بدگمان بوده و 

امید به فضل او را در خود تقويت نكرده باشد و احتمال بدھد الطاف خدا شامل حال او نشود. و 

 الھى محروم شود.ممكن است كسى بخاطر بدگمانى در چنین اوقاتى ، از لطف و رحمت 

بنابراين بحكم عقل و ادب و ايمان الزم است كه امید بنده به نديده گرفتن گناھان ، عفو آن ، 

بخشش نعمتھاى خدا و رسیدن به آرزوھا و اھداف ، قويتر از ترس از مجازات و ذلت و خوارى 

صورتھاى آبرومند باشد؛ و گرچه از بندگان صالح خدا نباشد خود را در میان آنان وارد كند؛ با 

دوستان خداوند به او روى آورد؛ گر چه روى او از ستم گناھان سیاه شده باشد. خداى متعال 

به اين مسائل توجه نمى نمايد؛ زيرا فراگیر نمودن احسان در چنین اوقاتى با حكمت او مخالف 

نیست . بنابراين ھیچ مانعى در راه شمول بخشش و گسترش جود و فضل خداوند نمى 

 باشد.

نمازگزار بعد از توجه به اين امور و تاءثیر گرفتن از آن با حیا و امید زياد در مصلى حاضر شده و 

با شرمسارى با گوشه چشم نگريسته و با امیدوارى چشم مى دوزد؛ و با آداب و شرايط آن 

نماز مى خواند؛ فرادى يا با جماعت ، ھر كدام كه مناسب با حال اوست ھمراه با رعايت 

اخالص . البته اگر بتواند با جماعت بخواند بھتر است . در صورت فرادى خواندن ، مى توان دو 

و در ركعت دوم » الشمس «و » سبح اسم «ركعت خواند يا چھار ركعت كه در دو ركعت اول 

خوانده و در ركعت اول ھفت تكبیر مى گويد: تكبیره االحرام ، » قل ھو هللا احد«و » والضحى «

را » اللھم اھل الكبرياء...«تكبیر بعد از قرائت كه بعد از ھر كدام از آنھا دعاى معروف : و پنج 
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مى خواند آنگاه تكبیر ديگرى گفته و به ركوع مى رود. اگر بخواھد مى تواند بجاى اين دعا، 

دعاى ديگرى بخواند. و ھنگامى كه از نماز فارغ شد تكبیر مذكور را گفته و تسبیح حضرت زھرا 

لیه السالم ) را مى گويد. و آنگاه دعايى را كه براى بعد از نماز روايت شده است مى خواند (ع

كه دعاى بسیار جامعى است . آنگاه با ذكر و دعاى زياد بايد از روز عید مواظبت نمايد. زيرا 

ا ھشیاطینى كه در شھر رمضان زندانى و در زنجیر بودند و نمى توانستند او را بفريبند، امروز ر

شده اند. و شايد با دعا و تضرع به خداوند متعال در جھت حفظ او از شر آنان بتواند از آنان 

 رھايى يابد.

آنگاه دعاى ندبه را با حضور قلب مى خواند؛ دعايى كه آداب معامله با خداى متعال ، پیامبران 

 و اولیاى او و رفتار پیروان با امام خود را بطور كاملى مى آموزد.

 يان بردن اين روزبه پا

به پايان بردن روز عید با توسل به نگھبان روز.) روز خود را با توسل و واگذارى به نگھبان  - ۵(

اين روز كه از معصومین (علیھم السالم ) مى باشد و شفاعت خواستن از او به پايان برساند 

ت كوتاھى كند كه ھمانگونه كه در ساير روزھاى شريف نیز چنین مى كرد. و نبايد در اين جھ

 اين از كارھاى مھم است .

 

 فصل چھاردھم : مراقبات ماه شوال

شوال نامیده شد زيرا «از پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده است : 

 »گناھان مؤ منین در آن از بین مى رود.

بال بطور كامل گفتیم ورود در ماه شوال مانند ورود در رجب است و ق«آمده است : » اقبال «در 

كه چگونه بايد در اين ماه وارد شد. و اگر نمى توانى آنچه را گفتیم بكار بندى ، بايد مانند 

كسانى كه احترام اين ماه را قبول دارند وارد آن شوى . و ھمانگونه كه كسى وارد شھر مكه 

ن ماه را بزرگ بدارى . و خانه خدا مى شود و آن را بزرگ مى دارد تو نیز بايد با حرف و عمل اي

زيرا اين ماه حرام مى باشد. بنابراين الزم است عقل و قلب تو اين ماه را بزرگ دانسته و 

مواظب اعضاى بدنت باشى كه در صراط مستقیم سیر نمايند. و بنده ھنگامى مى تواند ادعا 

 ايت مالكش كند كه تمام آداب بندگى را رعايت كرده است كه تمامى كارھاى او مطابق با رض

 »باشد.
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اين كالم طوالنى را بخاطر فوايدى كه در بر داشت ذكر كرديم . ولى در اين كالم اين مطلب بود 

كه شوال ماه حرام است و اين خالف مشھور است . بلكه از سخنان بعضى از بزرگان استفاده 

اين قول را  مى شود كه تا به حال كسى چنین چیزى نگفته است ؛ زيرا در مقابل قول مشھور

پايان » ربیع االخر«شروع و در دھم » ذى الحجه «نقل كرده اند كه ماھھاى حرام از دھه آخر 

روايتى نقل شده مبنى بر اينكه شوال از ماھھاى حرام بوده و » وسايل «مى يابد. البته در 

 محرم ماه حرام نیست .

بھر صورت ». ام است شوال ماه احر«احتمال بعیدى ھم ھست كه عبارت سید اين باشد: 

ھمینقدر كه اين ماه ، ماه احرام براى زيارت خانه خدا مى باشد بزرگداشت آن الزم است . 

زيرا حتما خصوصیتى داشته كه از ماھھاى حج و وقت تشريع اعمال حج گرديده و زيارت خانه 

ود مى باشد خدا در آن قرار گرفته است . و اين ، براى بنده اى كه مراقب معامله با موالى خ

 مطلب مھمى است .

 روزه ھاى اين ماه

در بعضى روايات روزه شش روز بعد از عید وارد شده است . و در روايات ديگرى آمده است كه 

روزه سه روز بعد از اين دو عید مطلوب نیست . بھمین جھت اين شش روز، از سه روز بعد از 

 عید شروع مى گردد.

ماه رمضان و شوال و ھر چھارشنبه و پنجشنبه جانشین روزه «نیز روايت شده است كه : 

 ».روزه روزگار بوده و كسى كه اين مقدار روزه بگیرد، وارد بھشت مى شود

 فصل پانزدھم : مراقبات ماه ذى القعده الحرام

 احترام اين ماه

اين ماه اولین ماه از ماھھاى حرام است كه جنگ با كفار در آن ماھھا حرام مى باشد. و 

انسان از اين مطلب حكم جنگیدن و مخالفت با خدا را مى فھمد. بنابراين ، اى نفس ! بكوش 

در اين ماھھا دل و بدنت را بیشتر از ساير ماھھا حفظ نموده ، كارى بر خالف احكام الھى 

و حتى از باليا و مصیبتھايى كه ناشى از قضاى اوست راضى باشى . چون اين ، انجام نداده 

ماه حرامى است كه احترام آن ، بخاطر اين كه خداى متعال جنگیدن با كفار را در آن ممنوع 

نموده ، بیش از ساير ماه ھاست . بنابراين بايد با طاعت از خدا و باال بردن رضايت خود از او 

را حفظ نمايى . زيرا خداوند بسیار شكرگزار بوده و با رضايت خود از تو، از احترام اين ماه 
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رضايت تو از او، تشكر مى نمايد. و اگر از شرافت رضايت او اطالع داشتى ، در راه بدست 

 آوردن آن از بذل جان ھم دريغ نمى كردى .

توبه و  توبه اى منقول از پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و فضیلت

 استغفار

براى بدست آوردن طاعت خدا در اين ماه قبل از ھر چیزى از تمام مسائلى كه قبال گرفتار آن 

 بودى توبه كن ؛ توبه اى صادقانه .

از رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده است كه در روز يكشنبه ماه ذى 

توبه كنید؟ راوى مى گويد: گفتیم : رسول  القعده فرمود: مردم ! كدامیك از شما مى خواھید

خدا! ھمه ما مى خواھیم توبه كنیم . حضرت فرمودند: غسل كرده ، وضو گرفته و چھار ركعت 

و يك بار » قل ھو هللا احد«، سه بار »فاتحه الكتاب «نماز بجا آوريد. در ھر ركعت يك بار 

بخوانید. آنگاه ھفتاد بار استغفار (قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق ) » معوذتین «

يا عزيز! يا غفار! اغفر لى بگويید. سپس بگويید: » ال حول و ال قوه اال باہلل «نموده و در پايان 

(اى عزيز! اى ذنوبى و ذنوب جمیع المؤ منین و المؤ منات فانه ال يغفر الذنوب اال اءنت 

ؤ من را ببخش كه جز تو كسى گناھان بخشاينده ! گناھان من و گناھان تمام مردان و زنان م

 را نمى بخشد.)

آنگاه فرمود: بنده اى از امت من چنین عملى را انجام نمى دھد، مگر اين كه از آسمان به او 

ندا مى رسد: بنده خدا! عمل را از نو شروع كن كه توبه تو قبول ، و گناھانت بخشیده شد. 

! مبارك باد بر تو و بر خانواده و خاندانت . منادى فرشته ديگر از زير عرش ندا مى كند: اى بنده 

ديگرى صدا مى زند: در روز قیامت ، دشمنانت را از تو راضى مى نمايند. فرشته ديگرى ندا 

مى كند: اى بنده ! با ايمان از دنیا مى روى . دينت از تو گرفته نشده و قبر تو وسیع و نورانى 

ر و مادر تو و خاندانت بخشیده شده و در دنیا و خواھد شد. منادى ديگرى صدا مى زند: پد

آخرت خوش رزق خواھى بود. جبرئیل ندا مى كند: من با فرشته مرگ پیش تو آمده و به او 

دستور مى دھم كه با تو خوش رفتار بوده ، بخاطر مرگ آسیبى به تو نرسانیده و بنرمى روح 

ر زمان ديگرى چنین بگويد چطور؟ را از بدنت خارج نمايد. گفتیم : رسول خدا! اگر كسى د

فرمودند: چیزھايى را كه گفتم براى او نیز خواھد بود. جبرئیل اين مطالب را در شب معراج به 

 من گفت .

خداوند از توبه بنده خود بیش از شخصى كه در شب دراز «امام باقر (علیه السالم ) فرمودند: 

 »ه و سپس پیدا كند، خوشحال مى شود.و بسیار تاريك مركب سوارى و آذوقه خود را گم كرد
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به شخصى كه در حضور «و نیز از امیرالمؤ منین (علیه السالم ) روايت شده است كه : 

حضرت گفت : استغفر هللا ، فرمودند: مادرت به عزايت بنشیند. مى دانى استغفار چیست ؟ 

تصمیم  -شته . دوم پشیمانى از گذ -استغفار درجه بلند مرتبگان بوده و شش شرط دارد: اول 

اين كه حقوق تمام مخلوقات را ادا كرده تا جايى  -بگیرى كه ھیچگاه آن را انجام ندھى . سوم 

تمام واجباتى را كه ضايع كرده اى جبران نمايى .  -كه خداوند را سبكبار ديدار نمايى . چھارم 

به استخوان بچسبد و گوشتى را كه از مال حرام روئیده با اندوه ذوب كرده تا پوست  -پنجم 

رنج فرمانبردارى را به جسم بچشانى ، ھمانگونه كه  -گوشت جديدى بوجود آيد. ششم 

 ».شیرينى گناه را به آن چشانیده اى . و در اين ھنگام بگو: استغفر هللا 

شرح حقیقت توبه و چیزھايى را كه بايد از آن توبه كرد در جاى خود آمده ، و اينجا ھمین مقدار 

 كافى است .بیان 

 روزه ماھھاى حرام

روايت شده است كه رسول  -علیه الرحمه  -درباره خصوصیات ماھھاى حرام از شیخ مفید 

كسى كه سه روز از ماه حرام ، پنجشنبه ، «خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمودند: 

و در روايت ». جمعه ، و شنبه را روزه بگیرد خداوند عبادت يك سال را براى او مى نويسد

عبادت نھصد سال كه روزھاى آن را با روزه و شبھايش را در عبادت «ديگرى آمده است كه : 

 براى او نوشته مى شود.» گذرانده است 

اين روايت با روايتى كه درباره روزه سه روز در ھر ماه ، دو پنجشنبه و يك چھارشنبه وارد شده 

ھارشنبه و جمعه را روزه بگیرد، بعید نیست كه براى ، منافاتى ندارد. و اگر دو پنجشنبه و يك چ

 عمل به ھر دو روايت كافى باشد.

 شب مبارك نیمه ذى قعده

از » اقبال «از كارھاى مھم اين ماه عمل شب نیمه آن است : سرور ما (قدس سره ) در 

و  روايت كرده است كه گفت : از پیامبر (صلى هللا علیه و آله» احمد بن جعفر بن شاذان «

شب پانزدھم ذى القعده شب مباركى است . خداوند در آن «سلم ) روايت شده است كه : 

با رحمت به بندگان مؤ منش مى نگرد. پاداش كسى كه در آن با عمل از خداوند فرمانبردارى 

كند، مانند پاداش صد روزه دار مالزم مسجد كه باندازه يك چشم بھم زدن نیز نافرمانى خدا را 

بنابراين انسان بايد در نیمه شب مشغول به طاعت خداوند شده و به » د، مى باشد.ننموده ان

كسى در اين شب چیزى از خدا نمى خواھد مگر «دعا و نماز بپردازد. زيرا روايت شده است : 

 »اين كه به او عنايت مى فرمايد.
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واھد گذشت . اگر انسان به كسى چنین وعده ھايى بدھد، بى تفاوت از كنار اين وعده ھا نخ

بخصوص اگر بداند كه او مى تواند به وعده ھاى خود عمل نمايد. و ھمین كه احتمال توانايى 

بر انجام وعده ھاى او را بدھد براى عمل كردن به دستورات او كافى است . زيرا پاداش خیلى 

بزرگ است ؛ پاداشى چون پاداش صد مالزم مسجد كه در عمر خود حتى در يك چشم بھم 

نیز نافرمانى خدا را ننموده ايد. اين پاداش قابل مقايسه با ھیچیك از سعادتھا، دارايیھا و  زدن

شاديھاى دنیا نیست . و وقتى كه سود زياد باشد، گر چه احتمال آن ضعیف ھم باشد عقل 

حكم به انجام آن عمل براى رسیدن به آن سود مى كند. كه در اينجا احتمال سود ضعیف ھم 

در دلیل اعمال مستحبى سند اين روايت را معتبر گردانیده و » اخبار تسامح « نیست . زيرا

احتمال آن قوى مى شود. به رغبت و اشتیاق خود براى بدست آوردن كاالھاى اين دنیاى 

پستى كه بقائى نداشته ، با تلخیھاى فراوان ھمراه و مانع رسیدن نور است بنگر و ببین براى 

ن با احتمال ضعیفى وطن ، آسايش و خانواده را ترك و به مسافرت رسیدن به آن و اندوختن آ

مى روى . بیابانھاى وسیع را در نورديده ، درياھا را زير پا گذاشته و از جنگلھا عبور مى كنى و 

نھايت آرزوى تو اين است كه مثال از اين سفرھا به ھزار دينار برسى . در حالى كه احتمال 

ده و حتى مال ، جان و آبرويت بخطر افتاده و يا با مرگ دست و مى دھى به آرزوى خود نرسی

پنجه نرم كنى ولى باز ھم حاضر نیستى از ھدف خود دست برداشته و با اين عذرھا از جديت 

 و تالش دست بردارى .

پس با توجه به اين كه نعمتھاى آخرت پايدار و بدون ھیچ رنجى است و با اين گونه اعمال بطور 

ن به آن رسید، چرا عمل نمى كنى . و اگر نقص در خود انسان باشد نیز مى توان يقین مى توا

آن را رفع كرده و سپس به انجام عمل پرداخت . آيا در اين صورت بى تفاوتى در مقابل اين 

 پاداشھا علتى جز ضعف ايمان يا بیمارى قلب كه ناشى از حب دنیاست ، خواھد داشت .

 ويژگى طاعت و عبادت اين شب

طاعت و عبادت ، در اين شب از اين جھت كه مشھور نبوده و مردم كمتر، در آن به طاعت خدا 

مشغول مى گردند، آن را از ساير شبھاى مشھور ممتاز مى گرداند. كه اين مطلب نزد اھل 

مراقبت مھم است . زيرا توجه ، در زمان غفلت عموم ، از مراقبات مھم و باعث سرعت اجابت 

عمال نزد خداوند بزرگتر و به قبول نزديكتر و اجر بیشترى دارد. پس با تمام جديت است . و نیز ا

و اشتیاق براى اجابت دعوت منادى به كرامت خداى متعال اقدام نموده ، فرصت را غنیمت 

شمار و از خواب برخیز. چون بزودى مصیبت مرگ سراغت مى آيد كه بعد از آن نمى توانى ذره 

گ را بدست آورى . ھنگام ديدن فرشته مرگ بیدار شده و يك سال مھلت اى از اين منافع بزر

 مى خواھى ولى مى گويد سالھاى زيادى را از دست دادى .
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مى گويى : يك روز؛ مى گويد: روزھاى زيادى را سپرى كردى . به يك ساعت راضى مى 

ن ايام فرصت و زياد بخاطر از دست داد شوى ولى اين فرصت را به تو نمى دھد. و با افسوس 

 زمان مھلت مى میرى . چه افسوس سخت و چه اندوه جانكاھى !

 »دحواالرض «اعمال روز بیست و پنجم ، روز 

كار مھم در اين ماه آگاھى از نعمتھايى است كه خداوند در روز ((دحواالرض ؛ گسترش زمین 

مرتبه شكر است .  به بشر ارزانى داشته است . زيرا آگاھى از نعمت و كم و كیف آن اولین» 

 ھمانگونه كه در روايات بر اين مطلب تصريح و در علم اخالق ثابت شده است .

در روايات زيادى آمده است كه در بیست و پنجم ذى القعده كعبه نصب گرديده ، زمین 

گسترده شده ، آدم پايین آمده ، خلیل و عیسى (علیھما السالم ) متولد شدند و رحمت 

 پخش شده است .

اولین رحمتى كه از آسمان «امیرالمؤ منین (علیه السالم ) روايت شده است كه فرمودند:  از

به زمین نازل شد، در بیست و پنجم ذى القعده بود. كسى كه اين روز را روزه داشته و شبش 

را به عبادت بايستد، عبادت صد سال را كه روزش را روزه و شبش را در عبادت باشد، خواھد 

روھى كه در اين روز براى ذكر پروردگار بزرگشان گرد ھم آيند، پراكنده نمى داشت . ھر گ

گردند مگر اين كه خواسته آنان داده مى شود. در اين روز يك میلیون رحمت نازل مى شود كه 

 »نود و نه ھزار تاى آن براى روزه داران اين روز و عبادت كنندگان اين شب خواھد بود.

 دو ركعت نماز در اين روز

روايت شده است : پیش از ظھر، دو ركعت نماز با يك بار حمد و پنج بار شمس و ضحى 

یل يا مقو دعا كرده و بگويد:  ال حول و ال قوة اال باہلل العلى العظیمخوانده و بعد از سالم بگويد: 

العثرات ! اءقلنى عثرتى . يا مجیب الدعوات ! اءجب دعوتى . يا سامع االصوات اسمع صوتى و 

 رحمنى و تجاوز عن سیئاتى و ما عندى ، يا ذالجالل و االكرام !ا

 است بخواند.» يا داحى الكعبه «نیز مستحب است دعايى را كه اول آن 

 نعمت نصب كعبه و گسترش زمین

نعمت نصب كعبه و گسترش زمین شكلى دارد و ماھیتى . شكل ظاھرى آن ھمانگونه كه در 

ت كه خداى متعال در اين روز زمین را براى سكونت و به آن اشاره شده اين اس» اقبال «

زندگى انسانھا آفريد و از رحمتى كه در اين روز نازل گرديد، زمین و نعمتھاى آن حتى بدن و 
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روزى ما بوجود آمد. بنابراين تمام نعمتھا از ھر جنس ، نوع و صفت ، كه كسى قادر به 

 ده است .شمارش آن نیست ، در اين روز فرود آمده و پخش ش

بنابراين الزم است بنده اى كه مراقب مواليش بوده و در پى شكر نعمتھاى اوست ، درباره 

نعمتھايى كه از آن آگاھى داشته و با آفرينش زمین و آنچه در آن است از آن بھره مند گرديده 

افت آن ، بینديشد. مثال از نعمتھاى خداوند متعال در بدن خود شروع نمايد كه با فراوانى و لط

قطعا نمى تواند تمام آن نعمتھا را درك كند. كه براى توضیح بیشتر مى توان به علم تشريح 

پزشكى مراجعه نمود. در كتاب جديدى از يكى از نويسندگان اروپايى عكسھايى ديدم كه 

پوشش عضوى را با عضو ديگر و رگھا و مويرگھا را با رنگھاى مختلف و مدارھا، رگھا و اجزاى 

بدن را نشان مى داد بگونه اى كه انسان و حتى پزشك به شگفت مى آيد كه چگونه ديگر 

تمام اينھا بطور مستقیم يا غیر مستقیم در سالمتى آن عضو و بطور غیر مستقیم در 

سالمتى مزاج انسان مؤ ثرند. و باالخره نعمتھايى كه با حس درك مى شوند بالغ بر چند 

انیم بفھمیم نعمتھاى غیر محسوس بیش از نعمتھاى میلیون ھستند. و از اينجا مى تو

 محسوس است .

اين گونه اى از نعمتھاى بدنى است كه انواع ديگرى نیز دارد كه شايد تعداد آن بیشتر و 

عجیب تر از اين باشد. از جمله نعمتھا نیروھايى نامرئى است كه در اين اجزاء با تكثیر، تحريك 

، دفع و... فعالیت مى كنند. و ھر كدام عالمت و آثار خاص ، شكل دادن ، تغذيه ، رشد، ھضم 

خود را دارند. يكى ديگر از نعمتھا وجود ملكوتى اين نیروھا، قوايى كه از آنھا تبعیت نموده ، 

كاركرد و تاءثیر آن بر كار نیروھاى نامرئى كه به شرايط زمانى ، مكانى ، وضعیت جسمى و 

رد، مى باشد؛ كه ھیچكس قادر به شمارش عناوين روحى و ساير شرايط خارجى بستگى دا

اين گونه نعمتھا نمى باشد، مگر خدا يا كسى كه از جانب او از آن مطلع شده باشد؛ چه 

رسد به شمارش تك تك آن . و اگر انسان شكل ارتباط عوالم با يكديگر را بفھمد، بروشنى مى 

ضاى بدن و حتى ھر جزء از اجزاى آن يابد كه تمام اين عوالم در سالمتى كامل ھر كدام از اع

عضو، نقش دارند؛ و مى فھمد كه خداوند متعال براى اعطاى يك نعمت بظاھر جزئى به او اين 

 ھمه مقدمات را ايجاد نموده است .

آنگاه اگر درباره نعمتھاى خارجى از قبیل خوردنى ، نوشیدنى ، لباس ، چیزھايى كه در آن 

ھرى و باطنى كه در عوالم مختلف ھستند انديشه نمايد، دخل و تصرف مى كند و حواس ظا

لشكريان پروردگارت را بجز «و » كامل نعمتھاى خدا نیستید قادر به شمارش «فرموده خداوند: 

 را بھتر درك مى كند.» خود او كسى نمى داند.
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ست يكى از عالمھايى كه انسان با نیروى خیال در آن دخل و تصرفات جزيى دارد عالم مثال ا

كه بشر توانايى فھم و و گستردگى آن را ندارد. چه رسد به دخل و تصرفاتى كه با عقل محیط 

خود در تمام اين عالمھا، مى نمايد. اى مسكین ! تو كجا و فھم تفصیلى يكى از امور يكى از 

عالمھايى كه عقل تو در آن دخل و تصرف مى كند كجا. به اين نعمتھا بنگر و خود قضاوت كن 

 گونه بايد شكر اين نعمتھا را بجا آورى .كه چ

تازه اينھا ظاھر نعمتھايى است كه آفريننده زمین با گسترش زمین به تو عنايت نموده است و 

اگر درباره عطاياى مالك دنیا و آخرت كه با آفريدن زمین به تو عنايت نموده ، انديشه كرده و آن 

 را كامال درك كنى ، شگفتیت افزون خواھد شد.

ر اين مورد باختصار مى توان گفت : آنچه اھل حق و مكاشفه دريافته و روايات اھل بیت وحى د

(علیھم السالم ) به آن اشاره دارد اين است كه خداى متعال آدم را آفريده و او را در عالم مثال 

» جابلق«عالمى كه در بعضى از روايات از آن به بھشت و در بعضى ديگر به شھر  -قرار داد 

عبیر شده است . و اين ھمان بھشت آدم است كه از آن به زمین فرود آمده ، تا با عبور از اين ت

دنیا از نعمتھاى مثالى ، كه در عالم برزخ براى او آماده شده بھره بردارى كند؛ كه اين عالم در 

م نامیده مى شود؛ و نیز به اين جھت فرود آمد كه در عال» جابلس«برابر بھشت آدم بوده و 

آخرت و در بھشتھاى جاويد از نعمتھايى كه براى او مھیا شده ، استفاده نمايد. و اگر آدم به 

اين دنیا نمى آمد، ھیچگاه به نعمتھاى سراى آخرت نمى رسید؛ و تمام نعمتھايى كه خداوند 

ه و ودبه پیامبران ، جانشینان آنان ، اولیا و مؤ منین وعده داده است از فوايد سفر به اين عالم ب

اين عالم ايستگاھى از ايستگاھھاى سفر آخرت مى باشد. حتى از يك جھت منشاء و 

نامیده شده است » مزرعه آخرت «سرچشمه نعمتھاى آن است . بھمین جھت نیز در روايات 

اين ھمان چیزى است كه «. و شايد اين آيه قرآن نیز به ھمین مطلب اشاره داشته باشد: 

 .»نون مانند آن روزى ما شده است قبال روزى ما بوده و اك

بنابراين تمام نعمتھاى جاويد و فناناپذير كه قابل مقايسه با نعمتھاى اين دنیاى پست نمى 

و خالق آن از ھنگام آفرينش دنیا ھیچگاه به آن نظر نكرده و آن را براى بندگانش انتخاب  -باشد 

الم دنیا است . بنابراين عارف منشاء و سرچشمه آن ھمین ع -ننموده و سراى پاداش نیست 

بر خود الزم مى بیند كه در مقابل تمام اين » دحواالرض ؛ گسترش زمین «مراقب در روز 

 نعمتھا شكرگزارى نمايد.

و در اين ھنگام بخوبى مى يابد كه نمى تواند حق مقدار كمى از اجزاى گوشه كوچكى از آن 

را ادا نمايد؛ گرچه تمام عابدين شاكر را به كمك طلبیده و تا ابد مشغول شكرگزارى گردند. نه 

باين جھت كه شكر اين نعمتھا نیز از نعمتھاى خدا بوده و بر آن نیز شكرى واجب است ، بلكه 

۱۹۲ 
 



ر بزرگى ، فراوانى ، ظرافت و ديده نشدن آن نعمتھاست . و آنگاه كه بنده به اين بخاط

شناخت رسیده و نعمتھاى الھى را قدر شناخت ، نشانه كسانى را كه بخوبى ناتوانى و 

كوتاھى خود را در شكرگزارى خداى متعال فھمیده اند پیدا كرده و خجالت مى كشد كوشش 

شكرگزارى بداند. و مى فھمد كه خداوند با قبول اين شكرگزارى  -ھر مقدار كه باشد  -خود را 

كم و ناچیز اين نعمتھا چه منتى بر او دارد. و خداوند متعال را براى اين انجام دادن اين 

شكرگزارى ، سپاس مى گويد. و معنى شكور (بسیار شكرگزار) را كه از نامھاى خداوند است 

 كنه نامھاى خداوند متعال محال است . ، تا اندازه اى مى فھمد. گرچه شناخت

از بزرگترين نعمتھاى اين روز اين است كه كعبه را خانه خود قرار داده و اجازه داده است كه 

مردم آن را زيارت نموده و با پاداش و رضايت فراوان اين عمل را از آنان مى پذيرد. و اين نھايت 

چشم باز در معانى اعمال حج تاءمل نمايد به لطف ، مھربانى و كرم است . آنگاه كه انسان با 

لطف بزرگ خدا پى مى برد. و باالتر از اين ، مى يابد كه او تا چه اندازه دوست دارد كه دست 

عنايت خود را روى سر مؤ منین نگھدارد. نیز نھايت عنايت او در جذب آنان به در خود و دعوت 

نعمت وجود اين پیامبر بزرگوار را كه بواسطه آن آنان به نزديكى و پناه خود را درك كرده و قدر 

ما را به اين عالمھاى گرانقدر ھدايت نموده و ما را از اسرار آن آگاه نموده ، و اين دلھاى مرده 

را با نور ايمان حیات بخشیده و گمراھى آن را با نور يقین تبديل به ھدايت نموده ، خواھد 

 دانست .

كعبه مى توان گفت : خداوند متعال انسان را از خاك آفريده و بطور اختصار درباره نعمت نصب 

او را به ديدار و پناه خود دعوت نمود. نزديكى و پناه او نیز مخصوص بلند مرتبگان و افراد با 

معنويت است . و به جھت اين كه انسان در اوايل كار، به جھت فرو رفتن در تاريكیھاى عالم 

میان آب و گل ، به اين عالمھاى عالى دسترسى ندارد، طبیعت و اسارت در كره خاكى و 

خداوند، عالم او را با ايجاد مكانى آباد كرده و آن را خانه خود نامید. و آن را زيارتگاه زائرانش و 

طالبین حضرتش قرار داد تا بر گرد آن چرخیده ، زيارتش كرده ، به مقتضاى حال خود با 

امور آماده عالمھاى قدس و نزديك شدن به خدا گردند.  شده و با اين پروردگارشان ماءنوس 

براى اين زيارت نیز عبادتھايى مقرر فرموده كه تمامى آنان باعث پرواز از عالم خاكى به عالم 

ملكوت ، جبروت و الھوت است . بعبارت ديگر اين عبادتھا عبادت كننده را آماده زيارت كعبه 

زمین و آسمانم گنجايش من را ندارد «ت آمده است : حقیقى مى نمايد كه درباره آن در رواي

بعبارت ديگر اين عبادات باعث شناخت نفس مى ». بلكه قلب بنده مؤ منم گنجايش مرا دارد

شود كه شناخت پروردگار را در بر دارد. ھمانگونه كه در مناجات شعبانیه به آن اشاره شده 

ن فرما تا ديدگان قلبھا حجابھاى نورى را چشم قلبھاى ما را با نگاه آن به خودت روش«است : 

 »پاره كرده و آنگاه به معدن بزرگى رسیده و روحھاى ما به پاكى گرانقدرت آويزان گردد.
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انسان بخاطر حجابھاى تاريكى و نورى نمى تواند به معدن بزرگى برسد. حجابھاى تاريكى 

از عالمھاى مثال نیز به ھمان عالم طبیعت است كه آنرا ديده و حس مى كنیم البته بعضى 

حجابھاى تاريكى ملحق مى شوند. حجابھاى نورى نیز از آنجا شروع مى شود كه انسان با 

واگذاشتن ماده و شكل از عالم طبیعت ترقى ، نفس خود را مجرد از اين دو ديده ، نفس و 

ند. و با حقیقت او بدون پوسته ماده و شكل براى او آشكار شده و نفس خود را امر بزرگى ببی

بقاى حجابھاى نورى در معارف كشفى بر او گشوده مى شود و آنگاه باندازه اى كه اين 

حجابھا كنار رفته و در عوالم نورى انديشه نمايد، علم به مبداء، معاد و حقايق مقامات دينى 

و كسى كه به خداوند، فرشتگان ، كتابھا و پیامبران او و روز «كه در اين آيه آمده است : 

براى او منكشف مى شود. تا جايى كه ديدگان دلھا حجابھاى نورى را » یامت ايمان آورد...ق

پاره كرده و به معدن بزرگى برسد؛ و در اين ھنگام به مقام قرب رسیده ، و با مشاھده جلوه 

ھاى نامھا و صفات خداوند رستگار شده و از زائرين و پناه داده شده ھاى او محسوب مى 

ه خداوند با لطف خود براى اھل اين عالم خانه اى ھمجنس عالم خودشان قرار گردد. و خالص

داده تا از فیض زيارتش محروم نمانده و براى اين خانه نیز عباداتى را مقرر داشته كه باعث 

 آماده نمودن ديدار كننده و شايسته گرداندن او براى ديدار خانه حقیقى اش مى گردد.

 بعضى از اسرار عبادات حج

در اينجا بد نیست به بعضى از اسرار عبادات حج كه باعث رسیدن به زيارت حقیقى و باطنى 

 آمده است ، اشاره نمايیم : -درود خدا بر ھمه آنان باد  -شده و در روايات آل محمد 

در ابتدا روايتى را كه از امام زين العابدين (علیه السالم ) درباره اسرار عبادت حج رسیده و در 

ف اصلى از ھر كدام از اعمال حج را براى شبلى (راوى حديث كه به حج رفته و اعمال آن ھد

اگر «آن را انجام داده بود) بیان نموده اند ذكر مى كنیم : آن حضرت (علیه السالم ) فرمودند: 

اين اعمال را به اين نیتھا انجام نداده باشى گويا اصال آن را انجام نداده اى : فرود آمدن به 

ات بنیت بیرون آمدن از گناھان و پوشیدن لباس طاعت ، كندن لباس را بنیت در آمدن از ريا میق

و نفاق ، غسل را بنیت پاك شدن از خطاھا و گناھان ؛ پاكیزه شدن با داروى نظافت را بنیت 

توبه خالصانه براى خدا؛ محرم شدن را بنیت حرام داشتن آنچه خدا حرام كرده ؛ پیمان بستن 

ا بنیت شكستن تمام پیمانھا بجز پیمان خدا، ورود به میقات بعد از محرم شدن بنیت بر حج ر

زيارت خدا، نماز در اين زمان را به نزديك شدن به خدا، لبیك گفتن را بنیت سخن گفتن در راه 

طاعت خدا و نگھدارى آن از ھر گناھى ، وارد شدن به حرم بنیت تحريم غیبت ھر مسلمانى ، 

براى فرار  ت ديدن خانه خدا، قصد خداى سبحان ، بريدن از غیر خدا و تالش ديدن خانه بنی

بسوى خدا، لمس كردن حجراالسود بنیت مصافحه با خدا، توقف در مقام ابراھیم بنیت توقف 

در ھر طاعت و انجام ندادن ھیچ نافرمانیى ، و نماز در اين مقام بنیت نماز ابراھیم خلیل (علیه 
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 -ين مطلب اشاره باشد به اين كه به نیت دوستى و رفاقت رسیده است شايد ا -السالم ) 

رفتن به چاه زمزم و نوشیدن از آن بنیت رفتن بر سر طاعت و چشم پوشى از نافرمانى ، راه 

رفتن بین صفا و مروه بنیت در میان ترس و امید بودن ، رفتن به منى بقصد در امان گذاشتن 

قف در عرفه بنیت شناخت خدا و اطالع او از باطن و دل ، باال مردم از زبان ، قلب و دست ؛ تو

رفتن از كوه رحمت بنیت اعتقاد اين كه خدا با ھر مرد و زن مؤ منى مھربان است ؛ رفتن به 

مزدلفه و جمع كردن سنگريزه بنیت از بین بردن ھر نافرمانى و نادانى و بدست آوردن علم و 

دن احسان و شعور اھل تقوى و ترس در دل ، رسیدن به عمل ؛ رفتن به مشعر بنیت بوجود آور

منى و سنگسار كردن جمره ھا بنیت رسیدن به ھدف و بر آورده شدن نیازھا، تراشیدن سر 

بنیت پاك شدن از چركھا؛ خارج شدن از گناھان و جبران كارھاى بدى كه در حق ديگران انجام 

خدا و امیدوار نبودن جز به او، ذبح داده اى ؛ ورود در مسجد خیف بنیت نترسیدن مگر از 

قربانى بنیت سر بريدن طمع و پیروى كردن از خلیل الرحمن در سر بريدن فرزندش ؛ و بازگشت 

 به مكه و طواف بنیت بازگشت به رحمت و فرمانبردارى خدا و نزديك شدن به خداى متعال .

انسان با معنويت شده و ھدف اصلى از تشريع حج و ساير عبادات تقويت بعد روحانى است تا 

از عالم جسم به عالم معنى ترقى نموده و شناخت خدا، دوستى و انس او را بدست آورد و 

در سراى كرامت او با اولیايش بسر برد. و بجھت اينكه تمام انسانھا بجز عده نادرى قبل از 

حیوانیت و  بلوغ ، بخاطر نداشتن عقل ، علم و عمل بعد حیوانى آنان كامل شده و درندگى ،

شیطنت در آنان نیرومند و قواى عقالنى و معنوى آنان ضعیف مى شود؛ بگونه اى كه موجودى 

است كه بجز حیوانیت چیزى نداشته و گويا سگ ، خوك و شیطان بالفعل و انسان ضعیفى 

است بالقوه ؛ لطف خداى متعال اقتضا نمود كه آنان را بحال خود رھا نكرده و پیامبرانى براى 

ان فرستاده و براى آنان شريعتھا، عبادات و اعمالى تشريع نمايد تا آنان را از بعد جسمانى آن

به بعد روحى ، از گمراھى به ھدايت ، از حیوانیت به انسانیت ، از تاريكى به نور و از دورى به 

ز در انزديكى بكشاند. در اين راستا تكالیف و عباداتى براى آنان مقرر فرمود كه بعضى از آنھا 

 بین بردن تاريكیھا و بعضى ديگر در جلب نور و بدست آوردن آن مؤ ثر است .

بعبارت ديگر بعضى از آنھا باعث دور شدن صفات بد بوده و بعضى ديگر در متصف شدن به 

صفات نیك مؤ ثرند و بعضى از آنھا ھر دو جنبه را دارا ھستند كه حج اينگونه است . حج 

جزاء بسیار نافعى براى بیماريھاى دل مى باشد. بیماريھايى كه قلب دارويى الھى و مركب از ا

را از عالم نور باز مى دارد. مثال خرج كردن در حج بیمارى بخل را معالجه نموده و تواضع و 

خوارى در اعمال حج و طواف و نماز مرض تكبر را معالجه مى كنند؛ بخصوص اعمالى كه 

له يا تحمل سختیھاى اعمال آن كه تنبلى را معالجه مى فلسفه آن را نمى دانیم ، مانند ھرو

 كند. و ساير اعمال آن ...

۱۹۵ 
 



بنابراين حج و ساير عبادات بايد آنطور انجام شود كه خدا مى خواھد. و تنھا زمانى به اين امر 

رسیده و از نتیجه عبادت برخوردار مى شويم كه ھدف از آن عبادات را بدانیم . و اگر كسى 

ونه كه در اين روايت آمده بود انجام داده و به تك تك اعمال و نیتھايى كه در آن حج را ھمانگ

 آمده بود عمل كند، مى توان گفت : آنگونه حج را بجا آورده است كه خدا مى خواھد.

الزمه به توضیح است مراد حضرت (علیه السالم ) از اين كه فرمود: نیت تو از فالن عمل فالن 

ه بايد آن نیت و قصد را در خارج از دل نیز بوجود آورد نه اين كه فقط نیت چیز باشد، اين است ك

را از دل بگذراند ولى خالف آن عمل كند مثال آنجا كه فرمود: آيا قصد تو از در آوردن لباس اين 

بود كه لباس نافرمانى را در آورده اى ؟ مراد اين است كه واقعا در حال حاضر گناھان را ترك 

یم جدى بگیرد كه در آينده مرتكب گناھان نشود. و باقى نیتھا و قصدھايى كه در نموده و تصم

اين روايت آمده نیز ھمینطور است . زيرا به كسى كه كارى بر خالف قصد خود انجام بدھد، 

نمى گويند قصد فالن عمل را نموده است . و از دل گذراندن نیت و انجام كارى بر خالف آن 

 و غفلت است نه نیت . ھمزمان با ھم استھزاء

در يك كالم ، مراد از نیت ، ايجاد آنچه قصد كرده در خارج است ، نه از دل گذراندن آن ، گرچه 

منظور تو «در اين حال مشغول انجام كارى كه مخالف آن است باشد. مثال آنجا كه مى فرمايد: 

ين است كه در منظورش ا» از سعى بین صفا و مروه اين بود كه بین ترس و امید ھستى 

حالى بین صفا و مروه رفت و آمد كن كه واقعا در حالت ترس و امید باشى ؛ مانند كسى كه 

در آستانه سراى سلطان قدم زده و بزودى او را مى بیند، كه چگونه ھم امید دارد كه با كرم و 

ت نمايد؛ و در جود با او برخورد نموده و او را بپذيرد و ھم مى ترسد كه او را رد نموده و مجازا

مشغول اين دو است ، قدم مى زند و حتى رغبت و ترس دو محرك براى اين  حالى كه فكرش 

 قدم زدن ھستند.

 سعى در جھت اخالص

عالوه بر رعايت موارد فوق بايد به اصالح نیت نیز بپردازيم زيرا اولین چیزى كه بر ھر مكلفى و 

ص كردن صادقانه آن است و آنچه در اين در ھر عبادتى واجب مى باشد، اصالح نیت و خال

بحث بطور اجمال در اين باره مى توان گفت اين است كه بايد انگیزه او براى بجا آوردن حج ، 

اين باشد كه حج عاملى در جھت از بین رفتن پرده ھا بین او و پروردگار بوده و او را به زيارت 

 بايد خوددارى نمايد.خدا برساند و از ھمراه ساختن ھر چیزى با اين نیت 

براى كشف نیت و انگیزه اى كه دارد مى تواند خود را امتحان كند. مثال اگر بعد از اين كه براى 

سفر حج آماده شد و مردم از اين مطلب مطلع شدند، بفھمند كه ھدف او با صرف ھزينه 

نه در آن سفر، در جاى ديگر برآورده شده و مردم نیز از آن مطلع نخواھند شد و صرف ھزي
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مورد، نزد خدا مطلوبتر از صرف آن در حج است كه اگر در اين صورت نرفتن به حج براى او 

سخت نبوده ، و از مردم خجالت نكشد و وجود مردم و آگاھى آنان در اين مورد براى او يكسان 

 باشد و براى او فرقى نداشته باشد كه مردم او را مطیع يا گناھكار بدانند و براى او سخت

نباشد كه مردم با او مانند ساير كسانى كه به حج نرفته اند، رفتار كنند، معلوم مى شود كه 

 نیت او از حج فقط نزديك شدن به خدا بوده و نیت خود را براى خدا خالص نموده است .

