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  بر کتاب المراقبات) ره (تقریظ مرحوم عالمه طباطبائى 

  

  بسمه تعالى

  

. نامهـاى نیـک ، برتـرین نـشانه هـا، بزرگـى و نعمتهـا فقـط از آن توسـت                       ! پروردگارا! خداوندا

همانگونه که تو خود را ستودى تو را ستایش نموده و همانطور که خـود را مـدح نمـودى تـو را                      

درود مـى  ) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم     (نـده و رسـولت محمـد و آل او      بر ب . مدح مى کنیم    

از تو مى خواهیم دلهاى ما را پس از هدایت ، گمراه ننموده و رحمت خـود                 ! پروردگارا. فرستیم  

  .را نصیبمان سازى که فقط تو داراى بخشش فراوانى 

حـق ، آیـت اهللا ،   تـاءلیف پیـشواى طایفـه ، حجـت        ) 1(چند سطرى درباره کتاب اعمال سـال        

 مى نویسیم نه با ایـن هـدف کـه           - قدس اهللا روحه     -مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى        

این کتاب گرانسنگ یا مؤ لف بزرگ آن را بستایم ؛ زیرا این کتاب دریاى لبریـزى اسـت کـه در           

 را هیچ   سنگ و پیمانه نگنجد و مؤ لف آن پیشواى واال مقامى است که بلنداى زیاد شخصیت او                

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

  استراحت کافى است ؛

تـذکر بـراى مـؤ منـین        ((که  . بلکه با هدف تذکر به برادران و دوستان و سروران صادق و با صفا             

  )2)).(سودمند است 

انـسان در   . ه و زندگى حقیقـى سـراى آخـرت اسـت            زندگى دنیا بازیچه اى بیش نبود     ! برادرانم  

زندگى پست دنیا وظیفه اى جز آماده شـدن بـراى زنـدگى آخـرت ، پیمـودن راه نزدیکـى بـه                       

. حجابى بین او و پروردگارش نیـست        . خداوند، پیشه کردن بندگى و تواضع در مقابل خدا ندارد         

  .و چاره اى جز ایستادن در پیشگاه خداوند نمى باشد
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ن انسان باید در جایگاه نیاز ایستاده و عالمت بندگى را در خود آشکار نماید؛ به پروردگـار       بنابرای

عزت روى نموده و متوجه ساحت بزرگى و عظمت او شود و با نامها و صفات نیکوى او و بوسیله                    

دعا به او نزدیکى جوید؛ و با مراقبت در روزها و شبهاى مختلف و ماهها و سالها به او متوسـل و                      

صـلى اهللا   (چنانکـه فرمـود     . خود را در مسیر وزش بادهاى انس و نسیمهاى قدس او قـرار دهـد              

در طول زندگانى شما نسیمهایى از رحمتهـاى پروردگـار مـى وزد، بهـوش               ): علیه و آله و سلم      

  .به آن رو کنید و به آن پشت نکنید! باشید

 یعنى محمد و آل پـاك او و         بجان خودم سوگند، روش گذشتگان مقرب و روندگان راه بندگى ،          

و آنـان چـه همراهـان خـوبى         . سایر پیامبران ، راستگویان ، شهدا و صالحین همین بوده اسـت             

  .هستند

در . کتابى که پیش رو دارید از بهترین کتابهایى مى باشد که در این زمینه نگارش یافته اسـت                   

ت ظریفـى کـه در دل       این کتـاب لطـایفى کـه اهـل والیـت خـدا از آن مراقبـت نمـوده و نکـا                     

سرگشتگان محبت خدا خطور نموده و تمام مطالبى که مربیان درباره عبادت خدا فهمیـده انـد،      

 خـود بـر آن        خداوند مرقد مؤ لف بزرگ آن را نورانى ، از بارانهاى رحمت و بخشش               . وجود دارد 

  .سیراب و او را به پیامبر و آل پاك او ملحق نماید

  محمد حسین طباطبائى

   مترجممقدمه

  بسمه تعالى

  

کتابى که در پیش رو دارید حاصل عمر عارف بـاهللا و سـالک الـى اهللا مرحـوم                   ! خواننده گرامى   

او در ایـن کتـاب عـالوه بـر          .  سره مـى باشـد       آیت اهللا حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى قدس          

 ، بـه    یادآورى و ذکر مهمتـرین اعمـال و مراقبـات سـال و ذکـر نکـاتى دربـاره سـیر و سـلوك                       
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ذکـر  : مـسائلى از قبیـل      . مناسبتهاى مختلف در زمینه معارف اسالمى مباحـث ارزنـده اى دارد           

برخى از وقایع تاریخ اسالم ، حقیقت قرآن ، آداب قرائت قـرآن ، آداب و شـرایط دعـا، راز عـدم                   

استجابت برخى از دعاى نیکان ، بعثت ، غدیر، والیت ، اخالص ، ریا، عالمهاى مختلف هـستى ،                   

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

بنا به پیشنهاد آقاى هاشمى مدیر محترم مؤ سسه نشر اخالق مبنى بر ترجمه این کتاب و باین                  

 مشکور مترجمان ، ناقص و همراه با پـاره اى             جهت که ترجمه هاى موجود آن ، با وجود تالش           

 شروع و به خاطر مشغله هـاى فـراوان و دقتـى کـه در                72 ترجمه را از زمستان      اغالط بود، این  

در این ترجمـه کـه تـا حـدى          .  به پایان بردم     1374ترجمه داشتم با توفیق الهى آن را در بهار          

آزاد است سعى شده مقاصد مؤ لف بشکل جامع و مـانع و بـا عبـاراتى سـلیس و روان مـنعکس         

  .ر نظر آیدتا چه قبول افتد و چه د. شود

  . الزم به توضیح است که همه پاورقیها از مترجم مى باشد#

  و الحمد هللا رب العالمین

  ابراهیم محدث 

  1374بهار 

  زندگى مؤ لف قدس سره

  

عالم عامل ، فقیه کامل ، اخالقى مهذب ، استاد باتقوا، مرحوم آیـت اهللا حـاج میـرزا جـواد آقـا                       

. رف نزد علماى برجسته عصر خود به پایان رسـانید         ملکى تبریزى تحصیالت خود را در نجف اش       

مراتب سلوك و اخالق را از مظهر انوار هدایت ، انسان ملکوتى ، استاد بزرگ ، مشهور بـه مـولى            

در فقـه و اصـول شـاگرد        . حسینقلى همدانى اخذ کرده و فضایل نفسانى را نزد او تکمیل نمـود            
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قـم  ((س به ایران بازگـشته ، در سـراى ایمـان            سپ. عالمه شیخ آقا رضا همدانى و سایر علما بود        

  .ساکن و مشغول به وظایف علمى و عملى خود گردید)) مشرفه 

آتـش محبـت خـداى      . او مصداق بارزى از آنچه درباره عالمات ایمان و آثار یقین مى گویند بود             

پـاره  متعال و جانشینان او علیهم السالم چنان در دل شریفه زبانه مى کشید که گویى قلـب او                   

  .اى از آتش بود

یکى از شـاگردان او در رثـایش قـصیده    .  از این دنیا رحلت کرد 1343او در روز عید قربان سال       

) از جهان ، جان رفت و از ملـت ، پنـاه    ( اى به نام قصیده جوادیه سروده که ماده تاریخ وفاتش           

  .خداوند او را غریق رحمت خود بگرداند. بود

  :تالیفات او عبارتند از

  . اسرار الصلوة -1

  . سیر الى اهللا معروف به رساله لقاییه -2

  ).همین کتاب ( المراقبات یا اعمال السنه -3

  . رساله اى در فقه -4

  . رساله اى در اصول -5

  )3.(دو کتاب آخر چاپ نشده است 

  مقدمه مؤ لف

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

مان پاك او سالم کرده و بر آنـان درود مـى   تنها خدا را سزاوار ستایش دانسته و بر محمد و دود          

روزهاى زندگى تـو از هنگـام تولـد تـا      ! اى بنده پست بیکاره     : خطاب به خود مى گویم      .فرستم  

همـان جـایى کـه خلـق     . زمان مرگ ، مانند ایستگاههاى مسافرت تو به وطن اصلیت مى باشـد          
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ردگار، سرپرست و مالکیت تـو     و پرو . شده اى تا در آن ساکن شده و زندگى جاوید داشته باشى             

را به این سفر فرستاده است تا فواید زیاد و کماالت انبوه و بى شمارى را که خرد خردمنـدان و                     

فوایـدى از  . دانش دانشمندان و تصور حکیمان تمام آنها را نمـى تواننـد بفهمنـد بدسـت آورى            

نروایى و شوکت ، و شـکوه و        رسیدن به روشنایى و زیبایى ، شادمانى و نعمت ، بلکه فرما           : قبیل  

اگر در پى خوشنودى او بوده ، و بدنبال هدایت او حرکت کرده و سفارشـات او                 . زیبایى و کمال    

 گونـه هـاى آن        را انجام دادى به سودهاى کالن و فراوانى مى رسى که کسى قادر به شـمارش                 

کـسى آن را  . اردو کسى توان تصور بزرگـى آن را نـد  . نیست ؛ چه رسد به شمارش تک تک آنها   

  .ندیده و درباره آن چیزى براى ما نقل نشده است 

  .با دلیل عقلى و دلیل نقلى : از دو راه مى توان این مطلب را اثبات کرد

  :دلیل نقلى عبارت است از آیات و روایات زیر

هیچکس نمى داند به پاداش نیکوکاریش ، چه نعمت و لذتهاى بى نهایت کـه روشـنى بخـش        ((

اگر نعمتهاى خداونـد را بـشمارید، نمـى    ((و .)) شده است ) ذخیره ( ، براى او مخفى  دیده است 

در هـر روز جمعـه نعمتهـاى        : ((و در روایات متـواتر آمـده اسـت          .)) توانید تمام آنها را بشمارید    

خداونـد  : ((و در حـدیث معـراج اسـت کـه     .)) بهشت دو چندان شده و این مطلب پایانى نـدارد     

در هر بار با آنان سـخن       . مى نگرم   ) اهل بهشت   (در هر روز هفتاد بار به آنها        : متعال مى فرماید  

  .))گفته و دارایى آنان را هفتاد برابر مى گردانم 

از زمانى که خداوند مادیات را در این دنیا آفریده تاکنون بـه آن نظـر       : دلیل عقلى این است که      

بـا سـنجش ایـن جهـان بـا       . دنیا وجود دارد  با این وجود این همه نعمت در این         . نیفکنده است   

جهان آخرت که جهان نزدیک شدن و دیدار او مى باشد به این نتیجه مى رسیم کـه نعمتهـاى                    

  .آن جهان و قابل مقایسه با نعمتهاى دنیا نیستند
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چیزهایى که در بعضى از جهانهاى آخرت مـى باشـد،           : بعضى از دانشمندان خداشناس گفته اند     

. گویا زندگى در آن جوشیده و فـوران مـى کنـد        . ى نیازى و زندگى مى باشند     همگى سرشار از ب   

جریان زندگى آنها فقط از یک منبع سرچشمه گرفته و اینطـور نیـست کـه چیـزى مـثال فقـط           

 مى باشند؛ ولى جنـسى        بلکه تمام این چیزها از یک جنس        . باشد)) باد((باشد یا فقط    )) گرما((

شود؛ مزه نوشیدنى و شیرینى و هر چیزى که مزه اى داشـته             که در آن هر مزه اى احساس مى         

؛ و  )در همان یک جنس یافـت مـى شـود         (باشد؛ و نیز نیروى هر چیزى که نیرویى داشته باشد           

نیز بوى تمام چیزهاى خوشبو؛ رنگ تمامى رنگهـا، و تمـام آوازهـاى زیبـا و آهنگهـاى مـوزون                     

اینها همانطور که گفتـیم در یـک حالـت          و تمام   . موسیقى ؛ و تمام چیزهایى که حس مى شود        

  .غیر مرکب و بسیط مى باشد

زیرا این حالت حالتى حیوانى و عقلى مى باشد که در برگیرنده تمام حاالت پیش گفته اسـت و                   

تمام این حاالت در این حالت وجود دارد، بدون این که بعضى از ایـن حـاالت بـا بعـضى دیگـر                       

بلکه تمام این حاالت در همـان  . ده دیگرى را از بین ببردمخلوط شود و عده اى از این حاالت ع       

  .یک حالت محفوظ و موجود است که گویا هر کدام از این حاالت بتنهایى وجود دارد

تو در رابطه با منافع این دنیاى زبون در حرکـات و سـکنات خـود     ! بنابراین فکر کن ؛ اى انسان       

بهمـین جهـت    . ع بیشترى را کـسب نمـایى        آنگونه عمل مى کنى که سود بیشترى برده و مناف         

بلکـه از ایـن هـم بـاالتر،         . چیزهایى را انتخاب مى کنى که مزیت و برترى بیشترى داشته باشد           

بخاطر آب و غذا و رختخواب بهتر خود را خـسته و وقتـت را صـرف مـى کنـى ؛ در حـالى کـه                    

هم همیشگى نبوده   بخوبى مى دانى که از این خستگى بجز تفاوت کمى بدست نمى آید که آن                

  .و بزودى از بین مى رود



http://www.ensanekamel.ir

پس چرا در رابطه با آخرت خود اینگونه نیستى ، با وجـود ایـن کـه نعمتهـاى آخـرت پایـدار و                        

مـثال اگـر کـاالیى را جهـت         .  نیـستند    جاوید بوده و نعمتهاى این دو جهان با هم قابـل قیـاس              

رى مى خریدى ، استفاده تـو       تجارت خریده و سپس متوجه شوى که اگر بجاى آن ، کاالى دیگ            

دو چندان مى بود، اندوهگین و ناراحت شده و خود را سرزنش مى کردى که چرا از این مطلـب                

ولـى اگـر در تجـارت     . غافل بودم ؛ و تصمیم مى گرفتى که از این به بعد بى گدار به آب نزنـى                   

ثال نمـاز جماعـت   مـ . آخرت هفتاد برابر سود یا بیش از آن را از دست بدهى غمگین نمى شوى   

در مسجد جامع با امامت عالم باتقوا بخصوص اگر جمعیت زیادى به او اقتدا کرده باشند، ثـواب                  

با این وجود در مورد آن کوتاهى کرده و براى          . آن هزاران بار بیش از نماز فراداى در خانه است           

  .ى شوى از دست دادن آن حتى باندازه یک دهم از دست دادن مال دنیا هم ناراحت نم

بترس از این که ایـن ایمـان ضـعیف را در         ! باعث این همه سستى چیزى جز ضعف ایمان است          

 از دست داده و با بد عاقبتى و بى ایمانى از دنیـا           - بخصوص در سختیهاى مرگ      -ترسهاى زیاد   

خود را براى مجازات بزرگتر بودن خواست دنیا از خـواهش آخـرت آمـاده نمـوده و ایـن                . بروى  

کسى که صبح کند و همت و خواست بزرگتـر او           : ((را بیاد آور که     ) علیه السالم   (عصوم  سخن م 

: دنیا باشد پیوند خود را با خداوند بریده و خداوند چهار چیز را در قلب او جـایگزین مـى نمایـد                 

غمى که هیچگاه از او جدا نشود، کارى که هیچگاه از آن فراغت نیابد، فقرى که هیچگاه به بـى                    

پیوند خود را بـا خـدا بریـده    ((و از این عبارت که .))  نرسد و آرزویى که به پایان آن نرسد   نیازى

  .غافل مشو که این خود مجازات بسیار بزرگى است )) است 

این ضرر و بدبختى بزرگ را در ترازوى عقل خود با هر ضرر دنیـایى کـه تـصور مـى                     ! اى عاقل   

دربـاره مـصیبت خـود در زمـان مهلـت           . تى هست   شود مقایسه کن و ببین آیا بین این دو نسب         

بیندیش ؛ فرصتها را از دست نداده و براى روز افسوس و پشیمانى و طوالنى بودن روز قیامـت و          
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 خود گریه     از عذاب ، انتقام و مجازات سخت روز قیامت بر نفس            . ترسهاى آن خود را آماده کن       

اى پروردگـار و آقـا و     ((و بگـو    .  داده اى    کن ؛ نفسى که در این دنیا به نعمت و آسایش عادتش           

بـراى درد   ! از چه چیزى به تو شکایت کنم و براى کدام فریاد بکشم و گریـه کـنم                  ! موالى من   

یا از عقرب و مار یا از گرز آهنـین  ! یا بخاطر طوالنى بودن عذاب و مدت آن     ! عذاب و شدت آن     

 راستین آماده سفر شوى و بـا انجـام نیکیهـا            شاید از این تفکر پندى گرفته و با توبه        !)) و زنجیر 

. زیرا پروردگار ما را خیلـى دوسـت داشـته و گناهانمـان را مـى بخـشد        . گناهان را از بین ببرى      

خداونــدى مهربــان و سپاســگزار کــه توبــه را پذیرفتــه ، بــا پاداشــهاى زیــاد از خوبیهــاى کــم  

  .تبدیل به چند برابر نیکى مى کندسپاسگزارى نموده ، لغزشها را از بین مى برد و گناهان را 

اى کسى که کارهاى زشت     ! اى کم خرد بى ادب و دیوانه اى که امروز و فردا مى کنى               : ((و بگو 

چرا این همه سـستى     ! چه زمانى این کارها پایان مى یابد و چگونه          ! تو باعث بدبختیت مى شود    

این سرپیچى و شورش و انکار     ! کردن  و کسالت و کارها را به آینده واگذار نمودن و امروز و فردا              

! چرا به ضعیفى بدن ، نازکى پوست و باریکى استخوانت رحـم نمـى کنـى                 ! و کفران نعمت چرا   

بـدنى کـه   ! چگونه مى توانى با این ترسهاى بزرگ روبرو شده و فـشارهاى زیـاد تحمـل نمـایى          

تـشین پوشـیده و بـا    و لباسـهاى آ )) قطـران  ((همیشه بهترین لباسها را مى پوشید، وقتـى کـه     

شیاطین در کند و زنجیر شود و در چاه آتش خیلى عمیقى که زیورآالت آن آهن است انداختـه    

چاهى که نوشابه آن آب بسیار گرم و چرك آلوده به خون اسـت         ! شود، چه حالى خواهد داشت      

و . ازدآب بسیار گرمى روى سر آنها ریخته مى شود که امعا و احشا و پوست آنها را مـى گـد                    . ((

چه سختى و گرفتـارى بـد و چـه عـذاب دردنـاك و چـه       .)) گرزهاى آهنین براى آنها مهیاست     

  .مجازات سخت و رسواکننده اى 
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آیا تو نبودى که در دنیا با امثال خودت مسابقه مى گذاشتى ؛ به اعیان و اشراف حسد ورزیده و                    

از نـدارى و ذلـت پیوسـته        با ثروتمندان و عزیزان چشم هم چشمى کرده و فخر مى فروختى و              

  .غصه مى خوردى 

هنگامى که تو را در زنجیر و دستبند به دست با چهـره سـیاه و چـشم کبـود بـه صـف محـشر                 

بـه چـپ و راسـت خـود مـى           . بیاورند و ببینى دیگران چنین نیستند چه حالى خواهى داشـت            

در . شـان مـى نگرنـد   در آن روز بعضى از چهره ها شاداب بوده و به پروردگار((نگرى و مى بینى   

آنان لباس امان از عذاب پوشیده و       .)) آن روز بعضى از چهره ها تابان ، خندان و خوشحال است             

فرشتگان رحمـت گرداگـرد آنـان را فـرا گرفتـه و در           . تاج عظمت و پادشاهى بر سر گذاشته اند       

 را احاطه مـى     و زنان سیاه چشم و جوانان زیباى بهشتى آنان        . شادى و ناز و نعمت بسر مى برند       

فرض کن بر حرارت آتشت صبر کـردم        ! اى پروردگار و آقا و موالى من        : ((آیا نمى گوئى    . کنند

ولى چگونه مى توانم کرامت تو را ببینم و باز هم صـبر کـنم و در حـالى کـه بـه بخـشیدن تـو                           

  .))امیدوارم چگونه مى توانم در آتش بمانم 

 خود نازل کرده است ایمان دارى بایـد بـه دسـتورات      اگر به خدا، رسول او و کتابى که بر رسول         

الهى عمل کرده و با تمام توان جهت رفع مصیبتهاى بزرگى که بـر خـود وارد کـرده اى تـالش                      

  .مبادا شیطان تو را با کرم خداوند فریب داده و یا فریب حلم و بردبارى خدا را بخورى . کنى 

آیا عاقبت کسانى را که فریب حلم   .  شدید است    زیرا حلم او گرچه زیاد است ولى مجازات او نیز         

و نیـز ارمیهـا را کـه    ! آیا ندیده اى که خداوند با قوم عاد چه کـرد ! ((خدا را خوردند نشنیده اى    

که هیچ کجـا شـهرى بـه زیبـایى و           ) شهر ارم   ) (چگونه کیفر داد  (داراى قدرت و عظمت بودند      

 که سـنگ را شـکافته و کاخهـاى سـنگى بـراى      و نیز به قوم. استحکام و بزرگى و تنعم آن نبود     

را چگونـه  (و نیز فرعون صاحب قدرت و سـپاه فـراوان           )! چه کیفر سختى داد   (خود مى ساختند    
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آیا بیاد نمى آورى که خداوند بـا        !)) کسانى که در زمین ظلم و طغیان کردند       ) در دریا غرق کرد   

را میمون و خوك یافتنـد یـا آنـان    شنبه ایها چه کرد، هنگام خواب انسان بودند ولى صبح خود            

آیا نمـى ترسـى کـه تـو نیـز           ! که شب در سالمتى کامل بودند ولى صبح از جهنم سر درآوردند           