و اگر عالوه بر اين براى رفتن به حج اشتیاق كاملى نشان داده و در راه رسیدن به حج و زيارت 

ھیچ كوشش و تالشى فرو گذار نكرده ؛ سختیھا را راحت ديده و با كمال جديت تمام  او از

 موانع را از سر راه بردارد، معلوم مى شود نیت او چیزى جز نزديكى به خدا و زيارت او نیست .

پروردگارم ! «درباره تفسیر اين فرمايش خداوند متعال كه از كلیم نقل قول نموده است : 

موسى چھل روز از خوردن غذا و «روايت شده : » تا خوشنودى شوى بسويت شتافتم 

آنگاه به لوازم اين نیت عمل كند. كه اگر اين قصد بوجود » نوشیدنى خوددارى نموده و نخوابید.

آمد لوازمش خود بخود بوجود مى آيد و احتیاج به ياد دادن و يادآورى ندارد، و ياد دادن لوازم اين 

يه و شیون به مادر بچه مرده است . و پر واضح است كه ھر چیزى كه او قصد مثل ياد دادن گر

را از ياد خدا باز دارد خواه حرام ، مكروه يا مباح باشد مانع رسیدن او به آرزويش مى شود. 

 بنابراين بايد به ھیچ شھوت و خواسته اى جز رسیدن به خدا عالقه اى نداشته باشد.

دد، بايد با تمام جديت و توان و كمك گرفتن از عنايات خداى كسى كه در اين میدان وارد مى گر

مھربان و كشش ھاى او براى حضور در پیشگاه پروردگار جھانیان آماده شود. و بھترين كارى 

 كه در اين جھت مى تواند انجام دھد؛ عالقمند شدن و اشتیاق به آن است .

قل شده است كه درباره صفات در كتاب مصباح الشريعه از امام صادق (علیه السالم ) ن

میلى به خواب و آب و خوراك نداشته و با دوستى انس نمى گیرد؛ در خانه «مشتاق فرمودند: 

اى منزل نكرده در ھیچ منطقه اى ساكن نمى شود؛ لباس نپوشیده آرام و قرار نداشته و 

بان شوق با او شب و روز خداوند را عبادت مى كند با اين امید كه به مشتاق خود برسد؛ با ز

مناجات نموده و آنچه در دل دارد را بر زبان مى آورد؛ چنانچه خداوند از حضرت موسى در وعده 

 و پیامبر (صلى.» گاه پروردگارش نقل نمود: ((پروردگار من ! شتافتم بسويت تا خوشنود گردى 

ه خاطر شوقى كه به هللا علیه و آله و سلم ) درباره او فرمود: نخوريد، نیاشامید و نخوابید و ب

پروردگارش داشت در چھل روز رفت و آمد میلى ھم به ھیچ كدام از اينھا نداشت . بنابراين 

آنگاه كه وارد میدان شوق شدى ، دست از ھواھاى نفسانى و خواسته ھاى دنیايى بشوى ، 

تیاق دارى گرفته اى فرو گذار، از ھر چیزى بجز آنچه به آن اش تمام چیزھايى را كه با آن انس 

 لبیك بگو.» لبیك اللھم لبیك «، روى گردان . و در بین زندگى و مرگ خود به جمله 
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گمان مى كنم اغلب مردم مثل من بوده و ھمت اين كارھا را ندارند. بنابراين بھتر است بیش 

از اين ، در اين باره سخن نگويیم . اگر اھل محبت و شوق نیستى ، الاقل از يكى از افراد 

لى اھل يمین باش كه از رسوايى در مجلس اھل معنى مى ترسند. توبه كن ، با معمو

راستى ، توبه اى كه بر ھر مكلفى واجب است . نمى گويم توبه اولیاء، برگزيدگان و خواص ، 

بلكه توبه اى كه بر ھر كدام از افراد معمولى واجب مى باشد و با آن از گناھان فقھى توبه 

كه مى تواند گذشته خود را جبران و واجبات را ادا نموده ، كفاره ھا را مى نمايند و تا آنجا 

پرداخته و به رد حقوق و مظالم مى پردازد ھمانگونه كه در جاى خود آمده است . بھتر است 

عملى را كه براى كسانى كه مى خواھند توبه كنند و در ماه ذى القعده وارد شده و مشتمل 

د انجام داده و به اندازه تكلیفش امور خود، خانواده و امانتھاى بر غسل ، نماز و دعا مى باش

راحت شود و نیز وصیت  پروردگار را سر و سامان ببخشد؛ بطورى كه از اين جھت خیالش 

 كرده و فرض كند كه از سفر حج برنمى گردد.

اى باشد  چیزى كه بايد توجه داشته باشد، اين است كه اين كار بايد فقط بخاطر خدا و باندازه

 كه او مى خواھد.

 آمادگى براى سفر

و در باطن و قلبش در رابطه با تمام متعلقات خود در شھر و ديار، و خانواده و پروردگارش توكل 

نمايد. امور آنان و امور خود و آنچه در سفر بھمراه دارد را به صاحب خانه اى كه مى خواھد آن 

د كه خداوند بخوبى امورى را كه به او سپرده را زيارت كند، واگذار كرده و امیدوار باش

سرپرستى نموده و در راه زيارت و خود مقصد، تو و ھمراھان را بخوبى ھمراھى و از شما 

 حمايت مى نمايد. زيرا او بھترين جانشین ، ھمراه و ديدار شونده است .

كندگى فكر و نیز سزاوار است در سفر حج عالئقى را با خود به ھمراه نیاورد كه موجب پرا

خیال او شود، مثل زن ، فرزند و رفیقى كه با انسان موافق نباشد يا وسايلى كه الزم نیست 

البته وسايل ضرورى را بايد ھمراه داشته باشد. و نیز بايد وضع اقتصادى رفیقش مانند او باشد 

ت رفیق او تا مبادا مؤ منى را ذلیل يا خود را خوار كند يا سربار ديگران باشد. شايسته اس

داناتر و با تقواتر از خودش باشد، تا از ھمراھیش استفاده و با پیروى از او خود را كامل كرده و 

 با يادآورى او متذكر شود.

باقى مى گذارد،  خالصه اين كه خانواده ، اموال و تمام دارائیش را كه در محل زندگیش 

خود نیاورد كه او را از ياد پروردگار و  فراموش نموده و فقط به ھدفش فكر كند. و چیزى بھمراه

زيارت و نزديكى جستن به او و بدست آوردن رضايتش باز دارد. تا بدين ترتیب جز زيارت دوست 

و بندگى كامل در حضور مولى چیزى در انديشه او نباشد. طبیعى است كه در اين صورت با 
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ن و نیكى به آنان خوشش آمده ، رفقايش مھربان شده ، بخوبى با آنان رفتار كرده ، از احسا

مى گیرد و از ھمراھى آنان لذت مى برد حتى از كسانى كه  اذيت آنان را تحمل و با آنان انس 

وسايل نقلیه را در اين سفر عھده دار بوده و حتى از خود وسايل نقلیه و استراحتگاھھايى كه 

 در آن فرود مى آيد نیز خوشش مى آيد.

مى گذشتم ديوارھا را مى بوسیدم . دلم از محبت او لبريز بود نه از  آنگاه كه از شھر لیلى«

 »دوستى شھر او.

 جمال كعبه چنان مى دواندم بنشاط *** كه خارھاى مغیالن حرير مى آمد

به ھمین جھت بود كه طبق نقلى كه از سرور سجده كنندگان و امام زاھدين شده ، بادام ، 

داد. و در راه خدا و براى ديداركنندگان خدا و در مقابل  شكر و ساير شیرينیجات به حاجیھا مى

 چشم او خیلى خرج مى كرد.

و در اين صورت نمى توان گفت ، او براى چیزھايى كه از دست مى دھد، يا با اختیار خود از 

مال و مقام و غذاى خود مايه مى گذارد، ناراحت مى شود. و نیز از جفاى خدمتكار و رفیق 

حتى تلخى آزار آنان براى او شیرين است ؛ بدرفتارى و آزار آنان را با مھربانى و بدش نیامده و 

نیكى پاسخ داده و آزار آنان را منتى بر خود مى داند؛ زيرا رضايت خالق در جفاى مخلوق است 

 چنانچه در حديث قدسى به اين مطلب اشاره شده است .

 

 مراعات توشه ، رفیق ، راھنما و سرپرست حاجیھا

لب ديگرى كه سالك بايد توجه داشته باشد اين است كه سیر خود را سیر بسوى خدا و مط

نزديكى جستن به او قرار داده و ھر اندازه كه بدنش به آن خانه نزديك مى شود بايد قلبش نیز 

به صاحب خانه نزديك شده و در اين سیر معنوى بايد توشه اش را تقوى و مركب خود را كه 

رفیقش را كه مؤ من و از اھل تقوى و راھنمايش را كه از اھل علم و يقین بدنش مى باشد و 

 مى باشد و فرمانده حاجیھا را كه امامش است رعايت كند.

رعايت تقوى عبارتست از جھاد با نفس براى بدست آوردن درجات تقوى ، كه پايینترين درجه 

ترين درجه آن پرھیز از ھر چه او آن پرھیز از محرمات ، درجه متوسط آن پرھیز از شبھات و باال

 را از خدا باز مى دارد مى باشد گرچه مباح باشد.
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رعايت بدن اين است كه مواظب آن باشد تا او را در اين سفر به سوى خداوند حمل نموده ، 

توشه اش را برداشته و او را در راه نگذارد، انتظاراتى را كه از بدنش دارد برآورده نموده و بجز 

 اتوانى از دستورات او مخالفت نكند.بخاطر ن

رعايت رفیق عبارتست از انتخاب رفیق باصفا و پرھیز از دوستان دو رنگ و عیّاش . و نیز تالش 

كند كه دل و عمل او با دوستان در بدست آوردن معرفت خدا و دوستى او و در ھمكارى در 

 در رسیدن به ھدف دارد. تمام اين موارد يكى باشد. زيرا اجتماع و ھمدلى تاءثیر زيادى

كه ھمان مرجع تقلید در مسائل فقھى ، معلم اخالق و عارف كامل كه  -مراعات راھنما 

پیروى از راھنمايیھاى او و استفاده از نور او و  -درجات عرفان را سپرى كرده است مى باشد 

 نورانى شدن با نور او مى باشد.

مبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و امام كه ھمان جانشین پیا -مراعات سرپرست حاجیان 

عبارت است از شناخت ، واليت و فرمانبردارى از او. اين  -زمان او (علیه السالم ) مى باشد 

مھمترين و واجبترين امور است كه بدون آن نمى توان به سوى خدا سیر نمود. اين مطلب از 

لب سفارش نشده است . كسى كه از ضروريات بوده و در اين راه به ھیچ چیزى مانند اين مط

 فرمانده كاروان عقب افتد راه به جايى نبرده ، ھالك شده و وارد حزب شیطان مى شود.

بطور كلى معرفت امام و واليت او از شرايط صحت و قبول عمل است . بنابراين اگر بنده اى 

تمام دارائیش را صدقه تمام عمر را روزه گرفته و در اين مدت مشغول نماز، عبادت و حج بوده و 

بدھد، ولى امام زمانش را نشناخته يا واليت او را نداشته و اين اعمال به راھنمايى او نباشد، 

 از او قبول نخواھد شد.

بھر حال بايد ھمت او بر اين باشد كه خود را اصالح و از عالمھاى طبیعت نجات يافته و به 

شاھده نورھاى جمال خدا و پرده بردارى از عوالم نور برسد. بطورى كه دل و روحش آماده م

 عظمت ھاى او شود. خداوند چنین حجى را نصیب ما و تمام دوستانش گرداند.

 اشكال

اين مطالب فقط براى پیامبران و اولیاى مخصوص خدا با مجاھدات بسیار و تحمل سختى ھاى 

سیم و بر فرض امكان زياد در طول سالھا، امكان پذير است و امثال ما نمى توانیم به آن بر

براى رسیدن به آن عمر طوالنى الزم است . و در مدت سفر حج كه دو يا سه ماه طول مى 

 كشد، كسى نمى تواند به اين مطلب بزرگ كه كمتر كسى به آن مى رسد، دست يابد.

 جواب 
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اين ، وسوسه اى شیطانى است كه در صورت پیروى از آن دِر اعمال خیر بر روى انسان بسته 

مى شود. بنابراين بايد در جواب اين وسوسه بگويد: خداوند اين عمل را از مؤ منین خواسته 

است و اگر اين عمل محال بود خداوند آن را از كسى طلب نمى كرد. و نیز اين حرف زمانى 

درست است كه اين اعمال را ناشى از توان و قدرت خود بدانیم . ولى در اين صورت اشكال 

ى آيد و آن اين است كه ما توان و قدرت در انجام ھیچیك از اعمال خیر نداريم ديگرى بوجود م

زيرا ھر چه قدرت ، توانايى و خیر ھست از اوست . و اگر بگويیم اين اعمال با توان و قدرت و از 

فضل و رحمت او سرچشمه مى گیرد، در اين صورت قادر به ھر عمل خیرى خواھیم بود. زيرا 

كسى كه «و پناھان بندگان ، امامان ما (علیھم السالم ) به ما گفته اند:  واسطه ھاى فضل او

بسوى او حركت كند بزودى به او مى رسد. و حجابى بین او و بندگانش نیست مگر اين كه 

 »اعمال بندگان حجابى بین خدا و آنان گردد.

 قصد حج واقعى در مناسك حج ظاھرى

ظاھر و باطن براى انجام آن بايد تمام عبادات و  پس از درك معنى واقعى حج و آماده نمودن

كارھايى كه جھت بجا آوردن آن انجام مى دھد مناسب با حج واقعى و حقیقى باشد. و البته 

بايد مراقب باشد كارھايى كه جھت انجام حج ظاھرى خود انجام مى دھد نیز صحیح باشد 

مام چیزھايى را كه او را از خدا باز مثال ھنگام ترك وطن و خانواده بايد شھوات ، گناھان و ت

مى دارد ترك نمايد. و بگونه اى با ديگران وداع كند كه مورد رضايت خدا باشد. و در نظر بیاورد 

كه خداوند بزودى از او درباره آنھا سئوال مى كند. و نیز تصور كند كه از اين سفر باز نگشته و 

طلبیده و آنان را از خود راضى كند. از بھمین جھت از تمام كسانى كه مى شناسد حاللیت 

و اين سفر را پربار  -كه تقواست  -اين سفر به ياد سفر آخرت افتاده و توشه سفر آخرت 

نمايد. و در مورد حالل بودن توشه اين سفر دقت نمايد. ھنگام گرفتن وسیله نقلیه براى اين 

بخوبى مواظب آن باشد. و  سفر، مركب آخرت كه ھمان بدن او مى باشد را در نظر آورده و

بمقدار اعتدال براى تقويت آن اقدام نمايد. ھنگام پیمودن راه مكه بیاد پیمودن راه سفر آخرت از 

ھنگام مرگ تا ورود به سراى پاداش باشد. زيرا گردنه ھاى سختى در اين سفر وجود دارد كه 

حتى از آن بگذرند و ساده بجز كسانى كه از ترس خدا بسیار گريه كرده باشند نمى توانند برا

 ترين آنھا مرگ مى باشد كه گردنه ھاى بعد از آن بزرگتر و عبور از آن سخت تر است .

انسان بايد بنیت خارج شدن از ھر چه خالف رضايت پروردگار است لباسھا را از تن بدر آورده و 

اس ھنگام ديدن لبلباس احرام را بنیت پوشیدن بھترين لباسھا كه لباس تقواست به تن كند. و 

 احرام كفن خود را كه بزودى در میان آن قرار مى گیرد بیاد آورد.
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احرام و لبیك گفتن بمنزله پاسخ به خداوند است . زيرا او با زبان دوست خود حضرت ابراھیم 

(علیه السالم ) ما را به اين عمل دعوت نموده است . بھمین جھت بايد در اين ھنگام از رد 

به قبول امیدوار باشیم . و به ياد داشته باشیم كه از امام سجاد (علیه  شدن ترسیده و

السالم ) نقل شده است كه ھنگام احرام و لبیك گفتن غش كردند. و ھنگامى كه از علت آن 

ال لبیك و ال سعديك ؛ جوابى ندارى و با تو كارى ندارم «پرسیدند، فرمود: ترسیدم كه بگويند: 

سى كه بدون حاللیت طلبیدن حج كرده و لبیك بگويد، خداى عز و ك«روايت شده است : .» 

و نیز روز قیامت و محاسبه اعمال را در » جل مى فرمايد: جوابى ندارى و با تو كارى نداريم 

 نظر بیاورد.

ھنگام ورود به حرم بايد بیش از ترس از مكر خدا و غضب او به كرم و فضل او امیدوار باشد. زيرا 

شريف ، مھربان و كريم بوده ، حقوق ديداركنندگان را رعايت و حرمت  صاحب اين خانه

پناھندگان را از بین نمى برد. و بر ديداركنندگان سھل تر از ديگران مى گیرد. ھمچنین بايد با 

جسم و جان متواضع بوده و ھمانگونه كه در روايات آمده است ، يكى از كفشھايش را 

 بدستش بگیرد.

واند بايد در اظھار خشوع و خوارى جديت بخرج داده و حال او بگونه اى خالصه ھر قدر مى ت

باشد كه درباره كافران در روز قیامت ، ھنگام آشكار شدن حكومت خدا روايت شده و در قرآن 

ھمراه با مستى محبت و » نیز به آن اشاره شده است ((و با گوشه چشم نگاه مى كنند.

ت و محبت به راھھاى مكه و خانه ھاى آن بخصوص خانه ھیجان شوق . نیز بايد با نگاه ھیب

 سبحان هللا و الحمدكعبه نگريسته و در عین حال جھت محبت را تقويت نمايد. و بسیار بگويد: 

و اگر ھنگام تسبیح ، عظمتھاى جالل او و ھنگام ثنا گفتن ،  ہلل و ال اله اال هللا و هللا اكبر

چگونگى يكتايى او برايش آشكار شده و » هللا گفتن  ال اله اال«نورھاى جمال او و ھنگام 

ھنگام تكبیر كوه منیت را فرو گذاشته و دست از غیر خدا بشويد رستگار شده و به آرزوى خود 

 مى رسد.

رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) طواف را به نماز تشبیه نموده اند. امیرالمؤ منین نیز 

قد قامت «ه و نماز را زيارت دانسته اند؛ آنجا كه مى فرمايند: نماز را به زيارت تفسیر نمود

و باين ترتیب مى توان نتیجه گرفت كه طواف » الصالة ؛ نماز برپا شد؛ يعنى زمان زيارت رسید.

 از وظايف خود زيارت و از اجزاى زيارت بعد از رسیدن به خانه كعبه مى باشد.

ت فرمانبردارى كامل از او و سلب اختیار از خود و حجراالسود را بنیت پیمان بستن با خدا جھ

 لمس نموده و پرده را بنیت پناه گرفتن ، حفظ شدن و تبرك جستن بگیرد.
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ھنگام سعى بايد مانند كسى باشد كه به ديدار سلطان رفته و بر آستان خانه اش با بیم و 

 امید در انتظار است كه ببیند آيا پذيرفته شده يا رد مى شود.

 توقف در عرفه ، با جديت خود را آماده نیل به كمال شناخت بنما.ھنگام 

مى توان گفت : اجتماع حجاج در اين مكان تقريبا علت تامه اى براى اجابت باشد. بخصوص از 

اين جھت كه افراد صالح و بزرگان اھل باطن نیز حتما در میان آنان وجود داشته و ھمدلى و 

اى بارانیدن ابرھاى جود و كرم وجود دارد. بھمین جھت گفته اتحاد ھدفى نیز در میان آنان بر

اند: از بزرگترين گناھان اين است كه كسى در عرفات حضور يافته و گمان كند خداوند او را 

 نمى آمرزد.

توقف نمايد. و بنیت مخالفت نكردن ، » منى «و بايد بنیت يكرنگى و مھربانى با بندگان خدا در 

ناھان و تحصیل علم و كارھاى نیك به جمع كردن سنگريزه ھا پرداخته و با خدا، عدم ارتكاب گ

بنیت رسیدن به مقصود و برآورده شدن حاجات سنگريزه ھا را به جمره ھا پرتاب نمايد. و بنیت 

قطع طمع از غیر خدا و پیروى از حضرت ابراھیم (علیه السالم ) قربانى را ذبح كند. و بنیت 

 را انجام دھد.» طواف بازگشت «ا به مكه باز گشته و بازگشت به رحمت و قرب خد

 آداب زيارت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و اھل بیت (علیھم السالم )

 بطور اجمال به مھمترين آداب زيارت آنان اشاره مى كنیم :

 اولین چیزى كه بايد رعايت شود درك احترام آنان و حقى كه بر زائر دارند مى باشد.

م مسلمانان بر اين عقیده اند كه پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بھترين مخلوقات تما

خدا، سرور مخلوقات خدا و حبیب خداست . در روايت معتبرى آمده است : او، اولین مخلوق 

خداست . و در شب معراج به باالترين درجه نزديكى به خداوند رسید بطورى كه جبرئیل نیز 

حوض و «و » صاحب وسیله «و » اسم اعظم خد«مقام برسد. و اوست  نتوانست به آن

طرف ممكن «و » حجاب نزديكتر«واسطه فیض خداى بزرگ و » نمونه برتر«و » شفاعت بزرگ 

و در يك كالم بايد به اين حقیقت معتقد باشیم كه مقام او نزد خداوند بگونه اى است كه ». 

ب به او غبطه خورده و توان رسیدن به كنه شناخت تمامى پیامبران ، رسوالن و فرشتگان مقر

 او را نداريم .

براى شناخت حق او ھمین مقدار كافى است كه بدانیم خداوند وحى نموده كه اگر تو نبودى 

افالك را نمى آفريدم . و بدانیم كه او، ھدف از آفرينش تمامى موجودات بوده و رحمتى براى 

 جھانیان است .
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سبت به تمامى مخلوقات دارد. ولى بر امت خود حقوق خاصى نیز دارد از اين حقوقى بود كه ن

ھیچ پیامبرى «قبیل حق ھدايت آنان و آزارھايى كه در اين راه تحمل نمود تا جايى كه فرمود: 

و خداوند در قرآن فرموده است كه پیامبر او (صلى هللا علیه و آله و ». مانند من اذيت نشد

 خن نمى گويد.سلم ) از روى ھواى نفس س

و آنگاه كه بزرگى و حق او را فھمیدى و دانستى كه نزد پروردگار خود زنده بوده و به 

ديداركنندگان خود نگريسته ، سالم آنان را شنیده ، باطن آنان را دانسته ، براى گناھانشان 

ه آمرزش خواسته و براى برآورده شدن نیازھايشان واسطه مى شود، در اين صورت او را بگون

اى زيارت مى كنى كه گويا تو را ديده و با تو سخن مى گويد؛ چیزى تو را از توجه به او باز 

نداشته ، با تمام وجود و ھمراه با ھیبت ، محبت ، ستايش و حیا به او روى نموده ، آداب 

حضور او را مراعات نموده و از مناجات طوالنى با او و عرض خواسته ھا به او خسته نمى 

ر حرم او با ھیچكس سخن نمى گويى و حتى به چیزى كه مانع مراقبت تو از علم او شوى . د

به تو و نگاه او به تو، مى شود نگاه نكرده ، و با جلب عطوفت و درخواست بارش ابرھاى جود 

 و راءفت او بیماريھايت را معالجه و نیازھايت را بر آورده مى كنى .

لوقات و بخشنده تر از ھر بخشنده كريمى است . يقین داشته باش كه او بزرگوارترين مخ

خداوند متعال در كتاب عزيز خود او را داراى اخالق بزرگ معرفى نموده است . در جلب رحمت 

، درخواست ، تضرع و گريه و زارى كوتاھى ننما، زيرا كريم احترام ديداركنندگان را نگھداشته و 

از خطاى عمدى و سھوى آنان چشم پوشى  براى كوتاھیھا و لغزشھا بر آنان سھل گرفته و

 مى نمايد.

رفتار او با قاتل عمويش ، حمزه (علیه السالم ) را بیاد داشته باش كه توبه او را قبول نموده و 

بینديش كه چقدر او را آزار داده و به او جفا كرده اى آنگاه كه اعمال تو بر او عرضه شده ، 

ت شود. چقدر او را اذيت و با اعمال زشت خود، دل او را گناھانت را ديده و از اين مطلب ناراح

 بدرد آورده اى .

ھنگام زيارت بايد نشان حیا بر تو بوده و حتما بخاطر اين مطلب از آن جانب معذرت خواھى 

نموده و بخل نداشته باشى كه باندازه جنايت خود از او معذرت بخواھى ، و نیز باندازه 

 ثنا لطافت بخرج بده .نعمتھاى او بر تو در شكر و 

بجان خودم سوگند، نمى توانى آنطوريكه بايد از جنايات خود معذرت بخواھى ، گرچه جھت 

معذرت خواھى در تمام عمر با تمام اعضاى بدن سخن بگويى . نیز نمى توانى آنطورى كه 

كوچك با بايد از او تشكر نمايى گرچه در طول روزگاران اين عمل را انجام دھى . زيرا جنايتى 

بزرگ بودن كسى كه جنايت نسبت به او انجام مى گردد و بخاطر احسان او به جنايتكار بزرگ 
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مى شود. و آنگاه كه بزرگى بى نھايت گرديده و احسان را نتوان به شمارش در آورد زبان از 

اداى حق آن ناتوان و عمر مردم براى شمردن كافى نخواھد بود. اداى حق شكر نیز ھمینطور 

ت زيرا ھر اندازه نعمت دھنده بزرگتر بوده و نعمتھا بیشتر و ارزشمندتر باشد شكر آن نیز اس

بیشتر خواھد بود. و حق نعمت وجود، ھدايت و بزرگى رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و 

سلم ) نیز نھايتى ندارد تا مسلمانى بتواند شكر او را آنگونه كه بايد، بجا آورد. بنابراين بحكم 

الزم است براى معذرت خواھى و شكرگزارى تمام توان خود را بكار گیرد و » المیسور«ده قاع

 در عین حال به ناتوانى خود در اداى حق سپاسگزارى و معذرت خواھى اعتراف نمايد.

آنگاه كه مطالب باال را فھمیدى ، بايد تمام توان و تالش خود را در زيارت او بكار گیرى . اگر پايه 

ت ، حقوق ، فوايد و رحمتھاى او را محكم نموده و در اين مورد به يقین دست يافته ھاى شناخ

باشى ، مشتاق زيارت او خواھى شد؛ بخصوص با در نظر گرفتن آنچه درباره فضیلت زيارت او 

داد. او از  در روايات آمده است . و الزم نیست به انسان مشتاق آيین دوستى را آموزش 

رسیدن به كسى كه مشتاق اوست و رضايت او و عرض اشتیاق و  تالش و كوشش در راه

تواضع به او و تملق براى او خوددارى نمى كند و بگونه اى اين عمل را انجام مى دھد كه توان 

بسطامى )) «به زيارت مى رود نه با مركب ، چنانچه از » سر«تصور آن براى كسى نیست . با 

ر راه مكه مشرفه در ھر دو قدم دو ركعت نماز مى الرابعة العدوية )) نقل شده كه د«و 

گزاردند. بنابراين زائر مشتاق بايد در راه زيارت خود با ھر كس ، و ھر چه كه به اين راه تعلق 

دارد، با محبت رفتار نمايد. بھمین جھت نیز بايد با زائرين و صاحبان وسیله نقلیه و خدمتكارھا 

موده و آزار آنان را تحمل و در خدمت آنان قرار گیرد. حتى اذيت و چھارپايان با رفق و مدار رفتار ن

آنان را نیز آزار نديده ، از صرف مال براى آنان خوددارى نكرده ، و آنان را گرامى بدارد. و آنگاه كه 

به شھر كسى كه مى خواھد او را زيارت كند نزديك شد، اشتیاق او بیشتر شده در سیر خود 

ه ، او را مورد خطاب قرار داده ، بر آن ديار سالم كرده ، و مشتاق جديت بیشترى نشان داد

 ديدن شھر و آثار حرم مطھر مى گردد.

و آنگاه كه حرم را مى بیند، براى خدا به سجده افتاده و پس از سجده برخاسته و سالم مى 

خانه آن كند. و با گريه شوق اظھار محبت مى نمايد. زمان حیات او و سكونت او در اين شھر و 

حضرت را مجسم مى نمايد و جاى قدمھاى او را بر زمین آن شھر مى بیند. از ورود به شھر 

تبرك جسته و راه رفتن با پاھا در آن ، بخصوص با كفش براى او سخت بوده ، ديوارھا و خاك آن 

بر شھر لیلى گذر «را بوسیده و صورتش را از روى محبت بر زمین آن گذاشته و مى گويد: 

م اين ديوار و آن ديوار را مى بوسم محبت كسى كه ساكن در اين شھر است دلم را پر كرد

 »كرده است نه دوستى شھر.
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و نیز ورود به آن شھر را بزرگ دانسته و از خدا اجازه ورود خواسته و بخواھد كه توفیق خود را 

و اشتیاق خود را نصیب او سازد. از حضرت رسول (صلى هللا علیه و آله و سلم ) اجازه گرفته 

به ديدار روى مبارك او عرض نموده و حوادث بعد از وفات او از قبیل نیرنگ منافقین و ستم 

ستمكاران ، آنگاه كه خالفت را غصب نموده ، بر مردم حاكم شده ، گمراھشان كرده ؛ بر 

ل گفته خانواده او ستم كرده و مانع رسیدن سرور بانوان جھان به ارث خود شدند را بطور اجما

 و از آن شكايت كند.

آنگاه پس از غسل ، پوشیدن تمیز لباسھا، از عطرى كه امكان تھیه آن را دارد استفاده كرده و 

با آرايش و وقار بطرف حرم او حركت كند. براى رفتن آھسته قدم برداشته خدا را تسبیح و 

اده و فرض كند كه در جلو گفته ، صلوات فرست» هللا اكبر«و » ال اله اال هللا «ستايش كرده ، 

چشم رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بوده ، رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و 

سلم ) او را مى بیند و به حركتھا و آنچه در ذھن او مى گذرد نگريسته و مقدار اشتیاق و 

هللا علیه و افسوسھاى قلبى و اندوھھاى او را مى فھمد. با تمام وجود به آن حضرت (صلى 

آله و سلم ) توجه نموده و سعى كند غیر از او كسى در قلبش نیايد. و براى اينكه حضور قلب 

 او از بین نرود، در راه زيارت نبايد به كسى يا چیزى نگاه كند.

ھنگامى كه به در حرم رسیدى بدان كه مى خواھى به جايگاه بزرگى به روى كه بر بساط آن 

و كسى به جز افراد صديق اجازه ورود به آن را ندارد و مى خواھى وارد  جز پاكان قدم نگذاشته

حرم شوى كه پیامبران ، رسوالن و فرشتگان مقرب بدون اجازه وارد آن نمى گردند. پس با دل 

و زبانت از خداى متعال و سپس از حضرت رسول (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و سپس از 

و سپس فرشتگانى كه » باقیمانده جانشینانش «و » لم اودِر شھر ع«جانشینان او بخصوص 

در حرم شريف او گمارده شده اند، اجازه گرفته و سپس به خدمت او در آرى و در مجلس او 

 حضور پیدا كن . كه در صورت غفلت از اين امور بھره ھاى زيادى را از دست خواھى داد.

ل و فضل با تو رفتار كند. اگر با كرم و فضل و بدان كه او مى تواند با اجازه خداى متعال با عد

خود به تو مھر ورزيده ، تو و زيارتت را قبول نموده ، سالمت را جواب داده و سخنت را گوش 

دھد خوشا بحال تو و خوشا بحال تو، كه رستگار شده و فرشتگان مقرب و پیامبران و رسوالن 

ر صداقت ، خلوص ، اخالص ، وفا، ادب و و چه دوستان خوبى . ولى اگ -با تو زيارت كرده اند 

صفايى را كه حق او بوده و اداى آن بر تو واجب است را از تو درخواست كرده و تو را نپذيرفته و 

 رد كند، واى بر تو، واى بر تو، كه دچار چه ضرر بزرگى شده اى !

زيارت و انس در مقابل او به ناتوانى ، كوتاھى ، شكستگى و فقرت اعتراف نما، كه تو براى 

گرفتن با او آمده اى و حال خود و درونت را به او عرضه كن . با توسل به او و پناه بردن به فضل 
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كه او از طرف خدا از آنچه در ذھن تو  -و كرم او و واسطه قرار دادن خاندانش از او ھمت بخواه 

ر كه نامت در كدام مى گذرد آگاه است . و در درگاه او مانند كوچكترين بندگانش باشد و بنگ

 دفتر نوشته شده است .

اگر بخاطر اينكه بخوبى به تو توجه نموده و تو را پذيرفته ، قلبت نازك و اشكھايت جارى و 

اشتیاقت برانگیخته شده ، و در قلب خود شیرينى مناجات و لذت گفتگوى با او را يافته و از 

ده ، در امان ھستى و از لطف و جام كرامتش نوشیدى ، وارد شو كه به تو اجازه داده ش

احسان برخوردار. و در غیر اين صورت مانند درماندگان ، براى جلب محبت و رحمت او به 

 خداوند پناه ببر.

اگر در پناه جويى و درماندگى صداقت را پیشه كنى خداوند با چشم رحمت و مھربانى به تو 

تو را از كرامت و محبت خود برخوردار نگريسته و قلب محبوب خود را به تو متمايل مى كند تا 

نمايد. و تو را به انجام اعمالى كه مورد عالقه او بوده و به آنھا راضى است ، موفق مى نمايد. 

زيرا او كريم بوده و كرامت به بندگان درمانده و پناه آورده به درگاه او براى نیل به رضايتش را 

كسى كه درمانده را اجابت مى كند ھنگامى  اى«دوست دارد. و در كتاب خود فرموده است : 

 »كه او را بخواند و گرفتاريش را بر طرف مى سازد.

بسم هللا و باہلل و على ملة رسول هللا آستانه شريف حرم را ببوس و در حالى كه مى گويى : 

وارد شو. آنگاه با آرامش و  ، الحمد ہلل الذى ھدانا لھذا و ما كنا لنھتدى لوال ان ھدانا هللا

خشوع و ذكر حركت كن . تا به ضريح مقدس برسى . آن را ببوس و با سالمى حقیقى ، به او 

 و خاندان و پدران او به ترتیب و تك تك سالم كن و در سالم كردن و درود فرستادن مبالغه نما.

يت فرموده تا در از نامھاى خداوند است كه آن به رسم امانت به خلق خود عنا» سالم «

برخورد با يكديگر معناى آن را بكار گیرند. كسى كه نتواند معنى آن را در رابطه به پیامبرش بكار 

نمى تواند از آن استفاده كند. بكار بستن معنى سالم در رابطه با  بندد در برخورد با ھیچكس 

تار كند كه به ھیچ وجه رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) اين است كه طورى با او رف

موجبات اذيت و آزار او را فراھم نسازد. بدين ترتیب آيا فكر مى كنى رسول خدا (صلى هللا 

گناھان بزرگ تو را ديده و از آن ناراحت  -با آن محبتى كه به امتش دارد  -علیه و آله و سلم ) 

 نشود و متاءلم نگردد! پس چه سالمى !

ابل تو حاضر بوده و به تو توجه دارد و از پنھان و آشكار تو آگاه خالصه بايد فرض كنى او در مق

است . بھمین جھت نبايد در آن حال لباسى پوشیده باشى كه بر تو حرام باشد يا حقى از 

حقوق خدا، يا فقیران امت او بر عھده تو باشد، يا مال كسى را غصب كرده باشى و در آن 

حرامك ؛ من حالل تو را حالل و حرام تو را حرام مى انا محلل حاللك ، محرم «حال بگويى : 
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زرتك يا رسول هللا مستبصرا بضاللة من خالفك ؛ در حالى ترا زيارت مى «يا بگويى : .» دانم 

آيا تو ھمان مخالف گمراه نخواھى بود؟ يا خود ». كنم كه معتقد به گمراھى مخالف تو ھستم 

 را از مخالفین استثنا مى كنى !

باءبى انت و امى و نفسى و مالى و ولدى ، پدر، مادر، خودم ، «زيارتش نمى گويى : آيا در 

چگونه ھمه اينھا را فداى او مى نمايى ولى بخاطر اندك دستورات » مالم و فرزندام فداى تو باد

او را زير پا مى گذارى . اگر به تو بگويد: دروغگو! آيا با من نیرنگ مى كنى ! چه جوابى خواھى 

. مبادا به كسى دروغ بگويى كه او دروغ را حرام كرده است . گاھى دروغ گفتن به  داشت

 كسى كه مى داند دروغ مى گويى استھزاء اوست . از تمام اين امور به خدا پناه مى بريم .

او دو بار زائر خود را زيارت «در يك كالم ، زيارت او بسیار مھم بوده و روايت شده است كه : 

ى در عین حال خطر بزرگى در بر دارد. بنابراين مبادا در آن جدى نبوده و آن را ول» مى نمايد

 كوچك شمارى كه در پیشگاه خدا بزرگ است .

مھمترين مطلب اين است كه در شناخت ، بزرگ دانستن او و اين عقیده كه از حال و باطنت 

مطلع شوى . با اين آگاھى دارد استوار بوده و از آفتھاى سخن ، عمل و حقیقتھاى ادعايت 

شرايط اگر نتوانستى قلب و عملت را اصالح نمايى ، بايد به كوتاھى خود اعتراف نموده و 

مانند كوتاھى كنندگان شرمسار و به اندازه جنايت خود، خوار شده و در ترس و تواضع بسر 

ى او برى . در اين صورت چاره اى نیست جز توسل به او و پناه بردن به در كرم و چشم پوش

ھمراه با نگرانى از اين كه بخاطر اين جنايت مجازات شده ، پذيرفته نشده ، از رحمت او دور 

شده و به ورشكستگى آشكار و ھالكت جاويد برسى . يا از چشم پوشى ، گذشت ، كرم و 

فضل بھره مند شوى . مطلب مھم ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه نبايد مانند 

 ان توقع پاداشھاى الھى را داشته باشى .فرمانبردار

اگر دل تو از اين احوال متاءثر شد حتما بعضى از اين آثار در تو آشكار خواھد شد. زيرا كسى 

كه از رد شدن و مجازات مى ترسد اعضاى بدنش به لرزه افتاده و رنگش تغییر مى كند. 

تى كه داشت چگونه وقتى مى شنیده اى كه امام سجاد (علیه السالم ) با آن بزرگى و عباد

، رنگش تغییر كرده و غش مى كرد و آنگاه كه از علت آن سئوال »لبیك اللھم لبیك «گفت : 

فرمود: ترسیدم در جوابم گفته  -جان و روحم و ارواح ھمه عابدين و مراقبین فداى او باد  -شد 

 ».ال لبیك ؛ جوابى ندارى «شود: 

ش ننموده و از گناه پاك است را بنگر چگونه از ترس اين امام ، حجت خدا كه ھیچگاه لغز

بزرگى او تاءثیر مى پذيرد. پس چرا ما نمى ترسیم كه در جواب سالم ما گفته شود: براى تو 

 سالمى نیست ؛ يا گفته شود: و لعنت و عذاب بر تو.
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اى خالصه واجب است زائر، بحكم عدالت ، در اين مكان بزرگ حاضر نشود، مگر بعد از توبه 

صادقانه كه او را از مخالفت بالفعل با او پاك كند. تا بدين ترتیب از رد شدن ايمن شده و از 

ورطه سرزنش نجات يابد. اگر اين كار را نتوانست انجام دھد، مى تواند از درھاى ديگرى كه 

پاى بسته ھاى در اسارت ھواى نفس و زندانیان فرو رفته در ھالكت از آن وارد شده و از 

ت ، چشم پوشى زيبا و فضل فراوان بھره مند گرديده اند، وارد شود. درھايى از قبیل در گذش

و » پناه بردن «، »آمرزش خواستن «، »، ((توسل »حي«، »معذرت خواھى «، »اعتراف «

اگر نفسى كه به كوتاھى عادت كرده ، حاضر به انجام لوازم اين درھا نشد، ». مضطر شدن «

دن از اجابت وارد شود. و با امیدوارى از خداوند متعال بخواھد كه دل رسول بايد از در ناامید نش

خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) را نسبت به او مھربان نمايد. زيرا ابلیس از ھمین در وارد 

خدايا! تو منفورترين آفريده ھاى خود، شیطان «شد و به نتیجه رسید. و در دعاى خود بگويد: 

و به او مھلت دادى . پس ھمانگونه كه خواسته او را برآوردى ، خواسته مرا نیز  را اجابت نموده

برآور. او گناھكار بود و به درگاه تو دعا كرد. من نیز گناھكارم و تو را مى خوانم . پس ھمانگونه 

 »كه او را از رحمت بھره مند نموده و او را اجابت كردى من را نیز اجابت فرما.

گمانى بنده خود مى  رد شوى پروردگارت تو را ناامید نمى گرداند. او نزد خوش اگر از اين در وا

و ھنگامى كه بندگانم «باشد. چرا چنین نباشد در حالى كه در كتاب خود نازل فرموده است : 

را تو درباره من پرسش كنند، من نزديك بوده دعاى دعا كننده را، آنگاه كه مرا بخواند اجابت 

بايد دعوت مرا پاسخ گفته و به من اطمینان كنند؛ شايد به راه راست ھدايت مى نمايم . پس 

 .».قطعا خداوند به شما مھربان است «و » از فضل خدا بخواھید.«، »شوند.