  .مانند آنان باشى 

کسى که از مرگ در خواب مى ترسد چگونـه مـى            ! چگونه از شبیخون و خوارى ایمن شده اى         

الش مى کردند، در هر روز چندین       کسانى که مواظب اعمال خود بوده و در طاعت خدا ت          ! خوابد

بار صورتهاى خود را بدقت بررسى مى کردند که ببینند آیا بحال خود باقى مانـده یـا از سـتم و               

با این اوصاف کسانى که در امور دینى سهل انگار هستند، خود را به              . سرپیچى سیاه شده است     

ه سرنوشـتى خواهنـد     ى هـستند چـ    فراموشى زده و در انجام گناهان و سـرپیچى خداونـد جـد            

خطاهـایى  . بنابراین الزم است براى بهره مند شدن از رحمت و بخشش فورا اقدام کنـى                ! داشت

اگر در توبـه صـادق      . را که در گذشته مرتکب شده اى جبران نموده و آماده تعمیر قبرت شوى               

ـ                    وده و بوده و در تدارك گذشته و بازگشت تالش نمایى خواهى دید که درهـا بـه روى تـو بـاز ب

لغزشهایت نادیده گرفته شده است ؛ پروردگار به تـو روى آورده ، گناهـان تـو را محـو نمـوده ،                       

زشتیها و گناهان را تبدیل به چند برابر خوبى نموده و تو را بـه درجـات بلنـدى مـى رسـاند؛ و                        

فتـه  مانند پدر و مادرى مهربان و دوستى دلسوز و عاشق تو را پذیرفته با تو با مهربانى سـخن گ                   

جواب مثبت به تو داده و حجابهاى عقلت را برطرف مى نماید؛ تو را ملحـق بـه دوسـتان عاقـل                      

خود نموده و پرده هاى بین تو و خودش را برمى دارد؛ با تو بخوبى سخن گفته و تـو را گرامـى                       

  .که اوست سلطان سالطین و مالک مالکها. خواهد داشت 

ـ        ! بشتاب بشتاب    ان و سـرورى دوسـتدار و عالقـه منـد اسـت ؛              کـه خداونـد بخـشنده اى مهرب

  .بخشایشگرى نیکوکار، دوستى نزدیک و نزدیکى است که اجابت مى کند
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او . که راه رونده بـسوى او نزدیـک اسـت           ! و مژده ، اى عاقل و با معرفت و صاحب نظر و اختیار            

بنـابراین  . وشاندخود را از خلق خود نمى پوشاند مگر این که آرزوهاى مردم خداوند را از آنان بپ                

و . که او داراى بزرگى ، زیبایى ، نیکى و بخشش است            . آرزوها و خواهشهاى نفسانى را رها کن        

  .بسوى او بشتاب که دوستى نزدیک و نزدیکى است که اجابت مى کند

. عقل و دل را بیدار کرده ، انکار و دشمنى را ترك نما و به طرف آن آقاى بخشنده حرکت کـن                 

  .ار بندگان و جهانیان که حاضر و آشکار است همان پروردگ

بدان که مى توانى نزدیکى و رضایت او را در مدت یک روز بلکـه در یـک سـاعت و         ! و اى نفس    

یک لحظه بدست آورى ؛ بشرط این که بداند نیت تو در ترك غیر خدا و قصد دیدار او صـادقانه                 

ت نه روگردان ، و مشتاق است نـه غیـر           زیرا او حاضر است نه غایب ؛ روآورنده اس        . و پاك است    

  .آن 

اى : ((را نشنیدى که به آن حضرت فرمـود       ) علیه السالم   (آیا فرمایش خداوند به حضرت عیسى       

.)) چقدر چشم بدوزم و با بهترین شکل ، بندگانم را بخوانم ولى آنها به طرف من نیایند                ! عیسى  

اگر کسانى که به مـن پـشت کردنـد،    : (()خداوند فرمود(آیا این حدیث قدسى را نشنیده اى که   

مى دانستند که چگونه در انتظار آنان هستم و چه اشتیاقى به بازگشت آنـان دارم از شـوق مـن            

  .))مى مردند و اعضاى بدن آنها از هم جدا مى شد

قسم به حق تو بر من که من تو         ! بنده من   : ((نیز روایت شده است که خداوند متعال مى فرماید        

آه ، آه از تاءسـف و افـسوس و          .)) ارم ، قسم به حق تو بر من ، تو نیز مرا دوست بدار             را دوست د  

که امر خدا را اطاعت ننمودم ؛ در حق خود سـتم کـرده و   ! ((آه از زیان و آه از نابودى و آه از بال 

  .))وعده هاى خدا را مسخره کردم 
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با نفـس و سـخت نگـرفتن بـه          و اگر چنین همتى ندارى ، با تالش و کوشش و با نرمى مداراى               

تا بـدین ترتیـب بـه انجـام خیـرات           . خود از ضایع شدن و بیهوده گذشتن اوقات جلوگیرى کن           

و مبـادا کـه     . و از شر بپرهیز که پرهیز از آن عبادت اسـت            . زیرا خیر، عادت است     . عادت کنى   

ین مردم پـست    همیشه در غفلت از خداوند بسر برى که در این صورت از حیوانات و از پست تر                

  .تر خواهى بود

. بآسانى مى توان از روزهاى سال مراقبت کرده و براى یک بار بعضى از اعمال سال را انجـام داد                   

  .و من در این کتاب بطور اختصار مهمترین اعمال وارده و الزمترین مراقبات را مى نویسم 

زیـرا  . ر با اصـالح بـاطن       یقین داشته باش که هیچگاه نمى توانى ظاهر خود را اصالح نمایى مگ            

و از همین رو است که از قلب صالح جز عمل صالح و از قلب فاسد                . سرچشمه اعمال قلب است     

و قلب از ملکـات نفـسانى      . بنابراین مهمترین کارها اصالح قلب است       . جز عمل فاسد برنمى آید    

کـات نفـسانى و     خطورات قلبى نیز از محسوسات و مل      . پیشین و خطورات قلبى تاءثیر مى پذیرد      

اکنون اگر کسى نتوانست قلب خود را از این راه اصالح کنـد،             . خلق و خوى سرچشمه مى گیرد     

) براى توفیق ، تاءییـد و هـدایت         (چاره اى جز کوبیدن درِ لطف و بخشش خداى کریم و رحیم             

بهمین جهت اگر کسى واقعا بفهمد که نمى تواند نفس و قلـب خـود را اصـالح                  . نخواهد داشت   

 و خود را مانند کسى ببیند که در         -ماید و چاره اى جز درخواست رحمت پروردگار خود ندارد           ن

 و خود و دل و عمل و کـارش          -دریاى عمیقى در حال غرق شدن یا در آتش گرفتار شده است             

را به خدا سپرده و به عنایت او خوشبین باشد حتما نجات یافته ، سعادتمند شده و به خواسـته                    

زیرا او توانایى است که ناتوان نشده ، بخشنده اى است که بخل نورزیده و امینى                . خود مى رسد  

مبارزه بـا فریـب هـاى نفـس و          : - و چه خوب گفته اند       -و گفته اند    . است که خیانت نمى کند    

  .شیطان پایانى ندارد مگر این که عجز خود را بخوبى درك کرده و صادقانه به خداوند پناه بریم 
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 خود را به خدا سپرده ، باطن ، روح ، قلب ، بدن ، ایمـان و عمـل را بـه خداونـد                        پس باید عمل  

  .تسلیم نماید که خداوند در حق کسى جفا و خیانت نمى کند

آنگاه فرض کند که در مقابل خداوند متعال ایستاده و در حالى که بدون واسـطه بـا او در حـال                      

براى او  )) نه  (( و گفتن کلمه     -خواهد بود   ) )نه  ((آیا پاسخ تو    : سخن گفتن است به او مى گوید      

و بفریـادم  ! واى بـر مـن   ! واى بر من )) نه ((اگر بگویى  :  سپس بگوید  -سنگینتر از کوهها باشد     

  !بفریادم برس ! برس 

سپس درباره خوارى رد خداى متعال در جمیع ابعاد و آثـارش ، در عقـل و روح و بـدنش فکـر                       

واى بـر عقـل مـن       : صیبتها یکى پس از دیگرى گریه کند و بگوید        کرده و آنگاه براى تمام این م      

عقل من چه حالى خواهد داشت اگر نتواند به مقام نـور،      ! اگر پروردگار و آقاى من آن را بپوشاند       

شرف ، حضور، آبرومندى و منزلت داشتن نزد خدا و رسـیدن بـه مقـام فرمانـدهى فرشـتگان و                    

 هواى نفس ، مطیع خوك شهوت و خـدمتگزار سـگ       امین وحى خدا بودن برسد؛ عبادت کننده      

غضب شده و نتواند به همسایگى بهترینها و نزدیکى پروردگار جهانیان برسد؛ و سرانجام ماهیت               

  .انسانى او تغییر کرده و تبدیل به شیطانى گمراه کننده و فریبکار شود

 -وح او مى رسـد       و این مجازات به ر     -سپس مجازات سختى را که همان رد خداى متعال باشد           

واى بر روح من اگر خداوند به او پناه نداده و نتواند به خدا بپیونـدد؛                : را در خاطر آورده و بگوید     

از مجلس انس او طرد شده ، او را به قسمت صدرنشین بهشت راه نداده و در جهنم با شـیاطین                     

  !همراه شود

لب من باشد؛ هنگامى که از یاد       واى بر قلب کسى که مثل ق      : سپس قلبش را بیاد آورده و بگوید      

خدا و دوستى بخشنده اى که احسان او فراوان است منع ، به شیطان مایل و دلداده این دنیـاى        

چنـین کـسى   ! ((پست شود؛ بطورى که تمام ذکر و فکرش دنیا بوده و عاقبت در چاه آن بیفتـد       
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د و اگر او را تـرك کنـى         مانند سگى است که اگر او را تعقیب کنى ، زبان خود را بیرون مى آور               

از تاریکى معصیت سیاه شـده ، بـه جـاى یـاد خـدا خـود را بـه                    .)) زبان خود را بیرون مى آورد     

فراموشى زده ، به جاى علوم به وسوسه ها روى آورده و در نهایـت بـر دل او مهـر خـورده و راه               

  !نجاتى براى او باقى نماند

اگـر  ! اى سـر  : طاب بـه سـرِ خـود بگویـد        سپس بر اعضاى بدنش یکى پس از دیگرى بگرید و خ          

خداى رحمان تو را در دنیا عذاب و تو را تبدیل به سر میمون و خوك نماید یا روى تو را سـیاه                       

کرده و در میان جهانیان رسوایت نماید یا چشمت را کور یا گوشت را کر یا زبانت را الل یا تو را             

ـ      ! بدریخت نماید چه حالى خواهى داشت        شنیده اى کـه خداونـد بـر بـسیارى از           آیـا ندیـده و ن

یا آتشى بر آنها فرو فرسـتاد و در دنیـا           . عصیانگران خشم گرفت و باین شکل آنها را عذاب نمود         

آیا نمى ترسى که مجازات تو را به پس از          !  جهنم فرستاد    آنها را سوزاند و سپس آنها را به آتش          

  !مرگ واگذار نماید که بسیار ناگوارتر و سخت تر است 

چـرا احـوال قبـر و پوسـیدگى و          ! پس اى صاحب عقل و شناخت و داراى راءى و نظر و اختیـار             

هنگامى که در خـاك مـدفون شـده ، خـاك            ! کرمها و مصیبت هاى آن را در خاطر نمى آورى           

گوشت تو را خورده و کرمها در بینى تو وارد شوند؛ مردمک چشم بر چهره افتاده ، قیافه تمیـز،                    

و عالوه بر این که صـورتت در گـل فـرو رفتـه و در     . تبدیل به هیزم زیادى شود    زیبا و لطیف تو     

  .زمین مدفون شده است ، ذلت ، فالکت ، شکستگى ، بال و شکنجه هم ببینى 

در آینه عقلت زیبایى صورتت را دیـده و در مـورد بـد قیـافگى و زشـتى خـود تاءمـل کـن و از            

سـپس فکـرت را متوجـه عـذاب     .  و اندرز بگیـر مصائبى که پس از مرگ بر تو وارد مى شود پند     

پوست بـدن   (( که   -آخرت و جهنم نموده و درباره آب بسیار گرمى که بر سرت ریخته مى شود                

در !  بینـدیش  -.)) و گرزهـاى آهنـین بـراى آنهاسـت     . را مى سوزاند) امعا و احشا(و درون آنها    
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آتشى کـه زیـورآالت آن آهـن و         ! آتشى بسیار سوزان که عمق آن زیاد است انداخته مى شوى            

  !نوشابه آن آب جوشان و چرك آلوده به خون است 

و بدین ترتیب بر تمام اعضاى بدنش یکى پس از دیگرى گریه کرده و در خـاطر آورد اگـر اهـل          

و اگر بخواهد مى تواند هر شبى بر یکى از اعـضاى     . عذاب باشند چه بالهایى را باید تحمل کنند       

آن )) زهـرى  (( که  -را بر خود    ) علیه السالم   (مى تواند نوحه امام سجاد      همچنین  . بدنش بگرید 

  . بخواند-را با نظم و نثر روایت کرده است 

باین ترتیب که ابتدا احـسان خـدا را نـسبت    . در یکى از شبها هم بر کمى حیات خود گریه کند          

ت و نزدیکـى و  به خود و بردبارى طوالنى و خـوبى و لطافـت درخواسـت او در دعـوت بـه خلـو                 

مجلس انس خود را بیاد آورده و سپس چگونگى برخورد خود با آن پروردگار بزرگ را در خـاطر          

بـر مـروت ، حیـا و وفـاى     . آورده و ببیند در مقابل این گرامیداشتهاى بزرگ چه وظیفه اى دارد     

 ایـن ! واى از کـار زشـت و سـرافکندگیم ، از رسـوایى و کمـى حیـایم                   : خود گریـسته و بگویـد     

پروردگار و آقا و نعمت دهنده من ، مالک مالکها، حاکم حاکمان و بخـشنده تـرین بخـشندگان                   

است که مرا دعوت به ذکر، همنشینى و انس با خود مى کند؛ در حالى کـه مالـک مالکهـا، بـى                

  .نیازترین بى نیازها و پروردگار زمین و آسمان است 

نگین مى دانم ؛ در حالى که من ذلیلتـرین          ولى من قبول این گرامیداشتهاى بزرگ را بر خود س         

ذلیلها، فقیر از همه جهات ، بلکه فقر محض ورشکسته ، در گرو نعمتهاى او، موجود بعنایـت او،                   

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

با شناخت خود مرا گرامـى داشـته و         به من فرصت داده و با پوشش خود بدیهاى مرا پوشانده و             

مرا در  . براه خود راهنمایى نموده ، و رفتن به طرف بخششهاى خود را بر من آسان نموده است                  

راه نزدیک شدن به خود قرار داده و با نعمت خود دوستى و محبتش را بـه مـن آشـکار نمـوده                       
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رامیتـرین مخلوقـات   براى دعوت به مجلس بخشش خود و انس گرفتن با مناجات خود گ            . است  

و براى گرامیداشـت مـن بـه یـک نعمـت      . در نزد خود و محبوبترین بندگانش را فرستاده است         

اکتفا ننموده و نعمتهاى دیگر را از من سلب نکرده بلکه پیوسته نعمتى را بر نعمت دیگر اضـافه                   

. ته اسـت  نموده تا این که با فرستادن فرشته اى در هر شب براى دعوت من ، مرا محتـرم داشـ             

ولى من جواب خوبیهاى او را با بدى داده و برخورد زشـتى بـا او داشـته ام ؛ بـر چیزهـایى کـه                   

موجب خشم او مى شده حریص بوده و با سرعت کارهایى را کـه دور از رضـایت او بـوده انجـام               

  .داده و براى بدست آوردن خوشنودى او سرعت نگرفته ام 

و در حالى که مشغول گناه بـودم پـاداش نیکوکـاران را از              اندك او خشمگین بوده     )) روزى  ((از  

خدا خواسته ، انتظار رحمت و نعمتهاى بـزرگ را از او داشـته و خـود را از مجـازات ایمـن مـى              

  .دانستم 

واى از رسـوایى ،   ! چه مصیبت بزرگى که مجازات آن نیز بـزرگ اسـت            ! انا هللا و انا الیه راجعون       

ر حضور او گناهـان کبیـره را انجـام دادم ؛ در حـالى کـه آن را از      چرا د! کم حیایى و بى وفایى     

. کوچکترین آفریدگان او پنهان مى کردم و چرا در حالى که همراه من بود مالحظه او را نکردم                   

آه از سـیه روزى مـن در   . او بدیها و گناهانم را پوشانید ولى احترام این پوشش را نگـه نداشـتم    

با چه زبانى با او نجوا کنم در حالى که پیمانهـا و             ! ویى با او دیدار کنم      با چه ر  ! لحظه ورود بر او   

هنگامى که او را خوانـدم در خطاهـا فـرو رفتـه             . سوگندها را بعد از محکم نمودن آنها شکستم         

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

. رد ولى من به او پاسخى ندادم ؛ به مـن روى نمـود ولـى از او روى گردانـدم                   بودم مرا دعوت ک   

خدایا بخاطر  ! چگونه جراءت کردم و چطور خود را فریب دادم          ! واى از کار زشت من و بدکاریم        

  !این کارهاى بسیار زشت و این حاالت دردناك و بد به فریادم برس 
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اگـر پوسـت مـن    ! ى پناهگاه و نجات دهنده من     قسم به عزت و بزرگیت اى آقا و موالى من و ا           

مى توانست عذاب تو را تحمل کند و نیرویى داشتم که مى توانستم مجازات تو را تحمل نمـایم                   

، از تو نمى خواستم مرا ببخشى بلکه بخاطر خشمى که بر خود دارم و پستى خودم ، از تو مـى                      

رامیداشتهاى بزرگ از اوامر تو سرپیچى      خواستم مرا عذاب و مجازات نمایى که چرا بعد از این گ           

تو، به او روى آوردى ولى او بعد از این همه لطف از تو روى گردانده و به تو پشت کرد چه                      . کرد

را بـراى عاصـیان پـست و    )) توبه  ((پروردگار مهربان ، چه بردبارى بزرگ و چه لطف فراوانى درِ            

ن جلوگیرى ننمود، به توبـه کننـده وعـده          تجاوزگران خطاکارى مانند من گشود، از بازگشت آنا       

  .قبول داد؛ از گناهان درگذشته و آنها را تبدیل به چند برابر اعمال شایسته گردانید

و در یک کـالم ، بایـد در ابـراز حقیقـت جنایـات خـود و بخشـشهایى کـه مـى دانـد از طـرف             

 او بیـشتر شـده و       تا بدین وسیله تاءسف و وجـد و گریـه         . پروردگارش به او شده ، جدیت نماید      

  .سبب نازل شدن رحمت و بهره مندى خود از بخشش خداوند شود

از مهمترین مهمها توسل پیدا کردن در آخر هر شب به پناهان آن شب و حامیان پیروان پیامبر                 

هستند، نیز سالم نمودن بر آنان      ) علیهم السالم   (که از معصومین    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

واست شفاعت آنان از او در پیشگاه خداوند براى قبول نمـودن اعمـال ، تبـدیل                 مى باشد و درخ   

بدیها به خوبى و خواستن این مطلب که او را در نظر داشـته ، او را در دسـته و گـروه و دعـوت                     

کنندگان خـود قـرار داده و از خـدا بخواهنـد از او راضـى شـده ، او را قبـول نمـوده و او را بـه                              

و او را از شیعیان نزدیک و دوستان قدیمى آنـان قـرار          . ملحق نمایند ) م  علیهم السال (معصومین  

  .دهند

  مراقبات ماه محرم: فصل اول 

  )علیه السالم (مصایب امام حسین 
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 بحکم دوستى و وفا و ایمان       - که رحمت خدا بر آنان باد        -سزاوار است حال دوستان آل محمد       

در دهـه اول محـرم تغییـر نمـوده و در دل و     به خداوند بلند مرتبـه و بـزرگ و رسـول کـریم ،         

بایـد مقـدارى از   . سیماى خود، آثار اندوه و درد این مصیبتهاى بزرگ و دردناك را آشکار نمایند     

لذائذ زندگى را که از خوردن و نوشیدن و حتى خوابیدن و گفتن بدست مى آید تـرك نمـوده و      

نباید احترام خود و نزدیکانـشان      .  است   مانند کسى باشند که پدر یا فرزند خود را از دست داده           

 را بـیش از خـود،       - رحمت خداوند بـر آنـان بـاد          -باشد و الزم است که خدا و پیامبر و امامش           

  .فرزندان و نزدیکانش دوست داشته باشد

بگو اگر پدران و پسران خود را بیش از خدا و رسـولش و جهـاد در                 : ((خداوند متعال مى فرماید   

و شما پـشیمان  (د، منتظر باشید تا خداوند مطلب مورد نظر خود را انجام داده راه او دوست داری 

  ))).و زیانکار شوید

و تا جـائى  .  مى خورد یکى از فرزندان کوچکم در دهه اول محرم فقط نان خالى و بدون خورش  

 که مى دانم کسى به او نگفته بود که این کار را انجام دهد و گمان مى کنم سرچشمه این کـار                     

  .دوستى باطنى او بود

حال اگر کسى نتواند در تمام دهه اول این کار را انجام بدهد، باید در روز تاسوعا، عاشورا و شب                    

 -و در روز عاشورا، تا عصر خوردن ، آشـامیدن و حتـى سـخن گفـتن                  . یازدهم نان خالى بخورد   

ز را روز گریه و اندوه خود        و دیدار با برادران دینى را ترك کرده و آن رو           -مگر آن که الزم باشد      

را بـا زیـارت عاشـورا زیـارت         ) علیـه الـسالم     (و نیز در دهه اول ، هر روز امام حسین           . قرار دهد 