و آنگاه كه خداوند بخواھد عطوفت او شامل حال تو شود، رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و 

به تو روى آورده ، تو را در میان راءفت و محبت خود سلم ) با قبول ، اجابت ، عطوفت و رحمت 

جاى داده ، با تو مانند پدرى با محبت و مادرى مھربان بوده و بخوبى پاسخت مى دھد و به 

 اين ترتیب به مراد و باالتر از مراد خود رسیده و براى ھمیشه رستگار خواھى شد.

د بوجود آوردى و توجھات او را نسبت به و آنگاه كه به اين مطالب رسیدى و اين حاالت را در خو

خود يافتى مى توانى با او نجوا نموده و نیازھايت را بگويى ؛ از آنچه بر اثر جدايى او بر تو رفته 

، از مصیبتھاى خاندان او، غصب حقوق آنان ، تسلط منافقین بر آنھا، قتل ، اسارت و خوارى 

ییر شده ، شكوه نموده و از درماندگى و آنان و احكامى از دين كه بعد از او دستخوش تغ

 گرفتاريھاى خود شكوه نمايى .
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سعادت اصحاب و كسانى كه از نورھاى او بھره ھا گرفته و از موعظه ، راھنمايى و بركتھاى 

زمان او استفاده نموده و زندگى سعادتمندانه اى در سايه عطوفت او داشته و به فضل و 

 ورده و بگو:كرامت او رسیده اند را در نظر آ

رسول خدا! در زمان زندگیت در اين دنیا پرچم دين ، مشعل ھدايت ، حالل مشكالت ، «

گشاينده گرھھا و خبر دھنده از خدا، صفات و رضايت او بودى . كسى كه در دين يا دنیاى خود 

 با مشكلى مواجه مى شد به تو مراجعه مى كرد و تو تاريكى حجابھا را براى آنان از بین برده

و به نور راھنمايى مى كردى . تو پناھگاه بیچارگان ، پدر ايتام ، گنج فقرا و پناھگاه درماندگان و 

نیازمندان بوده و متدينین براحتى بوسیله تو نیرومند شده و براحتى به سوى خدا سیر مى 

 كردند.

ايى در میان امت جانشینى مانند خود بجا گذاشتى . ولى آنچه نبايد بشود شد و كار بج

رسید كه خالفت را غصب كردند، خاندانت كشته شده ، جانشینت مخفى و غايب شده ، 

امت به گمراھى كشیده شده ، مسلمین گرفتار مشكالت شدند. در معضالت ره به جايى 

نبرده ، بیچارگان در گرفتاريھا بدون پناھگاه مانده ، ايتام بى پدر، فقرا بى چیز، حاجتمندان 

ند. و ديندارى سخت و مشكل شد. و ما بعد از تو در بیابان گمراھى و بدون بدون پناھگاه ماند

نور و ھدايت سرگردان شديم . ظلم و جور فراوان و بساط عدل برچیده شد. نشانه ھاى دين 

كمرنگ و آثار اسالم محو شد. وحدت مسلمین از بین رفته و ھر كدام بسويى رفتند. عقلھا 

 بازگشت به زمان جاھلیت نمانده بود. ترك ، علوم كھنه شد و چیزى به

رسول خدا! اگر آثار نور واليت از زير ابرھاى لجاجت و بركتھاى نور خورشید واليت از پس پرده 

ھاى گمراھى براى ما آشكار نمى شد، اسمى از اسالم و رسمى از ايمان باقى نمانده ، 

ردم سنگھا و بتھا را اسالم به كفر، عقل به نادانى و وصل به ھجران تبديل مى شد. م

پرستیده و مسلمین كافر مى شدند. ما با از دست دادن تو و غیبت جانشینت مانند ايتام بى 

سرپرست ، اسیران بدون نگھبان ، و رعیت بدون حامى و گوسفندانى كه چوپان ندارند، 

 فرما.به ما رحم نموده و از رحمتت ما را بھره مند » رحمت براى جھانیان «شديم . پس ، اى 

به نوه خود كه امام و جانشین تو بر مردم است دستور فرما، تا ظھور نموده و در شب تار و 

تاريك به نور افشانى پرداخته و براى حمايت اسالم ، احیاى قرآن ، محكم نمودن ايمان ، 

تقويت عقلھا، گسترش عدل ، برچیدن ستم ، حفظ جان مؤ منین و آبروى مسلمین و تربیت 

 رخیزد.جھانیان ب

به درگاه پروردگار بندگان براى تحقق وعده و يارى بندگان تضرع نما. بخاطر كارھاى مردم فساد 

سراسر گیتى را فرا گرفته است . بخاطر از دست دادن امام و غیبت سرورمان ، سختى فتنه 
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بر ما، دشمنى روزگار، زيادى دشمنان ، شوكت و قدرت كفار و غلبه بدكاران و سركشان شرور 

به تو شكوه مى كنیم . و كسى براى اين كار بجز تو سراغ نداريم . بال بزرگ ، مطالب پوشیده 

 »برمال و زمین و آسمان تنگ شد.

مناجات نموده و به زمان حضور و نور افشانى او اظھار  -كه درود خدا بر او و خاندانش باد  -با او 

ر تو وارد آمده است به او شكوه اشتیاق نموده و از ھجران و بالھاى عمومى خصوصى كه ب

نما. آنگاه در پیشگاه او به ستم خود بر خودت و كوتاھى در عبادت پروردگارت اقرار كرده و از او 

بخواه كه از خدا برايت آمرزش خواسته و دردت را با دارويش معالجه ، عقلت را كامل ، نورت را 

موده و در پناه خود بپذيرد. كه اوست با دعاى خود تكمیل ، و تو را با اولیاى خود ھمراه ن

كريمترين مخلوقات كه ديدار كننده و زائر و میھمان خود را رد نمى كند مگر ھمراه با بر آوردن 

 نیازھا و بیش از آن .

يقین داشته باش ، او رحمتى براى جھانیان است . اگر از فیض پاك و نور درخشنده او محروم 

حتى اگر زياد باشد  -شكال از گناھان تو سرچشمه نمى گیرد شدى ، ايراد از تو است و اين ا

باشد، پس ايمان خود را اصالح نموده و از كفر و شرك آشكار به  مگر اين كه ايمان تو ناقص  -

 خداوند پناه ببر.

ولى گاھى اوقات تاريكى گناھان مانع درك فیضھاى زيارت او كه شامل تو نیز مى گردد شده و 

ورھايى كه به تو رسیده است محروم مى كند. كه اگر دل و شعورى داشتى تو را از ديدن ن

حتما آن را درك كرده و از بعضى از آثار آن آگاھى پیدا مى كردى . زيرا مھربانى او به امت مؤ 

منش كه داراى واليت خاندانش مى باشند معلوم است ، گرچه گناھكار باشند. و اگر چنین 

فاعت مى كند؟ و در اين صورت ديدار كننده اى كه به ديدار او رفته نباشد، چرا گناھكاران را ش

، به او سالم كرده ، با او نجوا كرده و از خوارى خود نزد او شكوه نموده است ، حقوق 

بیشترى دارد كه نزد او از بین نمى رود. تمام كسانى كه اخالق كريمانه او در مدت زندگى و 

صوص با كسانى كه به ديدار او رفته و خواستار رفع حوائج خود رفتار او با عموم مسلمانان و بخ

توسط او مى شدند را ديده اند از اين مطلب آگاھى دارند. اين امر در حال وفات بخاطر نزديك 

شدن به منبع فیض و نور در او بیشتر است . و آيا در میان امت او كسى ھست كه فكر كند 

با رنج و مشقت و با شوق زيارت او و امیدوارى به  مسلمان مؤ منى مسافت دور و درازى را

پذيرش و بخشش او و بخاطر نزديك شدن به خداى متعال بپیمايد ولى با ناامیدى از عطايا و 

محرومیت از بخشش و كرم او باز گردد. چنین انتظارى از باديه نشینھا ھم نمى رود، چه رسد 

 داراى اخالق خدايى .به كريمترين آفريده ھاى خدا، مظھر رحمت خدا و 
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بھر حال واجب است زائرين او (صلى هللا علیه و آله و سلم ) انتظارى جز فضل و كرمش از او 

نداشته و از فیض زيارت و نورھاى توجه او يارى جسته و از درخشندگى رو نمودن او، نور 

ردار نموده بگیرند. كه ھر تاريكى را روشنى بخشیده و از فیض خود تمام آفريده ھا را برخو

 است . درخشنده ترين نور خدا و پاكترين فیض اوست .

در بارگاه او زياد توقف كرده و از اين مطلب دلتنگ نشو كه عاقل از سود بردن دلتنگ نمى 

گردد. در ضريح مقدس او قبر سرور بانوان را زيارت نموده و ھنگام زيارت او مطالبى را كه در 

و آله و سلم ) گفتیم ، انجام دھد. زيرا او پاره تن ، دختر و زيارت آن حضرت (صلى هللا علیه 

 محبوب او مى باشد.

بعد از زيارت آنھا و ھمانند زيارت او به زيارت امامان بقیع رفته و ھمانگونه كه در زيارت او 

گذشت ، آنان را زيارت كن . كه آنان مانند خود او ھستند. كسى كه آنان را اطاعت كند از او 

دارى كرده و كسى كه آنھا را دوست بدارد او را دوست داشته است . آنان جانشینان و فرمانبر

 خاندان او بوده و ھمگى يك نور ھستند.

كه بازگشت نیز بعد از  ھمانگونه كه بعد از آشكار شدن آثار اجازه وارد بارگاه او شدى ، بكوش 

پس برو و دوباره به جاى  ظھور آثار اجازه او باشد. و وقتى خواستى خارج شوى كمى پس

خود برگشته و كمى بايست و اين عمل را تكرار كن . وقتى از حرم خارج شدى آستانه در را 

 ببوس .

بايد بدنت بتنھايى باز گشته و تو بھمراه دل ، روح ، و فكرت پیش حضرت (صلى هللا علیه و آله 

ى رسیدى و خواستى وارد و سلم ) مانده و در خدمت او باشى . و وقتى به آخر ھر جاده ا

 جاده ديگرى شوى ، باز گشته و با سالم به آن حضرت اشاره كن تا به منزلت برسى .

در روزھاى توقف در مدينه مشرفه ، از تمام جاھايى كه روايت شده است كه او در آنجا توقف 

دل ، روح نموده يا وارد شده است و نیز از محل شھادت اھل بیت او ديدن كن . ھنگام وداع در 

، عقل و تمام وجودت حالى متناسب با وداع او بوجود بیاور ھنگام خداحافظى با قبر او مانند 

كسى باش كه با روح و زندگى خود خداحافظى مى كند. و براى خداحافظى با او دعا و 

سالمى رساتر از آنچه امام سجاد (علیه السالم ) ھنگام وداع ماه رمضان بوجود آورند، بوجود 

رده و آن را بخوان . زيرا حقوق ماه رمضان گرچه بزرگ است ولى در مقابل حقوق او (صلى آو

هللا علیه و آله و سلم ) كم و اين عمل جزئى از اجزاى حقوق زياد و واجب آن حضرت (صلى 

هللا علیه و آله و سلم ) مى باشد. و ھمانگونه كه با پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) 

ى با سرور بانوان و امامان بقیع (علیھم السالم ) وداع كرده و سپس با مدينه وداع نمود

مشرفه وداع نما. و ھمینطور ھر كدام از امامان را زيارت كرده و با ھر كدام بطور مناسب 
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مناجات كن . و در زيارت سیدالشھداء عالوه بر آنچه گفته شد، در طول راه و در كربال از غذاھا 

متاز استفاده نكن . از غذاھا و لباسھاى پايین استفاده كرده ، ژولیده موى و و نوشیدنیھاى م

خاك آلوده باش . و تا مدتى كه در كربال ھستى خوشیھا را ترك كرده و عزادار باش . مصیبت 

او و خانواده و ھمراھان او را يك به يك ذكر نموده و از اين كه نتوانستى در مقابل او به شھادت 

 ت را در مقابل او فدا كنى عمیقا اظھار تاءسف كن .رسیده و جان

 زيارت آنان اسرارى دارد كه در اين مختصر نمى گنجد.

 

 فصل شانزدھم : اسرار مراقبات ماه ذى حجه

رؤ يت ھالل و خواندن دعاى آن اولین كار مراقب است تا با يقین به زمان ، اعمال را در اوقات 

است كه مراقب اين را يكى از نیازھاى مھم خود قرار داده مخصوص آن بجا آورد. و حتى واجب 

و در اوقات دعا آن را از خداوند بخواھد. آنگاه دعايى را كه ھنگام ديدن ھالل ھر ماه در روايات 

آمده است بخواند. دعايى كه سید قدس سره بوجود آورده نیز داراى مضامین عالى براى 

 بھترين پاداش مرشدين را به او عنايت فرمايد. مراقبین مى باشد كه خداوند از جانب ما

 فضیلت اين ماه

از كارھاى مھم اھل مراقبت شناخت شرافت و فضل اين منزل شريف و شناخت زمانھاى 

مذكور و شناخت فوايد آن است . گرچه درباره ماه رمضان وارد شده كه بھترين ماھھاست و 

عات است . ولى درباره بعضى از روزھاى روزھاى آن بھترين روزھا و ساعتھاى آن بھترين سا

اين ماه فضايلى بیش از ماه رمضان وارد شده است . جمع بین اينھا اين است كه بگويیم : ماه 

رمضان برتر از ساير ماھھاست بالذات و روز غدير از اين جھت فضیلت دارد كه امر واليت ، كامل 

تاده ، يا بگويیم روايات ماه رمضان با روايات نمودن دين و تمام كردن نعمتھا در اين روز اتفاق اف

غدير تخصیص مى خورد. يا بگويیم : ھر كدام از آنھا از يك جھت برتر ھستند نه از تمام جھات . 

خالصه اين ماه بسیار مھم بوده و مراقبین در اين منزل توفقگاھھايى دارند كه بحكم بندگى و 

وارد آن نشده و بدين ترتیب احترام آن را حفظ بجا آوردن حق مراقبت واجب است كه با غفلت 

كنند. بلكه واجب است قبل از آمدن اين ماه مواظب آن بوده و از قبل براى آن آمادگى پیدا 

كنند. زيرا اين ماه محضر نیكان و پاكان و اھل قدس و انوار است . براى كسى كه مى خواھد 

ر است مانند آنان لباس پوشیده و به شكل در محضر اين بزرگان و بزرگواران ، حاضر شود سزاوا

آنان در آيد تا آنان از ھمنشینى با او كراھت نداشته باشند. آنان داراى نفسھا و قلبھاى مھذب 

و پاك ، و اخالق نیكو و اعمال صالح بوده و عالمان بردبار، نیكوكارانى با تقوا، عارفانى حكیم ، 
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ه داران روز، ذكر گويندگان متوكل ، مسلمانانى نگھبانانى پارسا، عبادت كنندگان شب و روز

تگو گوى و يكتاپرستى راس» تكبیر«گويانى » ال اله اال هللا «راضى ، تسبیح كنندگان ثناگوى ، 

 و مخلص مى باشند.

اگر از آنان ھستى كه گوارايت باد و خوشا بحالت و اگر نیستى بكوش كه مانند آنان شده و 

و اگر نتوانستى و براى اين كه تو را براى خدمت بپذيرند، به كرم  خصوصیات آنھا را پیدا كنى .

آنان متوسل شده و با خجالت و معذرت خواھى خود را بجاى خدمتكاران و بندگان آنان قرار ده 

. ولى در عین حال تا آنجا كه مى توانى خود را شبیه به آنان نموده و آمادگى الزم و رغبت 

ايستگاھھاى ممتاز را با بذل زندگى و جانت پیدا كن . زيرا  حضور در اين محضرھاى بزرگ و

اينان اھل كرم و بخشش بوده و كسى كه با آنھا معامله كند زيان نديده ، كسى كه از آنان 

پیروى كند ھالك نمى شود، كسى كه خود را میان آنان قرار دھد رستگار گرديده و كسى كه 

ى متعال آنان را با بزرگوارى خود تربیت و نه تنھا بر با آنان ھمنشینى كند عزيز خواھد شد. خدا

بگو: اگر «پیروان آنھا سخت نمى گیرد بلكه آنان را دوست دارد و در كتاب خود فرموده است : 

اگر كسى را بخود نزديك » خدا را دوست داريد از من تبعیت كنید تا خدا شما را دوست بدارد.

نموده و اگر كسى را گرامى بدارند خداوند نیز او را گرامى  نمايند خداوند نیز او را به خود نزديك

 خواھد داشت .

 دھه اول ذى حجه

تا خدا را در «يكى از اين توقفگاھھا ده روز اول آن است . و منظور از ايام معلومات در اين آيه : 

س با ھم سازگارى ندارند. پ» و ((غفلت » ياد«نیز ھمین است . و » روزھاى معین ياد كنند.

بپرھیز از اين كه در اين ماه دل خود را بنجاست آلوده نمايى ، بخصوص با نافرمانى . ذكر كامل 

كه در آيه باال آمده اين است كه با عقل ، روح ، دل و بدن در ذكر خدا باشى ، زيرا ھر كدام از 

ا داده آنھا ذكر مخصوصى دارند. اين فرصت را غنیمت شمار كه خداوند به تو اجازه ذكر خود ر

است . در عقل خود اين را از نعمتھاى بزرگى بدان كه عمرت براى اداى شكر آن كافى نبوده ، 

روحت را در مقام حضور حاضر كن كه گويا حاضر در نشستگاه صدق نزد پادشاه مقتدر مى 

باشد. با دل خود به بندگى او و شكر نعمت ھاى بى منتھاى او روى آور، و با تمام اعضاى 

غول انجام عبادات و طاعات شو. اگر خدا را اينگونه ذكر كردى ، مژده بده كه چنین بدنت مش

ذكرى ، عالمت اين است كه خداوند تو را در تمام وجودت و با تمام وجودت ذكر نموده و براى 

بار دوم بخاطر پاداش چنین ذكرى ، تو را در تمام اين موارد ذكر خواھد نمود. زيرا خداى متعال 

 ا دوباره ذكر مى نمايد.ذاكرين ر

۲۱۴ 
 



درباره روايتى كه پیرامون فضیلت اين روزھا از پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) روايت شده 

است بینديش ، آنجا كه فرمودند: ((ھیچ كدام از روزھا نزد خدا بھتر و پاداشش بیشتر از روز 

حتى جھاد در راه خدا عید قربان نیست . شخصى گفت : حتى جھاد در راه خدا؟ فرمودند: 

و آنجا كه فرمودند: » مگر فردى كه با جان و مال خود به جھاد رفته و ھمه را در راه خدا بدھد.

يعنى ده روز  -((روزھايى كه عمل صالح در آن محبوبتر باشد نزد خداى عز و جل از اين ده روز 

جھاد در راه خدا مگر  ذى حجه . گفتند: اى رسول خدا! حتى جھاد در راه خدا؟ فرمودند: حتى

 »فردى كه با جان و مالش در راه خدا جھاد كرده و جان و مال خود را فدا نمايد.

اين دو روايت بخصوص روايت دومى را بنگر. آنچه را خدا بزرگ مى داند تو نیز بزرگ بدان . 

صوص آمادگى كامل پیدا نموده و با تمامى نشاط و شوق و دعا و توسل به نگھبانان امت ، بخ

در شب اول ، وارد اين میدان شو. در تضرع خود به دِر كرم آنان بخواه كه تو را در قصد، حزب ، 

دعا، حمايت ، واليت ، شفاعت و شیعیان خود وارد نموده ، به درگاه خداى متعال براى توفیق 

و و ، قبول ، رضايت او از تو، تاءيید، اصالح و تمام خیرھاى دينى و دنیوى و آخرتى براى ت

 خانواده ات ، برادران دينى ، ھمسايگان و كسانى كه حقى بگردن تو دارند، تضرع نمايند.

 نماز شبھاى دھه اول

فاتحه الكتاب «در ھر شب از آن بین مغرب و عشا دو ركعت نماز بجا آور؛ در ھر ركعت آن سوره 

 و اين آيه را بخوان :» اخالص «و » 

ناھا بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله و قال موسى الءخیه و واعدنا موسى ثالثین لیله و اءتمم

تا در ثواب با حاجیھا شريك شوى  ھارون اخلفنى فى قومى واصلح و ال تتبع سبیل المفسدين

 ، گرچه حج نكرده باشى .

در ھنگام قرائت اين آيه شريفه از خود بپرس كه اين وعده چیست ؟ حسرت و شوق خود را 

كسانى كه ديدار خدا را انكار نمودند و «ش داده و از ورشكستگان مباش براى ديدار خدا افزاي

آنگاه كه قیامت فرا رسد، گويند: واى بر ما كه آسايش و سعادت اين روز را از دست داديم . 

 .»آنان بار گناھان خود را بدوش مى كشند و چه بار بدى 

ه در آن شوق حضرت موسى (علیه درباره روايت پیامبر اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) ك

در چھل روز رفت و آمد «آنجا كه فرمودند:  السالم ) به اين وعده گاه را بیان نمودند، بینديش 

 »خود بخاطر اشتیاقى كه به ديدار خداوند داشت ، نخورد، نیاشامید و نخوابید.

 اعمال روز اول ذى حجه
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كسى كه روز اول ذى حجه را روزه «شده است : روايت » الفقیه «روز اول آن را روزه بگیرد. در 

 ».بگیرد، خداوند ورزه ھشتاد ماه را براى او مى نويسد

نیز شیخ روايت كرده است كه اين روز، روزى است كه خلیل در آن روز متولد گرديده و خداوند 

 ابراھیم (علیه السالم ) را بدوستى خود انتخاب فرمود. و روزى است كه پیامبر (صلى هللا

علیه و آله و سلم ) ابوبكر را ماءمور خواندن سوره برائت بر مشركان نمود. در ھمین حال بر 

پیامبر وحى شد كه اين آيه را جز تو يا مردى كه از خودت باشد نبايد به مشركان برساند. در 

 اين ھنگام پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) على (علیه السالم ) را ماءمور كرده و به

دنبال ابى بكر فرستادند تا آيات را از او گرفته و خودش آن را بخواند و ابوبكر را باز گرداند. على 

 (علیه السالم ) نیز چنین كرد.

درباره وقايعى كه در اين روز اتفاق افتاده انديشه نما تا نكاتى را كه در اين وقايع وجود دارد 

 مراجعه نمود.» اقبال «ه مى توان به كتاب درك نمايى . و براى توضیح بیشتر در اين زمین

مستحب است در روز اول نماز فاطمه زھرا (علیھا السالم ) خوانده شود اين نماز چھار ركعت 

كه بعد از نماز تسبیح حضرت زھرا (علیھا » قل ھو هللا احد«و پنجاه بار » حمد«است با يك بار 

هللا ذى العز الشامخ المنیف ، سبحان السالم ) گفته مى شود و نیز گفته مى شود: سبحان 

«... 

 ساير اعمال دھه اول

اللھم ان ھذه االيام «بعد از نماز صبح و مغرب ، در تمام اين روزھا خواندن دعايى كه اول آن 

 مى باشد نیز مستحب است .» التى فضلتھا على غیره

ام ابو جعفر (علیه از مھمترين اعمال اين ماه ، عمل به روايت زير است : شیخ مفید از ام

السالم ) نقل كرده اند كه فرمودند: خداوند توسط جبرئیل پنج ھديه در ده روز اول اين ماه 

براى عیس بن مريم (علیه السالم ) فرستاده و فرموده : عیسى ! با اين پنج دعا، دعا كن زيرا 

 نیست . در روزھاى ده گانه يعنى ده روز ذى حجه عبادتى محبوبتر از آن نزد خداوند

اشھد اءن ال اله اال هللا وحده ال شريك له ، له الملك و له الحمد بیده الخیر و ھو على اول : 

 كل شى ء قدير.

 اشھد ان ال اله اال هللا وحده ال شريك له ، اءحدا صمدا لم يتخذ صاحبة و ال ولدا.دوم : 
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يلد و لم يولد و لم يكن له اشھد ان ال اله اال هللا وحده ال شريك له ، احدا صمدا لم سوم : 

 كفوا احدا.

اشھد ان ال اله اال هللا وحده ال شريك له ، له الملك و له الحمد يحیى و يمیت و ھو چھارم : 

 حى ال يموت بیده الخیر و ھو على كل شیى ء قدير.

حسبى هللا و كفى سمع هللا لمن دعا لیس وراء هللا منتھى اءشھد ہلل بما دعا و اءنه پنجم : 

 رى ء ممن تبرء و ان ہلل االخره و االولى .ب

حواريون از عیسى (علیه السالم ) پرسیدند: اى روح هللا كسى كه اين كلمات را بگويد چه 

پاداشى دارد؟ فرمود: كسى كه صد بار، اولى را بگويد زمینیان عملى بھتر از عمل او در آن روز 

بیشتر خواھد بود و كسى كه دومى را صد ندارند و در روز قیامت خوبیھاى او از ھمه بندگان 

بار بگويد گويا تورات و انجیل را دوازده بار خوانده و پاداش آن را بدست آورده باشد. عیسى 

(علیه السالم ) پرسید: اى جبريیل ثواب آن چیست ؟ گفت : ھیچ فرشته اى در آسمانھاى 

ن كه من و اسرافیل برانگیخته ھفتگانه قدرت حمل يك حرف از تورات و انجیل را ندارد مگر اي

شويم زيرا او اولین بنده اى است كه ال حول و ال قوه اال باہلل گفت . و كسى كه صد بار، 

سومى را بگويد، خداوند بخاطر آن براى او ده ھزار نیكى نوشته ، ده ھزار گناه او را پاك كرده ، 

دستھاى خود را بلند كرده و بر كسى  ده ھزار درجه او را باالتر برده و ھفتاد ھزار فرشته را كه

كه آن را گفته است صلوات مى فرستند، فرود مى آورد. عیسى گفت : جبريیل ! مالئكه جز بر 

پیامبران بر كسى ديگر صلوات مى فرستند؟ جبريیل گفت : كسى كه به آنچه از سوى خدا 

به او داده مى شود. و  توسط پیامبران آمده است ايمان آورده و تعبیر نكند، پاداش پیامبران

كسى كه صدبار، چھارمى را بگويد فرشته اى كه با خدا ارتباط دارد او را مى يابد آنگاه خداوند 

به گوينده آن با نگاه رحمت مى نگرد و كسى كه خدا با نگاه رحمت به او بنگرد، بدبخت 

من است و نخواھد شد. عیسى گفت : جبرئیل ! ثواب پنجمى چیست ؟ او گفت : اين دعاى 

 .»من اجازه ندارم آن را براى تو توضیح بدھم 

كاش مى دانستم آيا اين پاداشھا فقط براى خواندن اين دعاھاست يا شرايطى ھم دارد؟ 

امام رضا (علیه السالم ) در راه طوس فرمودند: كسى كه ال اله اال هللا «روايت شده است كه 

: بشرط آن و شرايط آن و من يكى از شرايط آن بگويد، بھشت براى او خواھد بود. آنگاه فرمود

 .»مى باشم 

بنابر اين ، اين دعاھا نیز حتما شرايطى دارد و از شرايط قطعى آن اين است كه گوينده حتما 

معتقد به آنچه مى گويد، باشد. و من معنى اين كلمات را گويم ، ببین معتقد به آن مى باشى 

 يا نه ؟
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نیز » شھاده «بمعنى پناه است . معنى » اله «ى باشد بنابراين م» پناه بردن » «اله «معنى 

اين است كه من شاھدم كه » اشھد ان ال اله اال هللا «حاضر شدن است ، بنابراين معنى 

يعنى كسى مالك چیزى نیست جز » له الملك و له الحمد«پناھى در وجود جز خدا نیست . 

و در خدا و يعنى تمامى عالم ملك خدا بوده خدا، خیر، نعمت و فضیلتى نیست مگر براى خدا 

 و ھیچكس خیر و فايده اى ندارد مگر خدا.

بنابراين كسى كه اعتقاد دارد كه پناھى جز خدا نیست چگونه در كارھاى خود به غیر خدا پناه 

برده و به خداوند پناه نمى برد؟ كسى كه در كارھاى مھم يا ديگر كارھاى دنیوى پدر خود را 

انسته و به مال دنیا بیشتر اعتماد داشته و دلش با آن بیشتر آرامش مى يابد تا با پناھگاه د

وعده ھاى خدا در كتابش ، در حالى كه خداوند وعده ھاى خود را با سوگند نیز تاءكید نموده 

است ، چگونه مى تواند ادعا كند كه پناھى جز خدا سراغ ندارم . كسى كه اعتقاد دارد 

آن خداست ، چرا بدون اجازه او در آن دخل و تصرف مى كند. و چرا توقع دارد  تمامى دارائیھا از

ديگران آن را به او بدھند؟ و چرا براى او سخت است كه دارايى خدا به مصرف بندگان و روزى 

خورھاى او برسد؟ كسى كه معتقد است تمام نیرو، توانايى ، عزت و قدرت از آن خداست چرا 

یازھاى او را برآورند. چرا از ديگران مى ترسد؟ چرا ديگران را آسیب رسان يا انتظار دارد ديگران ن

 سود رسان مى داند؟ و چرا بخاطر رضايت كسى بر خالف رضايت خدا عمل مى كند؟

خالصه اگر كسى به مضمون شھادتى كه در اين دعاست معتقد باشد، در كس نفع و ضررى 

ان ھستند. وقتى كه در ظاھر خیرى از كسى ببیند نديده و مردم در نظر او مانند اشیاء بى ج

فقط خدا را شكر مى كند. و آنگاه كه كسى ضررى يا مصیبتى ببیند مى داند كه خداوند بخاطر 

كار بدش او را مجازات نموده و خود او باعث شده است . ولى كسى كه خیر را در دنبال دنیا 

آن اعتماد مى كند؛ خیر و سعادت را نیز در رفتن ديده و براى بر آورده شدن نیازھايش فقط به 

دارايى اغنیاء ديده و به جھت دنیاى اغنیا و پادشاھان از آنان چاپلوسى كرده ، براى بدست 

آوردن مال و مقام با دستورات الھى مخالفت مى نمايد؛ با بدست آوردن مال خوشحال و با از 

اگوار به غیر خدا پناه برده ، به دست دادن آن اندوھگین مى شوند؛ در سختیھا و حوادث ن

با اين كه خداوند در اين مورد سوگند  -وعده ھاى خداوند در مورد رزقش اطمینان نداشته 

و در حوادث ناگوار امیدش به غیر خداست چنین كسى در چنین شھادتى مانند  -خورده است 

 منافق است كه خداوند شھادت به دروغگويى او مى دھد.

ت حديثى قدسى كه در كتاب كافى در اين باب رويت شده است را نیاورم . در اينجا حیف اس

از امام صادق (علیه السالم ) روايت كرده است : » حسن بن علوان «در اين كتاب آمده است 

در مجلس مذاكره علمى بوديم ، و من خرجى خود را در سفر گم كرده بودم . يكى از دوستان 

و را حل كند؟ گفتم : فالنى . گفت : او مشكل تو را حل گفت : چه كسى مى تواند مشكل ت
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نكرده ، امیدت را ناامید و به مقصود نمى رسى . گفتم : خدا تو را رحمت كند، از كجا فھمیدى 

؟ گفت : امام صادق (علیه السالم ) به من فرمودند كه در كتابى خوانده است كه خداوند 

جد و ارتفاع من بر عرشم ، بالشك امید ھر قسم به عزت و جالل و م«متعال مى فرمايد: 

خوارى  كسى را كه با غیر من امیدوار شود حتما قطع مى كنم ؛ و بدون ترديد و حتما لباس 

نزد مردم به او مى پوشانم ؛ و يقینا و بطور قطع او را از قرب خود كنار مى زنم ؛ و بى ترديد و 

ر حالى كه سختیھا در دست من است امید بالشك او را از پیوستن به خودم دور مى كنم . د

او در سختیھا به ديگران و به ديگران امیدوار است . و دِر ديگران را مى كوبد در حالى كه كلید 

درھا در دست من بوده و درھا ھم بسته است ؛ و دِر من براى كسى كه مرا بخواند باز است 

د او را براى برطرف شدن ناگواريش . كیست كه در حوادث ناگوار به من امید بسته و من امی

قطع كرده باشم ! كیست كه براى كار مورد عالقه اش به من امیدوار شده و من امید او را از 

خود قطع نموده باشم . تمام آرزوھاى بندگان نزد من محفوظ است ولى آنان به حفظ من 

ته نمى شوند و به راضى نشدند. آسمانھاى خود را پر از كسانى نمودم كه از تسبیح من خس

 آنان دستور دادم درھا را بین من و بندگانم نبنديد ولى بندگان به سخن من اعتماد نكردند.

آيا نمى داند اگر حادثه اى از حوادث ناگوار من به او برسد كسى جز من نمى تواند آن را بر 

خواست شود طرف كند؟ آيا من كه قبل از درخواست عطا مى كنم ، فكر مى كند اگر از من در

خواسته او را نمى دھم ! آيا من بخیلم كه بنده ام مرا بخیل مى داند! آيا جود و كرم ، مال من 

نیست ! آيا عفو و رحمت بدست من نیست ! آيا محل آرزوھا نیستم ! چه كسى غیر من 

 آرزوھا را قطع مى كند! آيا امیدواران نمى ترسند كه به غیر من امیدوار مى شوند!

آسمانھا و زمینھايم ھمگى آرزو كنند و به ھر كدام از آنان باندازه تمام آنچه ھمگى اگر اھل 

آرزو كرده اند، بدھم باندازه جز ذره اى از دارايیم كم نمى شود. و چگونه مالى كه من 

سرپرست اويم كم مى شود! چه بیچاره اند كسانى كه از رحمتم ماءيوس ھستند. چه 

 »تم سرپیچى كرده و مرا در نظر ندارند.بدبختند كسانى كه از دستورا

اى بیچاره ! وعده ھاى اين حديث و استداللھا و عظمت آن را بنگر كه بزرگتر از آسمانھاى 

ھفتگانه و عرش بزرگ خداست . از خود بپرس آيا مى توانى قدرت ، حكومت ، و ملك او را كه 

دست او و در او براى كسانى  در اين حديث آمده و اين كه سختیھا بدست او، كلید دردھا در

كه او را بخوانند باز است را انكار كنى ؟ آيا در اين باره در قرآن سخن نرفته و براى دعا كردن به 

درگاه او دعوت نشده اى ؟ آيا به تو نفرموده است كه به كسانى كه به درگاه او دعوت نشده 

دعا كنند نزديك بوده و كسانى كه  اى ؟ آيا به تو نفرموده است كه به كسانى كه به درگاه او

او را صدا بزنند پاسخ مى دھد؟ آيا كسى را ديده اى كه در حوادث و كار مھمى به او امید 

را ناامید كرده باشد؟ مى پندارى كه در گذشته آرزوى بھبودى وضعیت در  بسته ولى امیدش 
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امید داشتى كه او  شرايط سخت را از خدا داشته ولى خدا تو را به آرزويت نرسانیده و

نیازھايت را برآورده اما ترا ناامید كرده است . اگر چنین چیزى ھم باشد بخاطر اين است كه 

 آرزوى تو دروغین و امید تو غیر صادقانه بوده است .

اگر به او امیدوار بودى ، در پى رضايت او حركت كرده و از خشم او مى گريختى . زيرا امید و 

ھستند كه از سه چیز سرچشمه مى گیرند؛ آگاھى از توانايى ، آگاھى از آرزو دو عمل قلبى 

كرم و آگاھى از عنايت . آنگاه كه اين سه در قلب بوجود آمدند انسان در دل توقع برخوردارى از 

كرم و خیر را پیدا مى كند، كه اين توقع امید نامید مى شود و ھمین توقع اگر ضعیفتر باشد، 

 آرزو نامیده مى شود.

و كسى كه از قادرى انتظار عنايت داشته و توقع كرم او را داشته باشد، مراقب او بوده ، در 

مقابل او تواضع كرده و چاپلوسى مى كند. و باندازه اى كه امید افزون شده و كسى كه به او 

ر اگر امیدھاى او فراوان و غیر قابل شمارش بوده و امیدوا بخصوص  -امیدوار شده بزرگتر باشد 

براى وجود، بقا، سالمتى و تمام امور زندگیش به بعضى از چیزھايى كه امید بسته نیازمند 

مراقبت ، تملق ، تواضع و تالش براى بدست آوردن رضايت او و گريز از خشم او بیشتر  -باشد 

مى شود. سرشت انسان چنین بوده و بنده نعمتھا مى باشد. ھمانگونه كه ھمیشه مردم در 

مندان و بخشندگانى كه به آنھا امیدوار باشند، اينگونه ھستند. عالوه بر اين ، به مقابل ثروت

حكم ايمان و تجربه دريافته اند كه دل اين آفريده ھا فقط به دست خدا بوده و ھرگونه كه 

 بخواھد او را دگرگون مى كند.

و تواضع نموده و خالصه اگر انسان به قدرت ، كرم و عنايت شخصى يقین پیدا كند، فطرا براى ا

در حال اختیار از او نافرمانى نمى كند. بنابراين مخالفت با خداى متعال بخاطر ضعف ايمان و 

 فقدان يقین است .

بنابراين به اين نتیجه مى رسیم كه كسى كه با دستورات خدا مخالفت مى كند، امیدوار 

ھى جز خدا نبوده و دارايى نیست و كسى كه امیدوار نباشد، اگر در چھار دعاى اول بگويد پنا

و خیر منحصر در خدا بوده و ديگران فاقد آن ھستند، راستگو نخواھد بود. دعاى پنجم تفاصیلى 

دارد كه كسى جز بنده اى كه به توحید يقین داشته و كسى جز خدا را مؤ ثر ندانسته و او 

راستگويى آن را بگويد؛  براى نیازھاى خود كافى و او را از ھر زشتى منزه بداند، قادر نیست با

و نیز كسانى كه خدا را از ھر عیب ، ناتوانى و بخل و دروغى منزه بدانند و سخنان او در قرآن 

كسى كه بر خدا توكل كند خدا براى او كافى «را قبول داشته باشند كه فرموده است : 

 »بخوانید مرا تا اجابت كنم شما را.«و » خواھد بود
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ارد در خداوند يقین داشته باشد، آيا ممكن است چیز ديگرى را در كسى كه به تمام اين مو

نیاز و خواسته ھايش مؤ ثر بداند؟ افراد موحد اين را چیزى جز شرك نمى دانند بلكه براى 

خداوند شريكى در اداره و حتى در وجود قائل نبوده و مى گويند: در عالم وجود مؤ ثرى جز خدا 

 نیست .

مى توان پاداشھايى را كه روايت ھاى قبل براى اين دعاھا بود، باور با اين مقدمات براحتى 

كنى . و نیز مى فھمى كه پاداش به اندازه ايمان به آن دعاھا و بوجود آوردن مضامین آن است 

 . و يقین پیدا مى كنى كه منظور از آن ھر خواندنى نیست .

ت . و اين دعاھا جھت ديگرى تمام اينھا از جھت صدق در قصد معانى الفاظى بود كه مى گف

نیز دارد كه عبارت از خواندن آن با حضور قلب و قصد كردن معانى آن است . بنابراين كسى كه 

از معنا و حتى لفظ آن غافل است چگونه خود را مشمول اين روايت مى داند كسى كه آن را 

، نمى گويند: دعا خوانده ولى از آن غافل باشد. و از اين جھت كه ذكر خدا و دعا مى باشد

خوانده و دعا كرده است بلكه مى گويند: الفاظ دعا را تلفظ كرده است . دعا شكل و روحى 

دارد شكل آن عبارت است از الفاظ كه با زبان بوجود مى آيد و روح آن معانى آن است كه 

عملى قلبى است و بوسیله قلب بوجود مى آيد. بنابراين كسى كه قلبش غافل از دعا و 

 فاظى است كه تلفظ مى كند، دعايش بى روح و مرده است .ال

 اشكال

با اين سخنان شما، كسى كه گناھكار بوده و بخصوص موقع خواندن از قصد معناى آن نیز 

غافل باشد، خواندن اين دعاھا براى او ھیچ فايده اى ندارد و گناه نكردن و توجه داشتن فقط 

و امر مخصوص كسانى است كه به خدا نزديك شده اند در مؤ منین كامل وجود دارد بلكه اين د

 نه ھر مؤ منى .

 جواب 

چنین نیست . و الزمه سخنان ما اين است كه آنچه در روايت آمده فقط حق كسى است كه 

آن را آنطور كه بايد، بخواند، و كسى كه از خدا نترسیده ، امیدوار به او نبوده و از دستورات او 

د از ھمه اين فوايد محروم است . اما كسى كه مؤ من به خدا بوده ، فرمانبردارى نكرده باش

قصد فرمانبردارى او را دارد ولى گاھى اوقات اختیار را از كف داده و مرتكب گناھى مى گردد 

چنین كسى اگر با قصد معانى ، اين دعاھا را بخواند، از فوايد آن محروم نبوده و حتى امید 

از آنچه در روايت آمده است به او بدھد، و حتى اگر ھنگام است كه خداوند پاداشى بیش 

قرائت گاھى اوقات از قصد معانى آن غافل شده و گاھى اوقات به آن توجه داشته باشد، باز 
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ھم ممكن است لطف خدا شامل او شده و قسمتى را كه با غفلت خوانده است ، حیات 

 بخشیده و بپروراند.

مى بیند. خداوند  ان ، عمل و قصدش و حتى بیشتر، پاداش خالصه بطور يقین ، باندازه ايم

تقصیرات او را بخشیده و نورى عالوه بر آنچه در روايت آمده است به او عنايت مى فرمايد؛ 

نواقص آن را تكمیل ، آن را پرورش داده و پاداش تمام و كمالى به او عنايت مى نمايد. انسان 

بھه كه بخاطر بديم برايم فايده ندارد، ترك كند. زيرا ھر نبايد ھیچ خیر و عبادتى را با اين ش

انديشه اى كه باعث ترك عملى شود وسوسه شیطان است . بلكه بايد تا جايى كه مى تواند 

شرايط را بوجود آورده و آن عمل را انجام دھد و براى قبول شدن آن به خداوند پناه ببرد. و در 

ببیند، يا توانايى انجام آنچه را نمى تواند، به او عنايت صورتى كه خداوند اضطراب واقعى او را 

فرموده و يا ھمان عمل بدون شرايط را كه مى تواند انجام دھد از او قبول مى نمايد و او را 

بخاطر اين كه عملش فاقد شرايط مى باشد رد نمى كند. و فرقى نمى كند كه اين ناتوانى 

 عمل از آنھا پشیمان و توبه كرده باشد، يا نه . بخاطر كارھاى بد گذشته اش بوده و ھنگام

است كه در ھر روز ده » ال اله اال هللا «از مھمترين كارھايى كه در اين دھه وارد شده ، ده ذكر 

ثواب زيادى در روايات » ال اله اال هللا عدد اللیالى «بار گفته مى شود و اول آن چنین است : 

 براى اين عمل ذكر شده است .