و اگر مى تواند مراسم عزادارى آن حضرت را در منزل خود با نیتـى خـالص برپـا نمایـد،                     . نماید

ستانش بـه برپـایى ایـن مراسـم     و اگر نمى تواند، در مساجد یا منازل دو. باید همین کار را بکند   
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. کمک کرده و این مطلب را از مردم بپوشاند تا به اخالص نزدیک شده و از خودنمایى دور شـود         

  .و هر روز مقدارى از اوقات خود را در مکانهاى عمومى به عزادارى بپردازد

د بخـاطر    نیـز بایـ    - رحمت خدا بر آنان بـاد        -و اهل بیت    ) علیه السالم   (مواسات با امام حسین     

ولى از این مطلب هـم نبایـد غافـل شـد کـه            . صدمات ظاهرى که به آن حضرت وارد شد، باشد        

وارد شـد، در مـورد هیچکـدام از پیـامبران و           ) علیه الـسالم    (صدمات ظاهرى که بر آن حضرت       

جانشینان آنان و حتى در مورد هیچیک از جهانیـان شـنیده نـشده اسـت ؛ بخـصوص تـشنگى                     

که در احادیث قدسى و غیر قدسى چیزهایى درباره آن آمـده اسـت کـه               ) علیه السالم (حضرت  

همچنین مصیبتهایى ماننـد شـهید شـدن اهلبیـت و اسـارت             . انسان توان تصور آن را نیز ندارد      

حرمش ، گویا او با محبوبش پیمان بسته بود بخاطر خوشنودى او کشته شدن را بـا انـواع آن از                 

و، کشتن با شکنجه و با گرسـنگى و تـشنگى و انـدوه و غیـر                 قبیل سر بریدن ، کشتن از زیر گل       

ولى با این همه شادمانى و نـشاطى بجهـت آشـکار شـدن نورهـاى زیبـایى و                 . اینها، تحمل کند  

عظمت خداوند و شوق دیدار با او و رسیدن به ذات مقدسش به او مى رسید که آن سـختیها را                     

  .آسان مى نمود

هـر چـه   : یکى از یاران او در ایـن رابطـه مـى گویـد    .  نمودبلکه سختى آن را به لذت تبدیل مى    

سخت تر مى گردید، سیماى او برافروخته تر و خوشحال تـر مـى              ) علیه السالم   (شرایط بر امام    

) علیه السالم   (ولى بهر حال درد و اندوه سختیها و مصیبتهایى که بر جسد مبارك حضرت               . شد

  .حرمت ظاهرى او انسان را مى کشدو بر دل اهل بیت محترم او وارد شد و هتک 

بنابراین دوستانش باید کارهایى را که مناسب این مصیبت بزرگ است ، بخـاطر مواسـات بـا آن         

در این مصیبت ، انجام دهند؛ بگونه اى که گویا ایـن مـصیبت بـر خـود،        ) علیه السالم   (حضرت  

بفرمـوده جـدش    ) یـه الـسالم     عل(زیرا امام   . عزیزان و فرزندان یا خویشان آنان وارده شده است          
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سزاوارتر از آنان نسبت به خودشان مى باشد و باین جهـت کـه او               ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

این مصیبتها را پذیرفت و وجود شریف خود را فـداى پیـروان خـود نمـود تـا آنهـا را از عـذاب                         

حرم و زنان ، و زینـب و  فرزندان و عزیزان خود را یتیم نموده ، به اسارت          . دردناك رهایى بخشد  

 رضایت داده و اصغر و اکبر و برادران و دودمان خود را سـر             - که سالم خدا بر آنان باد        -سکینه  

برید، تا پیروانش را از گمراهى و پیروى گمـراه کننـدگانى کـه هالکـت شـده و دیگـران را بـه                        

تـش رهـایى بخـشد؛      هالکت مى کشانند نجات داده و بدین وسیله آنان را از گناهان بـزرگ و آ               

پیروانش را از تشنگى روز قیامت رهانیده و از نوشیدنیى که ظرف آن با مشک مهر شده اسـت ،                  

بنابراین بحکم وفا و مواسات که از صفات عـالى انـسانى اسـت ، الزم اسـت کـه              . به آنها بنوشاند  

علیه الـسالم  (امام به آنان عنایت کرده است ، آنان نیز به ) علیه السالم (همان چیزى را که امام      

خود را فداى آنها نمود آنان نیز خود را فـداى           ) علیه السالم   (تقدیم نموده و همانگونه که امام       ) 

. و حتى اگر چنین کارى را نیز انجام بدهند باز هم بخوبى بـا او مواسـات ننمـوده انـد                    . او نمایند 

صـلى اهللا   (او ماننـد پیـامبر      باین جهت کـه     . زیرا وجود شریف او قابل مقایسه با دیگران نیست          

و سلم ، علـت آفـرینش تمـام موجـودات و آقـا و سـرور تمـام مخلوقـات و                      ) علیه و آله و سلم      

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

 بالها بر سر مـن      کاش بجاى تو تمام این    ! آقاى من   : نیز با گفتارى صادقانه و با زبان حال بگوید        

کاش خویشان و فرزندان من بجاى خویشان و فرزندان تـو کـشته و              ! آمده و فداى تو مى شدم       

کـاش  !  سر شیرخوار مـرا مـى بریـد   - که لعنت خدا بر او باد   -کاش تیر حرمله    ! اسیر مى شدند  

 کاش جگر من از شدت تشنگى تکه تکه مـى         ! فرزندم ، على بجاى فرزند تو قطعه قطعه مى شد         

کـاش مـن درد ایـن جراحتهـا را     ! کاش از شدت تشنگى دنیا بر چشمم تیره و تار مى شـد         ! شد

کاش خـانواده  ! و جان مرا مى گرفت ! کاش آن تیر به گلوى من مى نشست ! تحمل مى نمودم   
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و خواهران و دختران من در ذلت اسارت افتاده و آنها را مانند کنیزان در شـهرها گردانـده ولـى                     

کاش وارد آتش شده و شکنجه مى شـدم ولـى ایـن             ! ر خوارى و ذلت نمى افتادند     خویشان تو د  

  .مصیبتها به شما وارد نمى شد

اگر این سخنان را صادقانه بگویى ، تـو را پذیرفتـه و بخـاطر مواسـات راسـتین بـا بزرگـوارترین         

 بـا ایـن   ولـى جـدا از فریبکـارى     . سادات تو را در جایگاه راستگویان با آنان همنشین مى گرداند          

) علیه الـسالم  (حاضرم این بالها را بجاى امام : سخنان بپرهیز زیرا ممکن است وقتى مى گویى    

تحمل نمایم ، حال و دل تو بمقدار کمتـر از یـک صـدم آن را هـم تـصدیق نکـرده و در موقـع             

 و در این صورت بجاى این که به جایگاه صدق         . امتحان جز مقدار کمى از این ادعاها قبول نشود        

پـس اگـر مـى      . و درجه صدیقین برسى به ذلت دروغ و پایینترین درجات منافقین مـى رسـى                

مواسـات نمـایى ، ادعاهـاى دروغ را از خـود     ) علیه السالم (بینى که نمى توانى این گونه با امام    

کاش با تو بوده ، در مقابل تو کشته شده و به سعادت             : دور کرده و خود را خوار نکن و فقط بگو         

و اگر مى بینى باین مقدار هم معتقد نیستى ، مرض دل خود را کـه همـان                  . ى مى رسیدم    بزرگ

دوستى این دنیاى پست و میل و اعتماد به زندگى آن و فریب خوردن به زیباییهاى آن اسـت ،                    

اگر گمان مى کنید فقط شـما       ! اى یهود : ((معالجه کرده و این فرمایش خداوند متعال را بخوان          

  )4.))(د و اگر راست مى گویید، آرزوى مرگ کنیددوستان خدایی

و در آخر روز عاشورا زیارت تسلیت را بخواند، و روز عاشورا را با توسلى کامل به حمایت کننـده                    

مى باشند بپایان رسـانیده و در توسـل ، اصـالح            ) علیهم السالم   (و پناه آن روز که از معصومین        

  .وتاهى خود معذرت بخواهد عزادارى را خواسته و از ک حال و پذیرش 

  سایر اعمال دهه اول
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و بجهت اینکه اول ایـن مـاه اول سـال بـوده و از       .  یکى از اعمال مهم ، دعاى اول ماه است           - 1

طرف دیگر دعاهاى قبل از وقت نیز تاءثیر خاصى در برآورده شدن حاجات و رسـیدن بـه امـور                    

از آفات دینى و دنیایى آن سال و بهبـودى          مهم دارد، این دعا تاءثیر زیادى در سالمتى و دورى           

و دعایى که براى اول ماه در اقبال روایت شـده دعـاى بـسیار               . حال و بدست آوردن نیکیها دارد     

  .مفیدى براى مطالب مذکور است 

 بهتر است در شب اول ، بعضى از نمازهایى را که در ایـن شـب وارد شـده بمقـدار حـال و                          - 2

)) قل هو اهللا احـد    ((ل دو رکعت نمازى را که شامل حمد و یازده بار             حداق -توانایى خود خوانده    

بعد از این نماز خوانده     ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (، بعد از آن دعایى را که پیامبر اکرم          -است  

: در روایـت آمـده اسـت        . است و در کتاب اقبال نقل شده بخواند و فرداى آن روز را روزه بگیرد              

 را انجام دهد، مانند کسى است که بمدت یک سال کارهاى خوب انجـام               کسى که چنین عملى   

  .داده و تا سال آینده محفوظ خواهد بود

در این روز از چاه خارج      ) علیه السالم   (حضرت یوسف   :  روزه روز سوم در روایت آمده است         - 3

ها را بـر او     و اگر کسى این روز را روزه بگیرد، خداوند مشکل او را برطـرف نمـوده و سـختی                  . شد

  .آسان مى نماید

و در مـورد روزه روز تاسـوعا و عاشـورا    . مستحب است تمام ماه را روزه بگیـرد     :  روایت شده    - 4

روایت مخصوص داریم اما احتیاط این اسـت کـه روز عاشـورا را روزه نگیـرد ولـى از خـوردن و                       

این کـه امـام حـسین       آشامیدن تا عصر خوددارى نماید و آنگاه چیزى بخورد یا بیاشامد بجهت             

و یاران حضرت در عصر از غصه هاى این دنیاى پست رهایى یافتند و در هنگـام                 ) علیه السالم   (

و شـاید  . عصر سعادتمند شده و به مطلوب خود که عبارت بود از دیدار خداوند بزرگ ، رسـیدند  
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و غـصه  در عـصر ایـن روز غـم    ) علیه السالم (بهمین جهت است که دوستان عزادار آن حضرت   

  .آنها کاهش پیدا کرده و از بین مى رود

  دو نکته

 غیر از زیارتها و نمازهـاى  -الف در سایر اعمال شب و روز عاشورا، از قبیل نمازها و دعاهاى آن      (

. و ممکن است این اعمال ساخته و پرداخته مخـالفین شـیعه باشـد            .  اشکالهایى وجود دارد   -آن  

نیـز  ) علیهم السالم   ( غیر آن ؛ و حتى اگر از معصومین          مواردى مانند استحباب سرمه کشیدن و     

و ) علیـه الـسالم   (روایت شده باشد، باز هم انجام مراسم عزادارى و صـلوات فرسـتادن بـر امـام            

اصحاب او و لعنت نمودن کشندگان آنها بهتر از انجام چیزهـایى اسـت کـه در آن روایـات وارد                     

  .ز تاءکید شده است زیرا در روایت بر این اعمال نی. شده است 

الزم مى داند، زیـارت     ) علیه السالم   (ب از چیزهایى که عقل آنها را همراه با زیارت آن حضرت             (

  .اهل بیت و یاران شهید اوست ؛ بخصوص با زیارتهایى که وارد شده است 

  رعایت اخالص

عـادت انجـام    آنچه در این باب و غیر آن اهمیت دارد، این است که این کارها را بخاطر رسـم و                    

نداده و سعى کنیم این کارها را با نیتى خالص و براى رضاى خدا انجام داده و در خلـوص خـود              

زیرا کار کوچکى که با نیت خالصانه صـادقانه همـراه باشـد بهتـر از کارهـاى                  . نیز صادق باشیم    

طلـب  و ایـن م . زیادى است که خلوص و صداقت در آن نباشد؛ حتى اگر چندین هزار برابر باشد        

و شـیطان فهمیـده مـى شـود، زیـرا عبادتهـاى             ) علیه السالم   (بخوبى از عبادتهاى حضرت آدم      

علیه (چندین هزار ساله شیطان او را از جاودانگى در آتش نجات نداد ولى یک توبه حضرت آدم                  

صدق در اخالص تنها با لطف خـاص خداونـد در           . باعث بخشش خطا و برگزیدن او شد      ) السالم  

و اگر بنده فقط سعى خود را بکار گیرد و بفهمد که نمى تواند به آن       .  وجود مى آید   بندگانش به 
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دست یابد و در پى آن از خداوند کمک خواسته و این آیـه ام مـن یجیـب المـضطر اذا دعـاه و                         

شامل حال . یکشف السوء؛ اى کسى که جواب مضطر را مى دهى و مشکالت او را حل مى کنى           

. زیـرا او کـریم و بخـشنده اسـت           . روردگار کریم بر او گشوده مى شـود       او شود، درهاى عنایت پ    

  .بخشش به بندگان مضطرى را که درب او را مى کوبند دوست دارد

 مـردم در نیـت او وارد    در هنگام انجام اعمال نیز باید مواظب باشد که ریاء و دوسـتى سـتایش              

، مى تواند بجاى اینکـه مـثال در خانـه           و براى اینکه بفهمد ریاء در نیتش وارد شده یا نه            . نشود

خود عزادارى را برپا کند در منزل دوست خود این کار را انجام دهد بطورى که مـردم نداننـد او       

آنگاه ببیند حال قلب او از این کار تغییر پیدا مـى کنـد و حـال او                . مجلس را برگزار کرده است      

او از شـکوه مجلـس یـا سـادگى آن           در سنگین بودن مخارج عزادارى و کمى آن یا خوشـحالى            

و اگر  . متفاوت است ، در صورتى که مردم بدانند که او برپا کننده مجلس عزا مى باشد یا ندانند                 

را )) روضه خـوانى    ((یا  )) سخنران  ((در تمام این مسائل تفاوتى ندید، ببیند که آیا دوست دارد            

وده و در مجالس اعیان و اشراف به   که براى عزادارى دعوت مى کند از کسانى باشد که معروف ب           

مى پردازند یا نه ؛ بخصوص در صـورتیکه مـصایبى را کـه غیـر             ) علیه السالم   (ذکر مصایب امام    

نقل مى کنند از منابع معتبر بوده و از این جهت از لحاظ شرعى             ) علیه السالم   (معروفین از امام    

و . مجلس او از فقرا یا ثروتمنـدان باشـند        و یا ببیند آیا براى او فرق مى کند که اهل            . بهتر باشد 

اگر در این مالکهایى که براى تشخیص ریاء ذکر نمودیم تاءمل کند مى بیند که راه بـراى ورود                   

ریاء در عزاداریش بسیار وسیع مى باشد و براى بـستن ایـن راه بایـد عمـل خـود را از دیگـران                        

ى را در منزل دوستش منعقد نماید       بپوشاند و آن را مخفى نماید؛ بدین شکل که مجلس عزادار          

و تالش کند عمـل خـود   .  را او برگزار نموده است  و بگونه اى عمل کند که کسى نداند مجلس       

را از هر جهت صحیح انجام دهد به این ترتیب که کسى را براى خواندن مـصیبت دعـوت کنـد                     
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 کننـدگان فقیـر و غنـى    و نیز در احترام به شرکت     . که باتقوا و در خواندن مصیبت راستگو باشد       

براى او فرقى نکرده و براى احترام گذاشتن به آنان امتیازات دینى را رعایـت کنـد نـه امتیـازات            

  .زیرا صحت اعمال اسرار زیادى دارد که در قبول و افزایش پاداش آنها مؤ ثر است . دنیوى را

ش قبر امام حـسین      از جمله چیزهایى که تاءکید شده این است که شب عاشورا تا صبح پی              - 5

: روایت نموده اند که     ) علیه السالم   (شیخ صدوق و شیخ طوسى از معصوم        . بماند) علیه السالم   (

را زیارت نماید و تا صبح در کنار قبـر او           ) علیه السالم   (کسى که در شب عاشورا، امام حسین        ((

علیه الـسالم  (مام حسین بماند خداوند در روز قیامت او را برمى انگیزد در حالیکه آغشته بخون ا      

  .))بوده یا خداوند را در روز قیامت دیدار مى کند در حالیکه آغشته بخون خود مى باشد) 

  بیست و یکم محرم

روایت شده که شب بیست و یکم محرم شب زفاف سـرور تمـام          ) رحمه اهللا علیه    (از شیخ مفید    

  .زه روز آن مستحب مى باشداست و بهمین جهت رو) سالم اهللا علیها(زنان جهان حضرت زهرا 

ولـى کـسى کـه      . در استحباب روزه این روز علماء اختالف دارند که آیا مستحب مى باشد یا نه                

مى داند خداوند چه نعمت بزرگى در این شب شریف به دوستان خود و عموم مسلمین عنایـت                  

علـیهم  (ده امـام    نموده و مى داند تمام خیراتى را که در عالم گسترده شده از برکت وجـود دواز                

و ارشادات و اعمال و نورهاى مزار شریفشان مى باشد، بخصوص برکت انوار امـام قـائم                 ) السالم  

که خداوند متعال بواسطه او عنایات دینى و دنیایى خود را بر متدینین این امـت و بقیـه امتهـا                     

ى در روى زمـین  تمام نموده ، و مى داند بوسیله او نور عدل الهى آشکار شده و هیچ دیـن بـاطل   

باقى نخواهد ماند؛ و نیز منشاء تمام این نعمتها در همین شب است ، باید در این روز با روزه یـا              

و کـسى کـه چنـین روزهـایى را          . سایر عبادتها و طاعات از بخشنده نعمتها سپاسـگزارى نمایـد          

الهى برخاسـته   رعایت شعائر   ((بزرگ مى دارد، امید است از کسانى باشد که خداوند در این آیه              
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و بایـد بـدانیم رعایـت ایـن امـور           . با تقواى دل از آنان یاد کرده است         ) 5.))(از تقواى دل است     

  .بظاهر جزئى تاءثیر و پاداش مراقبتهاى انسان را افزایش مى دهد

  پایان ماه

  .با پایان این ماه حرام ، انسان نیز از حمایتهاى الهى بیرون مى رود

یکى از این حقوق این است که بنده مـى توانـد بـا              . ى پیدا مى کنند   بهمین جهت بندگان حقوق   

در ایـن  . است بـا خداونـد، مناجـات نمایـد    ) علیهم السالم  (واسطه پناه آن روز که از معصومین        

بخـاطر بـدى    : مناجات ابتدا به عدم شایستگى خود براى این امنیت الهى اعتراف نموده و بگوید             

اکنون که با لطف خود مرا در این ماه         . ى و عذاب دردناك تو بودم       کردار و اندیشه ، سزاوار خوار     

در پناه و حمایت و امان خود قرار دادى بعد از این ماه نیز، هیچگاه ما را از حمایت خـود خـارج          

بخاطر کوتاهى در سپاسگزارى تو آنگونه که سزاوارى ، و عدم رعایت ادب و احترامت مـا                 . مفرما

همیشه ما را مشمول عفو بى مانند خودت قرار بده تا گناهان مـا تبـدیل            مانند  . را مجازات نکن    

و در پایان مناجـات خـود را بـا          . به چندین برابر اعمال شایسته گردیده و به مقام باالیى برسیم            

  .و صلوات فرستادن به اتمام برساند)) ان شاء اهللا ((گفتن 

. ایان اعمال در آخر هر ماه فرق مـى کنـد          مراقبتى را که براى آخر ماه محرم گفتیم با مراقبت پ          

زیرا در آخر ماه محرم مراقبات مخصوصى از قبیل محاسبه ، استغفار و دعـا بـراى اصـالح حـال                  

  .وجود دارد که در فصل محاسبه کتابهاى اخالقى بیان شده است 

  مراقبات ماه نیک صفر: فصل دوم 

  نحوست این ماه

آخر آن نحس مى باشد که در این مـورد روایتـى            معروف است که ماه صفر بخصوص چهارشنبه        

در این ماه و    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (شاید این نحوست بخاطر رحلت پیامبر اکرم        . نداریم  
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کسى که مرا به تمـام      : ((باشد که فرموده اند   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (نیز این سخن پیامبر     

کـه بـاین ترتیـب مـى تـوان ایـن        )) بشارت مى دهم    شدن ماه صفر مژده بدهد، او را به بهشت          

و هنگامى که نحوست این ماه ثابت گردید باید به انجام اعمـال مناسـب در                . مطلب را ثابت کرد   

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

تهاى زمان حضور او و گمراهى مردم بعـد از      و از دست دادن سعاد    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

  .وفاتش مناجات نموده و از سرکشى منافقین و ستم ستمکاران و پلیدى دشمنان براى او بگوید

  و زیارت اربعین) علیه السالم (اربعین امام حسین 

در این ماه و دفـن سـر شـریف آن حـضرت نیـز احتمـاال در                  ) علیه السالم   (اربعین امام حسین    

  .ز است همین رو

قرآن بزرگ گواهى به برگرداندن سر مقدس موالى مـا حـسین   : ((سید در کتاب اقبال مى گوید   

و گمان مبرید کسانى کـه      :  به جسد او مى دهد آن جا که مى فرماید          - که درود خدا بر او باد        -

جانـب  از  (در راه خدا کشته شده اند مرده اند، بلکه آنها در پیشگاه پروردگار خود زنـده بـوده و                    

و این آیه گواهى مى دهد که او از همان زمـانى کـه شـهید شـد در                   ) 6.(روزى مى خورند  ) خدا

و از این مطلب استفاده مى شود که پیکر او بـدون سـر              . (کنار پروردگار روزى مى خورده است       

که باین ترتیب تردیدى باقى نمى ماند که سر آن حضرت از زمان شهادت به بـدن    ) نبوده است   

علیـه  (و این بى ادبى است که از خداونـد سـؤ ال کنـیم کـه آن حـضرت                    . ل شده است    او متص 

بعد از شهادت چگونه زنده شد و چگونه بعد از جدا شدن سر شـریف ، دوبـاره سـر بـه                  ) السالم  

و ایـن  . زیرا الزم نیست خداوند بنده را از چگونگى کارهـاى خـود آگـاه نمایـد      . جسد ملحق شد  

زیرا از چیزى مى پرسد که بنده مکلف به آگـاهى از آن نـشده               . ى رساند پرسش نادانى بنده را م    

  .))و انسان فقط وظیفه دارد سخنان قرآن را در مورد او تصدیق کند نه بیشتر. است 
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این است که گویا از ظاهر آیه کریمه این را فهمیده ، ) قدس سره (ظاهر گفتار آقا و سرمشق ما     

، که در این آیه به آن اشاره شده است ، با کامل بودن ایـن                که زندگى کشته شدگان در راه خدا      

بدن مالزمه دارد و به همین جهت چنین سـخنانى فرمـوده اسـت در حـالى کـه ایـن سـخنان                       

همانگونه که مى بینى نادرست است و شاید این مالزمه بین زندگى و تمام بودن این بـدن را از                    

  .ه ، فهمیده است غیر آیه شریفه و از دالیلى که بدست ما نرسید

و نیز مقصود او از این سخن که سؤ ال بنده از خداونـد در               . یا شاید ما منظور او را نفهمیده ایم         

زیـرا اینگونـه سـؤ االت در میـان          . مورد چگونگى کارهـایش بـى ادبـى اسـت ، معلـوم نیـست                

ا افزایش مـى    دانشمندان معمولى بوده و خیلى به آن تمایل دارند و با این پرسشها دانش خود ر               

  .و شاید منظور او چیزى غیر از ظاهر کالمش باشد که ما نمى دانیم . دهند

بهر صورت بر مرد مراقبت واجب است روز اربعین را روز اندوه خود دانسته و تالش نماید حتـى                   

شیعه یـا مـؤ مـن       : ((زیرا روایت شده است     . براى یک بار در عمر کنار مزارش او را زیارت نماید          

، زیارت اربعین ، انگـشتر بـه دسـت          )در شبانه روز  (نماز  ) رکعت  (پنجاه و یک    : مت دارد پنج عال 

.)) راست نمودن ، پیشانى را در سجده بر خاك گذاشتن و بلند گفتن بسم اهللا الرحمن الـرحیم                   

. و اگر آمدن به کنار قبر شریف امکان نداشت از هر مکانى که باشد مى تواند او را زیـارت نمایـد            

ز دیدن این روایت باید خود را مقید به عمل به آن نموده و عمل به آن را براى خود چیزى            بعد ا 

. بیش از مستحب بداند بگونه اى که تا جایى که الزم نیست هیچگاه انگشتر به دست چپ نکند                 

اگر در دست راست انگشتر داشتى مى تـوانى در دسـت چـپ              : و به حرف کسانى که مى گویند      

 بخـصوص  -زیـرا روایـاتى داریـم    .  باشى ، نباید اعتنا کند گرچه از علما باشـد        نیز انگشتر داشته  

 که از آنها بر مى آید، روایاتى       -آمده  ) قدس سره   (روایاتى که در مستدرك الوسائل فاضل نورى        
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که انگشتر نمودن در دست چپ را جایز مى داند، در مقام تقیه بوده است ، گرچه این روایات از                  

  .ه دست ما رسیده باشداشخاص معتبر ب

در پایان روز اربعین نیز مانند سایر روزهاى مهم از خداونـد بخواهـد حـال و عمـل او را اصـالح                       

  .مى باشد توسل جوید) علیهم السالم (نموده و به حامى آن روز که از معصومین 

  )صلى اهللا علیه و آله و سلم (وفات پیامبر اکرم 

بگونه اى اندوهگین بوده و عـزادارى       ) اهللا علیه و آله و سلم       صلى  (باید در روز وفات رسول اکرم       

صـلى اهللا علیـه و   (نماید که شایسته اتفاق بزرگ این روز و ناگواریهائى که بعد از رحلت پیـامبر        

صلى اهللا علیه و آلـه و  ( زیرا حوادث تلخ بعد از رحلت پیامبر -رخ داده است ، باشد    ) آله و سلم    

و او را با زیارتهایى که وارد شده یا با زیارتى که خود با یارى      .  بوده است    ناشى از وفات او   ) سلم  

بهتر است در زیارتنامه اى که خود مى سازد این سخن آن            . خداوند مى سازد، او را زیارت نماید      

و خجالت خـود    )). زندگى و مرگ او هر دو براى پیروان او نیکوست           : ((حضرت را نیز بیاورد که      

مى رسد، اظهار   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        ( بدى که از گناهان او به آن حضرت          را از خبرهاى  

سپس به مهمترین مصیبتهایى که بر دختر عزیز و پـاره جگـر و بـر خـود او، جانـشین ،                      . نماید

اى رسول خدا چه حـالى بـه تـو          : خانواده ، فرزندان و دودمانش وارد آمده ، اشاره نماید و بگوید           

وا ابتـاه   ((ر مى دیدى سرور تمام زنان جهان را که گریه کرده ، تو را خوانـده ،                  دست مى داد اگ   

مى گفت و یارى مى خواست و براى اسالم و براى خود که به عزاى پسرش نشسته حیـران و       )) 

. چه حالى پیدا مى کردى اگر او را بین در و دیـوار مـى دیـدى    . سرگردان بود، یارى مى طلبید    

دى اگر در حالى که پهلویش سیاه و دنده اش شکسته بود او را مى دیدى                چه حالى پیدا مى کر    

جان من در زندان آه انـدوهبار مـن         : ((چه حالى پیدا مى کردى اگر مى شنیدى که مى گفت            . 

بعد از تو خیرى در زندگى نیـست و گریـه ام فقـط از       ! کاش با آه ها جانم بیرون مى آمد       . است  
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واى از مرگ پـسر محبـوب       ! واى از داغ تو، پدرم      ) 7!))(ى شود ترس این است که زندگیم طوالن     

اکنـون او را    ! اى بهترین مردمـان     . تو، ابى الحسن مورد اعتماد و پدر نوه هایت حسن و حسین             

و چه حـالى پیـدا مـى کـردى ، اگـر مـى       . در اسارت مى کشند؛ همانگونه که شتر را مى کشند 

هاى خود شکایت مى نمود، تو را صدا مى زد و یـارى             شنیدى که ناله مى کرد، از اندوه و مصیبت        

و معتقدم که شکایت دخترت را مى شنیدى و مى دیدى که چه رفتارى با نزدیکـان        . مى طلبید 

و دودمان تو مى شود و مى توانم تصور کنم چه حالى از دیدن و شنیدن آن به تـو دسـت مـى                        

، بهترین پاداشـى را کـه خداونـد بـه           خداوند بخاطر این مصیبتهاى بزرگ و وقایع دردناك         . داد

و چگونه خداوند چنین پاداشى به تو ندهد        .  مى دهد به تو عنایت فرماید        پیامبرى بخاطر امتش    

که اگر صبر تو در راه خدا و به کمک او نبود و امتت را بخاطر این ظلمتها نفرین مـى نمـودى ،               

  .تمام جهانیان از این جرائم نابود مى شدند

را زیارت نماید که شـهادت او نیـز در همـین    ) علیه السالم (ابى محمد حسن مجتبى آنگاه امام  

بـر  . و مظلومیت او که دل را پاره پاره مى کند و اندوهها را بر مى انگیزاند، بیـاد آورد                  . روز است   

  . را لعنت نماید- لعنت خدا بر او -او درود فرستاده و کشنده او معاویه پسر ابى سفیان 

   مراقبات ماه ربیع االول:فصل سوم 

  )صلى اهللا علیه و آله و سلم (نعمت میالد پیامبر اکرم 

این ماه همانگونه که از اسم آن پیداست بهار ماه ها مى باشد؛ بجهت اینکه آثار رحمت خداونـد                   

در این ماه ذخایر برکات خداوند و نورهاى زیبایى او بر زمین فرود آمده است               . در آن هویداست    

در این ماه است و مى تـوان ادعـا کـرد از             ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (میالد رسول خدا    زیرا  . 

 زمین رحمتى مانند آن بر زمین فرود نیامده است زیرا برترى این رحمت بر سـایر              اول آفرینش   

و همـانطور کـه او دانـاترین    . رحمتهاى الهى مانند برترى رسول خدا بر سـایر مخلوقـات اسـت            
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داوند و برترین آنها و سرورشان و نزدیکترین آنها به خداوند و فرمانبردارترین آنها از               مخلوقات خ 

و گویا روزى اسـت کـه   . او و محبوبترینشان نزد او مى باشد، این روز نیز برتر از سایر روزهاست        

کاملترین هدیه ها، بزرگترین بخششها، شاملترین رحمتهـا، برتـرین برکتهـا، زیبـاترین نورهـا و                 

  .فى ترین اسرار در آن پى ریزى شده است مخ

را قبـول داشـته و    ) صلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم           (پس بر انسان مسلمان که برترى رسول خدا         

مراقب رفتار با موالیش مى باشد واجب است این روز را بگونه اى وصف ناپذیر برتر از هر وقت و                    

ل و برتریها بر این امت فـرود آمـد؛          چون در مثل چنین روزى سرچشمه فضای      . روز دیگرى بداند  

صلى اهللا علیه و آلـه و  (تمام برکتهاى نبوت و امامت و کتاب و شریعت فقط با وجود رسول خدا         

و زمانى که با عقل و شـرع برتـرى ایـن            . آشکار شد که ابتداى آن در این روز مبارك بود         ) سلم  

 در شکرگزارى این نعمت بزرگ      روز ثابت شد، بر مسلمان مراقب واجب است با تمام تالش خود           

کوشش و سعى کند که این رحمت وسیع را توسعه داده و این روز را بزرگترین عید خود بداند؛                   

  .با طاعات تام و تمام به خداوند نزدیک شده و با توسالت کامل به رسول خدا توسل پیدا کند

اى نیکو و اطاعتهاى گرانقـدر و       از مراقبات این روز، این است که تمام ماه را در این روز با تالشه              

  .بزرگ ، بزرگ داشته و با پروردگار خود در مورد این نعمت بزرگ مناجات نماید

و بدان اگر تو عبادت انس و جن را انجام داده و اخالص پیامبران را داشته باشـى بـاز هـم نمـى      

نیـز از نعمتهـاى   البته نه باین جهـت کـه ایـن اعمـال      . توانى واقعا شکر این نعمت را بجا آورى         

  .بلکه بخاطر بزرگى نعمت ، کسى توان شکر آن را ندارد. اوست و شکر دیگرى را واجب مى کند

پس بحکم عقل واجب است بعد از درك ناتوانى ، باندازه توان شـکر آن را بجـا آورى و خداونـد                      

قبـول مـى    نیز شکر خالصانه تو را با فضل خود مى پذیرد که خداوند با تشکر زیاد عمل کـم را                    

  .کند
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ولى مهم ، داشتن حالت قلبى مناسب در این عید بـزرگ و شرمـسار بـودن از عجـز و کوتـاهى                       

است ؛ و نیز انجام اعمالى که انسان را از غفلت و تلف کردن وقت خارج نماید؛ نیـز تـالش زیـاد         

براى بدست آوردن صدق اخالص همراه با شرمسارى ؛ و مهم دانستن ایـن روز بمقـدار اهمیـت                   

  .واقعى آن ؛ گرچه در بجا آوردن حق شکر آن ناتوان بوده یا کوتاهى کرده باشى 

خالصه ، بنده باید تمام توان خود را در انجام عبادات قلبى از قبیل شـناخت ، یـادآورى ، شـکر               

زیرا شرع گرچه در عبادات بدنى خواهان میانه روى بوده نه زحمت زیاد، ولـى در                . بکار گیرد ... و

قلبى مثل شناخت ، ذکر و شکر و لطیف نمودن قلب با شناخت و صفات پسندیده اى       عبادتهاى  

تا به جایى برسد که امام صادق دربـاره        . که در پى آن مى آید، بکار بردن تمام توان را مى طلبد            

اگر دل او بمقدار یک چشم بهم زدن خدا را فراموش نماید از شوق او مـى                 : ((عارف مى فرمایند  

 که پرده هاى اوهام و حجابهاى تاریکى از جلو او برداشته شده و نورهاى زیبایى                میرد و هنگامى  

صفات و نشانه هاى عظمت و بزرگى خداوند در قلب او جلوه گر شود و نور بـسیار درخـشانى را                     

ببیند، ممکن نیست اشتباه یا غفلت نماید؛ و حاالت قلب او با جلوه گریهـاى مخـصوص صـفات                   

 و  و خداوند بزرگ عهـده دار ریاضـت دل او بـا تـرس          . گرگون مى شود  جمال و جالل خداوند د    

امیدوارى از این راه مى شود تا زمانى که او را در جایگاه راستى و در پناه خود وارد کنـد و او را                        

  .))در بهشت بهتر، بهشت نور همراه با پیامبران و شهدا و نیکوکاران سکونت دهد

  

  ماهمهمترین اعمال این : فصل چهارم 

  

  دعاى اول ماه و توسل

از مهمترین اعمال این ماه ، دعا کردن در اول این ماه با دعاهایى که روایـت شـده اسـت ، مـى                

باشد؛ و نیز دعاهایى که براى ورود به این منزل از منازل سفر به سوى پروردگار مناسب بـوده و                  
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ل مناسـب در تمـام مـاه و    در پى آن ، براى پیدا کـردن حـا      . دعاهایى که حال او اقتضا مى کند      

 آن به نگهبان آن روز که از ائمه مى باشد، توسل جـسته و شـفاعت ، دعـا و                     روزهاى مخصوص   

  .درخواست توفیق آنان از خدا براى خود را بخواهد

  روز هشتم

پس مراقـب واجـب اسـت در ایـن روز           . روایت شده وفات امام حسن عسکرى در این روز است           

 در نظر گرفتن این مطلب که صاحب مـصیبت حجـت عـصر و امـام            اندوهگین باشد بخصوص با   

 مى باشـد بایـد آن امـام         - جان جهانیان فداى او، و رحمت خدا بر او و بر پدرانش باد               -زمانش  

علیه الـسالم   (را با هر زیارتى که به ذهنش مى رسد زیارت نموده و به امام زمان                ) علیه السالم   (

تـشکر نمـوده و   ) علیـه الـسالم   (خاطر جانشینى امـام زمـان   سپس از خداوند ب  . تسلیت بگوید ) 

بخاطر غیبت و دسترسى نداشتن به آن حضرت متاءثر شده و زمان ظهور و فوائـد نورهـاى او و                    

  .خیر و برکت آن را در ذهن مجسم نماید

  روز نهم

الى در روایت گرانقدرى آمده است که این روز، روز نابودى دشمن خدا بوده و این روز و خوشـح                 

 مـى  - رحمت خـدا بـر جمیـع آنـان بـاد      -در آن فضیلت داشته و روز شادى پیروان آل محمد       

البته سایر روایات ایـن  . و در میان شیعیان نیز این روز به همین مطلب مشهور شده است      . باشد

و با وجود ایـن     . روایت را تایید نمى کند، ولى ممکن است بخاطر تقیه وقت را تغییر داده باشند              

  .تمال ، دور نیست این دو وقت بگونه اى با هم منطبق باشنداح

شادى خـود را در ایـن   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم    (بهر صورت سزاوار است دوستان آل محمد        

روز بخاطر نابودى دشمن خدا آشکار کنند؛ اگر چه فقط به خاطر عمل به این روایت باشد و بـه                  

  .اشندنابودى او در این روز یقین نداشته ب
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ولى با توجه به این که شادى براى از بین رفتن دشـمنان فقـط برازنـده دوسـتان و عالقمنـدان          

بنابراین کسى که کارهاى او با دوستى و عالقه با اهل بیت سازگارى ندارد، سـزاوار اسـت     . است  

بهمراه شادى نمودن ، بخاطر کوتاهى در انجام آداب و رسوم دوستى شـرمگین باشـد؛ و دسـت                   

در شادى براى نابودى دشمن خدا و دشمن دوستان او کارهاى حرام را انجام نداده و شـبیه                  کم  

زیرا مخالفت ضد دوست داشتن است و این مخالفت با خـدا و ایـن ضـدیت        . دشمنان خدا نشود  

  .آشکار، برخالف شادى بر نابودى دشمن مولى است 

  روز دهم

مى باشـد  ) علیه السالم (با حضرت خدیجه ) سلم صلى اهللا علیه و آله و       (روز ازدواج پیامبر خدا     

و بر شیعیان الزم است بخاطر تاءثیر این ازدواج مبارك و فرخنده در خوبیها و سعادتها و انتـشار   

  .نورهاى درخشان و پاك آنرا بزرگ بدارند

  روز هفدهم

بعـضى از   به گوشه اى از فضایل این روز اشاره کردیم ولى بد نیست باز هم به طور اختـصار بـه                     

و ) علـیهم الـسالم     (هیچکدام از شـیعیان بلکـه بیـشتر پیـامبران           : مطالب گذشته اشاره نمائیم     

. را بفهمند ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (دوستان خدا نمى توانند حقیقت فضیلتهاى رسول خدا         

ى روایات زیادى بدین مضمون وارد شده است که هر پیامبرى توانایى رسیدن به برخـى مقامهـا               

را ندارد مگر اینکه رسول باشد چه رسد به فضایل          ) علیه السالم   (اهل بیت واال مقام آن حضرت       

و چگونه مى توانند مانند او باشند و حال آنکـه او برتـرین آفریـده شـدگان و                   . خود آن حضرت    

نزدیکترین آنها به خداوند و علت ایجاد پیامبران ، رسوالن ، فرشتگان نزدیـک بـه خـدا و تمـام                     

اوست عقل اول ، نور اول ، خلق اول ، اسم           . جهانیان و سرور مردمان و دانشمندترین آنان است         

  .اعظم ، حجاب اقرب ، طرف ممکن و واسطه فیض خداوند به تمام جهانیان 
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و هنگامى که فرض شود او علت ایجاد دنیا و علت جارى شدن نعمتهاى خداسـت ، نمـى تـوان              

همـه هـدایتها از او      . ت و فضایل او آن چنان که هست پى برد         گفت کسى بتواند به حقیقت صفا     

) صلى اهللا علیه و آله و سـلم  (بوده و او آموزگار فرشتگان و برانگیخته شده بر روحهاى پیامبران        

خـانواده و  . و کسى است که در کتاب خداوند از او به صاحب اخالق بـزرگ تعبیـر شـده اسـت                     

) علیه الـسالم    (اولین آنان امیرالمؤ منین     . ه شدگان هستند  دوازده جانشین او برترین همه آفرید     

بوده و آنان را یارى مى کرده و بطـور  ) علیهم السالم (است که که بطور پنهانى با تمام پیامبران  

است ) عج  (بوده است ؛ و آخرین آنها مهدى        ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (آشکار با رسول اکرم     

حق از اولین تا آخرین آنها را با او یارى کرده ، بـا او یکتـا پرسـتى را    که خداوند وعده داده اهل     

در زمین تکمیل کند و دین خود را در سراسر زمین بگستراند بطورى که دینى غیر از دین خدا                   

  .در روى زمین نباشد

کسى است کـه پیـامبران      . گشاینده و پایان دهنده است      ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (و پیامبر   

کتاب او گواه بـر تمـام کتـب و    . و کتابهاى آسمانى به پیامبرى او مژده داده اند   ) علیهم السالم   (

جانشین او سرور جانشینان و امت او برترین امتهـا و شـریعت او کـاملترین شـرایع و مـذهب او               

. او صاحب حوض و لواء حمد و صاحب وسیله و بزرگترین شفاعت اسـت               . بهترین مذاهب است    

و بزودى خداوند آنقدر بـه تـو عطـا خواهـد            : ((که این آیه درباره او نازل شده است         کسى است   

و کسى است که براى برتـرى دادن او و جانـشینانش بـر غیـر آنهـا، از                   .)) نمود که راضى شوى     

و کسى است که مبتالیان به بالهـا، مـسلمان و غیـر مـسلمان بـا                 . پیامبران پیمان گرفته شده     

و اوست رحمتـى بـراى جهانیـان و محبـوب پروردگـار             . ن او نجات مى یابند    توسل به او و خاندا    

  .جهانیان و هیچ فضیلتى به آن نمى رسد و آن مادر فضایل است 
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نزد خداوند، در کتابهـاى پیـامبران و بـر زبـان      ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (نامهاى آن حضرت    

، الحاشـر، رسـول رحمـت ، رسـول توبـه ،      محمد، احمد، الماحى ، العاقـب     : اولیاى او عبارتند از   

رسول امم ، المقتفى ، القثم ، شاهد بر انبیا و امم ، بشیر، نذیر، سـراج منیـر، ضـحوك ، قتـال ،              

متوکل ، فاتح ، امین ، خاتم ، مصطفى ، رسول و پیامبر امى ، حاد، مزمل ، مـدثر، کـریم ، نـور،      

  .عبد، رؤ وف ، رحیم ، طه ، یس ، منذر، مذکر

 عبـدالجبار، نـزد    نام او نزد بهشتیان ، عبدالکریم ، نزد اهل آتـش   : ابهاى اخبار آمده است     در کت 

اهل عرش عبدالحمید، نزد سایر مالئکـه ، عبدالحمیـد، نـزد سـایر پیـامبران عبـدالوهاب ، نـزد                     