مون اين ذكر مى توان برداشت كرد كه خداى متعال با فضل و كرم خود به كسى كه از مض

و فقط يك بار » خداست ، صد بار الحمد ہلل ماءة مرة ؛ حمد و ثنا مخصوص «مثال بگويد: 

 گفته باشد به او مى دھد.» الحمد ہلل «كسى را كه صد بار  بگويد، پاداش » الحمد ہلل «

عدد ما يجمعون ؛ خدايى نیست جز خداى » ال اله اال هللا «كه بگويد: در جمله سوم بجاى اين 

ال اله اال هللا و رحمته خیر مما يجمعون ؛ خدايى «گفت : » يكتا بعدد آنچه جمع مى كنند

منظور از آنچه جمع ». نیست جز خداى يكتا و رحمت او بھتر از آنچه جمع مى كنند مى باشد

شد كه نزد خدا حقیر، و حتى دشمن خدا مى باشد. بجھت مى كنند ھمان اموال دنیا مى با

اين كه با مشغول كردن بندگان او مانع مى شود كه آنان به ذكر، انديشه و عبادت او پرداخته و 

بدين ترتیب راه رسیدن به قرب و كرامت او را بر آنان سد مى كند. بھمین خاطر بجاى اين كه 

با كالمى به ھمین مطلب اشاره كرد كه در آن كالم » مردم  ال اله اال هللا بتعداد اموال«بگويد: 

به علت حقارت و انتخاب اين لفظ به جاى آن لفظ، اشاره شده است . زيرا رحمت خداوند بھتر 

از اموال دنیا مى باشد، يعنى آخرت بھتر از دنیا و خداوند بھتر و ماندنیتر است . و انسان بايد 

 لب پى ببرد.از اين تغییر اسلوب به اين مطا
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و آنگاه كه اين مطلب را درك كرد، بايد كمتر غم و غصه دنیا را خورده و بداند اندوه فراوان دنیا 

 در قلب باعث مى شود شرفى را كه قلب در نزد خداوند دارد، از دست بدھد.

از مھمترين كارھا روزه نه روز اول اين دھه ، بخصوص روز نخست آن است . روايت شده است 

زه روز اول آن برابر با روزه ھشتاد ماه و روزه نه روز برابر با روزه روزگار مى باشد و روزه كه رو

 روز ترويه كفاره شصت سال مى باشد.

 شب عرفه

درباره شب عرفه روايت شده است كه دعاى خیر در آن مستجاب است و كسى كه در آن به 

ال را دارد. شب مناجات بوده و فرمانبردارى خداى متعال مشغول شود پاداش صد و ھفتاد س

كسى كه در آن شب توبه كند خداوند او را مى بخشد. و مستحب است دعايى كه اول آن 

 مى باشد، خوانده شود.» اللھم يا شاھد كل نجوى «

از مضامین اين مناجات گرانقدر غافل نشو. اگر اھلش باشى علومى در آن وجود دارد كه 

ش را صرف تحصیل آن نمايد. با زنده دلى و حضور قلب با آن سزاوار است مسلمانان تمام عمر

 دعا كن نه با غفلت .

درباره اسماء، صفات و كارھاى خداوند كه در آن آمده است انديشه نما كه اگر مقدار بسیار 

 كمى از حقايق آن را درك و بعضى از مرادات آن را بفھمى اين مطالب را باور خواھى كرد.

ه در اين دعا با آن به خدا سوگند ياد مى شود، نام لفظى و زبانى است ، منظور از نامھايى ك

يا اسمى است كه وجود خارجى و عینى دارد؟ شايد با تفكر در آن بخصوص در فرازھايى 

و به نامت كه با آن  و باسمك الذى رفعت به السموات بال عمد و سطحت به االرض ...؛مانند: 

آسمانھا را بى ستون برافراشته و زمین را گسترده نمودى ... دريابى كه مراد اسم عینى 

و باسمك السبوح القدوس البرھان الذى ھو نور على كل نور، و نور من است . و نیز اين فراز: 

وس و برھانت كه با نام سبوح ، قد نور، و نور يضیئى ء منه كل نور اذا بلغ االرض انشقت ...؛

نور آن افزون از تمام نورھا و نورى است از نور و نورى است كه ھر نورى از آن روشنى مى 

گیرد، و آنگاه كه به زمین رسد شكافته مى گردد... با نامھاى لفظى سازگارى ندارد. زيرا اين 

یم كه به صفات را در نامھاى لفظى نمى توان تصور كرد مگر اين كه آنھا را طورى تفسیر كن

 نامھايى كه وجود خارجى دارند برگردند.

در اين مناجات و بیشتر مناجاتھاى طوالنى تصريح شده است كه وجود ھر چیز و آفريدن آن 

فقط با نامھاى خداست كه از اين مطلب نبايد غفلت نمود. بھمین جھت در اين معانى انديشه 
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آن غافل بوده اى و اسرار وجود دسترسى  كن ، شايد با نور تفكر به علوم حقیقى كه تاكنون از

پیدا كنى . ھمان كه در قرآن عزيز با عبارت ايمان به خدا، فرشتگان ، كتابھا و پیامبران او و روز 

قیامت ، به آن اشاره شده است . و آنگاه نعمت كسى كه اين مطالب را به تو آموخته است 

 سپاسگزارى كن .

سلم ) نیز ده تسبیح روايت شده است كه اگر كسى آن را  از پیامبر (صلى هللا علیه و آله و

ھزار بار بخواند، ھر چیزى كه از خدا بخواھد به او عنايت مى فرمايد مگر اين كه قطع رحم يا 

 گناھى را درخواست نمايد.

 زيارت امام حسین (علیه السالم ) در اين شب مستحب است .

م (علیھم السالم ) در اول و آخر آن است ، از كارھاى مھم اين شب مراجعه به حاجیان معصو

 ھمانگونه كه بارھا در اوقات شريف گفته ايم .

 روز عرفه ، زيارت امام حسین (علیه السالم ) و آداب آن

يا به كربال برساند، بھترين مكانھا را براى » عرفات «اگر كسى بتواند در روز عرفه خود را به 

روز مختص بدعاست . بنابراين الزم است مراقبت با تمام دعا انتخاب كرده است . و گويا اين 

توان خود را براى اين روز بزرگ آماده نموده و مھمترين كار در اين جھت ، بدست آوردن شرايط 

استجابت دعاست . اھمیت دعا در اين روز باندازه اى است كه روزه اين روز را براى كسى كه 

منوع كرده اند؛ با اين كه در روايات صحیحه آمده روزه باعث ضعف او ھنگام دعام مى شود م

است كه روزه آن كفاره نود سال مى باشد. گفتیم بھتر است روز عرفه در عرفات يا كربال دعا 

كند. باين جھت كه توقف در عرفات در اين روز از اعمال حج بوده و روايات زيادى درباره پاداش 

رفه وارد شده است . مثال در روايت صدوق از امام زيارت امام حسین (علیه السالم ) در روز ع

 صادق آمده است .

خداوند متعال قبل از اھل عرفات براى زائرين قبر حسینى (علیه السالم ) جلوه كرده ، «

نیازھاى آنان را برآورده ، گناھانشان را بخشیده و آنان را به خواسته ھايشان مى رساند. آنگاه 

نیز از آن حضرت (علیه السالم ) » نان نیز اينگونه رفتار مى كند.نزد اھل عرفات آمده و با آ

كسى كه حسین بن على (علیه السالم ) را در روز عرفه زيارت كند، «روايت شده است : 

خداى عزوجل براى او يك میلیون حج با قائم آل محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم )، يك 

ه و آله و سلم ) آزاد كردن يك میلیون برده و میلیون عمره با رسول خدا (صلى هللا علی

كاالھايى كه باندازه بار يك میلیون است باربر باشد براى او مى نويسد. و مى فرمايد: بنده 

 »صديق من به وعده ام اطمینان كرد.
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سید بن طاووس (قدس سره ) مى گويد: رواياتى كه درباره فضیلت زيارت امام حسین (علیه 

 به حد تواتر است . السالم ) رسیده ،

شايد علت اختالف روايات در مورد تعیین ثواب زيارت امام حسین (علیه السالم ) است اين 

باشد كه ثواب آن به درجه زائرين ، يا به كیفیت زيارت بستگى دارد مثال با ترس از خطرھايى 

 كه ممكن است در راه زيارت باشد يا بدون آن يا با ساير ترجیحات .

زائر عارف براى زيارت و روز عرفه غسل كرده و سپس زيارت نمايد بطورى كه تا ظھر بھتر است 

زيارت او تمام شود و از اول ظھر به مقدمات نماز و دعا بپردازد. آداب زيارت ھمان است كه در 

زيارت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) گذشته . عالوه بر اين ھنگام زيارت امام حسین 

الم ) در حالت حزن ، اندوه و گريه بسر برده ، ژولیده موى و خاك آلود بوده اداى حق (علیه الس

يا لیتنا كنا معكم ؛ اى كاش با «او و شھادت در مقابل او را آرزو كرده و زياد از ته دل بگويد: 

 ».شما بوديم 

فضل ، انوار  و با دل و باطن خود به جنبه روحانى امام حسین (علیه السالم ) توجه نموده و از

و بركات او براى قبول خود، زيارت ، و ساير اعمالش ، و نیز ملحق كردن او به اصحابش يارى 

جويد و بداند امام حسین (علیه السالم ) بسرعت از انسان راضى شده ، او را مى پذيرد و 

مى  احسان مانند باران است كه بر نیكوكار و بدكار«رحمت او گسترده است زيرا مى فرمود: 

 ».بارد

 

 حكايتى كه داللت بر عظمت شاءن زيارت عاشورا مى نمايد

بد نیست در اينجا حكايتى را كه يكى از علماى بزرگ و مورد وثوق برايم نقل نموده بگويم . او 

مى گويد: يكى از افراد مورد اعتماد به من گفت : در زمان كودكى در محل خود دوستى 

رى پیشه كرده و مدتى به اين كار اشتغال داشت بعد داشتم كه وقتى بزرگ شد شغل عشا

از مدتى مرد و در گورستان دفن گرديد. در خواب ديدم كه خوشحال بوده و زندگى خوب و 

راحتى دارد. از او پرسیدم ، چگونه نجات پیدا كردى و چرا وضعت خوب است گفت : بعد از 

ن ، ھمسر فالنى در فالن روز مرد مرگ ، بخاطر كارھاى بدم عذاب مى شدم تا اين كه فالن ز

و در اين گورستان بخاك سپرده شده در شبى كه او را دفن كردند امام حسین (علیه السالم 

) سه بار از او ديدار كرده و در بار سوم به فرشتگان دستور دادند كه عذاب را از ھمسايه ھاى 

خواب بیدار شدم ، در پى  او بردارند. پس از آن عذاب نشده و وضع ما خوب شده . وقتى از

ھمسر او رفته ، او را يافته و از ھمسر، مرگ و مكان دفن او را پرسیدم : نشانیھاى او ھمان 
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بود كه عشار گفته بود. از حاالت و كارھاى ھمسرش پرسیدم و در میان كارھاى ھمسرش كه 

چیز ديگرى نیافتم  مربوط به امام حسین (علیه السالم ) باشد غیر از مداومت بر زيارت عاشورا

. 

برادرم ! مھربانى و وفاى او (علیه السالم ) را ببین . چگونه در يك شب سه بار از زنى ديدار 

كرده و واسطه او مى شود بگونه اى كه ھمسايگان او و حتى عشار از شفاعت او بھره مند 

لم و رضايت خود و مى شوند. خداوندا! درود و سالمھاى ما را در ھر لحظه و تا ابد و باندازه ع

 بطور بى پايان به او برسان .

و  -بعد از اينكه امام (علیه السالم ) را آنگونه كه سزاوار است زيارت نموده و خواست دعا كند 

فاتحه «دوازده ركعت نماز بجا آورد، در ھر ركعت يك بار  -اگر حال و توفیق او اقتضا مى كرد 

بخواند. پس از آن باندازه اى كه مى تواند قرآن » احدقل ھو هللا «و » آية الكرسى » «اكتاب 

و سپس » سبحان من لبس العز...«خوانده سپس سجده كرده و بعد از سجود بگويد: 

خواسته ھاى خود را از خدا بخواھد. اگر حال اين نماز را نداشت ، پیش از اين كه از حرم خارج 

زگشته و امام (علیه السالم ) را زيارت كند. شود، در زير آسمان دو ركعت نماز خوانده ، آنگاه با

و اگر در غیر كربال بود بعد از نماز ظھر و عصر و در زير آسمان اين دو ركعت را بجا آورده و 

سپس به محل دعاى خود برود. او بايد اين دو ركعت را بخوبى بجا آورد. زيرا بمنزله ھديه اى 

 آن را بعنوان ھديه به او تقديم مى كند.است كه انسان پیش از حضور در پیشگاه بزرگان 

گشودن درھاى دعا از جانب خداى متعال كرامتى است كه ھیچ مخلوقى توان چنین كارى را 

ندارد. دِر دعا دِر بزرگى است كه با تمامى درھاى سعادت برابرى كرده ، آسانتر از تمامى اين 

آن به تمامى اھداف جزئى و كلى درھا بوده و در میان درھاى سعادت درى نیست كه بتوان با 

 ، دينى و دنیوى و تمامى آرزوھا و اھداف رسید.

شرايط آن مربوط به اصالح عقیده و معارف است . و ساير شرايط آن كه به اعمال جسمى 

مربوط مى شود شرايط كمال دعا مى باشد و تمامى آنھا آسان و راحت است ، مانند گريه 

ا عجله دعا نكردن ، تمجید كردن ، حمد كردن ، صلوات كردن ، انگشترى بدست كردن ، ب

فرستادن بر پیامبر و آل او (علیھم السالم )، اعتراف به گناھان ، شريك كردن مؤ منین در دعا 

». ال قوة اال باہلل گفتن «و » ما شاء هللا گفتن «، »صلوات فرستادن «و پايان بردن دعا با 

الم داشتن ايمان حقیقى به خدا، صفات و نامھاى شرايط معنوى و قلبى آن نیز، در يك ك

اوست . و آنگاه كه قلب بنده به خدا و به قدرت و علم ، عنايت و جود و كرم و راستگويى او، و 

 دعوت بندگان به دعاى خود ايمان آورده و دعا كند بدون شك به خواسته خود يا عوض 

و وقار داشته و باندازه نشاط خود  خواسته خود مى رسد. در ھنگام نشستن براى دعا آرامش
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ال اله «ذكرھايى را كه قبل از شروع دعا رسیده است بگويد. در ابتدا بطور اجمال به حمد خدا، 

د بار ص» الحمد ہلل «گفتن و تمجید و ستايش او پرداخته و آنگاه صدبار تكبیر، صدبار » اال هللا 

آية «و بنابر روايتى صد بار » قدر«و سوره » حدقل ھو هللا ا«گفته ، صد بار » ال اله اال هللا «

خوانده و صد بار بر پیامبر و آل او صلوات بفرستد. و اگر باين مقدار نشاط نداشت » الكرسى 

گفته و صلوات » سبحان هللا «و » الحمد ہلل «و » ال اله اال هللا «مى تواند، فقط تكبیر و 

 اخالص باشد.بفرستد ولى بايد ھمراه با حضور قلب ، صدق و 

 را فراموش» مصباح الشريعه «ھنگام تكبیر گفتن اين فرمايش امام صادق (علیه السالم ) در 

ھنگام تكبیر گفتن تمامى موجودات آسمانى و زمینى را در مقابل بزرگى و شوكت «نكن : 

 خداوند كوچك شمار.

شده و ببیند قلب او از زيرا اگر خداى متعال در حالى كه بنده تكبیر مى گويد از قلب او آگاه 

حقیقت تكبیر روى گردان است ، مى فرمايد: دروغگو! مرا فريب مى دھى ! به عزت و جاللم 

سوگند تو را از شیرينى ذكر خودم محروم نموده و نمى گذارم به قرب من رسیده و از مناجاتم 

در خود سرور خوشنود شوى . ھنگام نماز دلت را بررسى كن ، اگر شیرينى آن را درك كرده ، 

و شادى آن را احساس نموده ، قلب تو با مناجات او شادمان شده و از گفتگوى با او لذت 

بردى ، بدان كه در تكبیر خود راست گفته اى واال از سلب لذت مناجات و محروم شدن از 

 .»شیرينى عبادت درياب كه خداوند تو را دروغگو دانسته و از دِر خود رانده است 

هللا «قطعا صحیح و درست است . زيرا تكبیر شكل زيبايى دارد كه ھمان گفتن اين مطالب 

بوده و حقیقتى در قلب و عمل دارد كه عبارت است از اين كه خداوند را بزرگتر از ھر » اكبر

بزرگى و بزرگتر از اين كه توصیف شود بدانى . عالمت اين مطلب ھم اين است كه دل ، روح و 

اى متعال فروتن شود، بگونه اى كه در مقابل ھیچ بزرگى چنین جسم تو، ھمگى براى خد

تواضعى نداشته و آنقدر مشتاق ھمنشینى و انس و مناجات با او باشى كه با ھیچ بزرگى 

اين گونه نباشى و آنگاه كه اينگونه شدى ، با ذكر او تبرك ، با خدمت به او شريف ، از 

با او لذت مى برى ، بیش از آنچه از شخص بزرگ  ھمنشینى با او واال مقام و از مناجات و انس

 يا شريفى بھره مند گردى . زيرا لذت عقلى بزرگى و شرف شیرينترين لذتھاست .

زمانى كه روح ، دل و عمل تو زبانت را در تكبیر، تصديق كرد، خداوند نیز بیش از ھر كس 

بزرگ داشته و بخوبى پاك  ديگرى از تو تشكر مى نمايد، و ھمانگونه كه در روايت آمده تو را

مى كند ولى اگر دل ، حقیقت و عملت مخالف زبانت باشند، تكبیر تو فريبى بیش نبوده و 

سزاوار خواھى بود كه خداوند تو را دروغگو شمرده و از در خود طرد نمايد. كه در اين صورت 

 ضرر بزرگى را متحمل خواھى شد.
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در تفسیر آن ، در ضمن ذكرھاى دھگانه گفتیم بیاد  آنچه را كه» ال اله اال هللا «ھنگام گفتن 

آور، ھمچنین در موقع الحمد ہلل گفتن خدا را آنگونه كه بايد تنزيه نما؛ كه در ھر موردى تنزيه او 

به يك شكل است . تنزيه او در عبادت اين است كه در عبادت او مخلص بوده ، و تنزيه او در 

پرستى متصف شده و براى او شريكى در اراده ندانى يكتاپرستى اين است كه به حقیقت يكتا

و تنھا او را داراى اراده مستقل بدانى ھمانگونه كه منظور از تسبیح ركوع نیز ھمین است ؛ و 

تنھا او را داراى وجودى حقیقى و مستقل بدانى ؛ چنانچه مراد از تسبیح سجده نیز ھمین 

 از آن تعبیر مى شود.»  حقیقت يكتاپرستى«و » مقام فناء«است كه با نام 

البته اين درجات مراتب كاملین بوده و ما با اين سھل انگارى و عقلھا و عملھاى ناقص ، نمى 

توانیم اينگونه باشیم . ولى حداقل بايد ھنگام گفتن اين الفاظ، باندازه فھم خود معانى آن را 

د بوجود آورده و در ھنگام ذكر در نظر داشته و تا آنجا كه مى توانیم مضمون اين الفاظ را در خو

خداى متعال به ياد كس ديگرى بلكه به ياد دشمن او نباشیم زيرا در اين صورت سزاوار خوارى 

 و محروم شدن از احسان الھى خواھیم شد.

ھنگام صلوات فرستادن بر پیامبر و آل او در نظر داشته باش كه خداوند صلوات فرستادن بر او 

تادن بر خود ذكر فرموده و فرمانبردارى او را با فرمانبردارى خود پیوند را ھمراه با صلوات فرس

زده است . مواظب باش مبادا از بركات شناخت احترام او بى بھره بوده و از فوايد صلوات او 

 محروم شوى .

پس از اين اعمال تا آنجا كه سر حال ھستى ، دعاھاى وارده را با حضور قلب ، تدبر و فھم 

يى ، بخوان . دعاى امام حسین (علیه السالم ) با ملحقاتى كه عالمه و سید بر آنچه مى گو

آن افزوده اند را نیز ترك نكن و با جديت و تالش در پى فھم معانى آن باش . اين ملحقات گرچه 

جزو دعاى امام حسین (علیه السالم ) نیست ولى مضامین عالى داشته و برخاسته از 

 دعاى صحیفه سجاديه را نیز بخوان .انديشه ھاى بلندى است . 

بھتر است دعاى امام صادق (علیه السالم ) را نیز خوانده و آنگاه حوائج خود را بخواه و ھنگام 

دعا براى خود، برادران دينى بخصوص معلمین علوم دينى ، پدر، مادر، و پدران و مادران آنھا و 

تا آنجا كه مى توانى سعى كن بھترين ساير ارحام و ذوى الحقوق را مقدم كن . در حال دعا 

حاالت از قبیل گريستن ، زارى كردن ، خوار شدن ، پوشیدن لباسھاى مويین و بستن دستھا 

را داشته و بھترين سخنان را براى جلب رحمت و عطوفت بكار برى . در روايت آمده است كه 

ترسان بوده ، صورت  آنگاه كه به درگاه من دعا مى كنى«خداوند به حضرت موسى ، فرمود: 

خود را خاك آلوده كرده ، و با ايستادن در مقابل من برايم تواضع نما. با ترسى كه ناشى از 

و نیز روايت شده .» عظمت من است و برخاسته از قلبى ترسان است با من مناجات كن 
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است كه به حضرت عیسى (علیه السالم ) وحى شد: عیسى ! از چشمھايت براى من 

ه و با دلت برايم تواضع نما. عیسى ! در سختى ھا از من كمك بخواه كه من اشك ريخت

غمزدگان را يارى نموده و نداى درماندگان را اجابت مى كنم . و من مھربانترين مھربانان 

 ھستم .

 مقدم كردن برادران دينى بر خود ھنگام دعا

صمیمى را بر خود مقدم نموده و اگر بعد از بوجود آوردن اين شرايط در خود، ھنگام دعا برادران 

نام تك تك آنان را برده ، از خداوند حاجات آنان را خواسته ، و تك تك نیازھاى خصوصى آنان و 

سپس خواسته ھاى عمومى آنان را بگويى ، نه تنھا ضرر نكرده بلكه به سودآورترين تجارتھا 

خود مقدم نمايى ، با زبانى خواھى رسید زيرا در صورتى كه به خاطر خدا آنان را در دعا بر 

براى خود دعا كرده اى كه حتى به اندازه يك چشم به ھم زدن ھم نافرمانى خدا را ننموده 

است ؛ با زبان فرشتگان معصوم ، بلكه با زبان خدا پروردگار جھانیان ، بلكه يك دعا را با 

زيد نرسى «ه كه از روايت شد» ابن ابى عمیر«كرده اى . چنانچه از  دعاھاى بى پايان عوض 

بودم . او دعا مى كرد دقت كردم » موقف «در » معاويه بن وھب «نقل كرده كه گفت : با » 

ببینم چه مى گويد. ديدم اصال براى خود دعا نكرد بلكه براى افرادى از نقاط مختلف به طور تك 

مردم از آنجا تك با ذكر نام آنان و نام پدرانشان دعا كرد. و به ھمین عمل مشغول بود تا 

تعجب داشت ؟ گفتم :  بازگشتند. گفتم : عمو! چیز عجیبى از تو ديدم . گفت : كجايش 

ھمینكه برادرانت را در اينجا بر خود مقدم كرده و براى تك تك آنان دعا كردى گفت : تعجب 

قسم  و به خدا -ندارد، فرزند برادرم ! از موالى من و موالى تو و موالى ھر مرد و زن مؤ منى 

و اگر نشنیده باشم گوشھاى  -شنیدم  -سرور تمام پیشینیان و آيندگان ، بعد از پدرانش 

معاويه كر و چشمھايش كور شده و به شفاعت حضرت محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم ) 

كه مى فرمود: كسى كه پشت سر برادر خود براى او دعا كند، فرشته اى از آسمان  -نرسد 

د: صد ھزار برابر آنچه خواستى براى تو خواھد بود، اى بنده خدا! فرشته ديگرى دنیا ندا مى كن

از آسمان دوم او را ندا مى دھد: اى بنده خدا! دويست ھزار برابر آنچه خواستى براى تو 

خواھد بود. فرشته ديگرى از آسمان سوم او را ندا مى دھد: اى بنده خدا! سیصد ھزار برابر 

خواھد بود. فرشته ديگرى از آسمان چھارم او را ندا مى دھد: اى بنده  آنچه خواستى براى تو

خدا! چھار صد ھزار برابر آنچه خواستى براى تو خواھد بود. فرشته ديگرى از آسمان پنجم صدا 

مى زند: اى بنده خدا! پانصد ھزار برابر آنچه خواستى براى تو خواھد بود. فرشته ديگرى از 

بنده خدا! ششصد ھزار برابر آنچه خواستى براى تو خواھد بود. آسمان ششم ندا مى دھد: 

فرشته ديگرى از آسمان ھفتم ندا مى دھد: ھفتصد ھزار برابر آنچه خواستى براى تو خواھد 

بود. آنگاه خداى عزوجل ندا مى دھد: من بى نیازى ھستم كه نیازمند نمى گردم ، بنده خدا! 
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خواھد بود. اكنون اى برادر زاده ! كدامیك بھتر است ،  يك میلیون برابر آنچه خواستى براى تو

 آنچه انجام دادم يا آنچه تو مى گويى ؟

نكته دقیقى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در حالى كه براى برادر مؤ منت دعا مى 

 كنى او را واقعا دوست داشته و ساير حقوق او را نیز ادا كرده باشى . زيرا در غیر اين صورت

 بیم آن مى رود كه دعايت اثرى را كه در اين روايت گرانقدر بر آن مترتب شده ، نداشته باشد.

 مراعات آداب دعا

مطلب ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه دعا كننده بايد فرمايش امام صادق 

را رعايت ادب دعا «را بیاد داشته باشد كه فرمودند: » مصباح الشريعه «(علیه السالم ) در 

كرده و بنگر كه چه كسى را، چگونه ، و براى چه مى خوانى ؟ عظمت و بزرگى خداوند را باور 

داشته باش با ديده دل آگاھى او از باطن و اسرار و اعتقادات خود را ببین و راه نجات و ھالكت 

كه باعث  خود را درياب ، مبادا چیزى از خدا بخواھى كه ھالكت تو در آن بوده ولى گمان دارى

نجات تو است . زيرا خداوند متعال مى فرمايد: و انسان با دعاى خیر، شر خود را مى خواھد و 

 انسان شتابكار است .

بینديش كه چه و چه مقدار و براى چه درخواست مى كنى . دعا يعنى در حالى كه انديشه 

ر ظاھرى و باطنى خود را ات غرق در مشاھده پروردگار بوده ، اختیار را از كف داده و تمام امو

به پروردگار تسلیم و واگذار نموده اى ، با تمام وجودت از خداوند حاجت خود را بخواھى . و در 

صورت عمل نكردن به شرايط دعا انتظار اجابت نداشته باش . زيرا او رازھا و نھان ھا را مى 

 .»ن است داند. و شايد چیزى بخواھى و او بداند در باطن تو چیزى بر خالف آ

اين است كه بخاطر تبعیت » با تمام وجودت از خداوند حاجت بخواھى «ظاھرا مراد از اين فراز 

و اساءلوا هللا ؛ از خدا «از دستور خداى متعال ، به درگاه او دعا كن . آنجا كه مى فرمايد: 

من ايمان فلیستجیبوا لى و لیؤ منوا بى ؛ (با تمام وجود) مرا اجابت كنند و به » «بخواھید

اين باشد كه اگر دعا كننده ، مدعو را » در مشاھده خد«و شايد علت اين كه فرمود: » آورند.

نشناسد، دعاى او دعا نخواھد بود. و شايد در اين صورت به گمان اين كه به درگاه خدا دعا 

ه نگونمى كند، به درگاه غیر خدا دعا نكند. كه در بیشتر غیر كاملین كه دعا مى كنند نیز ھمی

است . و شناخت خدا، بايد شناختى حقیقى باشد بگونه اى كه با روح و دل خود خدا را ببیند 

خداوندا! ظاھر ما را با فرمانبرداريت «ھمانگونه كه در دعاى معصوم (علیه السالم ) آمده است 

 »، باطن ما را شناخت ، و دلھاى ما را با دوستیت و جانھاى ما را با ديدارت روشن فرما.
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اين است كه به درگاه خداى متعال براى خواسته » از كف دادن ھمه اختیاره«و مراد از عبارت 

ات دعا كرده و راه و چگونگى رسیدن به آن را معین نكن مثال اگر مالى را مى خواھى نگو: آن 

را از دست فالنى يا خريد يا فروش فالن چیز به من برسان ، مگر اين كه خصوصیات خواسته 

 یز جزو خواسته باشد.ات ن

نیز ممكن است منظور از اين عبارت ، اين باشد كه انسان چون خیر و سعادت را در خواسته 

خود مى بیند آن را طلب مى كند و باالترين خیرھا و سعادتھا شناخت خدا و نزديكى و پناه 

يت اى نھا«اوست ھمانگونه كه در دعاھاى معصومین (علیھم السالم ) نیز آمده است : 

ھمین مطلب را  بنابراين دعا كننده بايد براى رسیدن به تمام خواسته ھايش !» آرزوى عارفان 

خواسته و ھیچ سعادت ديگرى را طلب نكند. زيرا اگر خیر و سعادتى كه در پى آن است او را 

به اين ھدف نھايى برساند، خداوند از آن آگاه مى باشند. و در غیر اين صورت معین كردن آن 

ايده اى نداشته و حتى گاھى مانعى در جھت رسیدن به ھدف اصلى بوده و براى او مضر ف

است . ولى چنانچه گفته شد اين مقام كسانى است كه در شناخت خداوند كامل شده 

عقل او را غرق در معرفت «باشند، آنانى كه خداوند در حديث معراج درباره آنان مى فرمايد: 

 چه مقام بلند و بااليى !.» مى شوم خود نموده و خود، عقل او 

ھنگام خواندن دعاھايى كه وارد شده بفھم كه چه مى گويى و آنچه را مى گويى در خود 

شكل بده . مواظب باش و مبادا كه با سخنان دروغ و بدون داشتن حاالت بندگى و مراسم 

مى خوانى :  تضرع و گريه و زارى و نیاز با پروردگارت روبرو شوى . مثال وقتى در دعا

پروردگارا! توانايى رفع ھیچكدام از احتیاجات خود را نداشته و نمى توانم به خودم سودى «

رسانده يا ضررى وارد نمايم . امیدى برايم نبوده و دوستى نمى يابم درھا به رويم بسته شده 

رفتار مى و از ھمه ناامید شده و روزگار تنھا تو را برايم باقى گذاشته است . با من چگونه 

» آرى «مى دانستم كه درباره دعايم چه مى گويى ! جوابت  نمايى ؟ نمى دانم و كاش 

واى واى واى بايد بحال خود بگريم ، بايد به حال خود بگريم ! چه بدبختى » نه «است يا 

بزرگى چه بدبختى بزرگى چه بدبختى بزرگى ! چه ذلتى چه ذلتى چه ذلتى ! اگر جوابت نه 

ه كسى ، چگونه ، با چه وسیله اى و به چه چیزى امیدوار باشم ! و اگر من را باشد، به چ

درباره اين سخنانى كه به خداوند مى گويى » ترك كنى ، چه كسى از من حمايت خواھد كرد!

بینديش . كسى كه از ھمه بريده و از ھمه مردم قطع امید كرده باشد و با بیم و امید در 

سرنوشت بد خود شكايت كند، قطعا خداوند او را اجابت كرده و مورد پیشگاه خدا ايستاده و از 

رحمت و بزرگداشت خود قرار مى دھد. و حتى او را دوست داشته و به خود نزديك مى سازد. 

ولى اگر كسى كه اين الفاظ را خوانده و اثر اجابت را نديده و پناه بر خداى او ثمره اى جز 

 ا علت اين امر دورويى و ادعاى دروغ اوست .ناامیدى و دورى نداشته باشد تنھ
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كسى كه به پول ، بیش از پروردگار جھانیان و به پدر و فرزند بیش از خداى آسمانھا و زمین 

امید داشته ، فريب مالش را خورده و به تدبیر خود در زندگى اطمینان دارد و حتى در اين راه 

به او فرموده است كه با انجام آنھا به  كارھايى كه خداوند -به كارھاى حرام دست مى زند 

و بجاى اين كه بیاد خدا باشد، دل او در دنیا سیر مى كند، چنین  -ھدف خود نمى رسى 

كسى اگر اين دعا را بخواند و بخصوص در حال خواندن دعا ملتفت مطالب مذكور نیز باشد 

اراحت نشود، چنین ولى از خود خجالت نكشیده و از سخنان دروغى كه بر زبان مى آورد ن

شخصى بزرگى و عظمت بى پايان او را ناچیز شمرده و سزاوار رد، طرد و راندن و حتى خشم 

و دشمنى و مجازات مى شود. منشاء آن ھم چیزى جز ضعف ايمان و نبودن معرفت نمى 

باشد. و البته فاسد شدن دل نیز كه ناشى از فرو رفتن در دوستى و ياد دنیا مى باشد در اين 

 ھت بى اثر نیست .ج

كسى كه در چنین زمانى و با اين زبان و اينگونه به درگاه پروردگارش دعا كند ولى در مسیر 

وزش نسیم فضل و قبول الھى قرار نگرفته و به خواسته و آرزوى خود نرسیده و عالمت 

را در پذيرش دعا كه ھمان تغییر حال و تغییر انديشه ھايى است كه به ذھن او وارد مى گردد، 

خود نبیند، بايد بخاطر ھالكت قلب و ضعف ايمان بر خود بگريد، زيرا معلوم مى شود بنده بیمار 

 و پستى است .

شخص مراقب بايد در دعاى خود موفقیت براى انجام اعمال عید بخصوص شركت در نماز عید 

اين روز مراجعه كند، و قبول آن را از پروردگار خواسته و در ابتدا و انتھاى اين روز به نگھبانان 

 ھمانگونه كه بطور مفصل پیرامون اين مطلب در روزھاى مانند آن گفتیم .

 اعمال شب عید قربان

از امام صادق (علیه السالم ) روايت شده كه از پدرانش (علیھم السالم ) نقل نموده است 

ب اول امام على (علیه السالم ) دوست داشت چھار شب در سال خود را فارغ نمايد: ش«

ممكن است منظور از فراغت ، » رجب ، شب نیمه شعبان ، شب عید فطر و شب عید قربان 

فراغت براى عبادت در آن با زنده نگھداشتن آن باشد. بلكه بقرينه احاديث مشابه ظاھرا منظور 

ھمین است . زنده نگھداشتن آن عبارت از فارغ ساختن نفس ، قلب و اعضاى بدن در خدمت 

متعال است ، به اين صورت كه دل او در ياد خدا بوده ، بدنش مشغول فرمانبردارى و به خداوند 

عبادت خدا بوده و در طول شب ھیچ چیزى حتى مناجات او را از خداوند غافل ننمايد مگر اين 

كه مشغول شدن به اين مناجات نیز براى خدا و بخاطر او باشد، كه اين مطلب اولین درجه 

 مراقبت مى باشد.
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ر شب و روز آن زيارت امام حسین (علیه السالم ) مستحب است . از امام صادق (علیه د

كسى كه امام حسین (علیه السالم ) را در يكى از سه شب «السالم ) روايت شده است : 

 زيارت كند، خداوند گناھان گذشته و آينده او را مى آمرزد.

 .»راوى پرسید كدام شبھا؟ فرمودند: شبھاى عید قربان 

عید از اوقات مھمى است كه سزاوار است انسان ، در اين شب و ھمیشه براى توفیق انجام 

روزى  -ھمانگونه كه در عید فطر اشاره كرديم  -اعمال خداپسندانه در آن دعا نمايد. و روز عید 

است كه خداى بزرگ به بندگان خود اجازه عمومى براى حضور در پیشگاه خود داده و آنان را از 

خشش خاص ، آمرزش گناھان ، اصالح عیوب ، رسیدن به حاجات و آرزوھا، جوايز و ايمنى ب

 خود از فتنه ھا و آشوبھا بھره مند مى سازد.

اى بیچاره ! خداى بزرگ به تو روى آورده و پیش از آفرينش تو با قرار دادن اين عید به يادت بوده 

ھا، مھربانیھا و نعمتھاى او بینديش . است . پس اين فرصت را غنیمت شمرده و درباره خوبی

قبل از اينكه تو و سستى تو را بوجود آورد، اسباب قدرت تو را بوجود آورده و قبل از آفرينش تو، 

را براى  نعمتھا را براى تو آفريد. پیش از اين كه پدرانت خلق شوند، دوستان و عزيزانش 

يت و تربیت تو از نثار خون و غرق شدن راھنمانى تو فرستاده و دستورشان داده كه براى ھدا

در درياھا كوتاھى نكرده ، با كفار جنگیده و بدكاران را از بین بردند تا دين تو سالم مانده و با 

آسايش مشغول عبادت پروردگار و شناختن مواليت شده و با خدمت به پروردگار جھانیان به 

 ويد بسر برى .سلطنت سراى آخرت رسیده و براى ھمیشه در نعمتھاى جا

اى بسا پیامبران كه در راه ترويج دين جان باختند. چه تعداد از دوستان خدا كه در راه اعتالى 

اسالم مبین كشته نشدند! چه حرمتھايى كه ھتك نشد، چه اموالى كه غارت نشد، چه 

 دخترانى كه اسیر نشدند تا دين خدا ثابت شده و دستورات الھى حاكم گشت . و تو در زمانى

 متولد شدى كه احتیاجى به چنین مجاھدات و مبارزاتى نیست .

دين ، روشن ، واضح و استوار بوده و تو در كمال آرامش ، راحتى ، عزت و نعمت بسر مى برى 

. راه درك معارف بسیار آسان است و بدون اين كه زحمت انديشیدن ، گرسنگى و شب زنده 

به خطر افتاده يا رنج ھجران را تحمل كنى ، مى توانى دارى را به خود داده يا در اين راه جانت 

در اين راه قدم گذاشته و از كتابھاى پیشینیان استفاده كنى . ولى گذشتگان در اين امور 

 گرفتار انواع تلخیھا و سختیھا شدند.

انصاف بده كه اگر بعد از آماده شدن اين زمینه ھا و در زمانى كه اين گونه گرفتاريھا و سختیھا 

وجود ندارد باز ھم سستى كنى ، سزاوار چه رفتار و گفتارى خواھى بود؟ و چه مقدار از 
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نعمتھاى خدا را از بین برده و در چه تجارت پر سودى ضرر كرده اى ؟ روزى را بیاد آورد كه 

حقیقت اين حاالت ناشايست و كارھاى زيانبار برايت آشكار شده و ببینى كه چه نعمت و 

ذلت و پستى تبديل نموده و آنگاه قلبت از حسرت تكه تكه شده ، افسوس  كرامتھايى را به

خورده و شیون نمايى . در وقت مھلت به حال خود رحم كرده ، فرصت را از دست نداده ، از 

امروز براى فردا آماده شده ، بحال خود گريسته و دستگیره اين موسم بزرگ و گرانقدر را بگیر. 

پاكان و اولیاى خدا به میھمانى خداوند دعوت شده اى و اگر موفق  در محل كرامت خدا، ھمراه

به رعايت ادب اين مجلس بزرگ و شريف شوى به باالترين درجه كرامت و سعادت و باالترين 

 مقامات خواھى رسید.

 اعمال روز عید قربان

ست با شروع روز عید مواظب باش تمامى كارھايى كه باعث رضايت و جلب عطوفت پروردگار ا

را انجام دھى . و مانند كسى باش كه براى مواليش چاپلوسى نموده و مى خواھد خدمتى 

ولى خداى متعال مالك  -براى او انجام دھد حال آنكه آن موال حق زيادى بر بنده اش نداشته 

و نبايد از پروردگار و بزرگى چنین عطوف و  -وجود، دنیا، آخرت ، زندگى و مرگ تو مى باشد 

 افل شد. زيرا ممكن است باعث محرومیت از عطاياى او گردد.مھربان غ

فقر و ذلت خود و عزت و بى نیازى او را نگريسته و خجالت بكش از اينكه در مقابل روى آوردن 

او، از او روى گردانده و بر سر سفره میھمانى و در حالى كه خود او نیز حضور دارد، بجاى توجه 

ار از دوستى كسى باشى كه تو را از دوستى و پناه او دور به او در ياد دشمنش بوده و سرش

مى سازد، در حالى كه براى دعوت به اين مھمانى سرور آفريدگانش را فرستاده است . چه 

نادانى بزرگ ، چه عقل بیمارى ، و چه عذاب دردناكى كه در پى آن وجود دارد. و اگر اين لطف 

عوت كننده بزرگ و رسول بزرگوار مى نمودى ، را درك مى كردى ، جان خود را فداى مقدم د

ھمان كسى كه خداوند درباره او فرموده است : ((ديدن تنگناھاى شما بر او سخت ، براى 

 .»نجات شما حريص و با مؤ منین رؤ وف و مھربان است 

ى »هللا اكبر«در ابتداى روز بنیت پاك نمودن قلب از اشتغال به غیر خدا غسل كن . آنگاه 

گفته و با اين تكبیر تمام موجودات ، جز شكوه و بزرگى او را كوچك شمار. و بنیت  واقعى

پوشش و آرايش با لباس تقوى و اخالص نیكو، تمیزترين لباسھاى خود را پوشیده و در اين 

آنگاه .» بسم هللا الرحمن الرحیم ... تا آخر دعايى كه در اقبال روايت شده است «ھنگام بگو: 

و وقتى كه به مصال رسیده » بسم هللا و باہلل هللا اكبر...«ت كرده و در راه بگو: بطرف مصال حرك

 ھمانگونه كه در كتاب اقبال آمده است .» هللا اكبر...«و در جاى نمازت نشستى ، بگو: 
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سعى كن معانى چیزھايى را كه در اين دعا، ادعا مى كنى در خود بوجود آورى كه ايجاد آن 

با راحت طلبى نمى توان به آن رسید. در اين دعا، ادعا مى كنى كه به كار آسانى نبوده و 

حال عالى و صفات برجسته و نیكوئى رسیده اى ، از قبیل ترس ، پناه جستن ، حیاى زياد، 

يارى طلبیدن ، فقر، اعتراف ، فرار بسوى خدا و بريدن از غیر او، تمامى اين صفات حالتھاى 

يد حال انسان نمايانگر آن باشد، و اال خطر دروغ و دورويى نفسانى راسخ در نفس است كه با

 پیش مى آيد كه از اين مطالب بايد به خدا پناه برد.