شیاطین عبدالقهار، نزد جن عبدالرحیم ، در کوهها عبدالخالق ، در خشکى عبـدالقادر، در دریـا                 

لمهیمن ، نزد ماهیها عبدالقدوس ، نزد حیوانات سمى عبـدالغائب ، نـزد حیوانـات وحـشى                  عبدا

عبدالرزاق ، نزد درندگان عبدالسالم ، نزد بهایم عبدالمؤ من ، نزد پرندگان عبدالغفار، در تـورات                 

مود مود، در انجیل طاب طاب ، در صحف عاقب ، در زبور فاروق ، نزد خدا طـه و یـسین و نـزد              

  .ن محمد و کنیه او ابوالقاسم و جبرئیل با کنیه ابى ابراهیم به او سالم کردمؤ منی

و در بعـضى  )). مـن اول و آخـر هـستم       : ((فرموده اند ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (پیامبر اکرم   

منظور از تمام سوگندهایى که خداوند بـزرگ در کتـاب خـود      : ((روایتهاى معتبر آمده است که      

بد نیست روایتى نیز از طریق اهل سـنت دربـاره فـضیلت او و               .))  مى باشند    یاد کرده حضرتش    

) علیـه الـسالم     (زیرا بهتـرین گـواه بـر فـضایل علـى            . نقل نمایم   ) علیه السالم   (امیرالمؤ منین   

احمد حنبل در کتاب مسند خود و ابن ابـى          . روایاتى است که سنیها در این مورد نقل مى کنند         

 منهج التحقیق از ابن خالویه روایت نموده اند کـه او راویـان حـدیث را                 لیلى در کتاب فردوس و    

از رسول خدا شنیدم کـه      : ((شمرد تا به جابر بن عبداهللا انصارى رسید و آنگاه از او نقل کرد که                

خداوند، من ، على ، فاطمه ، حسن و حسین را از یک نـور آفریـد سـپس ایـن نـور را                        : فرمودند
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آنان نیـز  . پس از آن ما خدا را ستایش نمودیم . ا از این نور خارج شدندفشارى داده و شیعیان م 

خدا را ستایش نمودند؛ ما خدا را منزه دانستیم آنان نیز خدا را منزه دانـستند، مـا ال الـه اال اهللا                       

گفتیم ، آنان نیز ال اله اال اهللا گفتند؛ خداوند را تمجیـد نمـودیم شـیعیان مـا نیـز او را تمجیـد                         

 خداوند آسمانها و زمـین و         سپس  . خداوند را یگانه دانستیم شیعیان ما نیز چنین کردند        . کردند

فرشتگان را آفرید که تا صد سال تسبیح و تقدیس را نمى شناختند ما تسبیح گفتیم بدنبال مـا       

ایـن  ... شیعیان ما تسبیح گفتند و سپس مالئکه تسبیح گفتند و همچنین در مورد غیر تـسبیح     

تسبیح ، تهلیل و تکبیر را به شـیعیان  ) علیهم السالم (ح مى کند که پیامبر و آل او        روایت تصری 

خود یاد داده و شیعیان آنها نیز به مالئکه آموختند بهمین جهت شـیعیان آنهـا از مالئکـه برتـر               

  .مى باشند

ود و بـدون  ولى از راه تاءمل و اندیشه خ. این فضایل را با استفاده از آیات و روایات اثبات کردیم  

ما مى بینیم کـه در چنـد سـال          : کمک گرفتن از شرع نیز مى توانیم فضایل او را اثبات نماییم             

 علـومى از جانـب او گـسترش    -کم در حالى که مشغله هاى فراوانى داشت و مشغول جهاد بود          

ـ . پیدا نمود که حتى کمتر از یک صدم آن علوم نیز از جانب همه انبیاء گسترش پیدا ننمود                ن ای

و نیـز نامهـاى     . علوم در زمینه تربیت روح ، قلب و جسم و سایر رشته هاى علم و حکمـت بـود                  

و امثال این   . خداوند متعال و صفات و نعمتهاى باطنى او و فضایل انبیاء را براى مردم بیان نمود               

کارهاى خارق العاده ، قویترین معجزات بـراى اثبـات پیـامبرى و نبـوت بـوده و ایـن معجـزات                      

باین جهت که فقط تعداد انگشت شمارى فرق سحر و معجزه           . متر از شکافتن ماه مى باشد     محک

را مى دانند و ممکن است بگویند شکافتن ماه سحر است نـه معجـزه ؛ ولـى معجزاتـى کـه مـا                        

  .گفتیم شباهتى به سحر، شعبده و غیره ندارد
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ـ                ب را بفهمـد و از ایـن راه        و انسان خود مى تواند از این خالصه اى که گفتیم تفصیل ایـن مطال

گوشه اى از شرافت پیامبر خود را دریابد و آنگاه فضیلت این روز را درك نموده و بگونـه اى بـه                      

و عالوه بر درك فضیلت ایـن روز مقـدار منـت خداونـد را       . پیشواز آن رود که شایسته آن است        

 از این منت تاءثیر مـى  بخاطر این میالد مبارك فهمیده و دل و عقل او آنگونه که شایسته است             

و سپس باید آثار این تاءثیر را در اعمال و حرکات خود آشکار نماید و نباید بگذارد عمل                   . پذیرد

زیرا عمل فقط از صفات قلب سرچـشمه گرفتـه و هـیچ عملـى از ایـن              . او قلبش را تکذیب کند    

  .قاعده مستثنى نیست 

  اعمال این روز

ال توسل به حامیان معصوم آن روز و سپردن عقل و قلـب و              از مهمترین اعمال در این روز او      -1(

تمامى وجود خود بوسیله آنان به خداوند متعال است ، با این هدف که توفیق در بهره منـدى از            

و اگر انسان در توکل و تسلیم خود راستگو باشد قطعـا توفیـق الهـى را                 . این روز نصیب او گردد    

بطور مفصل و زیارت امیرالمـؤ منـین        )  علیه و آله و سلم       صلى اهللا (زیارت پیامبر   . خواهد یافت   

  .در کتاب اقبال روایت شده است ) علیه السالم (

نیز از کارهاى مهم روزه داشتن این روز بخاطر شکرگزارى و بجا آوردن دو رکعت نمـاز مـى                   -2(

سـوره  و ده بـار  )) قـدر ((و ده بـار سـوره   )) فاتحـه  ((باشد که در هر رکعت آن یـک بـار سـوره         

  .مى خواند)) اخالص ((

  .سپس در مکان نماز خود نشسته و دعایى که روایت شده مى خواند

  حقیقت عید و آداب آن

و ) صلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم           (از کارهاى مهم در این روز رعایت آداب عید میالد پیامبر            -3(

و نیـز   . د بـشناسند  اظهار مراسم شرعى عیدهاى بزرگ است تا دیگران این روز را به عنـوان عیـ               
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باید دیگران را با عمل خود به چیزهایى که موافق با حقیقت عید است عـادت دهـیم همانگونـه           

زیرا عده اى نادان در این روز بـه لهـو و            . که شرع از ما خواسته نه آنگونه که مخالف شرع است            

  .لعب و حتى به کارهاى حرام مى پردازند

 و بدکاران بار عام مى دهد تا در پیشگاه او حـضور یافتـه ،     خداوند هنگام عید به همه نیکوکاران     

اظهار خضوع و خشوع نموده و مراسم بندگى را بجا آورند؛ و آمرزش گناهان ، جوائز و نامه هاى                   

بنابراین باید با تمام توان خود را بـراى حـضور در چنـین مجلـسى                . سلطنت و پادشاهى بگیرند   

 متناسب با خـود دارد، بایـد          سى لباس مخصوص و آرایش      و چون هر مجل   . آراسته و آماده نمود   

لباس اهل این مجلس ، تقـوى ، تاجـشان          . خود را مانند اهل آن مجلس آماده و آراسته نماییم           

معارف الهى و نظافت آنان پاکیزگى قلب از بیاد غیر خدا بودن و عطرشان ذکر خدا و صلوات بـر            

  .رسول خدا و آل پاك او مى باشد

مجلس پاکیزگان وارد شوى و قلب تو آلوده به یاد دنیا و بدنت برهنه از لباس تقـوى و                   مبادا در   

سرت بدون عمامه مراقبت باشد و از تو بوى بد آلودگیهاى دوستى دنیا استـشمام شـود؛ اعمـال     

بدت باعث فاسد شدن اخالقت شده ، سرت خـالى از عقـل معرفـت ، قلبـت خـالى از ایمـان و                        

 حرامهاى الهى دردمند، زبانت از گفتن در رضاى خدا الل ، گوش تو از               چشمت به خاطر نگاه به    

شنیدن ذکر خدا کر، دست تو بخاطر بخل از جـود و سـخاوت و انفـاق در راه خـدا، بـسته و از                          

و ... جهاد در راه خدا باز مانده ، شکمت از مال حرام و چیزهایى که خدا حرام نموده پر، فرج تـو               

زیـرا اگـر در     . اى دوستان خدا و رفتن به خانـه هـاى خـدا لنـگ باشـد               پاى تو از برآوردن نیازه    

مجالس پاکان حاضر شوى ، بخاطر پلیـدى لبـاس اراذل و زشـتى ایـن آفـات و بـدحالى رسـوا                       

اى : پس بخاطر وجود شریف و عزیز خود اندکى تاءمل کرده و به خود خطاب کـن             . خواهى شد 
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رمتهـاى الهـى و بخـاطر بیحـالى و کوتـاهى در      چرا با غفلتها و کوچک شمردن شعائر و ح   ! فقیر

  میدان مسابقه تحصیل کماالت از همانندهاى خود عقب مى افتى ؟

در روز عید فطـر بـه عـده اى کـه مـى              ((روایت شده است    ) علیه السالم   (از امام حسن مجتبى     

خداونـد عزوجـل مـاه      : خندیدند و بازى مى کردند نظر نمود، سپس به همراهـان خـود فرمـود              

ان را براى تمرین مسابقه خلق خود قرار داد که در آن با اطاعت و کسب خشنودى او با هم            رمض

. عده اى پیشى گرفته و رستگار شدند و عـده اى عقـب مانـده و بـدبخت شـدند                . مسابقه بدهند 

شگفتا در روزى که نیکوکاران پاداش دیده و کوتاهى کنندگان زیان مى بینند، عده اى مـشغول          

بخدا سوگند اگر پرده ها فرو افتد، نیکوکار مـى اندیـشد کـه چـرا بیـشتر                  . ستندخنده و بازى ه   

و در روایـت دیگـرى در دنبالـه ایـن           ! عمل نیک انجام ندادم و بدکار مى گوید چرا بد میکـردم             

سایر آداب عید در دو     )) از شانه کردن مو و صاف کردن لباس باز مى مانند          : ((روایت آمده است    

  .دعید دیگر خواهد آم

و از مهمترین اعمال مهم این است که روز خود را با سـالم بـه حامیـان و نگهبانـان روز بـه                       -4(

و اگر آن روز در نگهبانى      . پایان رسانده و به درگاه آنان جهت شفاعت و اصالح حال تضرع نماید            

. ایـد نباشد، باز هم اعمال خود را به آن حـضرت تـسلیم نم            ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (پیامبر  

زیرا او بر جانشینان معصوم خود مقدم است ؛ ولى همراه با شرمسارى و خجالـت از کوتـاهى در                  

زیرا ایـن کـار اثـر       . اداى حق شکر نعمت و همراه با لطیف نمودن گفتار و الفاظ تضرع و ابتهال                

ن و نازل شدن خیر از معد     ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (زیادى در رسیدن اعمال به آن حضرت        

سپس به نگهبان آن روز براى شفاعت خود به درگاه آن عزیز توجـه کـرده و                 . فضل خداوند دارد  

درخواست نما که اعمـال تـو را بـه درگـاه مقـدس              ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از پیامبر اکرم    

حضرت حق عرضه نموده و از خداوند بخواهد گناهان تو را بخشیده ، آنها را تبدیل به چند برابر                   
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خوبى نموده و آنگاه با رضایت از تو اعمالت را بپذیرد؛ که خداى متعال هر چه بخواهد مى تواند                   

نیز از او بخواه در آینده توفیقات تو را براى کوشش در خدمت             . انجام بدهد و دیگران نمى توانند     

کـم عقـل    زیـرا بح  . به خداى بزرگ و وفادارى به رسول واال مقام و آل بلند مرتبه او زیاد نمایـد                

وفاى به سادات و محبوبان خدا حقوق بزرگى را بر ما واجب مى نماید و اگر بخواهیم به بزرگـان         

  خود و محبوبان خدا در زمان غیبت آنان وفادار بمانیم ، باید حقوق زیادى را ادا نماییم 

  مراقبات ماه ربیع االخر: فصل پنجم 

  دعاى اول ماه

ر جمیع ماههـا گفتـیم ، دعـا در اول آن اسـت ؛ بخـصوص      از مهمترین اعمال این ماه چنانچه د 

  .دعاى بلند مرتبه و گرانقدرى که در اول آن روایت شده است 

  دهم ربیع االخر

مـى باشـد و   ) علیه الـسالم  (روایت شده ، این روز روز والدت موال و امام ما امام حسن عسکرى   

صـلى  (راقبت روز والدت رسول اکـرم       شبیه به م  ) علیهم السالم   (مراقبت از روزهاى والدت ائمه      

زیرا ایـن روزهـا نیـز ماننـد آن روز مراسـم سـرور، شـکرگزارى و        . است  ) اهللا علیه و آله و سلم       

و امـا خـصوصیتى     . بزرگداشت با اعمال قلبى و بدنى دارند؛ گر چه روز والدت حق خاصـى دارد              

 - جان جهانیان فداى او باد       -ما  که این روز دارد این است که مولود این روز پدر بالواسطه امام              

تهنیـت  ) علیـه الـسالم     (بنابراین سزاوار است شیعیان با امورى مناسب به امام زمـان            . مى باشد 

و نیز بخواهند کـه سـفارش    . گفته و حاجات خود را از کسى که در این روز متولد شده بخواهند             

ر داده و او را از بخشـشها و         او را به امـام زمـانش نمـوده تـا او را مـورد نظـر و لطـف خـود قـرا                       

  .بزرگواریهاى خود بهره مند نماید

  در حوایج مختلف) علیهم السالم (خصوصیتهاى معصومین 
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. خـصوصیتى بـراى بـرآورده شـدن حاجـات اخـروى دارد            ) علیـه الـسالم     (امام حسن عسکرى    

میع حوائج  گر چه هر کدام از آنان وسیله اى براى بندگان خدا در ج            ) علیهم السالم   (معصومین  

 چنانچـه دعـاى     -مى باشند ولى هر کدام خصوصیتى براى بعـضى از حاجتهـا دارا مـى باشـند                  

 رسول خدا و دختر بزرگوارش و امام حسن و امـام حـسین              -توسل شاهدى بر این مطلب است       

. در حاجتهاى به بدست آوردن طاعت خدا و خوشـنودى او خـصوصیتى دارنـد              ) علیهم السالم   (

خصوصیتى در مـورد انتقـام از دشـمنان و برطـرف نمـودن ظلـم                ) علیه السالم   (امیرالمؤ منین   

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

خـصوصیتى در کمـک   ) علیـه الـسالم   (و امام صادق ) علیه السالم (امام باقر   . هاى شیطان دارد  

خصوصیتى در مـورد سـالمتى کامـل از         ) علیه السالم   (امام کاظم   . ندگرفتن در مورد آخرت دار    

خصوصیتى در مـورد    ) علیه السالم   (امام رضا   . بیماریها و دردهایى که مردم از آن گریزانند دارد        

امـام  . ترسهاى مسافرت در دریا و خشکى و زمینهاى بى آب و علف و بدون آبادى و سکنه دارد                 

ى در مورد توسعه روزى و بى نیاز شدن از آنچـه در دسـت مـردم    خصوصیت) علیه السالم (جواد  

  .است دارد

خصوصیتى در مورد قضاى نافله ها و احسان به برادران مؤ مـن و بـه                ) علیه السالم   (امام هادى   

خصوصیتى در کمک   ) علیه السالم   (امام حسن عسکرى    . کمال رسیدن طاعتهاى پروردگار دارد    

امام عصر ما، پناهگاه ، امید و حافظ ما، نور ما و زندگى مـا، امـام                 و  . نمودن در مورد آخرت دارد    

جامع تمام خصوصیات مذکوره بوده و براى حاجات دیگر نیز توسل بـه او مناسـب    ) عج  (مهدى  

  .است 

و این روز را همانطور که سایر روزهاى شریف را به پایان مى رسانند ختم نموده و ماه را نیـز بـا                   

  .ا ختم مى نمایند و در ماههاى دیگر گفتیم به پایان برساندآنچه ماههاى دیگر ر
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  مراقبات ماه جمادى االولى: فصل ششم 

  .از کارهاى مهم دعا کردن بخصوص با دعاهایى که روایت شده است مى باشد

  پانزدهم ماه

د بنابراین شیعه بایـ   . در نیمه این ماه متولد گردیده است        ) علیه السالم   (روایت شده امام سجاد     

زیـرا مـردم بایـد    . این روز را با عمل بزرگ بدارد چنانچه قبال در مانند چنین روزهـایى گفتـیم                

. روزهاى والدت زمامداران خود را بزرگ داشته و آداب و تکالیفى را در این مورد رعایت نماینـد                 

دار دنیـا  و کدام زمامدارى سزاوارتر از این زمامداران است که او را بزرگ بدارند؛ کسانى که زمامـ  

عالوه بر این ، زمامداران غاصبانه حکومت مى نمایند ولى زمامدارى اینان از             . و آخرت مى باشند   

و نیـز کـدام     . طرف بزرگترین زمامداران و حضرت حق به آنان داده شـده و سـزاوار آن هـستند                

 مانند  زمامدارى براى اداره مردم خود رنجهائى را تحمل نمود که آنان تحمل نمودند و کدامشان              

آنان با مردم مواسات نموده و حتى به خاطر نجات و هدایت مردم شـهادت را انتخـاب کردنـد و             

بنـابراین بانـدازه خدماتـشان تکلیـف        . کدام زمامدارى تا این حد براى مردم سودمند بوده است           

  .داریم این روزها را بزرگ بداریم 

پایان مـى رسـاند، خـتم کنـد چنانچـه      روز خود را نیز به همان طریقى که روزهاى شریف را به        

و ماه خود را نیز همانگونه که ماههاى دیگر را ختم مى نمود به پایـان                . چند بار به آن اشاره شد     

  .برساند چنانچه قبال نیز اشاره شد

  مراقبات ماه جمادى االخر: فصل هفتم 

  .ى باشد م- بخصوص با دعاى روایت شده -از کارهاى مهم در این ماه نیز دعا نمودن 

  )علیها السالم (سوم جمادى الثانى ، شهادت حضرت زهرا 
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وفات یافته اند بلکه صحیح این است که        ) علیها السالم   (در روز سوم این ماه سرور بانوان جهان         

مى باشد؛ کـه مظلـوم و در حـالى کـه حـق او               ) علیها السالم   (این روز روز شهادت آن حضرت       

راین الزم است که شیعیان وفادار این روز را از روزهاى انـدوه و              بناب. غصب شده بود از دنیا رفت       

دومـین روز مـصیبت   ) علیها الـسالم  (زیرا این روز براى بستگان آن حضرت       . مصیبت قرار دهند  

بعـد  ) علیه السالم (و امیرالمؤ منین . بود) صلى اهللا علیه و آله و سلم    (بعد از رحلت رسول اکرم      

هیچ روزى را مصیبت بـارتر و نـاگوارتر از ایـن    ) هللا علیه و آله و سلم صلى ا(از وفات رسول خدا     

سـخت  ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم         (از دست دادن او باندازه اى براى امیرالمؤ منین          . روز ندید 

جان مـن   : ((بود که بر او نوحه خوانده ، گریه کرده و از جدایى او شکایت مى نمود و مى فرمود                  

بعد از تو خیرى در زندگى      . کاش جانم با آه ها خارج مى گردید       . بار من است    در زندان آه اندوه   

از دسـت دادن    : ((و نیز مى فرمود   )) نیست و گریه ام از ترس این است که زندگیم طوالنى شود           

فاطمه بعد از احمد دلیل بر این است که هیچ دوسـتى جاویـدان نمـى مانـد و چگونـه زنـدگى                       

. فقدان آنان بجانت سوگند، این چیزى است کـه اصـال امکـان نـدارد              گوارایت خواهد بود بعد از      

  .))انسان مى خواهد دوستش نمیرد ولى این محال است 

. چنین سخنانى بگویـد   ) علیه السالم   (این مطلب ساده اى نیست که کسى مانند امیرالمؤ منین           

و فـضل او    ) السالم  علیها  (عقل از درك این کلمات ناتوان بوده و این سخنان عظمت مقام زهرا              

 با توجه به این که در صـبر ماننـد کـوه             -زیرا اندوه او در این مصیبت       . را نزد خداوند مى رساند    

بلندى بود که طوفانها او را حرکت نمى داد و هیچ چیزى او را در هم نمى شکـست سـیل از او                       

فـضیلت فاطمـه    و اگـر    .  از عجیب ترین عجایب است       -جارى شده و پرنده اى به او نمى رسید          

در باالترین درجه اى نبود که جزع نمودن براى او کار نیکویى بـود بهـیچ وجـه                  ) علیها السالم   (

  .دیده نمى شد) علیه السالم (این جزع فراوان از امیرالمؤ منین 



http://www.ensanekamel.ir

بهر صورت شیعیان در اظهار حزن و اندوه و اقامه مجالس سوگوارى در روز وفات آن حـضرت و                   

زیرا او محبـوب  . را سرمشق خود قرار دهند) علیه السالم   (اید امیرالمؤ منین    ذکر مصیبتهاى او ب   

و . و یگانه پدرش بود و طورى با او رفتار مى کرد کـه بـا هـیچکس چنـین رفتـارى را نداشـت                         

درباره او را روایت    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (شیعیان و مخالفین آنان فرمایش حضرت رسول        

کسى که او را اذیت نماید مرا اذیت کرده است          . فاطمه پاره تن من است      : ((نموده اند که فرمود   

بعد از اعتراف گرفتن از خلیفه اول و دوم به این که آنها این حدیث               ) علیها السالم   (و فاطمه   .)) 

شنیده اند، به ایـن حـدیث بـر علیـه آن دو اسـتدالل               ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (را از پیامبر    

شاهد باش که   ! خداوندا: ر حالیکه دستهایش را بلند کرده بود به خداوند عرضه داشت            و د . نمود

سفارش نمود که خـاك سـپارى و قبـر او را از         ) علیه السالم   (و به على    . این دو مرا اذیت کردند    

  .این دو پنهان کند

اى اثبـات  این اعمال و همچنین سفارش او، جهاد در راه خدا و یارى دین حق و بهترین دلیل بر          

زیرا مخفى نگهداشتن دفن و قبر او مطلب سـؤ          . مذهب شیعه و باطل نمودن مذهب عامه است         

ال انگیزى است که وقتى از علت آن سؤ ال شـده و معلـوم شـود بـه خـاطر وصـیت او مخفـى                          

نگهداشته شده است ، مانند آفتاب در وسط آسمان معلوم مى شود که او در حالى از دنیا رفـت                    

دو خشمگین بوده و مولى و پدر خود را در حالى دیـدار نمـود کـه از دسـت ایـن دو                       که بر این    

و این مطلب براى این دو رسوایى بزرگى اسـت کـه بـاالتر از آن تـصور نمـى شـود؛                      . شاکى بود 

بگو از شما پاداشـى نمـى خـواهم مگـر     : ((بخصوص با مالحظه آیات شریفه قرآن که مى فرماید    

هر پاداشى که از شما بخواهم بنفع خـود     (( تاءکید این حکم با آیه       و) 8.))(دوستى نزدیکان من    

از دنیا رحلت کرد در حالى کـه در روى          ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (و رسول خدا    .)) شماست  

و هیچ عاقلى شک نمى کند، کسى که        . به او نزدیکتر نبود   ) علیها السالم   (زمین کسى از فاطمه     
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در پاداش رسالت خیانت نماید شایسته نیـست کـه          ) ه و آله و سلم      صلى اهللا علی  (به رسول خدا    

تکیه زند و کسى که مالحظه رسـول        ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (بر مسند خالفت رسول خدا      

را در مـورد نزدیکـان آن حـضرت ننمایـد چگونـه در مـورد غیـر                  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

کسى که به دختر او ظلم کند چگونه در میان امـت او بـه       و  . نزدیکان مالحظه او را خواهد نمود     

این چیزى است که عالم و جاهل آن را مى داننـد بخـصوص کـه آیـه                  . عدالت رفتار خواهد کرد   

علیهـا  (تطهیر باتفاق شیعه و مفسرین برجسته اهل سنت و علماى آنـان دربـاره حـضرت زهـرا                   

ه صریح قرآن طهارت او را اعـالم و دوسـتى او            بنابراین بعد از اینکه آی    . نازل شده است    ) السالم  

را واجب کرد، اگر کسى به او ظلم نماید و حق او را غصب کند نمى تواند اذیت و آزار خود را به                    

  .طریق شرعى صحیحى توجیه نماید

اى اهل عالم گریه کنید بر این جنایت بزرگ که نسبت به رسول بزرگوار و پیامبرى که رحمـت                   

حـق او را غـصب ، مهریـه او را           !  و در حق پاره تن و دختر پاك او انجام دادند           براى جهانیان بود  

بـه صـورت او سـیلى زدنـد و جنـین او را در حالیکـه                ! گرفته و او را از ارث پدر محروم ساختند        

و براى آتـش    . هنوز تر و تازه بود سقط کردند      ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (کفنهاى رسول خدا    

تش طلبیدند همان درى که مدتى طوالنى مالئکه مقرب خدا پـشت آن توقـف    زدن در خانه او آ    

  .مى کردند تا به آنها اذن دخول داده شود

بهر صورت سزاوار است شیعه آن حضرت را در این روز بگونه اى زیارت نموده و بر او صـلوات و                     

علیهـا  (داى فاطمـه    بوده ، خ  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (درود فرستند که مایه رضایت پیامبر       

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

  شب نوزدهم
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. به آن حضرت مى باشـد ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (این شب ابتداى حامله شدن مادر پیامبر        

، حـق بزرگداشـت آن را از        )صلى اهللا علیه و آله و سلم        (و مراقب و ادا کننده حقوق رسول خدا         

زیرا این شب کلیـد  . گفتیم ، خواهد دانست ) صلى اهللا علیه و آله و سلم     ( پیامبر   آنچه در میالد  

سعادت روز میالد آن حضرت بلکه مقام اجمال آن مى باشد؛ چنانچه میالد او یکى از کلیـدهاى              

و بنده مراقب جمیع بهره هاى خود را از این مراقبت مى بـرد    . روز مبعث و مقامات آن مى باشد      

زیـرا انـسان عاقـل هـیچ سـعادتى را کـه در              . ت هیچ خیرى را از دست نمى دهد       و بخاطر کسال  

  .دست باشد از دست نمى دهد

  )علیها السالم (روز بیستم ، میالد حضرت زهرا 

. مـى باشـد   ) علیهـا الـسالم     (روز میالد فاطمه زهرا     ) رحمۀ اهللا   (این روز بنابر روایت شیخ مفید       

علیهـا  (د از بعثت در روز بیستم ایـن مـاه حـضرت زهـرا               دو سال بع  : ((شیخ مفید فرموده است     

سرور مؤ منین در آن تازه شـده و روزه آن روز و خیـرات و صـدقات          . متولد شده است    ) السالم  

  .))در آن مستحب مى باشد

   )علیها السالم(فضایل حضرت فاطمه 

در پیـشگاه   ) م  علیهـا الـسال   (مقدار بزرگداشت این روز بمقدار بزرگى صاحب آن بوده و فاطمـه             

در روایات صحیح آمده اسـت کـه او         . خداوند متعال و فرشتگان و دوستان او بسیار بزرگ است           

سرور بانوان زمان خود بود و باین ترتیـب سـرورى او            ) علیها السالم   (سرور بانوان جهان و مریم      

نیز ثابـت مـى      - که قرآن بزرگ صداقت او را گواهى مى دهد           -) علیها السالم   (بر مریم راستگو    

بلکه عده اى از علماى بزرگ یقین به برتر بودن او از سایر پیامبران و رسـوالن دارنـد کـه                     . شود

از فضیلتهاى او که از روایات قطعـى        . مى باشد ) علیها السالم   (خود فضیلت روشنى براى فاطمه      

ت کـه  به دست مى آید و فاطمه در میان زنان عالم مخصوص به آن فضیلت مى باشـد ایـن اسـ        
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) صلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (مصحف بزرگ و گرانقدرى داشت که جبرئیل بعد از رسول خدا     

ایـن مـصحف نـزد فرزنـدان     . آن را نوشـت  ) علیه الـسالم  (آن را براى او آورده و امیرالمؤ منین      

معصوم او بود و علم آنچه گذشت و آنچه خواهد آمد و آنچه موجود است در او بـود؛ چنانچـه از                   

خالصه اینکه درباره فضایل او شیعه و غیـر شـیعه           . روایت شده است    ) علیه السالم   (مام صادق   ا

روایاتى نقل نموده اند که چندین مجلد کتاب بزرگ را پر مى کند و این مختـصر گنجـایش آن                    

و اگر فضیلتى بجـز شـفاعت او از دوسـتدارانش نبـود همـین فـضیلت در اثبـات حـق                      . را ندارد 

زیرا بعضى از حقوق ادا نمى شـود گـر   .  تولدش باندازه توان براى شیعه کافى بود  بزرگداشت او و  

  .چه کارى که براى اداء حق انجام شود کامل و تمام باشد

  اعمال مهم این روز

علیهـا  (از کارهاى مهم در این روز زیارت او، صلوات بر او، و لعنت کردن ظالمین به آن حـضرت    

  . را مانند امثال این روز به پایان مى رساندو سپس روز خود. است ) السالم 

  مراقبات ماه رجب: فصل هشتم 

  شرافت رجب

  :این ماه ماه بسیار شریفى است به این جهت که 

  . از ماههاى حرام مى باشد-1

 از اوقات دعا مى باشد و حتى در زمان جاهلیت به این مطلب مشهور بوده و مردم آن زمـان                     -2

  .در آن دعا کنندمنتظر این ماه بوده تا 

مى باشد؛ همانطور که در بعضى از روایـات آمـده   ) علیه السالم ( این ماه ، ماه امیرالمؤ منین   -3

و رمضان ماه خـداى تعـالى       ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (است چنانچه شعبان ، ماه رسول خدا        

  .مى باشد
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 .ن آن به عبادت شده است      شب اول آن یکى از چهار شبى است که تاءکید به زنده نگهداشت             -4

 درباره روز نیمه آن آمده است که محبوبترین روزها نزد خداونـد بـوده و زمـان انجـام عمـل               -5

  .است که بطور مفصل خواهد آمد)) استفتاح ((

  .مى باشد) صلى اهللا علیه و آله و سلم ( روز بیست و هفتم این ماه ، مبعث پیامبر اکرم -6

چیزى که از اول خلقت تـا کنـون ماننـد آن دیـده              . اوند است   روزى که زمان ظهور رحمت خد     

  .نشده است 

  .این گوشه اى از فضایل این ماه بود و ما توان فهم تمام فضایل این ماه شریف را نداریم 

  نداى ملک داعى و جواب آن

ر مى باشد کـه از پیـامب   )) ملَک داعى   ((یکى از مراقبتهاى مهم در این ماه به یاد داشتن حدیث            

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (پیامبر اکـرم    . روایت شده است    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

گفتـه مـى   )) داعـى  ((خداى متعال در آسمان هفتم فرشته اى را قرار داده اسـت کـه               : ((فرمود

خوشـا بحـال    : هنگامى که ماه رجب آمد، این فرشته در هر شب این ماه تا صبح مى گوید               . شود

همنـشین کـسى    : خداى متعال مى فرماید   . کنندگان خدا، خوشا بحال فرمانبرداران خدا     تسبیح  

هستم که با من همنشینى کنـد، فرمـانبردار کـسى هـستم کـه فرمـانبردارم باشـد و بخـشنده                      

هـر کـسى در     . ماه ماه من بنده بنده من و رحمت رحمت من اسـت             . خواهان بخشایش هستم    

بت مى کنم و هرکس از من بخواهد به او مـى دهـم و هـرکس از                  این ماه من را بخواند او را اجا       

این ماه را رشته اى بین خود و بندگانم قرار دادم کـه             . من هدایت بخواهد او را هدایت مى کنم         

  .))هرکس آن را بگیرد به من مى رسد

ن آیا عـاقالن تـوا    ! کجایند تالشگران   ! کجایند شکرگزاران   ! افسوس از کوتاهى ما در طاعت خدا      

کجایند عارفانى که مى دانند کسى      ! چرا جوابى نمى شنوم     ! فهم حق این نداى آسمانى را دارند      
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کجایند کسانى که اقرار به کوتاهى و عجز دارند که در جواب ایـن  ! توان شکر این نعمت را ندارد    

با اجابت کرده و یاریت مى کنیم درود و سالم بر تو اى منادى خداى زی              : منادى آسمانى بگویند  

و جلیل ، شاه شاهان ، مهربانترین مهربانان ، خداى بردبار و کریم ، رفیق دلـسوز، صـاحب عفـو          

بزرگ ، تبدیل کننده بدیهاى انسان به خوبیها، اینان بندگانى گناهکار و طغیانگر، پست و اسـیر                 

نى اى فرستاده بزرگ خدا مردگان بظاهر زنده را صدا مى کنى کـسا ! شهوتها و غفلتها مى باشند    

! چرا مردگان را صدا مى زنـى  ! که قلبهایشان مرده و عقلهایشان جدا و روحهایشان فاسده شده        

کسانى که صداى تو سودى به آنان نمى رساند مگر اینکه با نداى تو قلبهـا زنـده شـده ، عقلهـا                     

 و  بازگشته و روحها بیدار شود و درباره ارزش و بهاى گران این نداى آسمانى و بزرگى پروردگـار                 

آنان شایسته رانـدن و دور نمـودن و         . پستى نفس و سختى آزمایش و بدى حال خود بیندیشند         

لعنت و عذاب هستند؛ ولى وسعت رحمت پروردگار باعث این دعوت بزرگ شده است ، آن هـم                  

اکنون با واسـطه    . با این زبان و بیان لطیفى که باالتر از تصور انسان و خواسته و آرزوى او است                  

دن این نداى آسمانى و لطف بزرگ از خدا مى خواهیم ما را موفق به اجابت این دعوت و                   قرار دا 

  .کرامت بزرگ بدارد

با خوش آمدگوئى و کمال میل و جانفشانى نـداى تـو را اجابـت مـى                 ! اى وعده دهنده سعادت     

والى کنیم زیرا ما را به تسبیح کردن مالک کریم خود توجه دادى و ما را ترغیب به اطاعت از مـ         

زبـان حـال افـراد پـست        ! اى منـادى    . مهربان خود کردى و ما را به کرامت پروردگار رسـاندى            

پاسخت مى دهند که ما را بهره مند ساخته و بـزرگ داشـتى و دعـوت بـه بزرگتـرین سـعادتها          

خاك کجا و خـداى     ! پستى و فساد و کوچکى ما کجا و تسبیح و تمجید خدایمان کجا            . نمودى  

و اسیر در زنجیر کجا و منـزل آزادگـان          ! لوده به پلیدیها کجا و مجلس پاکان کجا       آ! خدایان کجا 

و حکمـت او مـا را   . کجا؟ ولى لطف پروردگار باعث شده تا به مـا اجـازه تـسبیح خـود را بدهـد                 
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چه رسوایى بزرگى اگر بعد از این بخشش بزرگ در تسبیح او            . مشرف به این تکلیف کرده است       

چه آقاى کریمى و چه بنده هاى پستى ، چه خداى           ! ارى او سستى کنیم     کوتاهى و در فرمانبرد   

  !بردبار و چه بندگان کم عقلى 

من همنشین کسى هـستم کـه بـا         ((با گوش دل شنیدیم آنچه را از پروردگار به ما رساندى که             

 در حالى که بزرگى این ابالغ هر زبانى را در عالم امکان و در تکلیف جواب               )) من همنشینى کند  

اگر هر کدام از مـشرف شـدگان بـه      . آن ، الل کرده و عاقالن از زیبایى این کرامت متحیر شدند           

این خطاب داراى بدن تمام جهانیان و روحهاى تمام صاحبان روح بودند و تمام آن را در جـواب        

و براى بزرگداشت این خطاب فدا مى کردند، چیزى از حقوق آنرا ادا نکرده و شکر حتى جزیـى                   

پس چرا انسان بیکاره پست از اجابت ایـن دعـوت غفلـت مـى        .  را نمى توانستند بجا آورند     از آن 

کند و در استفاده از این منزلت و مقام بزرگ کوتاهى مى کند و به ایـن هـم بـسنده ننمـوده و                        

بجاى تمجید و تسبیح خدا، کسى را تمجید مى کند که تمجیدش مستوجب آتش بـوده ، و بـه    

ه هاى نزدیک خدا و پیامبران ، در مجلسى که پروردگار جهانیـان حـضور               جاى همراهى با فرشت   

  .دارد، به قرین شدن با جن ها و شیطان ها در میان طبقات جهنم راضى مى شود

دیده اى که خالق مخلوق را براى همنشین خود بخواند ولى مخلـوق  ! عجیب تر از این دیده اى    

و انـس او را دوسـت دارد، بنـده از قبـول عنایـت او      اجابت نکند و در حالى که آقا مناجات بنده   

بله ، اى   : پس با تاءسف و اعتراف به غفلتهاى خود و با ناچارى جواب مى گوییم               ! خوددارى کند 

اگر توفیق تو نصیب ما شده و در این دعوت عنایت تـو شـامل   ! پروردگار و آقا و اى مالک و موال  

 چنانچه از کرم تو جز این انتظار نمـى رود   - برسانى   حال ما شود و با این دعوت ما را به کرامت          

 چه سعادت بزرگى که در این صورت به بـاالتر     -و از کمال و بخشش تو جز این انتظارى نیست           

در این حالت چه کنیم بـا ایـن تیـره    ! ولى واى بر ما اگر جز این باشد. از آرزوى خود مى رسیم  
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تـو را   . و هیچ خـدایى جـز تـو نیـست           : وییم  پس مى گ  ! روزى و مجازات دورى از رحمت حق        

خدایا به خود ستم کردیم و اگر مـا را نبخـشى و             . ماییم ستمگران   . تسبیح و تمجید مى کنیم      

بلکه بناچارى بیشتر جـسارت کـرده ، ذلـت و پـستى             . به ما رحم نکنى از زیانکاران خواهیم بود       

قسم به عزت   :  مى کنیم       کرده و عرض     خود را آشکار نموده ، با قسمهاى بزرگى نیز آنرا تاءکید          

حتما از دستورات تو سـرپیچى ، خـود را هـالك کـرده و بـر تـو مـى            ! و جاللت اى پروردگار ما    

شوریم و فاسد مى شویم ، اگر با توفیق خود ما را نگهدارى نکنى و با عنایت خود بر مـا خـوبى                       

  .زیرا توان و نیرویى نیست مگر با یارى تو. نکنى 

 با توفیق تو بیشتر گفته و با یارى تو در خواستن خود پافشارى مى کنیم و به جناب                   پس از این  

قدس تو که نه ، بلکه به حضرت رحمت و لطفت بخاطر جلب عطوفت آقاى خود و نـازل شـدن                     

و اى بخشنده ترین بخشندگان     ! اى کریمترین کریمان    : رحمت پروردگار خود عرضه مى داریم       

اى منادى ما را در این ماه بزرگ به کرم تـو دعـوت و               !  نامیده است    اى کسى که خود را لطف     ! 

ماه ماه من اسـت و بنـده        (به لطف و رحمتت اشاره و بزرگوارى و بزرگداشت تو را براى ما گفت               

بنابراین با این دعوت ما میهمانان دعوت شده تـو و درمانـدگان             ) بنده من و رحمت رحمت من       

  .درگاهت گردیدیم 

تى که دوست ندارى میهماندار از میهمان خود پذیرایى نکند؛ گر چه میهمان بـر             و تو کسى هس   

و اگـر  . اثر عدم پذیرایى از بین نرود و میهماندار از کسانى باشد که پذیرایى دارایى او را کم کند                

از ما پذیرایى نکنى ، در پناه تو گرسنه مانده و از بین مى رویم در حالى که پـذیرایى و احـسان                

اى کسى که نیکوکارى چیزى از او کم نکرده و محروم نمودن چیزى             . یت را بیشتر مى کند    دارائ

کسى هستى که بهاى بیشترى به مـن        . ما را بخاطر بدیمان مجازات مکن       ! به او اضافه نمى کند    

دادى و به کسانى که مهمان نبوده ولى مضطر باشـند، وعـده اجابـت دادى و در کتابـت وعـده                      
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ما محتـاج بخـشایش تـو و نجـات از     ! رى آنان را دادى و اکنون اى پروردگاربرطرف کردن گرفتا 

پـس کجاسـت    . مجازات دردناکت مى باشیم و هیچ نیاز و اضطرارى باالتر از این اضطرار نیست               

دست ما را بگیر و از ورطـه هـالك شـدگان و             ! اى بخشاینده   ! اجابت و برطرف کردن گرفتارى      

چنانچه ماه ، ماه تو، بنده ، بنده تو و رحمـت رحمـت تـو اسـت ،                   و  . سقوط زیانکاران نجات ده     

زیرا تمام خیرها   . دست زدن و گرفتن طناب نجات تو نیز تنها با توفیقى از جانب تو میسر است                 

از کجا به خیر برسیم در حالى که خیرى یافت نمى شود   . از تو بوده و در غیر تو یافت نمى شود         

ت پیدا کنیم در حالى که کسى نمى تواند نجات یابد مگر با کمـک  مگر از ناحیه تو و چگونه نجا 

  .تو

فـضل و  : اگر عدل تو ما را اجابت نموده ولى ترازوى حکمتت مـا را رد کنـد و بگویـد             ! اى کریم   

بخشش بر شما خالف حکمت و موفق نمودن شما خالف عدالت در قضاوت اسـت زیـرا سـزاوار                   

درستى نیست به خـاطر اینکـه گناهـان روى شـما را     فضل و بخشش نبوده و خوبى به شما کار          

سیاه و غفلت از یاد من قلوب شما را تیره و دوستى دنیا نفس و عقـل شـما را مـریض کـرده و                         

رحمـتم را  : رحمت من گرچه شامل هر چیزى هست ولى مگر سخنم را در کتابم نشنیدید کـه                

خـشنده مهربـانى هـستم ولـى        و من گرچه ارحـم الـراحمین و ب        ) 9.(براى متقین قرار مى دهم      

مجازاتم نیز سخت و شدید است و اگر حکمتم در میان آفریدگانم نبود که اهل عدل و فـضل را                    

از دیگران جدا نمایم در کجا زیبایى و بزرگى من به روشنى آشکار مى شـد، مـا نیـز در جـواب                       

شایش تـو   شکى نیست که سزاوار فضل و بخـ       : قضاوت حکمتت با آموزش و یارى تو مى گوییم          

نیستم اما اى کریم اگر سزاوار فضل بودن شرط بهره مندى از فضل تو بود هیچگاه فضل تـو در                    