بھتر است نماز عید بر روى زمین غیر مفروش بجا آورده شود تا تواضع در آن بیشتر باشد 

بیر دارد ھفت علماى بزرگ ما از كتاب فضل دعا روايت كرده اند كه نماز عید قربان دوازده تك

تكبیر در ركعت اول و ھفت تكبیر در ركعت دوم و ظاھر كالم آنان اين است كه اين نماز پس از 

سر برداشتن از سجده و ركوع تكبیر ندارد. و مستحب است بعد از نماز دعايى كه روايت شده 

ه ما مى آمده است خوانده شود، كه يكى از آنھا دعاى ندبه است . دعايى كه ب» اقبال «و در 

گويد چگونه در اين روز به ياد امام و حاكم زمان خود بوده و چه كسى سزاوارتر از ما به ما مى 

 باشد. و اين كه چگونه براى از دست دادن امام خود گريان و اندوھناك باشیم .

مطلب ديگرى كه الزم به ذكر است اين است كه اگر بتوانى بايد سعى كنى در تمام اين روز 

مواليت بوده و نگذارى مراسم عید، تو را از اين مھم باز دارد. و اگر بخاطر اين كه در جمع به ياد 

مردم ھستى نتوانى اين مھم را بخوبى انجام دھى ، تا آنجا كه مى توانى اين مطلب را در 

اين زمان مبارك و میمون رعايت نموده ، در باطن با پروردگار ماءنوس بوده و حتى ارتباط و دل 

 ولى تو با مردم نیز با اجازه و رضايت او باشد.مشغ

 قربانى

از كارھاى مھم در اين روز قربانى است . اين عمل ھمانگونه كه در روايات آمده واجب است ؛ 

گر چه مراد از وجوب در اينجا استحبابى است كه بر آن تاءكید شده است . بنده ، بايد در اين 

عمل فرزندان حضرت آدم (علیه السالم ) پند بگیرد. آنجا كار ادب بندگى را رعايت نموده و از 

 »ھر دو قربانى كردند ولى از يكى پذيرفته و از ديگرى قبول نشد.«كه 

درباره پذيرفته نشدن قربانى قابیل روايت شده است كه او متاع پست خود را براى قربانى 

شده . و بعلت اينكه  انتخاب كرد. و در پى آن به ھالكت ھمیشگى و خوارى جاويد گرفتار

ھابیل بھترين متاع خود را براى قربانى انتخاب كرد، پذيرفته شده و در پى آن به سعادت 

ستايش  شھادت در راه خدا و كرامت جاويد رسید؛ تا جايى كه خداوند او را در كتاب خويش 

لك دين ، نمود. خوددارى از بذل اندكى مال در چنین موردى ، و در جھت خدمت به موال و ما
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دنیا و آخرت و آفريننده انسان و اموال و نعمتھاى بى پايان و كسى كه در آينده براى برآوردن 

 تمام نیازھاى خود به او محتاج باشد، از پستى نفس سرچشمه مى گیرد.

بسم هللا ، وجھت وجھى ھنگام ذبح آنچه را امیرالمؤ منین (علیه السالم ) مى گفت : بگويد: 

وات و االرض حنیفا مسلما و ما اءنا من المشركین ان صلوتى و نسكى و للذى فطر السم

و از اين نكته نبايد غافل شد كه اين ، گفتار محیاى و مماتى ہلل رب العالمین ، اللھم منك و لك 

نموده و با  كسى است كه در وجود، جز خدا كس ديگرى را مؤ ثر ندانسته ، خود را فراموش 

و اگر انسان ديگرى را براى ذبح كردن انتخاب كرده است مى تواند  ياد او زندگى مى كند.

ھنگام ذبح دستش را بر دست ذبح كننده گذاشته ، دعا را خوانده و خودش ھم بسم هللا 

 بگويد.

بايد اولین چیزى كه در روز عید مى خورد از گوشت قربانى بوده و گوشت آن را سه قسمت 

ت ديگر براى كسانى كه درخواست كرده و قسمت كند: يك قسمت براى ھمسايه ھا، قسم

سوم را براى خانواده خود نگھدارد. پوست آن را صدقه داده و به قصاب از گوشت قربانى ندھد. 

در پايان روز بايد به بررسى حاالت خود در طول روز پرداخته ، كوتاھى خود در خدمت مواليش 

كه از معصومین مى باشد رفته و با توسل به  را ديده و آنگاه به سراغ نگھبان و میھماندار خود

آنھا و شفاعت آنان به درگاه خداوند براى تبديل گناھان به چند برابر اعمال نیك ، كوتاھى خود 

را جبران نمايد. زيرا آنان درخواست او را قبول نموده و خداوند نیز شفاعت آنان را براى پذيرش 

 او و اعمالش مى پذيرد.

گاه آنان بخوبى رحمت و عطوفت آنان را برانگیخته و در ھنگام مناجات با آنان ھنگام تضرع به در

بگويد: سروران من ! گناھانم رويم را نزد خدا سیاه كرده است . پس بحق كسى كه شما را از 

گناه نگاه داشته و با دادن نگھبانى بندگان خود به شما، بزرگتان داشته است ، شما را 

يھاى درخشان خود مرا نزد پروردگارتان شفاعت نمايید. زيرا خداوند سوگند مى دھم كه با رو

شما را رد ننموده و شما را براى شفاعت و نگھبانى انتخاب كرده است . او بزرگداشت بندگان 

مخلص خود را دوست داشته و از اين كه آنان نیز بندگان پايینتر از خود را بزرگ بدارند خوشنود 

 مى گردد.

 عید غدير

د بعثت و غدير و يگانگى نورى پیامبر اكرم صلى هللا علیه و آله و سلم و پیون

 امیرالمؤ منین علیه السالم
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در روز مبعث پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) گفتیم كه اين روز بجھت شرافت بعثت 

بت به بھترين روز و بھترين زمان مى باشد و رواياتى در اين زمینه ذكر كرديم . و روز غدير نس

اين روز بمنزله آخرين جزء از علت تامه ، بلكه بمنزله باطن يك چیز ظاھر و بمنزله روح نسبت 

به انسان است . زيرا تمام خیرھا و سعادتھايى كه در مبعث وجود دارد مشروط به واليت 

امیرالمؤ منین و فرزندان امامش مى باشد. روايات زيادى از طريق شیعه و اھل سنت وارد 

ست كه نورھاى پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و امیرالمؤ منین (علیه السالم ) شده ا

يكى بود تا اينكه در صلب عبدهللا و ابوطالب از ھم جدا گشتند. و خداوند واليت آنان را بر ھمه 

مردم واجب نموده و اين واليت در روز غدير آشكار شد. و بھمین جھت درباره آن در قرآن آمده 

امروز دينتان را برايتان كامل و نعمتم را بر شما تكمیل و دين اسالم را براى شما «ت : اس

 .»انتخاب نمودم 

 

 

 گوشه اى از فضايل رسول اكرم ، امیرالمؤ منین و اھل بیت (علیھم السالم )

از مفضل بن عمر، روايت مفصلى را نقل كرده كه در آن آمده » علل الشرايع «شیخ صدوق در 

خداوند پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) را براى تمام پیامبران و رسوالن «است : 

فرستاده و امیرالمؤ منین (علیه السالم ) جانشین او در میان آنان مى باشد. و ھمانگونه كه 

فرمانبردارى از پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بر آنان واجب مى باشد، فرمانبردارى از 

منین (علیه السالم ) نیز بر آنان واجب بوده ، ماءمورين بھشت و دوزخ از او دستور  امیرالمؤ

گرفته ، و فرشتگان ماءمور به آمرزش خواستن براى شیعیانش مى باشد، ھمانگونه كه ماءمور 

كسانى كه عرش و «به پذيرش توحید، نبوت و واليت ھستند. خداوند متعال مى فرمايد: 

نند، با ستايش خدا او را منزه داشته و براى كسانى كه ايمان آورده اطراف آن را حمل مى ك

از اين مطالب روشن مى شود كه تمام ھدايتھا و سعادتھا منسوب » اند، آمرزش مى خواھند.

به اين دو نفر و جانشینان آنھا مى باشد. و بھمین جھت از طريق عامه و خاصه از رسول خدا 

وايت شده است كه فرمودند: اگر گلزارھا قلم ، درياھا مركب ، (صلى هللا علیه و آله و سلم ) ر

 جنیان حسابدار شده و انسانھا بنويسند نمى توانند فضايل امیرالمؤ منین را بشمارند.

روايات قطعى داريم كه پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و امیرالمؤ منین (علیه السالم ) و 

منشاء ھمه خیرات ھستند. پیش از اين ، از پیشوايان ھمچنین جانشینان آنھا سرچشمه و 

و از » فردوس «در كتاب » ابى يعلى «در مسند خود و » احمد بن حنبل «اھل سنت ، مانند 

روايت صريحى نقل كرديم كه شیعه ، تسبیح ، » منھج التحقیق «در كتاب » ابن خالويه «
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دن خدا را از آنان و فرشتگان نیز از شیعیان تقديس ، ثنا كردن ، ال اله اال هللا گفتن و يكتا شمر

 آنان آموختند.

روايت كرده و تمام علماى شیعه آن را » الفقیه «زيارت جامعه كبیره كه شیخ صدوق آن را در 

پذيرفته و به آن عمل كرده اند، بعضى از فرازھاى آن گوياى اين مطلب است كه آنان 

 ا آنان و بازگشتشان نیز بطرف آنان است .سرچشمه ھر خیر و سعادتى بوده ، حساب خلق ب

و ھر شريفى در مقابل آنان پايین آمده است . آنان معادن رحمت بوده و ھر كسى كه خدا را 

يگانه بداند بايد آنان اين مطلب را از او بپذيرند. خدا با آنان شروع و با آنان كار را پايان داده ، 

ان آسمان را نگه داشته است ؛ جسم آنان در میان بخاطر آنان باران فرو فرستاده و بخاطر آن

اجسام ديگران ، روح آنان در میان روحھاى ديگران و وجود آنان در میان مردم است ولى جايگاه 

و منزلت آنان نزد خدا بگونه اى است كه كسى به آن نرسیده و توقع رسیدن به آن را ھم 

 ندارد.

صلى هللا علیه و آله و سلم ) به على (علیه شیعه و سنى روايت كرده اند كه رسول خدا (

اگر عده اى از امت من درباره تو سخنانى شبیه به آنچه مسیحیان در «السالم ) فرمودند: 

مورد عیسى بن مريم گفتند، بر زبان نمى آوردند، امروز درباره تو سخنى مى گفتم كه از كنار 

ه آب شستشويت برداشته و براى ھر جمع مسلمانى كه مى گذشتى ، از خاك پا و باقیماند

شفا پیدا كردن از آن استفاده كنند. ولى ھمین مقدار براى تو كافى است كه تو از من و من 

 نیز از تو بوده ، تو از من ارث برده و من نیز از تو ارث مى برم .

ين اين روايت تصريح دارد به اين كه پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فقط از ترس از د

برگشتن مردم فضايل او را كتمان كرده است . در عین حال مى بینیم كه فضايل او آشكار و 

دنیا را پر كرده است . نیز در احاديث زيادى آمده است كه آنان علت ايجاد عالم بوده و حديث 

 معروف و مشھور است ..» اگر تو نبودى افالك را نمى آفريدم «

وند در آفرينش عالم آگاه شود، يقین مى كند كه يكى از و كسى كه از چگونگى و حكمت خدا

حجاب «مخلوقات ، اولین آفريده او، نزديكترينشان به او، واسطه فیض او، اسم اعظم او، 

مى باشد. طبق روايات زيادى كه وارد شده تمامى اين موارد در پیامبر » نمونه برتر«و » نزديكتر

دارد. و اگر كسى اين مطلب را قبول كند در مورد ما (صلى هللا علیه و آله و سلم ) وجود 

فضايلى كه درباره پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و اھل بیت او آمده است ترديد نخواھد 

نمود. و با تمام وجود باور مى كند كه عقل ما قدرت شناخت كامل آنان را ندارد. گرچه در اين 

ب دريا براى نوشتن كلمات پروردگارم مركب شوند اگر آ«راه تمام عمر خود را صرف كنیم . 

 »پیش از اين كه كلمات پروردگارم تمام شود، آب دريا تمام خواھد شد.
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و اگر چشمانم اجازه يابد، با يك نگاه كه در آرزوى آن بودم ، معروف و مشھور خواھم گرديد، «

 در حالى كه ناشناخته بوده ام .

 شدم ، و زبان حال ، وضع مرا بازگو مى كند.و من در میان جالل و جمالش مدھوش 

نگاه ھايت را به زيبايى ھاى چھره اش بیفكن ، خواھى ديد كه تمام زيبايى ھا در چھره اش 

 فراھم آمده است .

اگر بنا باشد ھمه زيبايیھا چھره اى را به حد كمال برساند، خواھى ديد كه زيبايیش او را وادار 

 »به تھلیل و تكبیر مى كند.

نان منشاء، سرچشمه و پايان تمام فضايلى ھستند كه در كلمات خداست . و اين آيه كلمات آ

 خدا را غیر قابل شمارش اعالم كرده بود.

پس بدون ھیچ شكى به اين نتیجه مى رسیم كه فضايل على (علیه السالم ) باندازه اى زياد 

 است كه قابل شمارش نیست .

م حسن عسكرى (علیه السالم ) كه در آن گوشه اى از در اينجا بد نیست نوشته اى از اما

مايیم كه با گامھاى نبوت و «فضايل اھل بیت (علیھم السالم ) آمده است را نقل كنیم : 

واليت قله ھاى حقیقت را فتح نموده و ھفت طبقه كوھھاى بلند فتوى را با ھدايت روشن 

از پا مى اندازند. امروز شمشیر و نموديم . مايیم شیران درنده نبرد و كسانى كه دشمن را 

قلم از آن ماست و فردا پرچم ستايش و علم از ما. نوه ھاى ما ھم پیمانان دين ، جانشینان 

خدا بخاطر گواھى ما به » ھمسخن «پیامبران ، چراغھاى مردم و كلیدھاى كرم ھستند. 

ى ما چشید. شیعیان از میوه نوبر باغھا» روح القدس «وفاى او لباس برگزيدگى را پوشیده و 

ما اھل نجات ، پاك ، ياور و محافظ ما و دشمن ستمكاران مى باشند. و بعد از سختى ھا 

را تمام نمايند. » طواسین «و » طه «و » الم «چشمه ھاى زندگى براى آنھا مى جوشد، تا 

 (امضا) حسن بن على العسكرى . سال دويست و پنجاه و چھار.

 یت (علیھم السالم ) در قرآنفضايل پیامبر اكرم و اھل ب

در میان مسلمانان دلیلى قويتر از كتاب خداى متعال نمى باشد. در اين كتاب آيه ھايى وجود 

دارد كه بروشنى فضايل رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) را بیان مى كند و مى گويد 

ده ، به باالترين درجه كه آن حضرت براى تمام مردم فرستاده شده ، رحمتى براى جھانیان بو

نزديكى به خداوند رسیده ، محبوب خدا و آخرين پیامبران بوده ، از تمام پیامبران براى او پیمان 

گرفته شده و خداوند خیر زياد و مقامى پسنديده به او عنايت فرموده است . خداوند به 
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ند: على مانند خود او دستور مى دھد كه اعالم ك» مباھله «پیامبرى با چنین اوصافى ، در آيه 

مى باشد. با اين مقدمات نتیجه مى گیريم كه على (علیه السالم ) بعد از رسول خدا (صلى 

 هللا علیه و آله و سلم ) برترين مخلوقات است .

 فضايل پیامبر اكرم و اھل بیت در ساير كتب آسمانى

شیث «در كتابى كه  اين مطلب بطور مشروحتر از كتابھاى آسمانى نیز نقل شده است : (الف

به نورى كه پرتو افشانى مى نمود و تمام » آدم «به ارث برده آمده است : » از پدرش ((آدم » 

فضا را روشن كرده بود نگريست كه از مشرق آمده و تا مغرب را پوشانید آنگاه باال رفت تا به 

بخوبى روشن ملكوت آسمان رسید، سپس رو به من كرد. و من فھمیدم نورى كه ھمه جا را 

كرده نور محمد، رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) مى باشد. چھار نور نیز از سمت 

راست ، چپ ، پس و پیش او را در بر گرفته بودند كه در روشنايى و خوبى خیلى شبیه آن 

ه كبودند. به من گفتند: آدم ! اين نور و نورھاى اطراف آن وسیله تو و وسیله مخلوقاتم ھستند 

رستگار مى شوند... اين يكى ، احمد و سرور آنان و سرور مردمان است كه با علم خود آن را 

انتخاب كرده و اسم او را از اسم خود گرفته ام و من محمود ھستم و او محمد. و اين ، برادر 

 تنى و وصى او مى باشد كه او را بوسیله او يارى مى كنم ... دلھاى پیامبران برگزيده خود را

نگاه كردم و نديدم كسى مانند محمد برگزيده مخصوصم فرمانبردارم بوده و خیرخواه خلقم 

باشد. او را با آگاھى انتخاب كرده و نام او را در كنار نام خود قرار دھم . آنگاه ديدم قلب خواص 

كتاب ، او كه بعد از او ھستند، مانند قلب او مى باشد. آنان را نیز با او پیوند داده ، وارثان 

وحى و آشیانه ھاى حكمت و نور خود قرار داده و به نام خود سوگند ياد كرده ام ھیچگاه 

كسى را كه مرا ديدار كند و به يكتا دانستن من و رشته دوستى آنان چنگ زده باشد، با آتش 

 خود عذاب نكنم .

الم ) و فرزندان (علیه الس» آدم «به قوم خود گفت : فرزندان پدر شما » (ب در كتاب ((ادريس 

فرزندان او و خاندان آنان از يكديگر پرسیدند: بنظر شما چه كسى نزد خدا عزيزتر، داراى مقام 

بھتر و نزديكتر به اوست ؟ عده اى گفتند: پدر شما، آدم ، كه خداى متعال او را با دست خود 

ن قرار داده و ھمه ساخته ، فرشتگان خود را براى او به سجده افكنده ، او را در زمینش جانشی

مردم را تحت تسلط او در آورده است . عده اى گفتند: فرشتگانى كه ھیچگاه از فرمان خداوند 

سرپیچى ننموده اند. عده اى گفتند: رؤ ساى سه گانه فرشتگان ، جبريیل ، میكايیل و 

او گفت : (علیه السالم ) روانه شده و جريان را تعريف كردند. » آدم «اسرافیل ، آنگاه بسوى 

فرزندانم ! به شما مى گويم كه چه كسى نزد خداى متعال از تمام مخلوقات عزيزتر است . 

بخدا سوگند، آنگاه كه روح در من دمیده شد و نشستم عرش بزرگ خداوند برايم درخشید، 

نگاه كردم ديدم در آن نوشته است : محمد رسول خداست . فالنى امین خداست . فالنى 
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متعال است و نامھاى ديگرى كه با نام محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم ) برگزيده خداى 

مقرون بود نوشته شده بود. آنگاه گفت : در آسمان جايى نبود مگر اين كه روى آن نوشته 

ه البته ن -نوشته شده بود، نوشته بودند » ال اله اال هللا «و ھر جايى كه » ال اله اال هللا «بودند 

و ھر جايى كه نوشته بود: » محمد رسول خداست «؛ »محمد رسول هللا « -لقتا با خط بلكه خ

فالنى دوست صمیمى .» «فالنى برگزيده خداست «نوشته بود: » محمد رسول خداست «

 و نیز نامھاى ديگرى نوشته بود.» فالنى امین خداى عزوجل است .» «خداست 

آله و سلم ) و كسانى كه نامشان ھمراه با فرمود: فرزندانم ! محمد (صلى هللا علیه و » آدم «

 خداوند عزيزتر ھستند. نام او نوشته شده بود، از تمامى مردم پیش 

نگاه » تابوت «حضرت ابراھیم خلیل (علیه السالم ) نقل شده كه در » صلوات «(ج از كتاب 

كه على بن  كرد، خانه محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم ) آخرين پیامبران را ديد در حالى

ابیطالب در سمت راست او و دست به دامان او بود. نیز شكل بزرگ و درخشانى ديد كه در آن 

نوشته شده بود: اين وصى و برادر تنى اوست كه او را يارى و تقويت مى كند. ابراھیم 

پرسید: پروردگارا! خداى من ! سرور من ! اين مخلوق شريف كیست ؟ خداى عزوجل وحى 

بنده و دوست صمیمى من ، آغازگر و پايان دھنده است و اين وصى و وارث او مى  فرمود: اين

 باشد.

عرض كرد آغازگر و پايان دھنده كیست ؟ فرمود: اين محمد است ، برگزيده من ، اولین مخلوق 

من و بزرگترين حجت من در میان مردمان من است . وقتى كه آدم در مرحله گل و جسد بسر 

اه نموده و حیاتش دادم . و در زمانى كه پیامبرى نبود او را براى تكمیل دين به مى برد، او را آگ

 پیامبرى برانگیخته و با او به رسالتھا و انذارھاى خود پايان دادم .

اين ھم برادر و بھترين دوست اوست . پیش از اين كه آسمان و زمینم و مخلوقات خود را 

ان آگاه بودم ، آنان را خلق كرده رشته برادرى بین آنھا بیافرينم بخاطر اينكه از آنان و دلھايش

ايجاد، آنان را پاك و خالص كردم . نیكوكاران از آنھا و دودمان آنھا برخاسته اند. و من از حال 

 بندگان خود آگاھم .

نخوانده ھاى فرزندان اسماعیل رسولى  آمده است : در میان درس » تورات «(د در سفر دوم 

كتاب خود را بر او فرو فرستاده ، و شريعت گرانبھايى را به وسیله او براى تمامى برانگیخته ، 

مخلوقاتم مى فرستم . حكمت خود را به او عنايت كرده ، با فرشتگان و لشكريانم او را تقويت 

نموده و دودمان او را مبارك مى گردانم ... با دوازده نفر از دودمان او دين خود را كامل نموده و 

 آخرين پیامبر و رسولى است كه مى فرستم .او 
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در مفتاح چھارم وحى به عیسى (علیه السالم ) آمده است : عیسى ! اى فرزند بتول پاك  (ھ

! به سخنانم گوش و در راه من كوشش كن . تو را بدون اينكه پدرى داشته باشى آفريده و 

فقط بر من توكل كن . كتاب را با نشانه اى براى مردمان قرار دادم . فقط مرا پرستش نموده و 

توانايى گرفته و آن را براى اھل سوريا تفسیر كن . و از طرف من به آنان بگو: من خدايى 

ھستم كه ھیچ خطايى بجز من نبوده ، زنده ، ازلى و قیوم بوده تغییر نكرده و از بین نمى روم 

زمان بوده و پیامبر رحمت و نبرد . پس به من و به رسول و پیامبر درس نخوانده ام كه در آخر ال

 و اولین و آخرين مى باشد ايمان آوريد.

 او اولین پیامبرى بود كه آفريده شد، و آخرين پیامبرى بود كه مبعوث گرديد.

مطالبى كه از كتابھاى آسمانى نقل كرديم بنقل از روايت سید در اقبال با اسناد صحیح از 

حسن بن اسماعیل اشناس «بود. و در كتاب » شیبانى ابى المفضل محمد بن عبدالمطلب «

درباره مباھله پیامبر مى گويد: ھنگامى كه پیامبر خاتم (صلى » كتاب اعمال ذى حجه «از » 

هللا علیه و آله و سلم ) نمايندگانى براى مسیحیان نجران فرستاد و آنان را به پذيرش اسالم 

بود به اين كتاب » جامعه «پیامبر كه در كتاب  دعوت فرمود، آنان براى تطبیق خصوصیات آخرين

مراجعه نموده و عین اين مطالب را با ھمین الفاظ در كتابھاى مذكور مطالعه نمودند. و ھمین 

 مقدار براى اثبات فضايل امیرالمؤ منین (علیه السالم ) كافى است .

 فضايل امیرالمؤ منین (علیه السالم ) بنقل از مخالفین اھل بیت

ورت فضايلى را كه مخالفین اھل بیت و حتى دشمنان آنھا براى على (علیه السالم ) بھر ص

نقل كرده اند بیش از حد تواتر است . بلكه حديث غدير و تصريح پیامبر (صلى هللا علیه و آله و 

سلم ) به اولويت امیرالمؤ منین (علیه السالم ) بر مؤ منین ، نسبت به آنھا، نیز در روايت آنان 

با » ابن حجر عسقالنى «از حد تواتر است ؛ چه رسد به روايات شیعه . تا جايى كه  بیش

آنكه دشمن اھل بیت است درباره حديث غدير مى گويد: سى نفر از صحابه به اسناد صحیح 

و معتبر آن را روايت نموده اند. البته بعد از اين سخن مى گويد: فالنى آن را ضعیف دانسته 

 ى از عجايب روزگار است .است . كه چنین سخن

كه مخالف اھل بیت مى باشد » ابى سعید مسعود بن ناصر سجستانى «از كتاب » سید«

بنقل از صد و بیست نفر از صحابه رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) نقل كرده است 

كه پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) تصريح به وجود اين فضايل در على (علیه السالم ) 

حديث » الرد على الحرقوصیه «ز از محمد بن جرير طبرى تاريخ نگار، از كتاب نموده است . و نی

غدير و تصريح پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) به واليت على (علیه السالم ) را با 

نقل نموده است كه او با » ابن عقده «ھشتاد و پنج سلسله نقل كرده است . و نیز از حافظ، 

۲۴۲ 
 



واياتى را نقل كرده است كه در آن پیامبر (صلى هللا علیه و آله و صد و پنج سلسله سند ر

سلم ) تصريح به واليت امیرالمؤ منین (علیه السالم ) نموده است . براى توضیح بیشتر مى 

میر حامد حسین )) مراجعه كرد، «تاءلیف سرور علماى بزرگ » عبقات االنوار«توان به كتاب 

جانشینى پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) نوشته شده كتاب بى نظیرى كه درباره اثبات 

 و در اسالم و ساير اديان بى سابقه است .

 مشروح رويداد غدير

درباره اعالم جانشینى امیرالمؤ منین على بن ابى طالب (علیه السالم ) از طرف پیامبر (صلى 

ف در بعضى از الفاظ وارد هللا علیه و آله و سلم ) روايات مجمل و مفصلى ، با اندكى اختال

شده است . ولى روايات متواتر و باالتر از متواترى كه ھمه علماى اھل سنت بر صحت آن 

پیامبر به مؤ منین سزاوارتر از خود آنھاست . «اتفاق دارند، اين است كه ھنگامى كه اين آيه 

ت به بعضى ديگر ھمسران پیامبر مادران آنھا بوده و در كتاب خدا، عده اى از مؤ منین نسب

نازل شد، مردم گفتند: رسول خدا! اين چه واليتى (سزاوارى ) است كه » سزاوارتر ھستند

شما با آن نسبت به ما سزاوارتر از خود ما ھستید؟ رسول خدا فرمود: واليت اين است كه از 

من حرف شنوى داشته و مراعات كنید، خواه سخن من مطابق میل شما باشد يا نه . پیامبر 

در روز غدير فرمودند: ھر كس من به او سزاوارتر ھستم ، على نیز به او سزاوارتر است . اھل 

 -سنت بر صحت و اعتبار اين حديث با اين الفاظ كه تصريح به جانشینى دارد، اتفاق دارند 

براى توضیح بیشتر مى توانید به  -بخصوص با مالحظه قرائن روشن و قطعى و روايات مفصل 

 كه در اين زمینه تاءلیف شده مراجعه نمايید. كتاب ھايى

» الخالص «يكى از روايات مفصلى كه اھل سنت آن را نقل كرده اند، روايتى است كه در كتاب 

نقل شده است . او مى گويد: از » حذيفه بن يمان «از احمد بن محمد با مستند كردن آن به 

پیامبر «اين آيه را بر پیامبرش نازل فرمود: او در مورد روز غدير و پیامبر پرسیدم ، گفت : خدا 

در پى آن مردم پرسیدند: رسول خدا! واليتى » نسبت به مؤ منین سزاوارتر از خود آنھاست 

كه شما نسبت به ما از خود ما سزاوارتر مى باشى چیست ؟ فرمود: حرف شنوى و اطاعت 

ت كرديم . در پى آن خداوند اين خواه مورد پسند شما باشد يا نه . آنان گفتند: شنیديم و اطاع

وقتى گفتید شنیديم و اطاعت كرديم  -آيه را نازل فرمود: و نعمت خدا را بر خود و پیمانى را كه 

 از شما گرفت به ياد آوريد. -

پس از آن با پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) به حجة الوداع رفتیم . جبرئیل فرود آمد و 

به تو سالم رسانده و مى گويد على را به رھبرى مردم منتصب كن . گفت : محمد! پروردگار 

پیامبر گريست ، به گونه اى كه محاسنش تر شد. آنگاه به جبرئیل گفت : جبرئیل ! مردم من 
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تازه مسلمان شده و براى دين خدا با آنان مبارزه كرده تا تسلیم شده اند. اكنون چگونه مى 

 ن مسلط نمايم . پس از اين جبرئیل باال رفت .توانم كسى غیر از خود را بر آنا

نقل مى كند: پیامبر، على را به يمن فرستاد بعد » حذيفه «از » كتاب النشر والطى «صاحب 

روزى على به سوى كعبه نماز مى  -در اين حال ما با رسول خدا بوديم  -از مدتى به مكه آمد 

او نیز انگشتر خود را به او داد. و در پى گذارد و در حال ركوع بود كسى از او چیزى خواست ، 

ولى شما فقط خداست و پیامبرش و كسانى كه ايمان آورده «آن خداوند اين آيه را نازل فرمود 

بعد از نزول اين آيه رسول خدا تكبیر گفته و » ، نماز گزارده و در حال ركوع زكات مى پردازند.

برويم چنین كسى را كه خداوند فرموده است پیدا  اين آيه را بر ما خواند. آنگاه فرمود: برخیزيد

كنیم . وقتى رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) وارد مسجد شد با شخصى روبرو شد 

از او پرسید كجا بودى ؟ گفت : پیش اين نمازگزار بودم كه در حال ركوع اين انگشترى را به من 

كبیر گفته ، به سوى على رفت و فرمود: على داد. رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) ت

! امروز چه كار خیرى انجام داده اى ؟ على نیز جريان را تعريف كرد در اين حال پیامبر (صلى 

 هللا علیه و آله و سلم ) براى سومین بار تكبیر گفت .

ت از منافقین به يكديگر نگاه كرده و گفتند: ما تحمل واليت و اطاعت او نداريم . بھمین جھ

رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) مى خواھیم كس ديگرى را به جاى او انتخاب كند و 

بگو نمى توانم كس ديگرى را بجاى «ھمین عمل را ھم انجام دادند. اينجا بود كه آيه نازل شد 

 لم )آنگاه جبرئیل گفت : كار را تمام كن . پیامبر (صلى هللا علیه و آله و س» او انتخاب كنم 

 فرمود: حبیب من ، جبرئیل ! توطئه ھاى آنان را شنیدى .

مى گويد: يكى از فرمايشات » حذيفه «النشر والطى )) بنقل قول از غیر «آنگاه صاحب كتاب 

دو چیز گرانبھا و دو ثقل در میان شما باقى مى گذارم كه اگر به «اين بود » منى «پیامبر در 

كتاب خدا و دودمان خودم ، اھل بیتم . خداوند دانا به من  آنھا عمل كنید گمراه نخواھید شد.

و  -خبر داده است كه آنھا تا روز قیامت از يكديگر جدا نخواھند شد؛ مانند اين دو انگشت من 

توجه داشته باشید، كسى كه در پناه آنھا باشد نجات  -دو انگشت سبابه را كنار ھم گذاشت 

نمايد ھالك خواھد شد. اى مردم ! آيا اين مطلب را به  پیدا كرده و كسى كه با آنھا مخالفت

 »شما رساندم ؟ گفتند: بله . فرمود: خدايا! گواه باش 

خداوند اين آيه را نازل » تشريق «در آخرين روزھاى «سپس صاحب اين كتاب اضافه مى كند: 

اين آيه خبر مرگ مرا پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمود: ...» اذا جاء نصر هللا «فرمود: 

رفته و ھنگامى كه وارد مسجد شد، نماز جماعت را اعالم كرد. » خیف «داد. آنگاه به مسجد 

خداوند براى مردم سخنرانى نموده و در میان سخنان خود  مردم جمع شدند. پس از ستايش 
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اب خدا و اى مردم ! دو چیز گرانبھا و دو ثقل در میان شما باقى مى گذارم ، كت«فرمودند: 

دودمانم ، اھل بیتم . ثقل اكبر كتاب خداى عزوجل مى باشد كه يك طرف آن بدست خدا و 

طرف ديگر آن به دست شماست پس به آن متمسك شويد و ثقل اصغر دودمان و اھل بیتم 

مى باشند. خداى آگاه مرا خبر داده است كه آنھا تا روز قیامت از يكديگر جدا نشده و مانند 

كه يكى برتر از ديگرى  -و انگشتان سبابه و میانه خود را كنار ھم گذاشت  -ن اين انگشتا

باشد. بعد از سخنان پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) عده اى جمع شده و گفتند: محمد 

مى خواھد امامت را در بین دودمان خود قرار دھد و وارد كعبه شده و پیمانى را به اين مضمون 

مد از دنیا برود يا كشته شود، نخواھیم گذاشت جانشینى او به دودمانش نوشتند: اگر مح

آنان تصمیم به انجام كارى گرفتند؛ ما نیز «برسد. در اين جا بود كه خداوند اين آيه را نازل كرد: 

مصمم شديم . فكر مى كنند اسرار و سخنان پنھانى آنان را نمى شنويم ! ماءمورين ما تمام 

مى گويد: پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) دستور » حذيفه » «يسند.آن سخنان را مى نو

مى گويد در ھمین » حركت داد و ما رھسپار مدينه شديم . صاحب كتاب ((النشر والطى 

ھنگام جبرئیل نازل شده و به پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) گفت : بخوان : و اى 

بر تو نازل شده برسان ... در بین راه به غدير خم رسیديم  رسول ! آنچه را از جانب پروردگار

ھوا چنان گرم بود كه اگر گوشت را روى زمین مى انداختند، كباب مى شد. پیامبر دستور 

توقف و نماز جماعت داد. آنگاه مقداد، سلمان ، ابوذر و عمار را خواسته و به آنان دستور داد تا 

محل سنگھايى را روى ھم گذاشته و از آن منبرى باندازه  زير دو درخت را جارو كرده ، در آن

قامت رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بسازند و پارچه اى روى آن بیندازند. سپس 

پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) به منبر رفته به راست و چپ خود نگريست و منتظر شد 

 تا مردم جمع شدند. آنگاه فرمود:

اوندى را سزاست كه يكتاى يگانه و در يگانگى بى نظیر است ... اقرار مى كنم كه سپاس خد

بنده او بوده و به خداوندى او گواھى مى دھم . آنچه را از جانب خدا به من وحى شده به 

شما مى گويم ؛ تا مبادا باليى آمده و مرا نابود سازد. به من وحى شده است : و اى رسول 

ردگارت به تو نازل شده است به مردم برسان ... مردم ! در بیان آياتى كه آنچه را از جانب پرو

خداوند بر من نازل نموده و وحى خداوند متعال كوتاھى نكرده ام . شاءن نزول آيه مذكور اين 

بود كه بارھا جبرئیل به سويم فرود آمده و از جانب خداوند به من دستور داده كه در میان مردم 

فید بگويم و اعالم كنم كه على بن ابى طالب برادر من جانشین من و امام و براى سیاه و س

بعد از من است . بخوبى مى دانم كه منافقین با زبان چیزى مى گويند كه در دل ندارند و فكر 

مى كنند كار بدى نیست ولى خداوند آن را كار بسیار زشتى مى داند. آزار بسیارى به من 

دى كه به آنان داشتم گاھى مى گفتند: او گوش است . تا جايى رساندند. به علت توجه زيا

عده اى از آنان به پیامبر آزار رسانده و مى گويند: او گوش «كه خداوند اين آيه را نازل كرد: 
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و اگر مى خواستم مى توانستم نامھايى را كه » است . بگو گوش خیرى براى شماست 

 شايسته آنان است بر آنان بگذارم .

او را ولى و امام شما نموده و فرمانبردارى از او را بر مھاجرين ، انصار و تابعین ، بیابانى  خداوند

و شھرى ، عجم و عرب ، آزاد و بنده ، كوچك و بزرگ ، سفید و سیاه و ھر مسلمانى واجب 

كرد. سخن و حكم او قابل اجرا و دستور او نافذ است . كسى كه با او مخالفت كند، ملعون و 

 ه او را تصديق كند، مورد رحمت قرار مى گیرد.كسى ك

مردم ! در قرآن تدبر كرده ، آيه ھا و محكمات آن را فھمیده و از متشابھات آن پیروى نكنید. 

بخدا سوگند، كسى تفسیر صحیح آن را بیان نمى كند، مگر كسى كه اكنون دستش را گرفته 

م : كسى كه من موالى اويم ، او نیز و با دستم آن را بلند كرده ام . به شما اعالم مى كن

 موالى اوست .

مردم ! على و فرزندان پاكم ، كه از نسل او مى باشند ثقل اصغر و ثقل اكبر مى باشد. و تا 

زمانى كه بر حوض ، بر من وارد شوند، از يكديگر جدا نمى شوند. بعد از من كسى جز او حق 

 فرمانروايى بر مؤ منین را ندارد.

او را گرفته ، او را مقدارى بلند كرده و در سمت راست خود قرار داد. سپس او را  آنگاه بازوى

بلند كرده و فرمود: اى مردم ! چه كسى از خودتان بر شما سزاوارتر است ؟ گفتند: خدا و 

رسول او. فرمود: توجه كنید! كسى كه من به او سزاوارترم على نیز به او سزاوارتر است . 

ن او دوست و با دشمنانش دشمن باش . يارى كنندگان او را يارى نموده و خداوندا! با دوستا

كسانى را كه به او كمك نكنند از يارى خود محروم فرما. خداوند دين شما را با واليت و امامت 

او كامل كرد. خداوند قبل از اينكه در آيه اى مؤ منین را مورد خطاب قرار دھد او را مورد خطاب 

خداوند فقط براى او بھشت را گواھى نموده و اين آيه درباره » ھل اتى « ساخته است . در

شخص ديگرى نیست . دودمان پیامبران از نسل خودشان ولى دودمان من از نسل على مى 

باشد. فقط انسانھاى تیره روز با على دشمنى ورزيده و تنھا انسانھاى پرھیزكارند كه در واليت 

درباره على نازل شده است . به پروردگار عصر سوگند » صروالع«على بسر مى برند. سوره 

» ان االنسان لفى خسر؛ تمامى انسانھا ورشكسته اند«تفسیر آن در روز قیامت است كه 

يعنى به واليت آنان » اال الذين آمنوا؛ مگر كسانى كه ايمان آوردند«يعنى دشمنان آل محمد. 

و در زمان غیبت غايب آنان » ى نیك پرداخته و عملوا الصالحات ؛ به كارھا«ايمان آوردند. 

مردم ! به خدا، رسول و نورى كه نازل كرده ايمان آوريد. » تواصوا بالصبر؛ سفارش به صبر كنند«

خداوند نور را در من ، سپس در على و آنگاه در نسل او تا مھدى ، ھمان كسى كه حق خدا 

ستم . قبل از من ھم رسوالنى بوده را مى گیرد، فرود آورده است . مردم من رسول خدا ھ
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اند. صبر و شكر، در على و بعد از او، در فرزندانش وجود دارد. مردم ! قبل از شما بیشتر 

پیشینیان گمراه بوده اند، من راه مستقیم خدا ھستم ، راھى كه شما مامور به پیروى از 

ى ھستند كه به حق ھدايت در آن مى باشید. بعد از من على و آنگاه فرزندان او امامان

راھنمايى مى كنند. من مطالب را به خوبى برايتان گفته و بینشى روشن به شما دادم . بعد 

از من ھم على راه را براى شما روشن مى كند. بعد از پايان سخنانم دعوت مى كنم شما را 

و على به  براى بیعت با او با من دست داده و به واليت او اقرار كنید. من به خدا بیعت كرده

كسى كه پیمان شكنى كند «من ، من نیز از جانب خدا، براى او از شما بیعت مى گیرم . 

فقط به ضرر خود اوست و ھر كس كه به تعھدات الھى خود عمل كند، خداوند به زودى پاداش 

مردم ! شما بیش از آن ھستید كه بتوان يك بیك با شما » بزرگى به او عنايت مى فرمايد

بھمین جھت خداوند به من دستور داده كه براى فرمانروايى على و امامان بعدش دست داد. 

كه از من و او مى باشند، با زبان از شما پیمان گرفته و اعالم كنم كه دودمان من از نسل او 

مى باشد. پس اين مطالب را حاضرين به غايبین اطالع داده و بگويید: شنیديم و فرمان برديم . 