زیرا غیر تو بجز از جانب تو نـه خیـرى دارد و نـه سـزاوار چیـزى اسـت                     . جهان آشکار نمى شد   

سزاوارى فضل تو نیز فضلى است از جانب تو و امکان ندارد فضل از سزاوار فـضل بـودن بوجـود                     
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و در مورد سیاهى چهره و تیرگى قلبهایمان نیز به همین صـورت جـواب مـى دهـیم زیـرا                     . آید

بنابراین اگر ما را نورانى نکنى چگونه نورانى شویم و اگـر  . تمامى نورها در تو و از جانب تو است    

گ ذره اى از نور و روشنى خود را به ما عنایت فرمایى و ما را با دادن ذره اى از زندگى خود، بزر                      

رحمت خـود را بـراى      (و آیه قرآن    . بدارى ما را زندگى و شفا داده و کامل و نورانى خواهى نمود            

زیرا ما نیـز توقـع      . نیز با امیدوارى و آرزوها و دعاى ما منافاتى ندارد         ) 10)(متقین قرار مى دهم     

حمتت چنانچه به متقین عطا فرمودى و سپس ر       . داریم از فضل خود به ما تقوى عنایت فرمایى          

وانگهى این فرمایش تو فقط تصریح مى کند که رحمت خود را بـراى افـراد          . را نصیب ما سازى     

و در  . باتقوا قرار داده اى و نفرموده اى که غیر آنها را از رحمـت خـود بهـره منـد نمـى سـازى                         

جواب اینکه اگر اهل فضل و عدل را از دیگران جدا نکنم ، زیبـایى و بـزرگیم در کجـا بروشـنى                     

لوه مى کنند، مى گوییم براى آشکار شدن بزرگى ، عدل و مجـازات تـو کـافى اسـت سـتیزه                      ج

گران و کسانى را که از روى تکبر تو را عبادت نمى کنند، مجازات نمـایى و بـا عـدلت بـا آنـان                         

رفتار نمایى تا بزرگى و عدل تو بخـوبى آشـکار شـود، و غیـر از مـن افـرادى دارى کـه آنـان را                       

اقرار کنندگان بـه آنچـه مـى        . لى من کسى را بجز تو ندارم که به من رحم کند           مجازات نمایى و  

خواهى و گدایان و دعا کنندگان و امیدواران و اهل تـرس و حیـاى از تـو کجـا و آشـکار شـدن               

بزرگیت کجا؟ بخصوص که ، اگر چه گناهکاریم ولى به اولیا و دوستان فرمانبردارت متوسل مـى         

است ولى با روى پاك دوستان پاکت که نزد تو درخشان است به تو         شویم و رویمان گرچه سیاه      

توجه مى کنیم و دلهاى ما گر چه تاریک است ولى از نور بنـدگان عـارف بـه تـو، روشـنى مـى                 

و اگر دوستى دنیا دلهاى ما را مریض و عقلهاى ما را نابود کرده ، ولى محبت اولیاى تـو        . گیریم  

ر بندگان چنگ زننده به دستگیره فضل و دامن کرمـت آشـکار     آن را زنده کرده و اگر فضل تو د        
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مى شود، چه اشکالى دارد که فضل آنان نیز در اهل والیت آنان که بـه دسـتگیره محبـت آنـان                    

  .چنگ زده اند، ظاهر شود

و اگر عدل تو در مورد ثبوت والیت آنان ، با ما بحث کند، گر چه معلوم نیست والیـت آنـان در                       

ى نیست که دشمنان تو و دشمنان آنهـا فقـط بـه خـاطر والیـت آنـان بـا مـا                       ما باشد، ولى شک   

و همین مقدار کافى اسـت      . و مدت زیادى به خاطر اولیاى تو ما را آزار دادند          . دشمنى مى کنند  

  .که به دامن عفو و دستگیره فضل و کرمت و رشته اولیایت چنگ زنیم 

 ، محمد و آل او، صلواتى بى پایان بـر آنـان             بنابراین بخاطر فضل و کرمت و بخاطر مقام اولیایت        

فرست ؛ صلواتى که با آن گناهان ما را آمرزیده عیبهاى ما را اصـالح و عقـل و نـور مـا را بـا آن           

کامل کنى و خود و آنان را به ما بشناسانى و ما را به خودت و آنان نزدیک نمایى و مقـام مـا را                         

 با این صلوات از ما خشنود شده آنچنانکه هیچگـاه از  در همنشینى با آنان نزد خود باال ببرى ؛ و       

ما خشمگین نشوى تا در حالى که از تو راضى بوده و تو نیز از ما راضى باشى بر تو وارد شویم ؛                       

ملحـق نمـایى همـراه بـا شـیعیان نزدیـک و             ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (و ما را به آل محمد       

 و بـر    - که در آنجا از نعمتها بهره مندند         -د پادشاه توانا    اولیاى گذشته آنان در جایگاه راستى نز      

  .محمد و آل پاك او صلوات فرست که هر چه خدا خواهد، همان است و قدرتى جز او نیست 

از دیگر مراقبتها در این ماه این است که سالک معنى ماه حرام را بداند تا مواظب تمام کارهـا و                     

و بداند که سه ماه رجب ، شعبان و رمـضان         . ى شود باشد  حالتها و حتى امورى که وارد قلبش م       

بنابراین سزاوار است طالبان علم در آن ماهها عبادت را مقدم بر تحصیل علـم              . ماه عبادت است    

  .نمایند؛ گر چه تحصیل علم نیز از برترین عبادتهاست 

تاءکید شـده   شب اول این ماه یکى از چهار شبى است که شب زنده دارى در آن                 : شب اول ماه  

یکى از مراقبتها این است که در هنگام دیدن ماه در شـب اول دعـایى کـه روایـت شـده           . است  
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و سزاوار است موقعى که در این دعا، به دعاى آمادگى براى آمـادگى در شـعبان   . است را بخواند 

 ایـن دعـا     و رمضان مى رسد آن را با توجه بخواند و در اوقات دعایش نیز آن را زیاد بخواند تا با                   

و مستحب اسـت بعـد از نمـاز عـشا دعاهـاى             . آمادگى کاملى براى ورود به این دو ماه پیدا کند         

  .روایت شده در اقبال را بخواند

در کتاب اقبال نمازهایى براى این شب نقل شده که من آسانترین آنهـا را بـراى افـراد ضـعیفى                    

روایت شده است کـه  ) لیه و آله و سلم      صلى اهللا ع  (در آن کتاب از پیامبر      . مانند خود مى گویم     

فرمودند، کسى که بعد از بجا آوردن نماز مغرب شب اول رجب ، بیست رکعت نمـاز بجـا آورده                    

را یک مرتبه خوانده و براى هر دو رکعتى یک          )) اخالص  ((و  )) فاتحه  ((که در هر رکعتى سوره      

آیا ثواب این نماز را مى : فرمود) لم صلى اهللا علیه و آله و س     ( در اینجا رسول خدا      -سالم بدهید   

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (پیـامبر   . خدا و رسولش داناترنـد    :  کردند   دانید؟ اصحاب عرض    

 خود و خانواده    -و آستینهاى خود را باال زدند       . روح االمین این نماز را به من یاد دادند        : فرمودند

پناه داده مى شود و از صـراط، بـدون حـساب ،           و مال و فرزندانش محفوظ مانده و از عذاب قبر           

  .مانند برق مى گذرد

پیامبر : روایت شده است    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (نماز آسانترى نیز در این کتاب از پیامبر         

کسى که دو رکعت نماز در شب اول ماه رجب بعد از نمـاز             : فرمود) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

قـل هـو اهللا     ((را یـک بـار و       )) الم نـشرح    ((و  )) فاتحه  ((ت اول آن سوره     عشاء بخواند و در رکع    

و )) قـل هـو اهللا احـد   ((و )) الـم نـشرح   ((و  )) فاتحـه   ((را سه بار و در رکعت دوم سـوره          )) احد

را هر کدام یک بار بخواند سپس تشهد خوانده و سالم دهد و بعد از آن سـى بـار                    )) معوذتین  ((

صلوات بفرسـتد،   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (گفته و سپس سى بار بر پیامبر        )) ال اله اال اهللا     ((
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گناهان گذشته او آمرزیده شده و او را مانند روزى که از مادر متولد شده از گناهان بیـرون مـى                     

  .برد

حلـوانى  )) التحفـه   ((نمازى در تمام شبهاى این ماه وارد شده کـه در کتـاب اقبـال و از کتـاب                    

هر کس در رجب شصت : ((فرمودند) صلى اهللا علیه و آله و سلم      (رسول خدا   : است  روایت شده   

رکعت نماز بجا آورد؛ در هر شبى از این ماه دو رکعت که در هر رکعت آن سوره فاتحـه را یـک                       

بار و قل یا ایها الکافرون را سه بار و قل هو اهللا احد را یک بار بخواند و هنگامى که سالم نماز را                        

ال اله اال اهللا وحده ال شریک له له الملـک و لـه الحمـد    : ستهاى خود را بلند کرده و بگوید داد، د 

یحیى و یمیت و هو حى ال یموت بیده الخیر و هو على کل شى ء قدیر و الیه المصیر و ال حول                       

و ال قوة اال باهللا العلى العظیم اللهم صل على محمـد و آل محمـد و آل محمـد النبـى االءمـى و       

هاى خود را بصورت بکشد، خداوند متعال دعاى او را مستجاب و ثواب شصت حج و شـصت        دست

  .))عمره به او مى دهد

باقیمانده شب را تا فرا رسیدن وقت نماز شب مشغول به ذکر یا فکر یا مناجات به تناسب حـال                    

در خود مى شود آنگاه نماز شب را بجا آورده و بعد از هشت رکعت نماز شـب سـجده نمـوده و                       

و . در اقبال روایت شده اسـت را بخوانـد        ) علیه السالم   (سجده خود آنچه از امام ابى الحسن اول         

بعد از نماز وتر دو دعایى را که در کتاب اقبال روایت شده است بخواند و بندهاى دعـاى دوم را                      

 مثل عبـادت    با توجه و حضور قلب بخواند تا بهره او از دعا تلفظ تنها به الفاظ نبوده و عبادت او                  

و سعى کند که در دعاى خود راسـتگو بـوده و بـه خـداى متعـال در مجلـس          . چهارپایان نباشد 

. زیرا این کار براى کسى که دعا مى کند خطر بزرگى اسـت      : حضور او و در دعایش دروغ نگوید      

 و اگر حال او مطالبى را که به خدایش مى گوید، تصدیق نمى کند، باید در گفتار خود بعضى از                   

و اگر این کار را نیز نمى تواند انجام دهد، الفـاظ را بگونـه اى تغییـر         . معانى مجازى را قصد کند    
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زیرا کسى که معنى محبت خدا را نمى دانـد،  . دهد که دروغ صریح و ادعاى باطلى در آن نباشد         

ـ  . چگونه مى تواند در این دعا ادعاى انس با او را داشته باشد         دن و کسى که معنى نزدیـک گردان

و )) مرا از ورطه گناهـان خـارج و بـه بلنـداى نزدیکـى برسـان       : ((را نمى داند، چگونه مى گوید 

و مهم این است که مواظب قلبش باشد که زنده با ذکر خدا و با حـضور            . همینطور باقى عبارات    

زیرا مقصود از زنده داشتن     . در مقابل او به مراسم بندگى که موجب رضایت اوست مشغول باشد           

ها زنده نمودن قلب در آن است و زنده بودن قلب نیز فقط با ذکر و فکر اسـت و قلـب غافـل             شب

و کسى که مشغول به مکروهاتى که مورد رضایت خدا نیست ، باشد، پـایینتر            . مانند مرده است    

و کسى که مشغول به محرمات الهى در این شبها باشد، بدتر از کسى اسـت کـه                  . از مرده است    

و شاید همین کار باعث شود که انسان عاقبت به خیـر            . بها مرتکب حرام مى شود    در غیر این ش   

  .نشود

 - در حالى که خیال مى کند شب زنده دارى کرده و رسـتگار شـده          -انسان باید تالش کند که      

زیرا در این صورت از کسانى خواهد بـود کـه خداونـد متعـال               . از دسته سومى که گفتیم نباشد     

افراد هستند ولى خیال مى کننـد      ) بدکارترین  (از لحاظ عمل زیانکارترین      : ((درباره آنها فرموده  

و فکر مى کنم از گناهان پنهانى خالى نباشى ، مثل تاءخیر توبه             ) 11.))(کارهایشان خوب است    

از بعضى گناهان زیرا مشهور این است که سرعت در توبه واجب فورى است و ترك واجـب نیـز                    

نفس از بعضى از اخالق که واجـب عینـى اسـت و تـرك آن و مـشغول                   حرام است مانند تزکیه     

و همینطور گناهان دیگرى که مانند این دو گناه مخفـى     . شدن به عبادات مستحبى حرام است       

و خالصه این که سالک باید قبـل از فـرا رسـیدن ایـن شـبها و اوقـات شـریف        . و پنهان هستند  

د را بررسـى کنـد و بکوشـد کـه گنـاهى در او               مواظب خود بوده و بیش از سایر وقتها حال خـو          

نباشد تا در تجارت با پروردگار ضرر و زیانى ندیده ، نور عبـادت کننـدگان را از دسـت نـداده و                       
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مانند بنده اى نباشد که سلطان او را به مجلسش براى هدیه دادن و بزرگداشـت او، بلکـه بـراى                 

ى بزرگوار خداونـد، دعـوت نمـوده و او در           ماءنوس نمودن و مناجات و حالهاى عالى بهمراه اولیا        

این مجلس حاضر شده و در حضور سلطان به مخالفت او بپردازد و در خانه رحمان و آشکارا بـه                  

عبادت شیطان بپردازد و با این اعمال سـزاوار خـوارى بزرگـى شـده و بـه جـاى بدسـت آوردن                

  .بزرگداشت خدا، ذلت و خوارى بدست آورد

اجب است در این شب و امثـال آن ، از هـر چیـز ممکـن در بدسـت                    بهر صورت به حکم عقل و     

آوردن رضایت خداوند و سالمتى حالها و عملها از آفتها، کمک گرفت و با تمام توان باید به این                   

و در این صـورت  . مهم پرداخته تا عمل او خالص و خودش نیز مخلص براى خداوند متعال باشد            

 بدون حساب است ؛ و  اداش عمل خالص از بنده مخلص  است که عمل کم نیز کافى است زیرا پ        

بنده اى که نیت درستى داشته باشد، در معامله با موالى خود فقط با خلوص صادق راضى مـى                   

شود؛ و تمام سعى خود را در این جهت بکار انداخته و این مطلب براى او از هر چیـزى مهمتـر                      

و کـسى کـه   . نها با عالقه بـه آن ، نمـى رسـند   زیرا این مطلب با آرزو بدست نیامده ، و ت. است  

تفاوت این حالتها را نبیند در ازیاد عبادتهاى ظاهرى خیلى تـالش مـى کنـد، در حـالى کـه در              

باطن و قلب خود مخالف پروردگار و داراى حالتهاى پست و اخالق فاسدى از قبیل ترك واجب                  

اق و عجب و نادانى و مخالفت با خدا و انجام حرام بوده و عمل خود را با ریا و کسب شهرت و نف       

  .انجام مى دهد

همچنین باید سعى او بر لطیف کردن عمل بیش از ازدیاد عمل بوده و دعا و مناجاتى را انتخاب                   

کند که عبادتهاى آن مشتمل بر تملق و خضوع و اعتراف بیشتر به حق منت خداوند در مشرف                  

 بگونه اى باشد که دل را نـرم کـرده و باعـث              کردن بندگان به تکلیف باشد؛ حرکات و حاالت او        

تواضع و زهد بیشترى گردد، مثل پوشیدن لباسهاى مویین ، روى خـاك و خاکـستر نشـستن ،                   
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گذاشتن خاك بر سر و با طناب و زنجیر دستهاى خود را به گردن بستن و مانند انسان بى خبر                    

ه ، و گاهى راه رفته و گاهى        و مست بودن که گاهى نشسته ، گاهى ایستاده ، گاهى سجده نمود            

در قـدیم ، اهـل سـلوك زنجیـر در گـرده       . سر را بر دیوار و گاهى چانه ها را بر خاك مى گذارد            

کرده وارد قبرهاى خود شده و دستور مى دادند آنها را با زنجیر بسته و بسوى آتش برنـد و نیـز               

وارد کرده و آن را به سـتون      قسمتى از لباس را که روى دوش بود، پاره و طناب یا زنجیر در آن                

این اعمال از حالتهـاى قلـب و شـناخت ذلـت نفـس و عظمـت خـدا                   . بیت المقدس مى بستند   

و . سرچشمه مى گیرد؛ گرچه خود این عملها نیز باعث بهتر شدن و برترى حال قلب مى گـردد                 

دارنـد  چنین نیست که این کارها فقط براى آنان میسر باشد بلکه کسانى هم که این صـفات را ن          

  .با تمرین این عملها مى توانند به آن حالت قلبى برسند

باید در تمام این ماه و ماه شعبان و رمضان و تمام عمر، اهمیت زیـادى بـه دعـا جهـت توفیـق                        

اخالص داده ، و توجه به خداى متعال با نامهاى او مانند کریم العفو و مبدل السیئات بالحسنات                  

زیرا روى ما لیاقـت توجـه بـه         . را زیاد کند  ) علیهم السالم   (ل او   و توسل به او بوسیله محمد و آ       

و .  خدا را نداشته و براى جبران این نقص باید به اولیاى آبرومند او متوسـل شـد                   حضرت قدس   

آنگاه شب خود را با توسل به نگهبانان آن که از معصومین علیهم السالم مى باشند، براى اصالح                  

  .ان برساندحال و اعمال خدائیش به پای

  

  ))لیلۀ الرغایب ((عمل 

را نیز انجـام  )) لیلۀ الرغائب ((چنانچه شب اول ماه مصادف با شب جمعه بود، سزاوار است عمل           

از اولـین شـب     : روایت شده است که فرمودند    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از پیامبر اکرم    . دهد

. مـى نامنـد   )) لیلۀ الرغائب   ((ان آنرا   زیرا شبى است که فرشتگ    . جمعه در ماه رجب غافل نشوید     
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این نامگذارى به این جهت است که هنگامى که یک سوم از شب گذشـت هـیچ فرشـته اى در                     

آنگاه خداوند بطـور   . آسمانها و زمین نمى ماند مگر این که در کعبه و اطراف آن جمع مى شوند               

چـه مـى خواهیـد از مـن     هـر  ! اى فرشـتگانم  : غیرمنتظره اى بر آنان وارد شـده و مـى فرمایـد    

حاجـات مـا ایـن اسـت کـه از روزه داران رجـب          : فرشتگان عـرض مـى کننـد      . درخواست کنید 

بهتر است کسى کـه ایـن حـدیث را مـى            . این کار را انجام دادم      : خداوند مى فرماید  . درگذرى  

هده به ع ) 12(شنود، در این شب ، زیاد بر فرشتگان صلوات فرستاده تا تکلیفى را که آیه تحیت                 

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            ( سپس رسول خدا     -ما گذاشته باندازه توانایى انجام داده باشد        

کسى که روز پنجشنبه اول رجب را روزه گرفته و سپس بین نماز مغرب و عشا دوازده                 : فرمودند

نـاه  رکعت نماز بجا آورده هر دو رکعت به یک سالم و در هر رکعتى سوره فاتحه یک بار، انـا انزل         

فى لیلۀ القدر سه بار و قل هو اهللا احد را دوازده بار خوانده ، و هنگامى که نماز تمام شد، هفتاد                      

اللهم صل على محمد النبى االءمى و على آله ، سـپس            : صلوات بفرستد ) با این الفاظ  (بار بر من    

سر خود را   سبوح قدوس رب المالئکۀ و الروح ؛ سپس         : سجده کرده و در سجده هفتاد بار بگوید       

رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلى االءعظم آنگاه بار دیگر بـه                 : بلند کرده و بگوید   

سجده رفته و در سجده همان چیزى را بگوید که در سجده اول گفت ، سپس حاجت خود را از                    

ى کـه   قسم بـه کـس    : سپس رسول خدا فرمودند   . خدا بخواهد، ان شاءاهللا تعالى برآورده مى شود       

 این نماز را به جا نمـى        - از بندگان و کنیزان خدا       -جانم در دست اوست ؛ هیچ بنده یا کنیزى          

آورد، مگر این که خداوند گناهان او را مى بخشد گرچه گناهان او مثل کف دریا و بعدد شـن و                     

ه بوزن کوهها و بعدد برگهاى درختان باشد و روز قیامت هفتصد نفر از خویـشاوندان خـود را کـ                   

و در شب اول قبر خداوند ثـواب آن را بـه بهتـرین              .  باشند شفاعت مى کند      همگى سزاوار آتش    

اى محبوب مـن  : صورت ، با روى گشاده و خندان و زبان فصیح براى او مى فرستد که مى گوید          
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تـو کیـستى ؟ رویـى بهتـر از روى تـو         : مى پرسـد  . مژده بده ؛ از هر سختى نجات پیدا کردى          ! 