امھاى پروردگارت راضى ھستیم ، با دل ، زبان و دستھايمان اين مطالب را پذيرفته و از ابالغ پی

، با آن زندگى كرده ، مى میريم و برانگیخته مى شويم ، تغییر نكرده ، عوض نشده ، شك و 

شبھه اى پیدا نمى كنیم ، با دل و زبان با خدا، تو، على حسن و حسین و امامانى كه ذكر 

خت و محكم بسته ، چیزى غیر از آن نخواسته و اين مطالب را به ھر كردى عھد و پیمان س

كس كه ببینیم ، مى رسانیم . مردم در جواب گفتند: به روى چشم امر خدا و رسول خدا را 

شنیديم و اطاعت نموديم و از ته دل به آن ايمان آورديم . در اين ھنگام و در حالى كه على 

به طرف رسول خدا آمدند تا اينكه ظھر شد، نماز ظھر و عصر  (علیه السالم ) در میان آنان بود

را با ھم به جاى آورده و پس از غروب آفتاب ، نماز مغرب و عشا را نیز با ھم به جاى آوردند. 

ھر وقت عده اى براى پذيرش اين مطلب به خدمت پیامبر مى آمدند، رسول خدا مى گفت : 

» ابو سعید سمان «برتر از جھانیان گردانید.  تمام ستايشھا مخصوص خدايى است كه ما را

روايت كرده است : شیطان در شكل پیرمردى پرھیزگار پیش رسول خدا آمده و گفت : چقدر 

كم ھستند پیمان بستگان با تو در مورد آنچه درباره على مى گويى . در اينجا بود كه خداوند 

ستین و حقیقى جلوه داده كه در نتیجه و شیطان گمان باطل خود را را«اين آيه را نازل فرمود 

آنگاه عده اى از منافقین پیمان شكن گرد » بجز گروھى از مؤ منین ديگران از او پیروى كردند.

چنین گفت ، امروز نیز چنین ، اگر به مدينه باز » خیف «آمده و گفتند: محمد ديروز در مسجد 

قبل از رسیدن محمد به مدينه او را  گردد، حتما براى او بیعت مى گیرد. بنابراين بھتر است

بكشیم . در آن شب چھارده نفر براى كشتن پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) در گردنه 

به كمین نشستند. با اين نقشه كه ھفت نفر در سمت راست » ابواء«و » جحفه «اى بین 

تى شب فرا رسید گردنه و ھفت تن ديگر در سمت چپ آن نشسته و شتر او را رم بدھند. وق

رسول خدا نماز خوانده ، سوار بر شتر تندرو خود شده و در جلوى ھمراھان خود حركت كرد، 
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ھمه آنھا را نام برد  -ھنگامى كه از گردنه باال رفت جبرئیل به او گفت : محمد فالنى و فالنى 

را بكشند. در گردنه به كمین نشسته تا تو  -كه صاحب كتاب نام تمامى آنان را آورده است 

حذيفه بن «رسول خدا پشت سر خود را نگاه كرد و پرسید، چه كسى پشت سر من است ؟ 

پاسخ داد: من ھستم . رسول خدا از حذيفه پرسید آنچه ما شنیديم تو ھم شنیدى ؟ » يمان 

پاسخ داد: بله . فرمود: اين مطلب را كتمان كن . آنگاه به آنان نزديك شده و آنان را با نام خود 

پدرانشان صدا زد، ھمین كه صداى رسول خدا را شنیدند، شتران خود را كه داخل گردنه  و

بسته بودند رھا كرده پا به فرار گذاشته و خود را در میان جمعیت گم كردند وقتى مردم به 

رسول خدا رسیدند رسول خدا در پى شتران آنان رفته و آنھا را پیدا كرد. وقتى از گردنه فرود 

د: كسانى كه در كعبه ھم سوگند مى شوند كه اگر محمد به مرگ الھى از دنیا برود آمد، فرمو

يا كشته شود، نگذارند رھبرى به اھل بیت او برسد و در پى آن ، اين كار زشت از آنان سر 

مى زند، سخت در اشتباه ھستند. آنگاه آنان پیش رسول خدا آمده و سوگند ياد كردند كه 

سوگند ياد مى «ن سر نزده است . در اينجا بود كه اين آيه نازل شد: اصال چنین كارى از آنا

كنند كه نگفته اند، ولى آنان كلمات كفرآمیز گفته و بعد از مسلمانى كافر شده و در پى چیزى 

رويداد عقبه را عده اى از اھل سنت نیز در تفسیر و كتابھاى » ھستند كه بدان نرسیده اند

 ديگر خود نقل كرده اند.

 مال شب عید غديراع

در شب عید غدير دوازده ركعت وارد شده ، كه مجموع دوازده ركعت ، يك سالم در پايان نماز 

آية «و يك بار » قل ھو هللا «و » حمد«دارد. بعد از ھر دو ركعت نشسته ، در ھر ركعتى ده بار 

دست به خوانده ، سپس » قل ھو هللا «و » حمد«و در ركعت دوازدھم ھفت بار » الكرسى 

ال اله اال هللا وحده ال شريك له ، له الملك ، و له الحمد قنوت برداشته و ده بار در آن بگو: 

آنگاه ركوع و سجده را  يحیى و يمیت و ھو حى ال يموت بیده الخیر و ھو على كل شى قدير

سبحان من اءحصى كل شى ء علمه ، سبحان من ال انجام داده و ده بار در سجده بگو: 

التسبیح اال له سبحان ذى المن و النعم سبحان ذى الفضل و الطول سبحان ذى العز و  ينبغى

الكرم ، اساءلك بمعاقد العز من عرشك و منتھى الرحمة من كتابك و باالسم االعظم و كلماتك 

و حاجات خود را  التامة ان تصلى على محمد رسولك و اءھل بیته الطاھرين و ان تفعل بى

 د: انك سمیع مجیب .بگويد و سپس بگوي

دعاى خوبى نیز روايت شده است كه مضمون آن گواه درستى آن بوده و با اين جمله شروع 

 ...»اللھم انك دعوتنا الى سبیل طاعتك «مى شود 

 اعمال روز عید غدير
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سید به نقل از امام رضا (علیه السالم ) از پدران پاكش ، سخنرانى طوالنى و ارزنده امیرالمؤ 

 یه السالم ) در روز عید غدير را روايت كرده است كه آخر آن چنین است :منین (عل

بعد از پايان مراسم ، خانواده خود را در وسعت و آسايش قرار داده با برادرانتان نیكى نموده ، «

و به خاطر نعمتھايى كه خداوند متعال به شما ارزانى داشته از او سپاس گذارى نمايید. گرد 

شما سامان پذيرفته ، به يكديگر نیكى كنید تا خداوند الفت شما را بپذيرد.  ھم آيید تا امور

خداوند در اين روز چند برابر پاداش عیدھاى قبل و بعد آن مگر در چنین روزى را به شما عنايت 

 مى كند شما ھم نعمتھاى الھى را كه در اختیار داريد به يكديگر ببخشید.

يش و عمر را طوالنى مى كند. مھربانى با يكديگر رحمت و نیكوكارى در اين روز مال را افزا

عطوفت خداوندى را برمى انگیزد. از مالى كه خداوند به شما داده است به اندازه توانايى به 

برادران و خانواده خود بخشیده ، با يكديگر خوشرو بوده و در ديدارھاى خود مسرور باشید. 

نى را كه از شما انتظار دارند بخوبى برآورده نموده و سپاسگزار نعمتھاى خدا بوده ، توقع كسا

متناسب با امكانات خود دارايى و توانايى خود را با ضعیفان خود بتساوى تقسیم نمايید، كه 

ھر درھم از جانب خداى عزوجل برابر با دويست ھزار درھم و بیشتر است . روزه اين روز از 

ه و آن را برابر با پاداشى بزرگ قرار داده است . روزه ھايى است كه خداوند آن را سفارش كرد

تا جايى كه اگر بنده اى از ابتداى دنیا تا انتھاى آن روزھا را روزه گرفته ، شبھا مشغول عبادت 

بوده و در روزه خود مخلص باشد باز ھم نمى تواند به اين پاداش برسد. اگر كسى در اين روز 

ا میل و رغبت با او خوش رفتارى كند پاداش كسى را ابتدا به يارى برادر خود برخاسته و ب

خواھد داشت كه اين روز را روزه گرفته و شبش را به عبادت گذرانده باشد. و كسى كه مؤ 

شخصى  -منى را در شب آن افطار دھد مانند كسى است كه ده فئام را افطار داده باشد 

ند: صد ھزار پیامبر و صديق و برخاسته و گفت : امیرالمؤ منین فئام چیست ؟ حضرت فرمود

چه رسد به اينكه جمعى از زنان و مردان مؤ من را سرپرستى كند كه من ضمانت  -شھید 

مى كنم خداوند امان از فقر و كفر به او عنايت فرمايد. و اگر در شب يا روز آن يا بعد از آن ، تا 

او با خداست .  باشد پاداش عید سال آينده ، مرگ او فرا رسد و گناه كبیره اى انجام نداده 

كسى كه به برادر خود قرض داده و آنان را يارى كند من ضامن ھستم كه اگر خداوند او را در 

گرفته و اگر از دنیا برود در آخرت عمل او را جبران نمايد.  دنیا باقى دارد قرض او را باز پس 

وز را تبريك بگويید. اين مطلب را ھنگام ديدار به يكديگر سالم كرده ، دست داده و نعمت اين ر

حاضرين به غايبین اطالع دھند. بايد افراد بى نیاز به يارى نیازمندان شتافته و توانگران به افراد 

ضعیف كمك كنند. رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) اين مطالب را به من دستور داده 

 »بود.
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ھمراه با فرزندان و پیروان خود روانه منزل امام  آنگاه به جاى نماز جمعه ، نماز عید خوانده و

حسن مجتبى (علیه السالم ) گرديده و در ضیافتى كه در منزل آن حضرت تدارك ديده شده 

بود شركت نمودند و تمامى آنھا از فقیر و غنى با تحفه اى براى خانواده خود از خانه آن 

 حضرت خارج شدند.

 

 فضیلت عید غدير

السالم ) روايت شده است كه فرمود: در روز قیامت چھار روز با شتاب به  از امام رضا (علیه

خدا مى رسند ھمانگونه كه عروس به حجله خود مى رسد. پرسیدند: اين چھار روز كدام 

است ؟ حضرت فرمود: روز قربان ، روز فطر، روز جمعه و روز غدير كه روزى است كه ابراھیم 

ش رھايى يافت و بجھت سپاسگزارى ، آن روز را روزه گرفت . خلیل (علیه السالم ) در آن از آت

و نیز روزى است كه در آن پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) على (علیه السالم ) را به 

عنوان جانشین خود معرفى و فضیلتھاى او را بیان نمود و خداوند بدين وسیله دين را كامل 

 ارى اين روز را روزه گرفته است .كرد. على (علیه السالم ) بخاطر شكرگز

اين روز روز كمال ، روز ناراحتى شیطان و روزى است كه اعمال شیعه و دوستداران آل محمد 

پذيرفته شده و خداوند عمل منافقین آنان را باطل و نابود مى گرداند. و اين ھمان است كه 

 .»م آن اعمال را باطل و نابود نمودي«خداوند در آن آيه مى فرمايد: 

روزى است كه جبرئیل دستور مى دھد، كرسى كرامت خدا را روبروى بیت المعمور قرار دھید. 

آنگاه باالى آن رفته و فرشتگان تمام آسمانھا گرد او جمع شده ، محمد (صلى هللا علیه و آله و 

 سلم ) را ستايش كرده و براى شیعیان و دوستدار امیرالمؤ منین و امامان (علیھم السالم )

 مى خواھند. آمرزش 

روزى است كه خداوند در آن به نويسندگان بزرگوار اعمال دستور مى دھد، بخاطر بزرگداشت 

بمدت سه روز ھیچ يك از خطاھاى دوستداران  -درود خدا بر آنان باد  -محمد و على و ائمه 

 اھل بیت و شیعیان آنان را ننويسند.

او و خويشان نسبى او نموده است . روزى  روزى است كه خداوند آن را مخصوص محمد، آل

است كه ھر كس در آن خدا را پرستش نموده و خانواده ، خود و برادرانش را در وسعت قرار 

 دھد، خداوند مال او را افزايش داده و او را از آتش رھا مى كند...
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بسم روز تبسم نمودن در چھره مؤ منین است و كسى كه در روز غدير به روى برادر خود ت

نمايد، خداوند در روز قیامت با ديده رحمت به او نگريسته ، ھزار حاجت او را برآورده نموده و 

كاخى از مرواريدھاى بزرگ و درخشان و سفید براى او در بھشت ساخته و چھره او را زيبا مى 

 نمايد.

اھان كوچك و اين ، روز آراستن است ، كسى كه براى روز غدير خود را بیارايد، خداوند تمام گن

بزرگ او را بخشیده ، و فرشتگانى را ماءمور مى كند از اين روز تا سال آينده در چنین روزى ، 

براى او كارھاى نیك نوشته و مقام او را باال ببرند و اگر از دنیا برود با شھادت از دنیا رفته و اگر 

بدھد، مانند كسى  زنده بماند با سعادت زندگانى خواھد كرد. و كسى كه به مؤ منى غذا

است كه به تمام پیامبران و صديقین غذا داده است و كسى كه مؤ منى را ديدار كند خداوند 

ھفتاد نور وارد قبر او نموده ، قبر او را وسعت داده و ھر روز ھفتاد ھزار فرشته از قبر او ديدار 

 كرده و به او مژده بھشت مى دھند.

ر اھل آسمانھاى ھفتگانه عرضه نمود و اھل آسمان ھفتم روز غدير بود كه خداوند واليت را ب

آراست . پس از آن اھل » عرش «پیش از ديگران آن را پذيرفتند. خداوند نیز آن آسمان را با 

آسمان چھارم آن را پذيرفتند. و بھمین جھت آن آسمان با بیت المعمور مزين شد. پس از آن 

ن با ستارگان آراسته شد. آنگاه آن را بر زمین ھا اھل آسمان دنیا آن را پذيرفتند و اين آسما

زينت داد. سپس » كعبه «آن را پذيرفت كه خداوند آن را با » مكه «عرضه كرد قبل از ھمه 

(صلى هللا علیه و آله و سلم ) آراسته » محمد«آن را پذيرفت كه با برگزيده خدا » مدينه «

 مزين شد.» ؤ منین امیرالم«آن را پذيرفت كه با » كوفه «شد. آنگاه 

آن را بر كوه ھا عرضه داشت ، اولین كوھھايى كه آن را پذيرفتند سه كوه بودند كه بعد از 

پذيرش تبديل به كوه عقیق ، فیروزه و ياقوت گرديده و تبديل به بھترين جواھرات شدند. پس از 

ھايى كه به آن اقرار آن كوھھاى ديگر آن را پذيرفتند كه تبديل به معدن طال و نقره شدند. و كوھ

 نكردند به حال خود باقى ماندند.

و نیز واليت در اين روز بر آبھا عرضه شد، آبھايى كه آن را قبول كردند، تبديل به آب گوارايى 

شده و قسمتى از آنھا كه نپذيرفتند شور و تلخ شدند. ھمچنین بر گیاھان عرضه شد. 

شیرين و مطبوع شدند و اقسامى كه نپذيرفتند،  گیاھانى كه آن را پذيرفتند تبديل به گیاھانى

 تلخ گرديدند.

سپس آن را در اين روز بر پرندگان عرضه كرد، دسته اى كه پذيرفتند، تبديل به پرندگان 

آوازخوان و خوش صدا شده و گروھى كه نپذيرفتند كند زبان و الل گرديدند. مؤ منین كه ايمان و 

سجده كردند. و » آدم «انند فرشتگانى ھستند كه براى واليت امیرالمؤ منین را پذيرفتند م
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كسانى كه واليت امیرالمؤ منین را در روز غدير قبول نكردند مانند شیطان ھستند. اين آيه : 

در اين روز نازل شد. تمامى پیامبرانى كه خداوند ...» امروز دينتان را بخوبى كامل نمودم «

وز غدير ارج مى نھادند. و ھنگامى كه براى امت خود فرستاده است روز بعثت خود را باندازه ر

جانشین و خلیفه اى براى بعد از خود، در اين روز معین مى كردند، ارزش اين روز را درك مى 

 نمودند.

ھمچنین روايت » ھر عمل در اين روز برابر با عمل در ھشتاد ماه است «نیز روايت شده : 

 »شد.عمل در آن كفاره شصت سال مى با«شده : 

 واليت مطلقه

واليتى كه به ھمه مخلوقات از قبیل جمادات ، گیاھان ، حیوانات ، انسان و فرشتگان عرضه 

 شد، واليت مطلقى است كه در رسول خدا، امیرالمؤ منین و يازده جانشین آنھاست .

اين واليت ، باطن نبوت مطلق مى باشد. و نبوت «يكى از محققین در اين باره مى گويد: 

عبارت است از، آگاھى مخصوص پیامبر از استعداد ھمه موجودات و ماھیت و طبیعت  مطلق

آنھا و اعطاى حق ھر كدام به آنھا. حقى كه آن موجود با زبان استعداد خود فطرتا آن را مى 

آدم «، »انسان بزرگ «، »قطب االقطاب «، »خلیفه اعظم «خواھد. كه صاحب چنین مقامى 

 تعبیر مى شود.» روح اعظم «و » عقل اول «، »قلم باالتر«ز آن به نامیده شده و ا» حقیقى 

اولین چیزى كه خدا آفريد نور من بود. من «پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) در اين روايت 

به واليت مطلق اشاره دارد. تمام » پیامبر بودم ، در حالى كه آدم ھنوز در مرحله آب و گل بود

ان ، اولیا و اوصیا به ھمین واليت برگشته و اين واليت از فناى بنده در حق درجات و مقام پیامبر

و بقاى او بوسیله حق سرچشمه مى گیرد. پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) در اين 

خداوند دو ھزار «و .» من و على از يك نور ھستیم «روايت نیز به ھمین واليت اشاره مى كند: 

ده ھاى خود را بیافريند روح من و على بن ابى طالب را خلق كرد. على سال پیش از اينكه آفري

امیرالمؤ منین (علیه » را با ھر پیامبرى بصورت پنھانى فرستاد ولى با من بصورت آشكار.

من ولى بودم ؛ در حالى كه «السالم ) نیز در اين دو روايت به ھمین مطلب اشاره مى كند: 

من چھره خدا ھستم ، من پھلوى خدا «و » بسر مى برد.ھنوز در مرحله آب و گل » آدم «

ھستم ، من دست خدا ھستم ، من قلم اعلى ھستم . من لوح محفوظ ھستم ... تا آخر 

 »كالم آن حضرت (علیه السالم ) در خطبه بیان و جاھاى ديگر.

ين سیماى انسانى بزرگتر«منظور امام صادق (علیه السالم ) در اين روايت نیز ھمین است : 

حجت خدا بر خلق مى باشد. كتابى است كه آن را با دست خود نوشته و آينه تمام نماى 
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موجودات و نسخه مختصرى از لوح محفوظ مى باشد. پلى است كه بین بھشت و آتش 

اين واليت در پیامبر و جانشین او مى باشد. آنھا آغازگر و پايان دھنده آن » كشیده شده است 

زياد آن است كه براى بزرگداشت آن اين ھمه ثواب براى آن قرار داده  ھستند. و بخاطر اھمیت

 اند.

روز غدير در آسمان مشھورتر از زمین است . «از امام رضا (علیه السالم ) روايت شده است : 

خداوند عزوجل در فردوس اعلى كاخى دارد كه يك خشت آن از طال و خشت ديگر آن از نقره 

ياقوت سرخ و صد ھزار چادر از ياقوت سبز در آن وجود دارد. خاك آن است . و صد ھزار گنبد از 

از مشك و عنبر است . چھار نھر در آن جريان دارد: نھرى از مى ، نھرى از آب ، نھرى از شیر و 

نھرى از عسل . در اطراف آن درختانى از تمام میوه ھا وجود دارد. بر روى آن پرندگانى با بدن 

 قوتى وجود دارد كه با آوازھاى مختلف نغمه سرايى مى كنند.مرواريدى و بالھاى يا

وقتى روز غدير فرا رسید ھمه اھل آسمان به اين كاخ وارد شده خدا را تسبیح و تقديس 

نموده و ھر خدايى به جز او را تكذيب مى كنند. پرندگان ياد شده به پرواز در آمده ، خود را در 

ك و عنبرھا مى غلتانند. وقتى فرشتگان جمع شدند، اين آن آب انداخته و خود را میان اين مش

پرندگان پرواز مى كنند كه در نتیجه آب و مشك و عنبرى كه به آنان چسبیده است بر 

به يكديگر ھديه  -درود خدا بر او باد  -فرشتگان مى ريزند. آنان در چنین روزى از نثار فاطمه 

به جايگاه ھاى خود برگرديد كه به خاطر  مى دھند. در پايان روز به آنان ندا مى كنند؛

بزرگداشت محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و على (علیه السالم ) تا چنین روزى در 

 سال آينده از ھر لغزش و خطايى ايمن شديد.

 ساير اعمال روز غدير

 ) زيارت حضرت امیر (علیه السالم )۱(

ده شود. سپس براى سپاسگزارى از خداوند ) دو ركعت نماز كه بھتر است نزديك ظھر خوان۲(

و سپس خواندن دعايى كه در » شكرا ہلل «سجده شكر بجاى آورده و صد بار در آن مى گويد: 

شروع مى » اللم انى اسئلك باءن لك الحمد«اقبال روايت شده است . دعايى كه با عبارت : 

رده و در سجده صد بار خدا شود كه اين نماز و دعا مستحب مؤ كد است . بعد از دعا سجده ك

سى ك») شكرا ہلل «و صد بار بگويد: » الحمد ہلل «را ستايش و شكر كنند (مثال صد بار بگويد: 

كه اين كار را انجام دھد، مانند كسى است كه در اين روز حضور داشته و در اين مورد با رسول 

خواھد بود كه در مورد  خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بیعت كرده و ھم مرتبه كسانى

واليت موالى خود در اين روز راستگو بوده اند. و مانند كسى مى باشد كه ھمراه با رسول خدا 

(صلى هللا علیه و آله و سلم ) و امیرالمؤ منین (علیه السالم )، امام حسن (علیه السالم ) و 
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گانى مى باشند كه در امام حسین (علیه السالم ) شھید شده اند. و مانند برگزيدگان و بزر

 زير پرچم حضرت قائم (عج ) و در خیمه او به سر مى برند.

و ده بار » قل ھو هللا احد«و يازده بار » حمد«روايت شده : كسى كه در اين دو ركعت يك بار 

خوانده و اين دو ركعت را نیم ساعت قبل از اذان ظھر » آية الكرسى «و ده بار » انا انزلناه «

او نزد خداى عزوجل برابر با صد ھزار عمره بوده و ھر چه از خدا بخواھد و ھر بخواند عمل 

اندازه خواسته او مھم باشد خداوند آن را به او عنايت فرموده و توانگرى و عافیت را نصیب او 

شروع مى شود » ربنا سمعن«مى نمايد. و كسى كه بعد از دو ركعت ، دعايى را كه با 

ى دنیا و آخرت خود را بخواھد، بخدا سوگند، بخدا سوگند، بخدا خوانده و سپس خواسته ھا

 سوگند كه خواسته ھايش برآورده مى شود.

) مستحب مؤ كد است كه در ابتداى روز غسل كرده ، پاكیزه ترين لباسھاى خود را پوشیده ۳(

الحمد ہلل الذى جعلنى من عطر استعمال كرده ، و ھنگام دست دادن با مؤ منین بگويد: 

 المتمسكین بوالية امیرالمؤ منین و االئمة

) نماز و دعايى نیز در كتاب اقبال روايت شده است كه دعا با عبارت : اللھم صل على ولیك ۴(

 و اخى نبیك شروع مى شود.

برادرم ! اگر به اھمیت روز غدير و اعمالى كه در اين روايت آمده معتقد مى باشى پس معطل 

عظمت روز غدير و اين فضیلت بزرگ سپاسگزار باش فضیلتى  چى ھستى ؟ خدا را به خاطر

بس بزرگ كه شناختن آن دشوار است . واليت امامت را بر خود واجب شمرده و با تمام توان 

در شناخت آن بكوش كه شناخت امام سرچشمه تمام خیرات است . زيرا فضیلت و خیر در 

است كه بعد از شناخت براى صورتى دوست داشتنى مى شود كه شناخته شود. و طبیعى 

تحصیل آن تالش مى كند. واليت نیز چنین است و براى بدست آوردن آن بايد قبال آن را 

 شناخت .

و آنگاه كه واليت او را بدست آوردى ، بطور طبیعى لوازم واليت را انجام مى دھى و پس از 

یه به او ساخته ، به دنبال انجام لوازم واليت ، از كارھاى او پیروى نموده و اخالق خود را شب

ھدايتھاى او رفته و براى بدست آوردن رضايت او تالش مى كنى . در پى آن او نیز تو را به 

دوستى خود برگزيده و تو را به خود نزديك مى سازد. و آنگاه به مقام بااليى رسیده و در 

وند به على (علیه ھمسايگى پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) قرار مى گیرى زيرا خدا

السالم ) وعده داده است كه شیعیانش ھمسايه و گرداگرد او بوده و بر منبرھايى از نور جاى 

 داشته باشند. و ما بايد براى رسیدن به اين امر تالش كنیم .
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كرم و شجاعت ، زھد و ترس ، امید و توكل ، رضا و تسلیم و معرفت و توحید او را بنگر، درباره 

، گريه و شكست ناپذيرى او در راه خدا، سخاوت و ايثار، انجام كارھاى سخت ،  علم و عبادت

صبر او بر ناگوارى ھا و اينكه چگونه مكارم اخالق و صفات پسنديده را در خود جمع كرده است 

بینديش صفاتى كه مشكل است حد كمال آنھا در يك انسان پیدا شود. مثال رقت قلب در 

كفار و كشتن اشخاص سازگارى ندارد. و ھمین طور توانايى با روزه و بیشتر اوقات با جھاد با 

گرسنگى زياد، و نیز تواضع با ابھت ، عظمت و احترام سازگار نیست . و او ھمه اين صفات را 

 در حد كمال دارا مى باشد.

بارى بحكم عقل واجب است كسى كه اين مطالب را باور دارد تمام اعمال را كه در اين روز 

شده انجام داده ، بھره كامل از خیرات اين اعمال برده و از فضل خدا و كرم اولیاى او در  وارد

اين روز محروم نماند. اعمالى از قبیل غسل و پوشیدن بھترين لباسھا، استعمال عطر، ديدار از 

 مؤ منین ، لبخند زدن به آنان ، نیكى و بخشش و افطارى دادن به آنان در شب بعد از روز غدير،

در وسعت قرار دادن خود و خانواده ، صدقه دادن ، میھمانى دادن ، روزه گرفتن ، اظھار شادى 

بخصوص ھنگام دست دادن با برادران ايمانى و بخصوص  -، ستايش خدا و سپاسگزارى از او 

تبريك گفتن به برادران ايمانى ، دست دادن به آنان ، برآوردن  -آن گونه كه در روايت آمده است 

ھمانگونه كه  -ازھاى آنان بدون آنكه درخواست كنند، زيارت آن حضرت (علیه السالم ) نی

صدقه دادن و غذا دادن به مؤ منین ، بخصوص افطارى دادن به آنان و بیش از شبھاى  -گفتیم 

 ديگر به عبادت و شب زنده دارى پرداختن .

 داستانى از دوستدار امیرالمؤ منین

بازرگانان شھر ما كه عالقه زيادى به امیرالمؤ منین داشت شبى از نقل كرده اند كه يكى از 

 اول شب تا اذان صبح ، ايستاده و خطاب به امیرالمؤ منین اين شعر را تكرار كرد.

 گر بشكافند سراپاى من *** جز تو نیابند در اعضاى من 

نین (علیه در سالھايى كه در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم او به زيارت قبر امیرالمؤ م

السالم ) آمده و چند روز در آنجا مانده و از امیرالمؤ منین درخواست كرد كه او را از كنار خود 

دور نكند. ولى مجبور شد نجف را ترك كند. بنابراين با امیرالمؤ منین خداحافظى كرده و با خادم 

ن گفت : بین سیدى در كجاوه نشسته و راه مسجد سھله را در پیش گرفتند. سید خادم به م

راه به ما گفت : مرا پیاده كنید، وقتى پیاده شد از دنیا رفت . او را به نجف انتقال داده غسل 

دادند، كفن كردند، بدنش را دور ضريح گردانده و در كنار امیرالمؤ منین بخاك سپردند. گواراى او 

 و خوشا به حالش .

۲۵۵ 
 



 به پايان بردن اين روز

به نگھبان آن روز كه از معصومین (علیھم السالم ) مى باشد به پايان اين روز را بايد با مراجعه 

برده و با تمام توان به تضرع ، گريه و زارى و جلب رحمت آنان بپردازد. او را به حق اين واليت 

بزرگ قسم بدھد كه اعمال ناقص او را كامل نموده و براى قبول و پرورش اين اعمال از جانب 

واسطه شوند. براى او، شناخت ، محبت ، پیروى و نزديكى به امیرالمؤ خداوند، به درگاه او 

منین را از خداوند خواسته و بخواھند كه پاداش او را ھمین مطلب قرار داده و او را به شیعیان 

 -كه درود و سالم خداوند براى ھمیشه بر او و آنان باد  -نزديك و دوستان قديمى آن حضرت 

 ملحق نمايد.

 چھارم ، روز مباھله روز بیست و

يكى از اوقات مھم و روزھاى شريف اين ماه ، روز بیست و چھارم مى باشد. رسول خدا 

(صلى هللا علیه و آله و سلم ) در چنین روزى آماده مباھله با مسیحیان شده و حوادثى اتفاق 

 ھند.افتاد كه موجب خوارى آنان شده و مجبور شدند به جزيه دادن ھمراه با ذلت تن در د

خداى متعال آيه مباھله را در اين روز نازل كرده و به رسول خود دستور داد تا به ھمراه على ، 

سروران  -و فرزندانش ، حسن و حسین  -سرور بانوان جھانیان  -امیرالمؤ منین ، فاطمه 

 مبا كفار مباھله نمايند. و بدين ترتیب با خار نمودن مسیحیان ، اسال -تمامى جوانان بھشتى 

 پیامبر (صلى را عزت بخشید. و از طرفى ديگر در اين آيه شريفه على (علیه السالم ) را نفس 

 هللا علیه و آله و سلم ) معرفى نمود كه اين امر خود دلیلى بر حقانیت شیعه است .

 رويداد مباھله

او در آمد ھنگامى كه پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) مكه را فتح كرد و عرب تحت فرمان 

نمايندگان را نامه ھايى از سوى خود به مناطق مختلف جھان فرستاده و مردم را به اسالم 

حبیب بن «، »ھدير بن عبدهللا «، »عبدهللا بن ابى امیه «، »عقبه بن غزوان «دعوت كرد. 

ا تاعزام شده » نجران «نمايندگان پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) بودند كه به » سنان 

مسیحیان آنجا را به اسالم دعوت نمايند، و به آنان پیشنھاد كنند يا اسالم را پذيرفته و با 

مسلمانان برادر شوند، يا در صورت نپذيرفتن اسالم جزيه پرداخته و در صورت رد ھر دو 

 پیشنھاد آماده جنگ باشند.

اى اھل كتاب ! بیايید از بگو: «در نامه رسول اكرم (صلى هللا علیه و آله و سلم ) آمده بود: 

سخن حقى كه ما و شما آن را قبول داريم پیروى كنیم ، كه به جز خداى يكتا ھیچ كس را 

۲۵۶ 
 



نپرستیده ، چیزى را شريك او قرار نداده ، و برخى را به جاى خدا به خدايى تعظیم نكنیم . اگر 

 .»خداونديم آنھا از حق روى گرداندند، بگويید شما گواه باشید كه ما تسلیم فرمان 

پس از رسیدن پیام پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) در معبد بزرگ خود گرد آمدند. عده 

و خويشان و ھمسايگان آنھا از قبايل » انمار«، »حمیر«عك ))، «، »مذحج «ديگرى نیز از 

كه ھمگى بجھت سرنوشت مشترك خود و شرايطى كه براى آنان بوجود آمده بود  -» سباء«

 به آنان پیوستند. -گین بودند خشم

اسقف بزرگ آنان كه انسان موحدى بود، عالوه بر مسیح به پیامبر (صلى هللا علیه و آله و 

سلم ) نیز ايمان داشت ولى اين مطلب را پنھان مى كرد. وقتى ديد مى خواھند به مدينه 

نان را پند و اندرز داده و رفته و با پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) به مشاجره برخیزند، آ

بنى «كه در آن زمان سرپرست قبیله  -» كرز بن سبره حارثى «به تاءمل و تاءنى دعوت كرد. 

از  -و فرمانده نظامى آنان و از اشراف و بزرگان آنان محسوب مى شد » حارث بن كعب 

» اقب ع«و » سید«سخنان او خشمگین شده و به مقابله با او برخاست ولى اسقف بزرگ ، 

كه آنان نیز از بزرگان قوم خود بودند، به مقابله با او برخاستند. و باين ترتیب گفتگوى آنان به 

طول كشید تا جايى كه براى تطبیق صفات پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) با آنچه 

بزرگ  را آورده و ديدند سخنان اسقف» جامعه «پیامبران گذشته در مورد او گفته بودند، كتاب 

مضطرب شده و تصمیم گرفتند براى » عاقب «و » درست است . در اين جا بود كه ((سید

مشاھده صفات پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و تطبیق بشارتھاى پیامبران گذشته با او 

 به مدينه بروند.

نفر از بھمراه چھارده نفر از بزرگان و علماى مسیحى نجران و ھفتاد » و ((عاقب » سید«

براى ديدن پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) به » بنى حارث بن كعب «اشراف و بزرگان 

طرف مدينه حركت كردند. آنان داراى چھره ھاى زيبا و بدنى متناسب بودند و ھنگامى كه 

نزديك مدينه رسیدند، براى اينكه با ھمراھان خود به مسلمین و مردم مدينه فخرفروشى 

و عاقب سفارش كردند كه از مركبھاى خود پیاده شده ، خود را آرايش كرده ،  كنند، سید

لباسھاى معمولى خود را از تن در آورده ، لباسھاى ابريشمى و بھترين لباسھاى خود را 

بپوشند؛ خود را خوشبو نموده و با شكلى زيبا و صفى منظم به سوى مدينه حركت نمايند. 

 علیه و آله و سلم ) بر آن حضرت (صلى هللا علیه و آله وقتى در مسجد رسول خدا (صلى هللا

و سلم ) وارد شدند، وقت نماز آنان بود. بطرف مشرق مشغول نماز شدند. مسلمانان 

 خواستند مانع اين عمل شوند ولى پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) نگذاشت .
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ن را دعوت به اسالم كرد و نه آنان از تا سه روز نه پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) آنا

پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) سؤ الى كردند، تا بدين ترتیب آنان فرصت كافى براى 

ديدن پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) و تطبیق صفات او با آنچه در كتابھاى خود درباره 

اشته باشند. پس از سه روز پیامبر (صلى پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) ديده بودند، د

هللا علیه و آله و سلم ) آنان را به اسالم دعوت نمود. گفتند: اباالقاسم ! تمام نشانیھايى كه 

در كتابھاى آسمانى درباره پیامبر بعد از عیسى (علیه السالم ) گفته شده ، در تو يافتیم مگر 

 علیه و آله و سلم ) فرمود: چه نشانه يك عالمت كه بزرگ ترين آنھاست . حضرت (صلى هللا

اى ؟ گفتند: در انجیل آمده است كه او مسیح را تصديق كرده و به او ايمان دارد ولى تو به او 

ناسزا گفته و او را دروغگو مى دانى و مى پندارى او بنده خداست . پیامبر (صلى هللا علیه و 

به او ايمان دارم و گواھى مى دھم او  آله و سلم ) فرمود: خیر. من او را تصديق كرده و

فرستاده شده و بنده اى است كه سود و زيان و مرگ  پیامبرى است كه از جانب پروردگارش 

و زندگى و برانگیختن او به دست خودش نمى باشد. آنان گفتند: آيا بندگان خدا مى توانند 

توانايى فوق العاده او را داشتند؟  كارھايى را كه او انجام مى داده انجام دھند؟ و آيا پیامبران

آيا او مردگان را زنده و كورھا را بینا نكرده و پیسیھا را شفا نداده است ؟ آيا مكنونات قلبى و 

آنچه در خانه ھايشان ذخیره كرده بودند را به آنان نمى گفت ؟ آيا كسى جز خدا يا پسر خدا 

 السالم ) خیلى غلو كردند.توان چنین كارھايى را دارد؟ و درباره مسیح (علیه 

پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمود: برادرم ، عیسى ھمانگونه كه گفتید، بود. مردگان 

را زنده ، كور و پیس را شفا داده و آنچه را كه در ذھن قوم خود بود و نیز چیزھايى را كه در 

ينھا با اذن خداى عزوجل بود. او خانه ھايشان ذخیره كرده بودند به آنان مى گفت : ولى تمام ا

بنده خدا بود و اين مطلب براى او ننگ نیست و او نیز از آن ابايى نداشت . او داراى گوشت ، 

خون ، مو، استخوان ، عصب ، و آمیخته اى از اعضاى بدن بود. غذا مى خورد، تشنه مى شد 

 ندى ندارد.و سفره مى گستراند. پروردگارش يگانه حقى بود كه ھیچ مثل و مان

 گفتند: كسى را به ما نشان بده كه بدون پدر بوجود آمده باشد.

فرمود: آفرينش آدم از او شگفت انگیزتر است ، او بدون پدر و مادر بوجود آمد، و ھیچ كارى 

براى خدا سخت تر يا آسانتر از كار ديگرى نیست . و ھر وقت خدا بخواھد چیزى را به وجود 

يد بوجود بیا، او نیز به وجود مى آيد. و اين آيه را براى آنان خواند: آورد، فقط به آن مى گو

خلقت عیسى نزد خدا مانند خلقت آدم است كه آن را از خاك آفريد آنگاه به او فرمود: به «

 »وجود بیا، او نیز به وجود آمد.
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كنیم سید و عاقب گفتند: سخنان تو ما را قانع نكرده و به آنچه تو مى خواھى اقرار نمى 

بنابراين مباھله كرده و لعنت خدا را بر دروغگو قرار مى دھیم . و باين ترتیب حق به زودى 

آشكار مى گردد. در اين جا بود كه خداوند آيه مباھله را بر پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم 

ه نمايد، اگر بعد از اينكه آگاه شدى ، كسى در مورد او (عیسى ) با تو مجادل«) نازل فرمود: 

بگو: بیايید ھر كدام از ما و شما خودمان و زنان و فرزندانمان را گرد آورده ، مباھله نموده و 

پیامبر نیز اين آيه را براى آنان خواند. سپس .» دروغگو را گرفتار لعنت و عذاب خدا نمايیم 

، به خواسته فرمود: خداوند به من دستور داده كه اگر بخواھید و بر گفته خود استوار باشید

شما عمل كرده و با شما مباھله كنم . آنان گفتند: فردا با تو مباھله مى كنیم تا حقیقت 

 روشن شود. آنگاه با ھمراھان خود از پیش پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) برخاستند.

ر را رسیدند يكى از آنھا به ديگرى گفت : مباھله كا» حره «ھنگامى كه به منزلگاه خود در 

يكسره خواھد كرد. بنابراين قبل از ھر چیز بنگريد با چه كسانى براى مباھله مى آيد. آيا با 

تمام پیروان خود، يا با اصحاب باسوادش ، يا افراد متواضع ، بى چیز و برگزيدگان دينى خود كه 

نند تعدادشان اندك است ؟ اگر عده زياد و قدرتمندان را به ھمراه خود آورد چنین كسى ما

پادشاھان قصد فخر فروشى دارد و شما برنده مباھله ھستید. و اگر با عده كمى از پیروان 

مبادا با آنان مباھله  -كسانى كه پیامبر با آنان به مباھله مى آيند  -فروتن و برگزيده خود آمد 

آيید. من كنید. ھنگام مباھله حتما اينھا را در نظر داشته باشید تا مبادا به عذاب خدا گرفتار 

 آنچه را بايد بگويم ، گفتم ، ديگر خود دانید.

رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) دستور داد زير دو درخت را جارو كرده و فرداى آن روز 

امر فرمود پارچه سیاه و نازكى را روى آن درختھا انداختند. ھنگامى كه سید و عاقب اين 

عبارت بودند از: صبغة المحسن ، عبدالمنعم ، ساره و مريم منظره را ديدند با فرزندان خود كه 

با بھترين شكل و شمايل ، براى مباھله از » بنى حارث «و نیز مسیحیان نجران و سواران 

 جايگاه خود بیرون آمدند.

اھل مدينه يعنى مھاجرين ، انصار و ديگران نیز ھر كدام با نشانھا و پرچمھاى خود با شكل و 

ه آنجا آمدند تا نظاره گر حوادث باشند. رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم شمايل نیكو، ب

) صبحگاھان ، در اطاق خود درنگ نمود تا مدتى از روز گذشت . آنگاه بیرون آمده ، دست على 

را گرفته و در حالى كه حسن و حسین در جلوى او و فاطمه (علیھا السالم ) پشت سر او 

ف آنان آمده ، در میان دو درخت و زير آن پارچه ايستاد. در اينجا نیز حركت مى كردند، به طر

پشت سر او  -درود خدا بر آنان  -دست على در دست او، حسن و حسین در جلو او و فاطمه 

قرار داشت . آنگاه به دنبال سید و عاقب فرستاد و آنان را به مباھله اى كه خواسته بودند، فرا 

 خواند.
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گفتند: اباالقاسم ! با چه كسى با ما مباھله مى كنى ؟ حضرت (صلى هللا  آنان نیز آمده و

علیه و آله و سلم ) فرمود: با بھترين مردم روى زمین و گرامى ترين آنان نزد خداى عزوجل ، با 

و به على (علیه السالم ) و فاطمه ، حسن و حسین كه درود خدا بر آنان باد اشاره  -اينان 

مباھله با ما نه بزرگان را آورده و نه جمعیت زياد، و نه افراد زيبايى را كه به گفتند: براى  -كرد 

تو ايمان دارند. و كسى را جز اين جوان و اين زن و دو تا بچه با تو نمى بینیم . با اينان مى 

خواھى با ما مباھله كنى ؟ فرمود: بله ، به كسى كه مرا به حق برانگیخت سوگند، دستور 

ن با شما مباھله كنم . در اينجا بود كه از ترس رنگشان زرد شده و به نزد ياران خود دارم با اينا

 برگشتند.

وقتى ھمراھان آنان ، قیافه رنگ پريده آنان را ديدند، پرسیدند چه اتفاقى افتاده است ؟ آنان 

به خود را كنترل كرده و گفتند: چیزى نیست . جوان برگزيده و دانشمندى در میان آنان بود؛ 

آنان گفت : واى بر شما! اين كار را انجام ندھید، صفات او را كه در جامعه بود به ياد آوريد. 

بخدا سوگند شما به خوبى مى دانید كه او راستگوست . مدت زيادى از تبديل شدن برادرانتان 

 به خوك و میمون نمى گذرد. سخنان اين جوان بر آنان اثر گذاشت و از مباھله منصرف شدند.

داشت و آنان او را با اين » منذر بن علقمه «راوى مى گويد: اسقف برادر دانشمندى به نام 

عنوان مى شناختند. وقتى ديد كار به اينجا رسیده و آنان در مورد كارى كه مى خواستند 

را گرفته و گفت : مرا با اين دو تنھا » عاقب «و » سید«انجام دھند، به ترديد افتاده اند، دست 

يد. آنگاه رو به آنان كرده و گفت : پیشقراول قبیله كه در پى آب و علف جلوتر حركت مى گذار

كند، ھیچگاه به قوم خود دروغ نمى گويد. من از روى خیرخواھى مى گويم به خودتان كمك 

كنید و خود را نجات دھید و اال خود و ديگران را نابود مى كنید. گفتند: بگو، كه تو امین و 

گفت : به خوبى مى دانید كه ھیچ قومى با پیامبر مباھله ننموده ، مگر اينكه  درستكارى .

نابود شده است . محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم )، ھمان كسى است كه پیامبران مژده 

آمدن او را داده اند. مطلب ديگرى نیز ھست كه بايد از آن ترسید. پرسیدند: چه چیزى ؟ گفت 

ست ستاره ثريا بر زمین فرو آيد، درختان سر خم كرده و پرندگان در مقابل : بنگريد كه نزديك ا

شما صورت بر زمین گذاشته و بالھاى خود را بر روى زمین پھن نموده و شكم آنھا خالى شده 

است . و نشانه ھاى ديگر نزديك شدن عذاب را در روى زمین ببینید. به لرزش كوھھا و دودى 

نده در وسط تابستان و گرماى شديد بنگريد. به محمد (صلى هللا كه پخش شده و ابرھاى پراك

را بلند كرده و با چھار نفر از اھل بیتش كه با او بوده و منتظر  علیه و آله و سلم ) كه دستش 

پاسخ شما ھستند بنگريد. و بدانید كه اگر دھان گشوده و كلمه اى براى مباھله بگويید نمى 

یرى كرده و ھیچگاه نزد خانواده و اموال خود باز نمى گرديم . با توانید از نابودى خود جلوگ

شنیدن اين سخنان در فكر فرو رفته و ديدند درست مى گويد. و يقین كردند كه پیامبر (صلى 
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هللا علیه و آله و سلم ) واقعا از جانب خداوند فرستاده شده است . اينجا بود كه متزلزل شده 

 ه ، حتما گرفتار عذاب خواھند شد.و فھمیدند كه در صورت مباھل

وقتى منذر ديد كه آنان واقعا احساس خطر كرده اند، گفت : اگر تسلیم او شويد ھم اكنون و 

ھم در آينده سالم مى مانید. و اگر اين عزت و شرافت خود را در میان قومتان مى خواھید، به 

نجا آمديد؛ به محمد پیشنھاد شما حسادت نمى ورزم . ولى اين شما بوديد كه از نجران به اي

مباھله داده و آن را تنھا راه تشخیص حق دانستید. محمد نیز به سرعت به درخواست شما 

پاسخ مثبت داد. و پیامبران ھنگامى كه اراده كارى كنند تا انجام آن از پاى نمى نشینند. 

كنید و با شتاب با برادرانم ! بھتر است از ترس عالمتھايى كه مى بینید از مباھله خوددارى 

محمد مصالحه نموده و او را از خود راضى كنید. ما اكنون در شرايطى به سر مى بريم كه قوم 

 يونس اندكى پیش از نزول عذاب در آن بسر مى بردند.

گفتند: بنمايندگى از جانب ما نزد محمد رفته و ببین از ما چه مى خواھد. از او بخواه كه نزديك 

يعنى پسر عمويش بنمايندگى از او با ما مصالحه كند. در اين كار تاءخیر نكن تا ترين افراد به او 

 ھر چه زودتر از نتیجه كار آگاه شويم .

بطرف پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) رفته و گفت : سالم بر تو، رسول خدا! » منذر«

ه و شما و عیسى ھر گواھى مى دھم كه خدايى ، جز خدايى كه تو را برانگیخته وجود نداشت

دو بنده خداى عزوجل و فرستاده او ھستید. و بدين ترتیب اسالم آورده و به پیامبر (صلى هللا 

علیه و آله و سلم ) گفت كه براى چه كارى آمده است . رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و 

السالم ) عرض سلم ) نیز براى مصالحه با آنان على (علیه السالم ) را فرستاد. على (علیه 

كرد: پدر و مادرم فداى تو رسول خدا! بر چه چیزى با آنان مصالحه نمايم ؟ حضرت فرمودند: 

 راى تو راى من است ھر طور كه مى خواھى مصالحه كن .

امیرالمؤ منین (علیه السالم ) بطرف آن دو رفته و سالیانه ھزار لباس و ھزار دينار بعنوان 

كه قسمتى از آن را در محرم و قسمت ديگرى را در رجب بدھند.  مالیات براى آنان تعیین كرد

آنگاه آن دو را در حالى كه سرافكنده و شرمسار بودند نزد پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم 

) برده و او را از مالیاتى كه بر آنان بسته بود آگاه نمود. آنان نیز مالیات و سرافكندگى را 

هللا علیه و آله و سلم ) فرمود: اين را از شما قبول مى كنم ولى  پذيرفتند. رسول خدا (صلى

بدانید كه اگر با من در زير آن عبا مباھله مى كرديد، خداوند در بیابان شما را دچار آتش 

سوزانى مى نمود كه دامنه آن در كمتر از يك چشم بھم زدن به پشت سريھاى شما رسیده 

 مى زد. و ھمه را آتش 
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یامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) با اھل بیتش باز گشته و به مسجد رفت ، ھنگامى كه پ

جبرئیل نازل شد و گفت : محمد! خداى عزوجل به تو سالم رسانیده و به تو مى فرمايد: 

وقتى بنده من موسى ، با دشمن خود، قارون مباھله نمود، قارون ، خانواده ، دارايى و يارانش 

عزت و جاللم سوگند ياد مى نمايم كه اگر تو با افراد خانواده ات كه در زير در زمین فرو رفتند. ب

آن عبا بودند، مباھله مى كردى ، ھمه زمینیان و آفريدگان نابود مى شدند، آسمان ريز ريز 

 شده كوھھا سنگريزه شده و زمین ھیچگاه آرام نمى گرفت ، مگر اينكه آن را بخواھد.

برخاسته ، دستھايش را  ه و صورتش را بر زمین گذاشت سپس آنگاه پیامبر به سجده افتاد

بلند كرد، بگونه اى كه سفیدى زير بغلش آشكار شد، و سه بار گفت ، نعمت دھنده را 

سپاسگزارم . پرسیدند، چرا سجده نموده و خوشحال شديد؟ پاسخ فرمود: بخاطر 

من ارزانى داشت . آنگاه آنچه  سپاسگزارى به درگاه خداوند و اينكه اين كرامت را به اھل بیت

 را جبرئیل گفته بود، براى آنان نقل كرد.

شگفتا كه بسیارى از بزرگان علماى سنى گفته اند: رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم 

) با على ، فاطمه ، حسن و حسین علیھم السالم مباھله كرد. خداوند نیز اين آيه را بر او 

ن ما و شما، زنان ما و شما و نفسھاى ما و شما را گرد آورده و آنگاه بیايید فرزندا«نازل كرد 

با در نظر گرفتن اين آيه و كسانى كه به ھمراه پیامبر (صلى هللا علیه و آله و .» مباھله نمايیم 

سلم ) مباھله نمودند، مى فھمیم خداوند متعال على (علیه السالم ) را در اين آيه نفس 

ه و آله و سلم ) دانسته است . ولى با اين وجود ديگران را بر على مقدم پیامبر (صلى هللا علی

 مى نمايد كه به خدا سوگند! ستمى بزرگ و كارى بسیار نابخردانه است .

خود » صحیح «است . او در كتاب » مسلم «از كسانى كه به اين مطلب تصريح كرده اند 

، »ثعلبى «حسین مباھله نمود. و نیز روايت كرده است كه پیامبر با على ، فاطمه ، حسن و 

، »شعبى «، »، ((حسن بصرى »عبدهللا بن عباس «، »ابن مردويه «، »كلبى «، »مقاتل «

 و ديگران نیز آن را روايت كرده اند.» زمخشرى «، »سّدى «

رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و «زمخشرى در زيل اين روايت ، از عايشه نقل مى كند: 

لى كه عباى مويین سیاھى بتن داشت ، حسن پیش او آمده ، او را با آن عبا سلم ) در حا

پوشش داد و سپس به ترتیب حسین ، فاطمه ، على پیش او آمده آنان را در عبا وارد كرد. 

آنگاه فرمود: و خداوند مى خواھد پلیدى را از شما اھل بیت دور كرده و شما را كامال پاك 

اگر كسى بپرسد كه پیامبر براى اين مباھله كرد كه : «زمخشرى سپس مى گويد» نمايد

روشن شود دروغگو كیست ؛ او يا دشمنانش و اين مطلب فقط به او و دشمنانش مربوط 

است ، پس ھمراه آوردن زن و فرزند براى چه بود؟ در پاسخ بايد گفت : ھمراه نمودن زن و 
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ر نشان مى دھد. زيرا اگر اطمینان و فرزند اطمینان به خود و يقین به راستگويى خود را بیشت

يقین او نبود عزيزان و پاره ھاى جگرش را در اين میدان نمى آورد... و دلیلى قويتر از اين براى 

اثبات فضیلت اصحاب كسا علیھم السالم وجود ندارد. و عالوه اين دلیل بر صحت نبوت پیامبر 

 »(صلى هللا علیه و آله و سلم ) مى باشد.

احترام اين روز را درك و جايگاه مھم آن را در اسالم و ايمان بشناسد. اين روز از دو  مراقب بايد

جھت شريف است كه ھر دو جھت نظیر يكديگر ھستند: اول ثبوت نبوت و دوم ثبوت واليت كه 

با اولى بناى اسالم و با دومى بناى ايمان استوار مى شود. و از ھمین جاست كه يكى از 

پیامبر (صلى  تاءمل در آيه مباھله و اينكه خداوند در اين آيه على را نفس  علماى اھل سنت با

هللا علیه و آله و سلم ) خوانده و او را با پیامبر يكى دانسته است مذھب حق را تشخیص 

 داده و شیعه مى گردد.

بنابراين انسان منصف بايد بجھت اينكه اين روز، روز ثبوت اسالم و ايمان است به شرف و 

رامت آن معتقد شود. اين كرامت را مانند كرامت ايمان به خدا، رسول ، حجتھا، نشانه ھا، ك

كتابھا و تمامى رسوالن آن دانسته و باالتر، اين روز را برابر تمام نعمتھاى دنیا و آخرت بداند. 

 بینديشد كه چگونه خداوند اين اسباب را براى ھدايت او ايجاد و با عزت اسالم او را سپس 

عزيز گردانیده ، و بدين طريق او را مورد لطف خود قرار داده است . و اينكه اگر خداوند با داليل 

عقلى او را به اسالم دعوت مى كرد ولى چنین وقايعى داليل عقلى را تاءيید نمى كرد، ممكن 

به كفر  بود دشمن او را به شك و شبھه گرفتار ساخته و او را از دين و ايمان خارج كند؛ و او را

و عذاب ھمیشگى و جاويدان مبتال كند. و نیز اگر اين حادثه كه كفار را با پذيرش مالیات و 

خوارى ، خوار نمود، بوقوع نمى پیوست آنان عزت و توانايى خود را حفظ كرده و با اسالم و 

مسلمین درگیر مى شدند. كه نتیجه آن چیزى جز در سختى افتادن مسلمانان نبود و حتى 

عده اى ضعیف النفس بر اثر اين سختى ھا و مشكالت از دين خارج مى شدند. ولى  شايد

خداوند با اين حادثه و آشكار ساختن شرف و كرامت دوستان خود تمامى اين سختى ھا و 

خطرات بزرگ را تبديل به آسايش دائمى نمود. اين نعمت آنقدر بزرگ است كه كسى توان 

 ندارد.اندازه گیرى و سپاسگزارى آن را 

با توجه به اين مطالب الزم است بمقدار ارزش اين نعمت در سپاسگزارى آن تالش نمود. و در 

صورتى كه نتوان آنچنان كه حق آن است شكر آن را بجاى آورد، بايد باندازه توان براى 

 كرد. سپاسگزارى آن تالش 

با تمام توان به  ھمچنین بحكم عقل واجب است نعمت وجود اين بزرگواران را درك كرده و

ستايش و ثناى آنان مشغول شده و بر آنان درود فرستیم و اينگونه حساب كنیم كه اگر حادثه 
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اى براى كسى اتفاق مى افتاد كه نتیجه آن ھالكت و عذاب جاويد بود يا جنگى پیش مى آمد 

ران كه جان و ناموسش در خطر قرار مى گرفت ولى بزرگى با واسطه گرى عده اى از كارگزا

خود از اين مطلب آگاه شده و او را از اين شرايط نكبت بار نجات مى داد، و او را عزيز گردانیده 

و در آسايش قرار مى داد، چگونه و با چه زبانى از اين بزرگوار و واسطه ھاى او تشكر مى 

خالفت با كرد؟ و چگونه خود را در گرو منت او و كارگزاران او مى ديد؟ و آيا بعد از اين نعمت م

دستورات او و اطاعت از دشمن او را در حضور او كارى زشت نمى ديد! و اكنون چگونه به خود 

مخالفت نمايد. كسى كه آفريننده و بوجود  اجازه مى دھد كه با پروردگار و مالك وجودش 

گاه آورنده اوست و تمام نعمتھايى را كه در اختیار دارد از جانب او مى باشد. و آيا واسطه در

 خداوند، علت وجود تو و ساير نعمتھايى كه در اختیار دارى ، نمى باشد!

و در يك كالم ، اگر انسان در رفتار خود بر طبق عقل خود عمل نمايد، عقل به كوچكترين 

مخالفتى با پروردگارش راضى نمى شود. و تنھا در صورتى مى تواند به ھر كارى دست بزند 

 باشد.كه عقل خود را كنار گذاشته 

برادرم ! اگر درباره مقام ، موقعیت و شرف اين روزھا از اين جھت كه نعمت مباھله در آن 

تحقق يافته و با مباھله ، داليل نبوت و واليت آشكار گرديده است ، تاءمل نموده و درباره آنچه 

راى م توان بكه درباره نعمت نبوت و واليت گفتیم انديشه نمايى ، اين روز را بزرگ يافته ، با تما

اداى حق آن تالش خواھى كرد؛ انجام عباداتى كه در اين روز وارد شده براى تو راحت و آسان 

شده ، با اشتیاق آن اعمال را انجام بده و فقط به خاطر سپاسگزارى از نعمت دھنده بزرگ ، 

جام آن اعمال را انجام خواھى داد و در عین حال خود را از كسانى خواھى دانست كه در ان

اعمال اين روز كوتاھى كرده يا ناتوان ھستند. و بدين ترتیب فريب اعمال خود را نخورده و از 

 كرامت پروردگار بھره مند مى گردى .

 

 اعمال روز مباھله

، از »اقبال «از اعمال اين روز مى توان به اعمالى كه سید (قدس سره ) در اين روز، در 

روايت كرده است و زيارت در آن » د بن على قمى محم«از » محمد بن على بن ابى قرة «

اشاره نمود او مى گويد: بنابر صحیح ترين روايات مباھله روز بیست و چھارم مى باشد و مى 

گويد كسى كه بخواھد اين اعمال را انجام بدھد بايد اين روز را به خاطر شكر گزارى روزه 

تعمال كند؛ غسل كرده ، در منزل خود گرفته ، تمیزترين لباسھاى خود را پوشیده ، عطر اس

آرامش و وقار داشته ، بعد از غسل و پوشیدن لباسھا از منزل خارج شده ، به مزار يكى از 

اولیاى خدا يا مكان خلوت يا كوه بلندى رفته و كارھايى را كه مردم ھنگام رفتن به سر مزار 
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د جايى كه مى خواھد در آنجا اولیاى خدا، انجام مى دھند، انجام بدھد. وقتى به آنجا رسی

حق را ادا نموده و با شفاعت آنان خواسته خود را از خداوند بخواھد بايد مدتى صلوات 

فرستاده ، آنگاه نماز خوانده و بعد از نماز ھفتاد بار از خداوند آمرزش بخواھد (مثال ھفتاد بار 

بین زمین و آسمان را  آنگاه برخاسته دستھايش را بلند كرده ،») استغفر هللا «بگويد: 

در اينجا، سید، دعايى كه مشتمل بر ستايش خدا بجھت معرفى  -نگريسته و بگويد: ... 

و بعد از نقل آن دعا مى گويد: ھنگام خواندن  -مفصل واليت با آيه مباھله است را آورده است 

ه بعضى تا زردى آفتاب ھر دعا بايد دو ركعت نماز خوانده و تا نیم روز يا تا اذان ظھر و بنابر عقید

 در آنجا بماند.

سید مى گويد: يكى از دعاھاى روز مباھله دعاى رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) 

حسین بن «سلیمان ديلمى )) از «از » شیخ محمد بن ابى قرة «مى باشد كه ما آن را از 

(علیه السالم ) مى فرمايند: از امام صادق (علیه السالم ) نقل كرده ايم . امام صادق » خالد

امام باقر (علیه السالم ) فرمودند: اگر بگويم اسم اعظم خداوند در اين دعا مى باشد، راست 

گفته ام . و اگر مردم مى دانستند اين دعا چه اثرى در اجابت دعا دارد با تمام توان براى 

خوانده و به نتیجه مى  آموختن آن تالش مى كردند. من نیز براى برآورده شدن حاجتم آن را

بگو: بیايید فرزندان «رسم . و اين ھمان دعاى مباھله است كه اين آيه در شاءن آن نازل شد: 

اين دعا ». ما و شما، زنان ما و شما، نفسھاى ما و شما را گرد آورده آنگاه مباھله نموده و...

سلم ) آورده و گفت : با  را جبرئیل (علیه السالم ) براى رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و

وصى ، دو نوه و دخترت با آنھا مباھله كن و اين دعا را بخوان . و نیز از امام صادق (علیه 

در دعا كردن خیلى تالش كنید زيرا گنجینه ھاى «السالم ) روايت شده است كه فرمود: 

ن را از كسانى علمى كه نزد خداست از ھر چیزى برتر است . دعا را واسطه خود قرار داده و آ

پنھان داريد. اين دعا با اين عبارت  -مانند كم خردان و منافقین  -كه شايستگى آن را ندارند 

 ».اللھم انى اسئلك من بھائك بابھاھا...«شروع مى شود: 

اھل بیت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) معادن علم خداى متعال ھستند ھمانگونه كه 

بھترين نامھاى «؛ »اسماء هللا الحسنى «تصريح شده است . و نیز آنان  در زيارت جامعه به آن

ابھى  مى باشند چنانچه روايات نیز ھمان را مى گويد. بنابراين بعید نیست كه مراد از» خد

زيباترين و ظريفترين زيبايى خدا، بزرگترين « بھاء هللا و اجل جالل هللا و اجمل جمال هللا ...؛

نیز آنان باشند. براى نزديك نمودن اين معانى به ذھن » ن زيبايى خدا...جالل خدا و زيباتري

بعد از دستور حضرت  داليل عقلى و نقلى وجود دارد كه اينجا جاى ذكر آن نیست ، بخصوص 

 (علیه السالم ) به پنھان نمودن اين مطلب .
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ین (علیه السالم ) ھمچنین از دعاھاى اين روز مى توان دعاى گرانقدرى را كه به امیرالمؤ من

منسوب است نام برد. متن اين دعا بھترين گواه بر درستى اين نسبت است . زيرا در آن دعا، 

اشارات فراوانى به معناى نامھاى خداوند و آثار آن شده كه اين كار از كسى جز آنان يا 

 كسانى كه از آنان آموخته باشند، بر نمى آيد.

 وعاعطاى انگشترى به فقیر در حال رك

اين روز از جھت ديگرى نیز ممتاز بوده و كرامت دارد، در اين روز امیرالمؤ منین (علیه السالم ) 

انگشترى خود را در حال ركوع به فقیر بخشید. خداوند نیز او را در كتاب خود، به عنوان ولى مؤ 

د! ھر اى كسانى كه ايمان آورده اي«منین معرفى نموده و صفات نیكى را براى او برشمرد: 

كس از شما از دين باز گردد، بزودى خداوند گروھى را كه آنان را دوست داشته و آنان نیز او را 

دوست دارند، نسبت به مؤ منین سرافكنده و فروتن و نسبت به كفار سرافراز و مقتدرند، به 

است  يارى دين بر مى انگیزد. آنان در راه دين جھاد كرده و از سرزنش كسى باكى ندارند. اين

فضل خدا بھر كه خواھد، عطا مى كند. خداوند داراى رحمت گسترده و بى نھايت بوده و از 

احوال كسانى كه استحقاق آن را دارند آگاه است . ولى امر شما تنھا خدا، رسول و مؤ منانى 

 »ھستند كه نماز بپا داشته و در حال ركوع به فقیران زكات مى دھند.

ه است : ھنگامى كه مسلمانان در جنگ خیبر فرار كردند، پیامبر يكى از اھل سنت روايت كرد

فردا پرچم را به دست مردى خواھم داد كه خدا و «(صلى هللا علیه و آله و سلم ) فرمود: 

رسولش را دوست داشته ، خدا و رسولش نیز او را دوست دارند، تاخت و تاز فراوانى در جنگ 

انى كه خداوند او را پیروز نكند، باز نمى گردد. آنگاه داشته و ھیچگاه فرار نمى كند و تا زم

 »پرچم را به على داد.

پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) به درگاه خداوند عرضه داشت : «نیز روايت كرده است : 

خدايا محبوبترين آفريدگانت را بفرست تا اين پرنده را با او بخورم . در پى آن موالى ما على 

 »م ) آمده و با پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) مشغول خوردن آن شدند.(علیه السال

آياتى را كه ذكر كرديم ، آياتى است كه در اين روزھا نازل شده و در آن به فضايل امیرالمؤ 

منین (علیه السالم ) تصريح شده است . اين آيات از محكمات قرآن بوده و براى ھمگان قابل 

سنت نیز در تفسیر اين آيات آن را تصديق كرده اند. ولى آياتى كه در اين فھم است كه اھل 

مورد در قرآن ھست و فقط خواص آن را مى فھمند چندين برابر اين آيات بوده و نزديك به ثلث 

قرآن است . براى شناخت اين آيات مى توان به رواياتى كه شیعه از اھل بیت رسالت كه 

ابھاى دانشمندان شیعه مانند كتاب فضل بن شاذان (ره ) شريكان قرآن ھستند و نیز كت

 مراجعه نمود.

۲۶۶ 
 



انسان بايد اين روز را ھم مانند ساير روزھاى شريف به پايان برساند و عالوه بر توسل به 

نگھبانان روز بايد به كسانى كه در مباھله شركت داشتند نیز توسل جسته و به حق بزرگ 

، نیكى ، احسان و فضل بزرگ آنان را سپاسگزارى كرده و با  آنان اعتراف و نعمت وجود، ھدايت

بھترين زبان و گريه و زارى از آنان بخواھد كه منت خود را بر او تمام كرده و نعمتھاى خود را با 

واسطه شدن در درگاه خداى متعال كامل نمايد. تا كارھاى او با پذيرش ، رضايت و نزديكى به 

درود خدا بر  -دوستان خدا و شیعیان مقرب و دوستان قديمى آنان  خدا و قرار دادن او در گروه

 پايان پذيرد. -آنان باد 

سروران من ! شما به ما آموختید كه بزرگواران «مراقب مى تواند در مناجات با آنان بگويد: 

نعمتھاى خود و بخشندگان ، بخشش خود را كامل مى نمايند. و اكنون شما جانشینان خدا در 

ريدگانش و مظھر كرم و رحمت او مى باشید. پس نعمتھا و بخششھاى خود را بر ما میان آف

كامل نمايید؛ گرچه عدل شما ما را شايسته آن نمى داند. ولى باز ھم شما فرموديد كه 

خداوند قبل از اين كه شايستگى نعمت در كسى باشد آن را به او عنايت مى فرمايد. و اكنون 

یر از شماست ؟ به ديدار شما آمده و امیدوار به احسان و فضل مظھر اين اخالق چه كسى غ

 شما ھستیم .

ما را از فضل خود محروم ننموده ، از در خود نرانده ، و از بخشش خود ناامید نكنید. گرچه 

اعمال و دلھاى ما با ادب ديدار و آثار امید سازگار نبوده و ما ديداركنندگان و امیدوارانى دروغین 

قط ظاھر ديداركنندگان و امیدواران را داريم . مى گويند: عده اى اسنادى دروغین ھستیم كه ف

و جعلى ساخته و براى گرفتن كمك به عده اى از بزرگواران دنیا مراجعه نمودند. آنان پس از 

ديدن اسناد متوجه ساختگى بودن آن شدند. ولى با اين وجود كمك كرده و آنان را رد نكردند. 

له شما بزرگوارى را به آنان عنايت فرمود. بزرگوارى شما سرچشمه بزرگوارى خداوند به وسی

آنان بوده و با كرم آنان قابل مقايسه نیست . پس بیايید و بخاطر بزرگوارى خود، ما را از 

بخشش خود محروم نكنید. اگر اعمال و كارھاى ما ادعاى دوستى شما را تصديق نكرده و 

ا نمى يابید، بخاطر دشمنى دشمنانتان با ما، ما را در سايه صفات دوستداران خود را در م

رحمت خود قرار دھید زيرا از ديرباز بخاطر واليت شما مورد دشمنى آنان قرار گرفته و بجھت 

 انتساب به شما مورد آزار قرار گرفته ايم .

من از  نمودن سروران من ! اگر شیطان در كمینم نشسته و تمام توان خود را براى ماءيوس 

عنايات شما صرف نمايد، با كمك گرفتن از خداوند در مقابل او ايستاده ، با راھنمايیھاى شما 

او را رد كرده و از شما ناامید نمى شوم . زيرا شما واسطه میان مردم و خداوند بوده و كسى 

را  كه بخواھد به خدا برسد، بايد از ھدايتھاى شما استفاده نمايد. و من نیز جز شما كسى

 ندارم .
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و شمايید راه بزرگ ، صراط مستقیم ، شھیدان سراى فنا، شفیعان سراى بقا، رحمت رسیده 

و شفاعت پذيرفته شده . كسى كه بسوى شما بیايد نجات يافته و كسى كه رو به شما 

نیاورد ھالك مى شوند. كسانى كه واليت شما را داشته باشند رستگار شده و كسى كه با 

، نابود مى گردد. كسى كه به ھدايتھاى شما عمل نمايد خوشبخت شده شما دشمنى كند

و كسى كه به شما پناه آورد، ايمن مى گردد. و كسى كه با شما پیوند داشته باشد 

 راھنمايى مى شود.

بكورى چشم شیطان ، شما را دوست داشته و شیرينى اين دوستى را در قلب و نور آن را در 

ى كنم . واليت شما با گوشت ، استخوان ، مغز، مو، پوست ، و عقل ، روح و جانم احساس م

 اعصاب و تمام وجود من آمیخته شده و مى گويم :

 گر بشكافند سراپاى من *** جز تو نیابند در اعضاى من

از خداوند انتظار دارم دوستى شما را در قلبم افزون نموده ، مرا شیعه نزديك شما و از 

در بھترين جاھاى بھشت و در نشستگاه صدق ، و نزد خود  دوستان قديمى شما بگرداند.

 »جاى دھد.

وقتى ما مقام سروران خود را در نزد خدا فھمیده و نعمت وجود و لطف فراوان آنان را نسبت به 

خود دريافتیم ، يقین مى كنیم اعمالى كه در اين روز و ھر روز ديگر انجام مى دھیم از بركات 

اھاى پذيرفته شده آنان بوده و تمام اشكاالت و نقصھايى كه در وجود، نورھاى ھدايت و دع

اعمال ما به چشم مى خورد ناشى از كوتاھى ما در بھره مندى از عنايات آنان است . بنابراين 

بايد تمام عبادتى را كه در اين روز و پیش از آن انجام داده ايم را تسلیم آنان نموده و از خداوند 

ه شفاعت ، اصالح مفاسد و برطرف نمودن نقصھاى عبادات ما را داده ، بخواھیم به آنان اجاز

 آن عبادتھا را تبديل به اعمال نیك و قابل پذيرش نموده و به خداوند عرضه نمايند.

 بیست و پنجم ماه

اين روز نیز يكى از مواسم گرانقدر براى موالیان ائمه دين است ، خداوند در اين روز سوره 

حق آنان فرو فرستاده و از صدقه آنان تشكر كرد؛ ھديه آنان را پذيرفته ، در  ھل اتى )) را در«

 كتاب خود شرح حال آنان را داده و آنان را مورد مدح و ثنا قرار داد.

چنین آغاز مى گردد كه  -ھمانگونه كه در روايات فراوان و معتبر آمده است  -اين رويداد 

پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) از آنان  حسنین (علیھما السالم ) بیمار مى شوند.

عیادت مى كنند. پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) به امیرالمؤ منین مى گويد: اباالحسن ! 
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بھتر است براى شفاى فرزندانت نذر كنى . زيرا در صورت بر آورده نشدن حاجت وفاى به نذر 

فرزندانم از اين بیمارى شفا پیدا كنند بخاطر الزم نیست . على (علیه السالم ) گفت : اگر 

تشكر از خداى عزوجل سه روز، روزه مى گیرم . فاطمه (علیھا السالم ) و فضه كنیز آنان نیز 

چنین گفتند. وقتى فرزندان او شفا يافتند. چون چیزى نداشتند، على (علیه السالم ) نزد 

بعضى از روايات آمده كه على در  -رفته و سه صاع جو قرض گرفت . » شمعون خیبرى «

كه به پشم رشتن و بافتن اشتغال » شمعون «(علیه السالم ) نزد ھمسايه يھودى خود بنام 

داشت ، رفته و به او گفت : آيا به اندازه يك سبو، پشم مى دھى كه فاطمه ، دختر محمد 

ى . آنگاه پشم و (صلى هللا علیه و آله و سلم ) در مقابل سه صاع جو آن را بريسد؟ گفت : آر

جو را به او داد. او نیز آن را پیش فاطمه آورده و جريان را براى او نقل كرد. فاطمه (علیه السالم 

 -) نیز قبول كرد كه آن عمل را انجام دھد.

فاطمه (علیھا السالم ) يك صاع جو را آسیاب نموده و با آن پنج عدد نان تھیه كرد؛ ھر نفر يك 

م ) نماز مغرب را ھمراه پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) گزارده و عدد. على (علیه السال

به منزل آمد. غذا را جلوى او گذاشتند. ناگھان فقیرى آمده و گفت . سالم بر شما! اھل بیت 

محمد (صلى هللا علیه و آله و سلم ) من فقیرى از فقراى شیعه ھستم . به من غذا دھید تا 

به شما بدھد. على (علیه السالم ) صداى او را شنید. دستور داد  خداوند از غذاھاى بھشتى

 غذا را به او بدھند. آنھا نیز غذا را به او داده و فقط با آب افطار كردند.

روز دوم فاطمه (علیھا السالم ) يك صاع ديگر را آرد كرده و نان پخت ، على (علیه السالم ) با 

نماز مغرب را گزارده و به منزل آمد. ھمین كه غذا را پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) 

جلوى او نھادند، يتیمى به در خانه آنان آمده و گفت : سالم بر شما! اھل بیت محمد (صلى 

» عقبه «هللا علیه و آله و سلم )! يتیمى از فرزندان مھاجرين ھستم . پدر و مادرم در روز 

اھاى بھشت به شما بدھد. على (علیه السالم شھید شده اند. غذايم دھید تا خداوند از غذ

) اين سخنان را شنیده و دستور داد تا غذا را به او بدھند. آنان نیز اطاعت كرده و فقط با آب 

 افطار كردند.

فاطمه (علیھا السالم ) در روز سوم ، سومین صاع جو را آرد كرده و نان پخت . على (علیه 

و آله و سلم ) نماز خوانده به منزل بازگشته و غذا را جلوى  السالم ) با پیامبر (صلى هللا علیه

او گذاشتند. در اين ھنگام اسیرى در خانه آنان آمده و گفت : سالم بر شما، اھل بیت محمد 

(صلى هللا علیه و آله و سلم )! ما را اسیر كرده و بدون غذا نگه مى داريد! على (علیه السالم 

ه او بدھند. آنان نیز غذا را به او داده و فقط با آب افطار كردند. و ) شنیده و دستور داد غذا را ب

 در اين سه شبانه روز غیر از آب چیزى نخوردند.
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در روز چھارم و در حالى كه آنان نذر خود را ادا كرده بودند، على (علیه السالم ) با دست 

راست خود حسن (علیه السالم ) و با دست چپ حسین (علیه السالم ) را گرفته و در حالى 

كه از شدت گرسنگى مانند جوجه ھاى پرندگان مى لرزيدند، نزد رسول خدا (صلى هللا علیه و 

رفتند. ھنگامى كه پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) آنان را ديد، فرمود:  آله و سلم )

اباالحسن ! چقدر سختى كشیده ايد! آنگاه با ھم بطرف منزل فاطمه (علیھا السالم ) حركت 

كردند. وقتى به آنجا رسیدند، فاطمه (علیھا السالم ) را در جايگاه عبادت خود يافتند؛ در حالى 

چسبیده و چشمانش بگودى نشسته بود. ھنگامى كه  سنگى شكمش كه از شدت گر

پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) او را ديد، فرمود: پناه بر خدا اھل بیت محمد (صلى هللا 

علیه و آله و سلم ) از گرسنگى مى میرند! در پى آن جبريیل بر پیامبر (صلى هللا علیه و آله و 

حمد! خداوند بخاطر اھل بیتت به تو تبريك گويد. فرمود: چرا؟ سلم ) فرود آمد و گفت : م

جبرئیل ! در اين جا جبرئیل اين آيات را بر زبان پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) جارى 

 ھل اتى على االنسان حین من الدھر... ال نريد منكم جزاء و ال شكورا.ساخت : 

ذايى از آسمان فرود آمد كه تا ھفت روز از آن در اين روز غ«روايت كرده است كه » ثعلبى «

عده اى از بزرگان اھل سنت نزول اين سوره در مورد امیرالمؤ منین و خانواده او » مى خوردند.

(علیھم السالم ) را روايت نموده اند. شیعیان بايد براى سپاسگزارى از خداى متعال با تمام 

اوند در اين روز با اين فضايل بزرگ و نزول اين آيات توان در اين روز به عبادت بپردازند. زيرا خد

گرانقدر اھل بیت را گرامى داشت . و آنان را بگونه اى به ما معرفى نمود كه جاى ھیچ شك و 

شبھه اى باقى نمانده و بدين وسیله دين ما را كامل و نعمتھاى خود را بر تمام كرد. خداى را 

 شكر آنگونه كه خود مى پسندد.

به درگاه خداوند در اين روز و مانند آن با روزه ، نماز شكر و سجده ھاى آن است .  شكرگزارى

ولى مھم ؛ شناختن قدر نعمت است آنگونه كه بايد. و اين مطلب با انديشه و دانش تحقق 

مى يابد. و آنگاه كه نعمت را شناخت آن را بزرگ مى داند. و از راھھاى بزرگ دانستن نعمت 

 عبادت كردن است .

 روز بیست و ششم ، بیست و ھشتم و بیست و نھم

در ھر كدام از روزھاى بیست و ششم ، بیست و ھشتم و بیست و نھم «روايت شده است : 

كسى كه .» يكى از دشمنان اھل بیت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) نابود شده است 

، باندازه محبت و ارادتى كه به آنان ايمان كامل به واليت آنان ، كه از جانب خدا مى باشد، دارد

 دارد از نابودى دشمنانشان مسرور و بخاطر آن سپاسگزار خداوند خواھد بود.

 روز آخر ذى حجه
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در اين روز دو ركعت نماز روايت شده است كه اھل مراقبت آن را مھم مى شمارند. در ھر 

خوانده و پس » آية الكرسى «و ده بار » قل ھو هللا احد«، ده بار»فاتحه الكتاب «ركعت يك بار 

اللھم ما علمت فى ھذه السنة من عمل نھیتنى عنه و لم از نماز اين دعا را مى خوانیم : 

یته و لم تنسه ، و دعوتنى الى التوبة بعد اجترائى علیك ، اللھم فانى استغفرك ترضه و نس

 منه فاغفر لى ، و ما علمت من عمل يقربنى الیك فاقبله منى ، و ال تقطع رجايى منك يا كريم

 اين دعا با اندكى اختالف و بگونه اى ديگر نیز روايت شده است .

گواه خوبى بر صحت روايت است . زيرا در روايات  سفارش به انجام اين عمل در اين روز خود

ديگرى نیز داريم كه بطور عموم سفارش به جبران اعمال يك روز يا يك ماه در آخر آن ، مى 

نمايد. و چه بھتر كه در پايان سال اعمال يك ساله را جبران نمايیم . بنابراين با توجه به 

خوبى صحت و اعتبار اين روايت را فھمید. مناسبت اين نماز و دعا با آخر سال ، مى توان ب

كسى كه اين نماز را گزارده و اين دعا را بخواند، شیطان مى گويد: واى «روايت شده است : 

 »بر او تمام زحمات يكساله مرا به باد داد و سال گذشته نیز به خیر او گواھى مى دھد.

و اولیاى او بخاطر اين معارف بگونه اى كسى كه به خدا و دين او ايمان دارى ! از پروردگار خود 

اى تشكر كن كه بخاطر ھیچ نعمت دنیايى اينطور تشكر نكرده باشى . و با خود بینديش كه 

اگر در اين سال با حوادثى روبرو مى شدى كه احتمال ھالكت يا اسارت و قتل تو وجود داشت 

مى گفت : اگر اين ولى دوستى مھربان عمل آسان و چند كلمه اى را به تو مى آموخت و 

عمل را انجام داده و اين كلمات را بگويى ، تمام بالھايى را كه ممكن است به آنھا دچار شوى 

، از تو دور كرده و تمام اموالت را كه از بین رفته به تو برگردانده ، بھترين زندگى را برايت فراھم 

گى شیرين و جاويدان به تو كرده ، دارايى و سلطنت و آسايش جاويد و باالتر از اينھا، زند

خواھد داد، عملى كه اين دوست به تو پیشنھاد كرد، چه ارزشى داشت و به اين دوست 

چقدر عالقه پیدا مى كردى . آيا اين عمل را بر كیمیا ترجیح نداده ، و آيا اين دوست را باندازه 

 كسى كه به تو كیمیا بدھد، بزرگ نمى دانستى ؟

سانى را كه امامت به تو آموخته و اثرش را براى تو گفته است ، با ترازوى عقل خود عمل آ

بسنج و ببین آيا مى توانى در كیمیا اين اثر را بیابى . مھمترين كار كیمیا ثروت بخشیدن و 

آسان نمودن كارھايى است كه با پول مى توان انجام داد. و در بیماريھا و باليا كه از پول كارى 

 ش ندارد.ساخته نیست كیمیا ھم ارز

اين فرصت را غنمیت شمرده و از پروردگار و پیامبر و امامت بمقدار اين نعمت و منت بزرگ 

سپاسگزارى نما. آنان تو را به راھھاى نجات ، رسیدن به كاملترين سعادتھا و باالترين درجات 

راھنمايى نموده اند. و عطا و بخشش ، تشكرى مناسب و شايسته خود مى طلبد. ولى آيا 
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ى مى تواند سپاسگزار حتى كوچكترين نعمت خداى متعال باشد؛ گر چه عبادت جن و كس

انس را انجام داده باشد. بنابراين ھمراه با شرمسارى بخاطر ناتوانیھا و كوتاھیھاى خود، از 

 ھیچ سعى و تالشى دريغ نكرده و بدان تالش و كوشش تو نیز نعمتى از نعمتھاى اوست .

اين لطفھا و بخششھاى بزرگ ايمان داريم ولى با بى اھمیتى و  با وجود اين كه به اصل

بسادگى از كنار اين اعمال مى گذريم . اين بى اعتنايى از چند چیز سرچشمه مى گیرد كه 

 تعدادى از آنھا عبارت است از:

(الف عدم اطمینان به پاكى عمل از آفات مختلف كه باعث مى شود انسان بخاطر اين آفتھا 

 ام ندھد.عمل را انج

(ب گاھى بعلت اينكه ممكن است بعد از انجام عمل دچار آفتى شود آن را انجام نمى دھیم . 

آفاتى از قبیل يادآورى و عجب به آن يا انجام گناھانى كه عمل را از بین مى برد. ھمان چیزى 

ه و به سوى كارھاى ايشان رفته و ھمه را مانند گردى ، پراكند«كه در اين آيه آمده است : 

 .»نابود مى سازيم 

ھر «(ج گاھى بعلت اينكه ممكن است گناھى انجام داده باشیم كه خداوند به ما گفته باشد: 

 عمل را انجام نمى دھیم .» كارى مى خواھى انجام بده كه بعد از اين تو را نمى آمرزم 

بیش از  (د گاھى ھم بعلت اينكه يك عمل جانشینى دارد كه پاداش آن با آن عمل يكسان يا

آن است ، و بجھت فراوانى اين عمال آنھا را انجام نمى دھیم . چه خداى بزرگى كه بخاطر 

 فراوانى نعمتھايش ، نعمتھاى او را كه اھمیت مى دادند.

) گاھى نیز ممكن است بگويیم : شايد از كسانى باشیم كه تقدير ما بد عاقبتى بوده ، و (ھ

نتیجه اعمال خیر ما بى ارزش مى گردد. و باين ترتیب عمل  بى ايمان از دنیا خواھیم رفت و در

 خیر را ترك كنیم .

اين احتماالت وجود دارد، و اگر منافع بزرگى در كار باشد، گرچه احتمال نرسیدن به آن نیز 

وجود داشته باشد، عاقالن براى رسیدن به آن تمام سعى خود را بكار گرفته و بگونه اى براى 

نافع احتمالى تالش مى كنند كه در مورد منافع اندك قطعى چنین نمى بدست آوردن اين م

 كنند.

بھمین جھت است كه مى بینیم آنان بخاطر نعمتھاى احتمالى و نسیه آخرت به زيبايیھاى نقد 

دنیاى حاضر رغبتى نداشته و آخرت محتمل را بر دنیاى مقطوع ترجیح مى دھند. نعمتھاى 

بوده ، آن را پست تر از خاك دانسته و سعادتھاى آخرت ،  پست دنیايى براى آنان بى ارزش
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مى دانند. آفريدگار در وجود  بخصوص نزديكى و ديدار خدا را با ارزشتر از ھمه چیزھاى پرارزش 

آنان بزرگ و غیر آن كوچك شده است . و اگر عمرھايى كه خداوند براى آنان مقرر كرده است 

و روحھاى آنان حتى باندازه يك چشم بھم زدن نیز، در نبود از شوق ديدار خدا و ثوابھاى ا

كالبدشان آرام نمى گرفت . از خداوند بحق دوستان پاكش مى خواھیم ، معرفت آنان را نصیب 

 ما نموده و ما را موفق به ادامه راه آنان و پیروى از آنان نمايد.

  

 خاتمه

 مراعات اخالص و حفظ عمل از آفات

مراقباتى را كه به آن اشاره شد، آنگونه كه بايد انجام داده و آن را از  اگر بنده بتواند اعمال و

ولى حتى عارفان كامل نیز در اينجا ممكن است اشتباه  -آفات حفظ نمايد، كه خوشا بحال او 

و اگر نتوانست آن را انجام بدھد يا در رعايت شرايط  -نمايند. بنابراين مراقب نبايد فريب بخورد 

، بايد اوال براى گناھان خود آمرزش بخواھد و در مرحله بعد بفھمد كدام گناه آن ناتوان بود

توفیق او را سلب نموده ، تا با توبه و جبران ، آثار آن را از بین برده و ھمیشه مراقب باشد كه 

آن گناه را مرتكب نشود تا در آينده نیز موفق باشد. ھمچنین بايد بخاطر گذشته خود اندوھگین 

گر اعمال گذشته او قابل قضا مى باشد قضاى آن را بجا آورده و اگر قابل قضا نیست با بوده و ا

عمل ديگرى غیر قضا آن را جبران نموده و به ھر حال خود را زيانكار ببیند. زيرا عمل خیرى را كه 

از دست داده گرچه با انجام عوض آن جبران مى شود ولى مى توانست ھم عملى را كه از 

ھم عملى را كه مى خواھد با آن گذشته را جبران كند، ھر دو را انجام بدھد.  دست داده و

بنابراين بھر حال ضرر كرده است . مگر اينكه اندوه و افسوس از دست رفته ھا باعث محو آثار 

بى توفیقى شده و نور توفیق به وجود آيد. و گاھى نیز نور پشیمانى بیش از نور توفیق خواھد 

خداوند زياد بوده و گاھى عالوه بر عفو كوتاھیھا، آن را تبديل به سعى و بود. زيرا گذشت 

تالش نموده و به عملى كه مى خواھد با آن گذشته را جبران كند، بیش از عملى كه اگر 

 انجام مى داد، پاداش مى دھد.

مطالبى كه در ابتدا گفتیم ، فرضى بوده و كسى كه براى بدست آوردن اخالص سعى و تالش 

نمايد در بیشتر اوقات يا ھمیشه مطمئن نمى شود كه به نتیجه رسیده است . بنابراين مى 

بايد تمام توان خود را بكار گرفته و با جديتى ھر چند بیشتر به عمل بپردازد، تا در پرتو اعمال 

خود بفھمد كه بدون يارى خدا و كمك گرفتن از او نمى تواند به اخالص دست يابد. زيرا مخلص 

كسى است كه براى به «ونه كه از امام صادق (علیه السالم ) روايت شده است : ھمانگ

دست آوردن چیزى كه ارزش علم ، عمل ، عامل و نتیجه عمل ھمگى بدان وابسته ھستند، 
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جان خويش را فدا كرده و خون خود را مى دھد. و دسترسى به آن كار سختى است كه بنده 

 »نمى تواند به آن دست يابد.، جز با توفیق مخصوص خداى متعال 

و وقتى بنده تمام توان خود را بكار گرفت و فھمید كه نمى تواند به مراد خود برسد، در 

اينجاست كه ناچار مى شود از ته دل از خداى متعال يارى جسته و به در كرم او پناه ببرد. و 

گرامیداشت بندگان ناچار  زيرا او كريم بوده و -در پى آن رحمت بى انتھاى الھى بر او مى وزد 

خود را كه به درگاه او و براى دريافت رضايت او آمده اند، دوست دارد. آنگاه او را قبول كرده ، از 

در پى پذيرش و رضايت او  او راضى شده و او را بنده مخلص خود مى گرداند. زيرا اخالص 

 بوجود آمده و قبل از قبول و رضايت او، اخالص تحقق نمى يابد.

بنابراين بنده بايد تمام توان و سعى خود را در جھت شناخت آفات عمل و خالص كردن آن بكار 

گرفته تا ناتوانى و درماندگى خود را درك كند. سپس تسلیم خداوند شده و خلوص را از او 

بخواھد. و در صورتى كه اينگونه عمل كرده و اين مطلب را بخدا بسپارد خداوند بدون ھیچ بخل 

 تى آنچه را به او واگذار كرده براى او انجام مى دھد.و خیان

الزم به تذكر است ، گاھى شیطان با اين عنوان كه انسان به شناخت عجز و اضطرار رسیده و 

امور خود را تسلیم خدا نموده است ، او را فريب داده و در عین حال كه او را از مجاھدت باز 

امات عالى عجز، اضطرار و تسلیم رسیده است . مى دارد، به او وانمود مى كند كه به مق

براى رھايى از اين فريب ، بايد عجز، اضطرار و تسلیم را بخوبى شناخته و با استفاده از علوم 

الھى و مالكھا و داليل قطعى خود را بیازمايد. و تنھا راه تشخیص شناخت عجز خود از ادعاى 

خود را نسبت به ھمه چیز ناتوان ديده و  آن و معناى آن از ظاھرش اين است كه ھنگام عمل

در تمام وجود جز قدرت خدا قدرت ديگرى نبیند. و زمانى كه بنده به اين شناخت رسید، جز 

خدا مضر و نافعى را نديده و در پى آن جز براى امر خدا و با نیروى او تالش نكرده ، حركت 

 نمى كند و آرام نمى نشیند.

براى سلطان چاپلوسى نكرده و از كسى جز خدا نمى ترسد؛  از لوازم اين صفت اين است كه

از كسى بخاطر عطاى او تشكر نكرده و او را بخاطر محروم نمودن او سرزنش نمى كند؛ از 

خداوند بخاطر عطاى او سپاسگزارى نموده و ھنگامى كه خداوند او را محروم كند، خود را 

خود را محتاج نعمتھاى خداوند ديده و  سرزنش مى كند. و اگر بھمراه رسیدن به اين مطالب

خود را بى نیاز از آن نبیند، به اضطرار مى رسد. و اگر با رسیدن به اين امور عنايت ، قدرت و 

 بخشش او را درك كند، تسلیم و توكل در او شكل مى گیرد.

ن ردولى كسى كه اين صفات را نداشته ، تاءثیر را در اسباب و وسايل ببیند، و براى بدست آو

آنھا بدون امر خدا، تالش كرده و حتى با دستورات او نیز مخالفت مى كند، به وعده ھا و 
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ضمانت ھاى خداوند در مورد رزق ، اجابت دعا و اين كه خداوند تمام امور متوكلین را سامان 

مى بخشد، اطمینان نداشته و ھنگام پرداخت مالى كه واجب يا مستحب است از فقر مى 

ا بخاطر اين كه چیزى به او نداده اند، سرزنش كرده ، و براى ثروتمندان و ترسد، مردم ر

سالطین چاپلوسى مى كند، ھنگام كسب و كار از شبھات و حرام خوددارى نكرده ، در 

بدست آوردن مال حريص بوده و بر طبق دين كه میانه روى در آن را مى خواھد، عمل نمى 

دست برداشته است ، تسلیم امور به خداوند كند، در چنین شخصى كه از سعى و تالش 

وجود نداشته و موفقیتى نخواھد داشت . و اگر ادعاى تسلیم ھم داشته باشد، اين ادعا 

 بیش از پیش توفیق را از او سلب مى نمايد.

پس به اين نتیجه مى رسیم كه عاقل بايد تمام توان خود را، بخصوص براى رسیدن به اخالص 

ن مورد از توانايى خود ماءيوس بوده و امیدوار به فضل و عنايت خدا باشد تا بكار گرفته و در اي

مورد رحمت او قرار گرفته و با قبول ، رضايت و خالص نمودن او، او را گرامى بدارد. و در ھر 

 صورت ، خواه به تسلیم رسیده باشد يا نه نبايد از مجاھدت و تالش دست بردارد.

چیزى اثرى داشته و شكل ظاھرى آن اثر ديگر. ھیچگاه شكل در تمام عوالم ماھیت ھر 

ظاھرى چیزى اثر خود آن را ندارد. و گاھى اثر شكل ظاھرى متضاد با اثر خود آن بوده و اثرى 

معكوس دارد. بعنوان مثال : ادعاى مسلمانى ، شكل ظاھرى مسلمان بودن و باطن 

نم و ورود به بھشت است . اكنون اگر مسلمانى اعتقاد به اسالم بوده و اثر آن نجات از جھ

كسى بدون اعتقاد به اسالم بگويد: مسلمان ھستم ، نه تنھا وارد بھشت نمى شود بلكه 

 براى ھمیشه در پايینترين طبقات جھنم جاى خواھد گرفت .

تمام امور دنیا و آخرت ھمینگونه است . بھمین جھت ، كسى فقط شكل ظاھرى فرمانبردارى 

تكاران را نمى خواھد و اگر با او اينگونه رفتار كنند، اين رفتار را مسخره كردن فرزندان يا خدم

خود دانسته و بخاطر نافرمانى آنان را تنبیه مى كند. مثال اگر بخواھى تو را شخص بزرگى 

بدانند و او با زبان بگويد: تو بزرگترين بزرگان ھستى ، ولى ببینى كارھاى او مخالف اين سخن 

ن اعتقادى ندارد، اين سخن را از او نپذيرفته و مى گويى : مرا كوچك و مسخره بوده و به آ

كرد. و تو كه از آنان نمى پذيرى كه اينگونه تو را بزرگ بدارند و سخن آنان را اھانت به خود مى 

دانى ، خداوند ھم نبايد لفظ تكبیر را كه در دل و يا كارھايت با معناى آن مخالفت مى كنى از 

 رد.تو بپذي

خداوند «را شنیده اى كه فرمود: » مصباح الشريعه «اين سخن امام صادق (علیه السالم ) در 

اگر ببیند كه بنده با زبان تكبیر مى گويد ولى در دل به آن عقیده ندارد، به او مى گويد: اى 

ھنگامى كه بنده اى در نماز «و در روايت ديگرى آمده است : .» دروغگو! مرا فريب مى دھى 
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خود تكبیر گفته (خدا را بزرگ شمارد) و خدا را ستايش كند، خداوند مى گويد: فرشتگانم ! 

ببینید كه چگونه دستش را بلند كرده ، مرا ستايش نموده و بزرگ داشت . من نیز شما را گواه 

 .»مى گیرم كه بزودى او را بزرگ داشته او را در سراى كرامت خود پاك مى نمايم 

مقام بلند تكبیر واقعى كه انسان را به شگفتى انداخته و باالتر از آرزوى اوست  برادرم ! به اين

، بنگر. و ببین كه اگر ھمین تكبیر، تبديل به تكبیر ظاھرى شده و مخالف تكبیر واقعى باشد، 

چگونه منجر به طرد و عذاب مى گردد! اين مطلب مخصوص به تكبیر نبوده و تمام ذكرھا و 

 . و شكل ظاھرى ھیچكدام ، بدون حقیقت آنھا پذيرفته نمى گردد. كارھا ھمینطور است

ھرگاه كسى نزد پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) مى «در روايات بسیارى آمده است : 

گفت : ايمان آوردم يا ادعاى يكى از درجات دينى را داشت ، به او مى فرمود: ھر چیزى 

و براى اثبات سخنان ما ھمین بس كه در قرآن » ماھیتى دارد. ماھیت ادعاى تو چیست ؟

ھنگامى كه منافقین نزد تو آمده و بگويند: تو رسول خدا ھستى . خداوند نیز «آمده است : 

 »مى داند كه تو رسول او ھستى ولى خداوند گواھى مى دھد كه منافقین دروغ مى گويند.

ح عمل و پاك نمودن آن از آفات و خالصه اين كه بنده بايد تمام جديت و ھمت خود را براى اصال

ھوى و ھوس بكار گیرد. و اگر بتواند يك بار با دل ، عمل ، روح ، باطن و تمام اعضاى خود 

بھتر از اين است كه در تمام عمر شبھا را به عبادت ايستاده ، روزھا را » ال اله اال هللا «بگويد: 

 نباشد. آنچه گفتیم ، خالص روزه گرفته و ھمیشه در حال ذكر باشد ولى عمل او از 

به عمل ابلیس بنگر كه ھزاران سال با فرشتگان خداى را پرستش كرد ولى براى او سودى 

نداشته و او را از عذاب نجات نداد و عاقبت از رحمت خدا دور شد. ولى حضرت آدم (علیه 

را برگزيد. در  السالم ) با چند كلمه اى كه براى توبه گفت ، توبه او قبول شده و خداوند او

رياكار را در روز قیامت با چھار نام صدا مى زنند: اى دروغگو! اى «روايات ھم آمده است : 

 »بدكار! اى حیله گر! اى رياكار!

از مھمترين نتايجى كه بعد از تالش براى خالص نمودن عمل از آفات بدست مى آيد، تواضع 

كه اعمال گذشته او تباه بوده و بگونه اى قلبى است . زيرا انسان بعد از اين تالش مى فھمد 

پیش خود خوار مى شود كه خود و عملش متنفر مى گردد. بر خود گريسته و خود را بخاطر 

كارھايش طلبكار خدا نمى يابد. ھر اندازه بیشتر سعى كند عمل صحیحى را انجام دھد، 

فضل ، كرم و بخشش او را بیشتر به ناتوانى خود پى برده و براى جبران اين ناتوانى ، درھاى 

كوبیده و مى فھمد كه خود و ھواى نفسش بدترين دشمنان او بوده و خود را سرزنش مى 

كند. و اين بھترين خوارى و ذلت باطنى و سرزنش براى او بھتر از ھفتاد سال عبادت خواھد 

عبادت عابدى ھفتاد سال روزھا را روزه داشته و شبھا به «بود، چنانچه روايت شده است : 
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پرداخت آنگاه از خداوند حاجتى خواست ولى بر آورده نشد. خود را مالمت كرده و گفت : 

حاجت كسانى كه پیش از تو دعا كردند روا شد اگر خیرى در تو بود حاجتت روا مى گرديد. در 

اينجا بود كه خداوند فرشته اى را براى او فرستاد و گفت : فرزند آدم ! مدتى كه مشغول 

آرى ! خداوند نزد .» مودن خود بودى ، بھتر از عبادتھايى بود كه انجام دادى ماللت ن

 دلشكستگان است . ھمانگونه در روايات نیز آمده است .

 رعايت ظاھر و باطن ايمان ، اخالق ، عبادات و...

چیزى كه براى ھمگان قابل رؤ يت مى باشد اين است كه بیشتر مردم در عبادات و كارھاى 

ى در ايمان و اخالق خود به شكل ظاھرى آن چسبیده ، ولى در امور دنیايى عالوه آخرت و حت

بر انجام دادن شكل ظاھرى ، براى بدست آوردن حقیقت و واقعیت آن دقت زيادى بخرج مى 

دھند. مثال بیشتر مردم فقط شكل نماز را بوجود آورده و براى تكمیل ظاھر آن كوشش كرده 

آن نیستند. و مھمترين چیزى كه باعث از بین رفتن دين و آخرت  ولى در پى بدست آوردن روح

انسان شده و او را بسوى دنیا كشیده و باعث حاكمیت ھواى نفس بر انسان مى شود 

 ھمین مطلب است .

ھر كدام از كارھا و ذكرھاى نماز كه از اجزاء يا شرائط نماز ھستند، از طھارت و تكبیر گرفته تا 

تعقیبات نماز، ھمگى داراى شكل و روح مى باشند. ولى مردم شكل سالم دادن و خواندن 

ظاھرى نماز را ياد گرفته و براى درست كردن تقلید و آموختن نماز خیلى تالش كرده و در اين 

موارد احتیاط مى كنند. و حتى درباره میزان معلومات و تقواى مراجع تقلید تحقیق كرده و در 

ند. بخاطر فھمیدن مطالب رساله ھاى عملیه دقت كرده و درباره اين باره با يكديگر بحث مى كن

عبارتھاى آن با يكديگر بحث مى كنند. درباره پاك بودن آب و پاك كردن اعضاى بدن زياده روى 

كرده ، و براى رساندن آب به اعضاى وضو باندازه اى تالش مى كنند كه شرع از آنان نخواسته 

است . و ھمینطور در مورد پاك كردن مكان و لباس نماز. و و حتى با صراحت آن را نھى كرده 

ھنگام خواندن قرآن در نماز و گفتن ذكر باندازه اى در اداى حروف از مخارج آن دقت كرده و 

زياده روى مى كنند كه در نھايت آن را غلط مى خوانند. ولى گويا اصال دستور ندارند كه 

اخالق رذيله ، نفاق ، دوستى غیر خدا و بیاد غیر خدا اعضاى بدن خود را از گناھان و دل را از 

 بودن پاك نمايند كه به اين امور نمى پردازند.

و ھمینطور در بوجود آوردن ماھیت كارھا و ذكرھاى نماز سھل انگارى مى كنند. تا جايى كه 

ند. حتى گاھى علماى بزرگى نیز پیدا مى شوند كه منظور از بعضى از كارھاى نماز را نمى دان

با اين كه فلسفه بلند كردن دست در ھنگام تكبیر، ايستادن در نماز، ركوع ، سجده ، كشیدن 

گردن در ركوع ، برداشتن سر از سجده ، خواندن تشھد و سالم دادن در روايات آل محمد 
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(صلى هللا علیه و آله و سلم ) آمده است . نیز آمده است كه ھر كدام از آنھا حقیقت و 

 كه اگر اين اعمال بقصد آنھا نباشد، گويا اصال انجام نشده است . معنايى دارد

تكبیر، قرائت ، تسبیح ، ثناگفتن ، گواھى به توحید و رسالت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و 

سلم ) و سالم دادن نیز ھر كدام حقايقى دارند. و اگر كسى اين مطالب را بھمراه حقايق آن 

 »اسرار الصالة «بیحگر و ثناگو نخواھد بود. اين مطلب را در كتاب نگويد، تكبیرگو، قارى ، تس

 شرح داده و روايات آن را آورده ايم .

ولى مردم در امور دنیوى چنین نبوده و تمام تالش خود را براى بدست آوردن چیزھاى حقیقى 

راضى  بكار مى گیرند. مثال كسى كه حلوا مى دھد. نمى تواند با شكل يا كلمه حلوا خود را

كند. و اگر يكى از اجزاى آن بحد كافى در آن نباشد، نام حلوا را از روى آن برداشته و مى 

گويد: اين حلوا نیست . و ھمینطور در ساير چیزھا و امور دنیا مثال اگر فرزند در بیشتر اوقات 

بصورت واقعى نسبت به پدر خود متواضع باشد ولى گاھى اوقات نشان بدھد كه متواضع 

و در واقع اينگونه نباشد و پدر اين مطلب را بفھمد، مى گويد: نسبت به من متواضع  است

نبوده و مرا مسخره كرده است . يا اگر كسى از معمارى بخواھد براى او ساختمانى بسازد، و 

او ساختمان را ھمانگونه كه خواسته است ولى بدون شالوده بسازد، و صاحب ساختمان 

از چند ماه فرو مى ريزد، مزد او را نداده و به او مى گويد: آنچه را كه بفھمد كه ساختمان بعد 

خواسته بودم نساخته اى بنابراين نه تنھا مزدى طلبكار نیستى بلكه بايد قیمت مصالح 

ساختمانى را كه در آن بكار برده اى بدھى و تاكنون كسى را نديده ام كه در امور دنیايى به 

گر ھمه مردم چنین نباشند، بیشتر مردم در اغلب امور آخرت فقط شكل و ظاھر اكتفا كند. و ا

شكل ظاھر را بوجود آورده و انتظار دارند كه شكل و ظاھر اثر روح را داشته باشد كه به آن 

 نمى رسند.

يكى از امور آخرت كارھايى است كه ما براى نزديك شدن به خدا انجام مى دھیم ، حتى 

اءلیف آن صرف كرده ام ، شكل ظاھرى آن در حد خود كامل ھمین كتاب كه عمرى را براى ت

است . ولى آيا شكل ظاھر فايده معناى آن را دارد؟ معنا و روح تاءلیف مانند اين كتابھا اين 

است كه قصد مؤ لف نزديك شدن به خداى متعال و بدست آوردن رضايت او بوده و مطالب و 

ز آن استفاده كرده و به آن عمل كند. و اگر انگیزه دانشھاى الھى را در آن بنويسد كه خواننده ا

نويسنده ، نوشتن علومى باشد كه براى مسلمین سودمند باشد، مى كوشد سودمندترين 

مطالب را براى آنان بنويسد، و براى او مھم نخواھد بود كه ديگران چه خواھند گفت . و نیز 

ن كار در پى اظھار برترى خود نخواھد شیوايى عبارت براى او اھمیتى نداشته ، و از رھگذر اي

بود. حتى نظم و ترتیب خوب ھم ، براى او اھمیتى نداشته و تنھا در پى اظھار برترى خود 
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نخواھد بود. حتى نظم و ترتیب خوب ھم ، براى او اھمیتى نداشته و تنھا در پى نوشتن 

 ريدگار باشد.مطالب مفیدى خواھد بود كه در دلھا تاءثیر گذاشته و مورد رضايت آف

و در يك كالم ، ما در امور دينى و آخرتى خود گرفتار سھل انگارى شده و خود را با شكلھاى 

 بدون حقیقت راضى نموده و در انجام اين امور كوتاھى مى كنیم .

البته بايد در نظر داشت ، ما كه مى گويیم بايد ماھیات و معانى را بوجود آورده و از اكتفا به 

كرد، منظور اين نیست كه بايد به شكل ظاھر بى اعتنا باشیم . بلكه بايد ھم ظاھر پرھیز 

جلوه ظاھرى را ايجاد نموده و ھم معنى و باطن را، ھمانگونه كه خداوند از ما خواسته و 

رسول خدا (صلى هللا علیه و آله و سلم ) انجام مى داد. زيرا شكل و ظاھر نیز بسیار مھم 

وفیھا، اصال جلوه خارجى و شكل ظاھرى را رعايت نكند، خود و است . و اگر كسى مانند ص

ديگران را گمراه نموده و با اين عمل از دين خارج مى شود. آنان ادعا مى كنند كه در پى 

حقايق بوده و به شكل ظاھر كارى ندارند. ولى مى بینیم كه حقايق را نیز بوجود نمى آورند. و 

روح و ماھیت را نیز ترك خواھد كرد. و ضرر اين كار از  كسى كه شكل ظاھر را ترك كند، حتما

ھر چیزى براى اسالم بیشتر است . زيرا بقاى دين با حفظ شكل و ظاھر آن است . و اين نه 

بدان جھت است كه اسالم از شكل ظاھرى و معناى باطنى تشكیل شده و كسى كه يكى از 

اين مطلب درستى است و كسى در آن اين دو را ترك كند اسالم را ترك كرده است كه گرچه 

شكى ندارد، بلكه بدين علت است كه مراقب از ظواھر و حفظ آن موجب پیروى بیشتر مردم از 

زيرا معانى دين امور باطنى است كه معموال براى مردم آشكار نمى گردد تا از  -دين مى شود 

ى دين است . و علت آن پیروى نمايند. تنھا چیزى كه مردم مى بینند شكل و ظاھرى معان

اينكه سفارش بیشترى به روح و معانى دين مى نمايیم اين است كه نزد شارع روح و معانى 

مھمتر از شكل و ظاھر آن است . بنابراين بھمان مقدار كه به شكل و ظاھر اھمیت مى دھیم 

وجه داشته بايد به روح و معنا نیز اھمیت دھیم . بايد در ظاھر كار بیشتر به شكل و ظاھر آن ت

 و در باطن به روح و معنى .

 مناجات با خدا

سرور ما اسوه اھل علم و عمل ، طاووس اھل مراقبت و آموزگار آنان و مروج اين علم و عمل 

كننده به آن ، در كتاب اقبال ، اصول مراقبات اعمال را به بھترين شكل نوشته است كه در نوع 

آيد كه او در تاءلیف آن نیز چون ساير طاعات نیتى  خود بى نظیر مى باشد. از اين كتاب بر مى

جز بدست آوردن رضايت الھى نداشته است . در آخر كتاب خود دعا و مناجاتى دارد كه در آن 

مى گويد: خدايا! بخاطر دستور تو اين كار را انجام داده و در اين كار با يارى تو ھمه سعى خود 

 را براى اخالص در آن بكار گرفتم .
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كسى كه ھیچ خیرى در وجودش نبوده و به تمام بديھا آلوده است علم و عملى نداشته ولى 

و معلوم نیست حتى در يك عبادت و باندازه يك نفس كشیدن ھم اخالص داشته باشد، 

چگونه با پروردگار خود مناجات نموده و كتابش را به آفريدگار و مالك خود عرضه نمايد. آيا با 

يا با زبانى كه ذكر مالك مھربان خود را فراموش نموده است ! و چه  روى سیاه و گناه آلود

بگويد اگر معلوم نباشد در نیت خود صادق و مخلص بوده يا خالف آن ثابت شود! آيا جراءت 

دروغ گفتن به پروردگارى كه از باطن او اطالع دارد را خواھد داشت ! يا راست گفته و با جراءت 

من از انجام عمل كسى غیر از تو بود. يا مى گويد: سرور من ! مى گويد: موالى من ! قصد 

ھم به قصد تو و ھم به قصد بندگانت اين كار را انجام دادم . آيا نمى ترسد كه به او بگويند: 

اى بنده پست ! چرا اين ھمه بر پروردگار كريم خود دلیر بوده و در مقابل موالى بردبار خود 

ه و زبان دروغ خود خجالت نمى كشى كه با روى درخشان جراءت دارى . آيا از روى سیا

پروردگار راستگويت روبرو شوى ! آيا از خشم او نمى ترسى كه شرك و كفرت را براى او به 

 ھديه مى برى ! كسى كه به شرك تو ھیچ نیازى ندارد. چه حالى خواھى داشت اگر بگويد:

بودى ؟ آيا كسى كوچكتر از من پیدا چرا بندگانم را در نظر داشتى ولى به من بى اعتنا «

نكردى ؟ با چه خیالى به آنان توجه ولى به من بى اعتنايى كردى . آيا در من خیرى نمى 

ديدى كه به آنان امید بستى ! در حالى كه تمام خیرات بدست من است . آيا دلھاى آنان 

ود نديدى ؟ چرا بدست من نبود! آيا در طول زندگى و عمر خود لطف و كرم مرا نسبت به خ

نعمتھايى را كه در اين مدت به تو ارزانى داشتم ، در نظر نیاوردى ؟ آيا وجود، زندگى ، روح ، 

عقل ، دل و تمام اعضاى بدن و تمام چیزھايى را كه در اختیار دارى از نعمتھاى من نیستند. آيا 

به تو برسانند. و  نمى دانى ، بندگانم را كه بر من مقدم كرده اى نمى توانند نفع و ضررى

حتى نفع و ضرر، زندگى و مرگ و بر انگیختن خود آنھا نیز دست خودشان نیست . آيا به تو 

عقل ندادم تا حق را از باطل و ايمان را از كفر تشخیص بدھى و سپس تو را به ايمان و علوم 

ن بدانى و شرعى و نكته ھاى ريز علم مراقب راھنمايى نكردم تا شیوه رفتار بندگان را با م

آنگاه تو را موفق به نوشتن و نشر آنھا ننمودم . آيا با ايجاد زمینه ھا و مقدمات نامحدود آن بر 

تو منتى ندارم . آيا اين ھمه منتھاى بزرگ و نعمتھاى فراوان و گرانقدر كافى نبود تا مرا بندگى 

ر تو قرار دادم خود را در نموده و فقط مرا خدا بدانى . و چرا با اين ھمه نعمتھايى كه در اختیا

حضور من ندانسته رعايت آگاھى من نسبت به خود را ننموده و سفارشھاى مرا ناديده 

گرفتى ؟ تا آنگاه كه دشمنت تو را از من و از سعادت و خیر و رسیدن به كرامتھاى من جدا 

انديشى در  نمود. و تو را تا بدانجا پیش برد كه در كارھايت به رضايت بندگان و كنیزانم مى

حالى كه با شناختى كه به تو داده بودم مى فھمیدى كه آنان وجودى از خود نداشته و 

زندگى ، قدرت و ھمه ھستى و دارائیشان را من به آنان عنايت كرده ام . و ھر چه وجود دارد، 

ھمگى دارايى من و وجود موجودات به اراده من بستگى داشته و من قیم آنھا ھستم ؛ تمام 
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ات بدست من بوده و كسى جز من نمى تواند ضررى بزند يا نفعى برساند. آيا بعد از ايمان خیر

 !»، كافر شده و بعد از يقین و كشف واقع ، شك كردى 

آه ! آه ! افسوس ! چه رسوايیى ! چه بايد بكنم ؟ و چگونه اين سرزنش را جواب دھم ؟ آيا در 

گار بخواھم تا مرا به آنچه كه بیشتر مورد رضايت مقام چاره جويى بر آيم ؟ بھتر است از پرورد

بسم هللا الرحمن الرحیم سرور من ! خداى من ! بنده «اوست راھنمايى نمايد. آنگاه بگويم : 

اى بودم كه با عنايت خود مرا از نیستى ، به وجود آورده و با بخششھاى خود بزرگ داشته و 

ه من ارزانى داشتى . موالى من ! تويى كه نعمتھاى فراوان را كه غیر قابل شمارش ھستند ب

ما را از نعمتھا و احسانھاى خود بھره مند ساختى . بخشش نموده ، و منت دارى . تويى كه 

بى نیاز نموده و دارايى دادى . تويى كه پناه داده و كارھا را اصالح كردى . تويى كه راھنمايى 

را پوشاندى . تويى كه آمرزيدى و گناھان را  نمودى و ما را از خطا باز داشتى . تويى كه عیبھا

بخشیدى . تويى كه تسلط و غلبه دادى . تويى كه عزيز ساختى . تويى كه يارى و مساعدت 

نمودى . تويى كه راھنمايى نموده و يارى دادى . تويى كه شفا و عافیت دادى . تويى كه 

 بزرگ داشتى و ھمیشه منزه ، پاك و بلند مرتبه اى .

ه خطا كردم . منم كه غفلت نمودم . منم كه گناه كردم . منم كه نافرمانى نمودم . و منم ك

منم كه مخالفت كردم . منم كه نادانى نمودم . منم كه كور گشتم . منم كه اشتباه نمودم . 

 منم كه بديھا كردم . منم كه وعده دادم . منم كه خالف كردم . منم كه پیمان شكستم .

ستور دادى و سر پیچیدم ؛ نھى كردى و انجام دادم . و اكنون عذر ندارم خداى من ! منم كه د

كه معذرت خواسته و توانى ندارم كه كارى انجام دھم . موالى من ! چگونه با تو روبرو شوم ! 

گناھكارم يا با زبانم كه از فرمان تو سرپیچیده يا با دست  با روى سیاه گناھكارم ! يا با گوش 

پايم كه با آن از دايره دستورات خارج شدم ! آيا تمام اينھا نعمتھاى تو نیست ! و بدكارم ! يا با 

 من با تمام اينھا از تو سرپیچى ننمودم !

واى بر من ! كه اگر زمین گناھان مرا مى دانست ، مرا در خود فرو برده و مى بلعید. واى بر 

ختند. واى بر من ! كه اگر درياھا من ! كه اگر كوھھا گناھان مرا مى دانستند بر من فرو مى ري

مى دانستند مرا غرق مى كردند. واى بر من ! اگر مجازاتم فقط در آخرت باشد! واى بر من و 

بدا بحال من ! اگر در روز قیامت دستانم با زنجیر به گردنم بسته شود. واى بر من و واى بر 

اگر در مقابل مردم كمرم  تیره روزيم اگر آتش بدنم را بسوزاند! چه بدبختى و سیه روزى

بشكند! واى واى اگر روز قیامت رو سیاه شوم ! واى بر من و واى اگر بخواھند اعمال بدم را 

حساب كرده و در مقابل آن مجازاتم نمايند و من مجبور به تحمل رنج عذاب اعمال باشم ! واى 
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رار نمى گرفتم . آنچه از آن مى ترسم بسرم مى آمد ولى مورد خشم خداوند ق واى ! كاش 

 واى بر من كه بخاطر گناھان بزرگم در روز ديدار با خدا رسوا ھستم . واى از اين بى حیايى !

ولى چه خداى مھربانى ! آنگونه عیوبم را مى پوشاند كه گويا ھنگامى كه من سرپیچیش 

مى كند  مى كنم او از من خجالت مى كشد. و بگونه اى خوبیھايم را آشكار و بديھايم را پنھان

كه گويا ھمیشه در فرمانبردارى او بوده ام . با به خشم آوردن او بندگانش را راضى كردم ولى 

او مرا به آنان واگذار ننموده و با رحمت گسترده خود امورم را اصالح نمود. گناه كردم ولى او 

نم را از آنھا را پوشانده ، و بر كسانى كه باين جھت مرا سرزنش نمودند خشم گرفت . گناھا

ديده پدر و مادرم دور داشت تا مرا طرد نكنند و از ديده خويشان و برادران دور داشت تا مرا 

مالمت نكنند و از ديده ماءمورين دولت دور داشت تا مرا مجازات نكنند. و اگر آنھا از اين جرايم 

 آگاه مى شدند، با من چه مى كردند!

كه بعد از مرگ مرا زنده نمى كنى ، بخاطر شرم از  موالى من ، پروردگار من ! اگر مى دانستم

 روبرو شدن با تو و فرار از رسوايى روز قیامت در جمع نیكان ، خود را مى كشتم .

اى سرور و موالى من ! اگر تحمل انتقام و عذاب تو را داشتم ھیچگاه نمى خواستم مرا عفو 

رضايت مى دادم كه چرا از فرمان نمايى . باندازه اى از خود خشمگین ھستم كه به عذاب تو 

 تو سرپیچیدم ، حضور تو را ناديده گرفتم تو به من روى آوردى ولى من به تو پشت كردم .

موالى من ! آنقدر درباره حاالت خود انديشیدم كه دچار تحیر شده ، عقلم فرو مانده و راھى 

ى بر من غلبه كرده براى اصالح خود نیافتم . خواستم مخلص باشم ولى خواسته ھاى نفسان

و دشمنم مرا فريفت ؛ تا جايى كه ھر گاه اراده نزديك شدن به رضايت تو را داشتم او مرا از 

رضايت تو دور كرد. چاره اى جز اين ندارم مگر اين كه تو مرا از خطاھا نگھدارى . و به اين نتیجه 

تو فرمانبردارى نمايم . رسیده ام كه جز با يارى تو نمى توانم از گناھى چشم پوشیده يا از 

بھمین جھت محتاج رحمت تو بوده و اكنون خوار، بیمار و با اعتراف به گناھان و زشتیھا و بدى 

و پستى خود در مقابل تو ايستاده ام . و يقین دارم كه كسى جز تو نمى تواند مرا از مھلكه 

كسى را جز تو نمى يابم اى كه خود را در آن انداخته ام نجات داده و براى رسیدن به كرامتت 

. 

امروز رسواى اعمال زشت خود بوده و خوار ھستم . سزاوار عذاب دردناك و مجازات شديد تو 

بوده و حتى سزاوارم كه مرا از خود رانده و دور نمايى ، مگر اينكه باز ھم عنايت و رحمت تو 

ن زدوده و با شامل حال من شده و به گذشت زياد تو دست يابم ، ناپاكى خطاھا را از م

گذشت خود مرا از پلیدى گناھان پاك و با كرامت خود گناھان مرا بچند برابر نیكى تبديل ، و با 

فضل خود مرا به درجات بلندى برسانى . و اگر فضل تو بگويد من سزاوار فضل نیستم و تو نیز 
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ه گناه روى اين سزاوارى را به من عنايت نفرمايى چگونه اين سزاوارى را بدست آورم ! گرچ

مرا نزد تو سیاه و مانع رسیدن رحمتت به من شده است ولى با روى درخشنده اولیايت به تو 

روى نموده و به آنان متوسل مى شوم ، تا مرا بخاطر پستى و گناھم مجازات نكرده و امید مرا 

ى آنان درود بر تمام -از بخشش و كرم خود قطع ننمايى . و بخاطر محمد و على و آل پاك آنان 

مرا بپذيرى . ھمانگونه كه بخاطر موسى و ھارون ساحران فرعون را پذيرفتى . زيرا تو آنان  -باد 

را وسیله ھاى جلب رحمت خود قرار دادى . پس مرا بخاطر آنان و عمل آلوده ام را بخاطر پاكى 

ير و بد اخالقى عمل آنان و گناھم را بخاطر فرمانبردارى آنان ، بیحالى مرا بخاطر جديت آنان بپذ

اخالقى آنان و غفلت مرا بخاطر ذكر آنان و پستى مرا بخاطر بزرگوارى آنان  مرا بخاطر خوش 

قبول فرما. مرا به آنان ملحق نموده و از شیعیان نزديك و دوستان قديمى آنان گردان ، 

 ھمانگونه كه با شناخت و واليت آنان بر من منت گذاشتى .

واليت آنان را به من عنايت نموده و مرا منسوب به آنان نمودى بخاطر فضل ديرين خود كه 

واليت آنان را ھمچنان برايم نگھداشته و روز قیامت مرا در میان آنان و در حالى كه از آنان 

ھستم برانگیز و مرا ھمسايه آنان بگردان . اين كتاب را با قبول نیكوى خود از من پذيرفته و در 

راست من و سكونت ھمیشگى در بھشت را در دست چپم قرار ده روز قیامت آن را در دست 

. زيرا اگر چه نیتم را در آن خالص نكردم ولى با دست بندگان مخلصت آن را به پیشگاه مقدس 

 و درگاه بزرگواريت عرضه داشته ام . پس عمل تقلبیم را بخاطر خلوص آنان بپذير.

ين مقدار كم را افزون نموده و بدين وسیله سرورم ! اگر ذره اى اخالص براى من نوشته اى ، ا

ناخالصیھاى ھواى نفس را در اعمالم از بین ببر كه شريف ، معموال چنین مى كند، بخصوص 

ر درود تو ب -كه اين اعمال با دست بھترين مردم ، گرامیترين آفريدگان و محبوبترين دوستانت 

آنان تاريكى مرا از بین برده و حكمت به پیشگاھت عرضه شده است . زيرا روشنايى  -آنان باد 

تو اقتضا مى كند كه شخص بدكار را بخاطر فرد نیكوكار، و عصیانگرى را بخاطر فرمانبردارى و 

ناخالصى را بخاطر خالصى بپذيرى پس كتابم را از من پذيرفته و درخواست واسطه شدن آنان 

اين كتاب ، رضايت خود را قبل از  مرا از من قبول نموده و پس از قبول ، در عوض براى پذيرش 

 ديدارت نصیبم ساز. آنگاه ديدارت را. ديدارت را. ديدارت را.

خداى من ! موالى من ! رضاى تو پاكیزه از اين است كه علتى داشته باشد تا من علت آن 

باشم . و تو بى نیاز از من و كتابم مى باشى . كتابم را براى برادران مؤ منم سودمند نموده و 

آن را از اسباب آمرزش و وسیله ھاى رضا و علت توفیق من و برادران و خواھران مؤ منم 

گردانیده و آن را در رديف كتابھايى كه دوستانت فقط بخاطر رضاى تو نوشته اند، قرار ده ، زيرا 

 ھیچكدام از اين خواسته ھا براى تو بزرگ نبوده و عطاى تو از دارائیت نمى كاھد.
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اى من ! سرور من ! از ترس مجازات و بزرگیت نمى توانم اين كتاب را جزو موالى من ! خد

كارھاى نیكم به حساب آورم . بھمین جھت آن را از گناھانم بحساب مى آورم . ولى از 

گذشت فراوان تو دور نمى دانم كه آن را تبديل به نیكیھا نموده و در روز قیامت آن را بدست 

ا بوسیده ، به سینه ام چسبانیده ، با آن ماءنوس شده و راستم دھى تا شاد شده و آن ر

 بگويم : خداوند اين را قبول نموده است .

خداى را سپاس كه با فضل و گذشت زياد خود به ما امید بخشید. و اگر چنین نبود از ناامیدى 

 و ترس از مجازات نابود مى شديم .

 .ستايش مخصوص خدايى است كه پروردگار جھانیان مى باشد

 درود و سالم خداوند بر محمد و آل پاك او باد.

خداوندا! ظاھر ما را با رحمت خود، باطن ما را با شناخت خود، دلھاى ما را با محبت خود، 

روحھاى ما را با مشاھده خود و پنھان ما را با اتصال به خود روشن فرما. بر محمد و آل او درود 

بھشت بى حساب ، گذشت بى سرزنش و ديدار  بى عذاب ، فرستاده و بخاطر آنان آمرزش 

 بى مانعى را نصیب ما فرما.

 پايان
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