مـن ثـواب آن     ! اى محبوب من    : جواب مى دهد  . یى به خوشبویى تو مشامم نرسیده       ندیده و بو  

نمازى هستم که در فالن شب ، فالن منطقه ، فالن ماه و فالن سال بجا آوردى ؛ امـشب آمـده                      

ام تا حقت را ادا کرده ، مونس تنهایى تو بوده و وحشتت را از بین ببرم ؛ و زمانى که در شـیپور                     

و تو هرگز هیچ خیرى را از جانب موالیت از          . رصه قیامت بر سرت سایه افکنم       دمیده شود، در ع   

  .دست نخواهى داد

اولـین شـب   )) لیلۀ الرغائـب   ((ظاهر روایت این است که      : در اینجا این سؤ ال پیش مى آید که          

جمعه ماه رجب است ؛ و اگر اعمالى که در این روایت ذکر شده از اعمال این شب بوده و شـب                      

 زیـرا در ایـن   - اول ماه ، مصادف با اول ماه شد، چگونه مى توان ایـن عمـل را بجـا آورد؟       جمعه

 جواب این است که اگر بخواهیم به        -صورت پنجشنبه قبل از جمعه اول ، جزء ماه رجب نیست            

ظاهر روایت عمل کنیم ، باید بگوییم این اعمال در صورتى است که شب اول مـاه شـب جمعـه          

جمعه بود، شب جمعه دوم این اعمال انجام مـى شـود؛ گرچـه لیلـۀ الرغائـب      نباشد؛ و اگر شب  

ولـى راه دوم  . چون در روایت تصریح نشده که این اعمال حتما باید در لیلۀ الرغائب باشد          . نباشد

راه دوم این است که این اعمال را بـدون روزه           . و سومى هم هست که صحیحتر به نظر مى رسد         

  .ن است که روزه را هم بگیریم گرچه روزه در رجب نباشدانجام دهیم و راه سوم ای

  

  روز اول ماه

از کارهاى مهم در این روز، روزه ، نماز سلمان و دعـا در اول آن بـا دعـایى کـه در اقبـال سـید             

   .قدس سره روایت شده ، مى باشد
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صـدوق مـى   شـیخ  : درباره روزه این ماه روایات معتبرى داریم که یکى از آنها را نقل مى کنـیم                 

رجب قطعا ماه استوار خداوند است که       : فرمودند) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (رسول خدا   : گوید

در زمان جاهلیت نیز مردم آن را بزرگ مـى   . هیچ ماهى به احترام و فضل آن نزد خدا نمى رسد          

ا، رجـب قطعـا مـاه خـد       . دانستند و هنگامى که اسالم آمد، بزرگى و فضیلت آن را بیشتر نمـود             

بدانید که اگر کسى یـک روز رجـب را بخـاطر        . شعبان ماه من ، و رمضان ماه امت من مى باشد          

ایمان و پاداش الهى روزه بگیرد، سزاوار رضایت بزرگتر خداوند مـى شـود و روزه او در ایـن روز                     

و اگر به اندازه پـرى      . خشم خدا را خاموش کرده و درى از درهاى آتش را را به روى او مى بندد                

 را براى خدا خـالص نمایـد هـیچ            و اگر روزه اش     . زمین طال بدهد، بهتر از روزه اش نخواهد بود        

و موقعى کـه شـب شـد، ده دعـاى           . خیرى از دنیا مگر نیکى هایش پاداش او را کامل نمى کند           

اگر خواسته دنیایى داشته باشد، خدا به او مى دهد واال خیرهایى براى او ذخیره               . مستجاب دارد 

ند که از بهترین چیزهایى است که اولیا و برگزیدگان خدا آن را در دعـاى خـود خواسـته                    مى ک 

روایات بسیارى براى روزه روزهاى رجب وارد شده و ثوابهاى بسیار زیـاد و گرانقـدرى را بـه                   . اند

. کسى که یک روز، دو روز، یا سه روز و به ترتیب تـا تمـام مـاه را روزه بگیـرد، وعـده داده انـد                          

این کسى که مى خواهد تمام سعى خود را بکار گیرد، باید تمـام مـاه را روزه بگیـرد تـا بـه         بنابر

ولى اگر ماه مصادف با فـصل گرمـا باشـد و مـزاج و               . سعادت تمام ثوابهاى وارد در هر روز برسد       

حال او با روزه سازگار نبوده یا عذر شرعى مانند مسافرت یا میهمانیى که روزه او براى میهمـان                   

صـلى  ( است یا غیر اینها، براى او پیش آمد باید به جایگزین روزه که در روایتى از پیامبر                   سخت

: فرمودنـد ) صلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم     (پیامبر اکرم   . آمده ، عمل کند   ) اهللا علیه و آله و سلم       

! اى بنـده خـدا  : کسى که سى روز از ماه رجب را روزه بگیرد، منادیى از آسـمان صـدا مـى زنـد                 

و خداونـد متعـال در     . ذشته ات بخشیده شد؛ در بقیه عمر خود عمل خود را از نو شروع کـن                 گ
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تمام بهشتها در هر بهشتى ، چهل میلیون شهر از طال به او مى دهد؛ در هر شهر، چهل میلیون                    

کاخ ، در هر کاخ چهل میلیون خانه ، در هر خانه ، چهل میلیون سفره از طال، بر هر سفره یـک       

سینى بزرگ ، در هر سینى چهل میلیون رنگ غذا و نوشیدنى ، بـا رنـگ جداگانـه هـر                     میلیون  

کدام از غذاها و نوشیدنى ها مى باشد؛ و در هر خانه اى چهل میلیون تخت از طـال هـست کـه                       

است ؛ بر هر تختى کنیزى از حورالعین هست که هر کدام سیصد             ) 13(هزار ذراع در هزار ذراع      

و هر کدام از این زلفها را یک میلیـون دختـر خـدمتکار خردسـال حمـل                  هزار زلف نورى دارند     

اینها براى کسى اسـت کـه       . نموده و با مشک و عنبر پوشانده اند تا روزه دار رجب پیش او بیاید              

کسى که بعلت ضعف یا مرض      ! اى پیامبر خدا  :  شد   عرض  . روزه بگیرد . تمام رجب را روزه بگیرد    

واند روزه بگیرد، چه کارى انجام دهد تا بـه آنچـه فرمـودى برسـد؟                ، یا زنى که پاك نباشد و نت       

قسم به کسى که جـانم بدسـت اوسـت ،           . براى هر روز قرص نانى صدقه بدهد      : حضرت فرمودند 

زیرا اگر جمیع مخلوقـات     .  از آن مى رسد      اگر هر روز اینطور صدقه بدهد، به آنچه گفتم و بیش            

دار ثواب این عمل را معین کنند، به یک دهم فضائل و            آسمانها و زمین همگى جمع شوند تا مق       

کـسى کـه نتوانـد    ! اى رسول خدا: عرض شد. درجاتى که در بهشتها به آن مى رسد، نمى رسند 

با ایـن تـسبیح در   : صدقه بدهد چه کارى انجام دهد تا به آنچه فرمودى برسد؟ حضرت فرمودند    

سـبحان االلـه الجلیـل      : ى روز تمـام شـود     هر روز ماه رجب صد بار خدا را تسبیح مى کند تا س            

  .سبحان من ال ینبغى التسبیح اال له سبحان االعز االءکرم سبحان من لبس العز و هو له اءهل 

  مطالبى درباره روزه

ولـى سـزاوار   . همانگونه که در روایت آمده ، همین مقدار که روزه براى خدا باشـد کـافى اسـت       

 بدن او نیز روزه باشـند، همـانطور کـه از امـام صـادق                است وقتى سالک روزه مى گیرد، اعضاى      

هنگامى که روزه گرفتى ، گوش ، چشم ، مو و پوست تو نیز بایـد          : ((روایت شده   ) علیه السالم   (
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 ولى همین که    -غیر از این ، اعضاى دیگرى را نیز شمردند          ) علیه السالم   ( امام   -.)) روزه بگیرند 

و . ست بـدانیم الزم اسـت تمـام اعـضاى بـدن روزه بگیرنـد              پوست و مو را ذکر فرمودند، کافى ا       

.  تنها روزه شکم و فرج نیست ، بلکه سایر اعضا را نیز شامل مى شود                 خالصه اینکه روزه خواص     

  .چنانچه روزه خواص خواص ، روزه تمام اعضاى بدن به اضافه روزه قلب است 

سـته هـاى الهـى اسـت ؛ و روزه          و معنى روزه اعضاى بدن خوددارى اعضاى بدن از مخالفت خوا          

قلب عبارت از نگهداشتن آن از خواسته هاى پست و خطورات دنیـوى و بازداشـتن کامـل آن از              

  .غیر خدا مى باشد

روزه و همینطور هر عبادتى را عوام تکلیفى بیش نمى دانند و لـذا بـا زحمـت آن را انجـام مـى                      

ـ     د دانـسته و قـرار دادن عبـادات و    دهند؛ ولى خواص آن را بزرگداشت و لطفـى از جانـب خداون

و بگونـه اى  . واجب نمودن آن را منت بزرگى براى خدا و نعمت بزرگى براى بندگان مـى بیننـد                

با نشاط، خوشحالى و سرور از آن اسـتقبال مـى کننـد نـه بـا                . که شایسته بزرگداشت آن است      

 لذت برده و شادمان مـى      بلکه باالتر، از خطاب تکلیف    . حالتى که انسان با تکلیف روبرو مى شود       

اى کسانى که ایمـان آورده  : ((روایت شده که درباره این آیه ) علیه السالم (از امام صادق    . شوند

سختى عمـل را از     ) خداوند به مؤ منین     (لذت خطاب   : ((فرمودند.)) روزه بر شما نوشته شد    ! اید

زیـرا هنگـامى کـه بنـده     . اشـد بنده عارف به خدا و به حق او باید هم چنین ب      .)) بین برده است    

پروردگار را شناخت ، او را دوست مى دارد؛ و بدین ترتیـب تمـام معـامالت او بـا خـدا معاملـه                        

و آیا محبوبى را مى شناسى که خدمت به محبوب براى او سـخت              . محبوب با محبوب مى گردد    

تر، دعـوت  باشد؛ بخصوص موقعى که خدمت به محبوب بزرگداشت و لطفى از طرف او بلکه بـاال      

و نه تنها سخت نیست بلکه از خطابى که تکلیـف در آن اسـت ،                . به مجلس انس و کرامت باشد     

لذت مى برد و به اندازه محبت و دوستى جان خویش را فدا مى کند؛ و دقت مى کند که تمـام                      
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منظور او را انجام دهد؛ و در بدست آوردن تمام محبت او کوشش مى کند؛ گرچه از او نخواسته                   

شد و بکارگیرى تمام نیروى خود را در این راه لذت و سعادت مى داند؛ و به این ترتیب انجـام                     با

و با شوقى کامل و بـا  . چیزهاى مورد عالقه خدا از محبوبترین چیزها و خواسته هاى او مى شود          

 به آن عمل مى کنـد و در قـصد   - در این که به او اجازه این کار را داده است            -قبول منت خدا    

و ایـن نیـت را بـا نیـت بدسـت آوردن ثـواب و       . و چیزى غیر از خدا و رضایت او پیدا نمى شود  ا

پاداش و بهشت و نعمتى از نعمتهاى خداوند مخلوط نمى کند؛ چه رسد به این که ریـا، کـسب                    

  *.شهرت و اطالع و رضایت غیر خدا را با نیت رضایت خدا همراه کند

  اهمیت اخالص

 که مى گیرى بیندیش که اگر با این نیتى کـه گفتـیم روزه بگیـرى بـه     اى عاقل درباره روزه اى    

تمام کرامتها و مقامهاى عالى روزه داران و مخلصین و بیش از آن رسـیده و فرشـتگان خـدا بـه       

خدمتت در آمده و حتى خدا در خواب قیلوله ات به تو آب و غذا مى خوراند و کسى توان بیـان                   

ولى اگر به خاطر ریا و کسب شهرت روزه بگیرى ، خـوار و از               . دتعداد فضل و کرامت خدا را ندار      

اى ! اى فـاجر  ! اى حیلـه گـر    : عبادت کنندگان شیطان شده و با چهار اسم خوانـده مـى شـوى               

و ایـن اخـتالف زیـاد بخـاطر         . و به این ترتیب سزاوار آتش مـى گـردى           ! اى ریاکننده   ! دروغگو

  .اختالف نیتهاست 

به این اهمیت نبود، خداوند در قرآن ، در سوره شمس یازده قـسم بـه                و اگر مسئله قلب و نیت       

بـه  . رستگارى کسى که آن را تزکیه کرده ، و بدبختى کسى که آنرا آلوده نماید، یاد نمـى کـرد                   

همین جهت انسان باید با تمام توان سعى کند که نیت خود را خالص نموده تـا جـایى کـه بـه                       

  .مقام صدق در اخالص برسد

   تشخیص روزه خالص از روزه ریایىمالکهاى
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موالى ما الگوى اهل مراقبت در کتاب اقبال مالکهایى جهت شناخت روزه خالص و تمیـز آن از                  

روزه ریایى و شبهه دار بیان نموده که بجهت تیمن و تبرك آنها را نقل کرده و سـپس آنچـه را                       

  .که خداوند بر زبانم جارى کند خواهم گفت 

ه مستحبى گرفته و در حضور جمعى از نیکان روزه دار قرار دارد، ببیند از                اگر موقعى که روز    -1

شکستن روزه خود شرم مى کند، بداند که در روزه او شبهه اى است که همان نزدیک شدن بـه            

  .دلهاى مردم است 

 اگر دوست داشته باشى غیر خدا نیز از روزه تو آگاه شود کسانى کـه گمـان مـى کنـى اگـر                       -2

کنند خیر دنیایى براى تو دارند؛ اگر چه این خیر، مدح و سـتایش و احتـرام بیـشتر                   اطالع پیدا   

آنان به تو باشد یا این که میل به اطالع دیگران باندازه اى نباشد که در رغبـت بـه روزه تـاءثیر                       

بگذارد ولى در عین حال دوست دارى عالوه بر خدا مردم هم از روزه تو آگـاه شـوند در هـر دو                       

  .تو بیمار و بنده پستى خواهى بودصورت روزه 

 اگر هنگامى که با روزه داران زیادى روزه مى گیرد، بـه نـشاط مـى آیـد و هنگـامى کـه بـه           -3

تنهایى روزه مى گیرد، کسل مى شود، معلوم مـى شـود زیـادى روزه داران در قـصد و عمـل او               

  . روزه بیمار مى گرددبنابراین بمقدار تاءثیر آن در قلب ، اخالص تیره شده و. تاءثیر دارد

 قصدت از روزه ، بدست آوردن ثواب است یا به خاطر اینکه خـدا مـى خواهـد؟ اگـر بخـاطر                       -4

ثواب باشد، بدان که با این عمل مى گویى خداوند سزاوار نیست که بخـاطر فرمـانبرداریش روزه     

بـادت نمـى   بگیرم و خداوند بخاطر بزرگیش شایسته عبادت نیست و اگـر رشـوه او نبـود او را ع     

  .کردم ، حق خوبیهاى گذشته او را رعایت نکرده و احترام مقام بزرگ او را نگه نمى داشتم 

 اگر رنگین بودن افطار و زیادى غذا و لذت آن نشاط تو را در روزه افـزون کـرد، معلـوم مـى                        -5

  .شود بمقدار زیادى نشاط روزه از اول تا آخر براى غیر خدا بوده است 
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ى شروع روزه را با اخالص گفتیم ، اکنون چند مالك نیز براى تشخیص به پایان                تا اینجا مالکها  

  .رساندن روزه همراه با اخالص مى گوییم 

 اگر در اثناى روزه به غذاى خوشمزه یا همسر زیبا یا سفرى که در آن نفعى باشـد، برخـورد                     -1

 از روزه را کشیدى ، بـاز  کردى و نشاط روزه در تو کم و روزه برایت سنگین شده و انتظار رهایى   

زیرا تو نیز از بنده ات خدمتى را که بر خود سنگین بداند، قبول نمـى کنـى          . هم خالص نیستى    

  .بلکه به خاطر آن او را طرد و ترك مى کنى 

 اگر اتفاقى بیفتد که شکستن روزه ات ، نزد خدا بر گرفتن آن برتـرى داشـته باشـد ولـى از                       -2

زیرا اگر در عمـل و قـصد        . جالت کشیدى بدان که مخلص نیستى       شکستن روزه در نزد مردم خ     

  .خود مخلص براى خواسته خدا بودى مالحظه هیچکس را نمى کردى 

 اگر در اثناى روزه دیدى که روزه تو را از انجام بعـضى از واجبـات یـا امـورى کـه نـزد خـدا                -3

 نشکـستى ، وارد دسـته      اهمیت بیشترى دارد ناتوان نموده است ولى با ایـن حـال روزه خـود را               

وظیفـه تـو در اینجـا انجـام         . ریاکاران در عبادت شده و عبادت تو جزو گناهان کبیره مى شـود            

عملى است که نزد خدا مهمتر است و نباید مالحظه این که مردم عذر تو را نمى دانند، داشـته                    

وزه تـو صـحیح و      زیرا این مطالب روزه یا اخالص تو را از بین مـى بـرد؛ گرچـه در اول ر                  . باشى  

در صورت پیش آمدن چنین مطلبى باید فورا آنچـه را کـه نـزد خـدا                 . مورد رضایت خداوند بود   

و اگر چنـین مـساءله اى   . مهم است انجام داده و عدم آگاهى مردم به عذر را نباید مالحظه کرد             

ام اعمـالى کـه     آنچه تو را از خدمت مـوال و انجـ         . اخالص را از بین برد، باید فورا از آن توبه نمود          

موجب خشنودى پروردگارت است ، باز مى دارد، مانند دشمن براى تـو و موالیـت مـى باشـد و       

چگونه تو دشمن خود و او را بر او مقدم مى کنى در حالى که در حـضورش بـوده و تـو را مـى                          
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و هنگامى که غیر خدا را بر او مقدم داشتى چه کسى احتیاجـات تـو را در دنیـا و آخـرت                       . بیند

  رطرف مى کند؟ب

 خداونـد بـه او   -این بود خالصه سخنان صاحب کتاب اقبال که مطالب را به خـوبى بیـان کـرد                

بعضى از این آفات موجـب بطـالن روزه و   .  ولى مراتب این آفات را بیان ننمود  -جزاى خیر دهد    

بعضى دیگر موجب از بین رفتن اخالص و بعضى باعـث نـابودى صـدق و اخـالص مـى شـود و                       

قط مانع رسیدن روزه به عالى ترین درجه مى شود، در عین این که صدق و اخالص آن                  بعضى ف 

  .در درجه عالى است 

  :براى توضیح مراتب آفات مى توان گفت 

 یا در اثناى آن غیر خدا را در قصد خـود وارد             - روزه یا سایر عبادات      -اگر انسان از آغاز عبادت      

از مواردى که صاحب کتـاب اقبـال فرمـود از همـین             و سه مورد    . کند عبادت او باطل مى گردد     

  :قبیل است 

 اگر به جهت عذرى در اثناى روزه ، گشودن روزه برتر از ادامه آن شود ولى بخـاطر جهـل          -الف  

  .مردم به عذر، روزه خود را ادامه داده و مرتکب ریاى حرام گردد

یعنـى  . ر این قـصد بـاقى نمانـد    جایى که انسان عمل خود را با نیتى الهى آغاز نماید ولى ب    -ب  

حق همین است و بلکه در      . آن مانند دشمن تو و پروردگارت مى باشد       : صورتى که در آن گفت      

چون این کار با دستور شیطان مى باشد، و     . واقع عبادت دشمن خدا را بر عبادت او برگزیده اى           

 حقیقت عبادت دشمن    در حقیقت عبادت دشمن خدا و و بمنزله کفر به خداوند مى باشد؛ و در              

خدا و بمنزله کفر به خداوند مى باشد؛ گرچه خداوند بخاطر بردبارى و سهل گیرى ، آن را کفـر           

  .نشمارد
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 جایى که از شکستن روزه خود در میان سایر روزه داران ، بگونه اى شـرم دارد کـه در روزه             -ج  

چـه ممکـن اسـت بگـوییم         گر -. یعنى اگر این شرم نبود روزه را مـى شکـست            . او مؤ ثر است     

  .بخاطر چنین روزه اى مجازات نخواهد شد

اگر از شکستن روزه خود در میان روزه داران شرم نموده و این شرم در روزه او بى تاءثیر باشـد،                     

 این عمل -روزه او صحیح است ؛ گرچه این مطلب باعث مى شود روزه او به درجات عالى نرسد              

 بقصد رسیدن به پاداش و دورى از مجازات است کـه گرچـه              با چنین شرایطى مانند انجام عمل     

عمل صحیح و نیت نیز عالى است ولى اگر آن را با عمل کسانى که خداوند را بخاطر شایـستگى        

اش براى عبادت و براى بدست آوردن رضایت و نزدیک شدن به او عبادت مى کننـد، بـسنجیم                   

و گرچه بدست آوردن رضایت و نزدیک شدن        . این عمل مانند کار بردگان و مزدوران خواهد بود        

زیـرا ایـن دو     . به خداوند نیز نوعى پاداش هستند ولى این پاداش با پاداشهاى دیگر تفـاوت دارد              

  .نیت شبیه عبادت براى شایستگى خداوند است 

آرى ، بیشتر اعمال آزادگان عارف از روى طمع و ترس نیست ، بلکـه بخـاطر عظمـت و بزرگـى         

 و زیبایى اوست که کارهایشان را بخاطر او انجام داده ، براى او فروتنـى نمـوده و                   پروردگار و نور  

بلکه اعمال آنها   . و بدون تفکر، تردید و اختیار این امور را انجام مى دهند           . او را عبادت مى کنند    

در حدیث همام درباره آنـان مـى   ) علیه السالم  (همانگونه که على    . شبیه به عمل ناچاران است      

بل خامرهم من عظمۀ ربهم ما طاشت به عقولهم از بزرگى پروردگارشان بـى فکـر شـده       : ایدفرم

   یا شبیه عمل کسانى که بخاطر آشکار شدن زیبایى خدا و جلوه گر شدن نورهاى جمـالش                  . اند

مجذوب و متحیر شده اند مى باشد؛ آنانى که مجـذوب و سـرگردان شـده ، در مقابـل خداونـد                      

مى گویند؛ در تاریکى شب و هنگـامى کـه پـرده هـا کـشیده شـده و هـر                     تضرع نموده و تملق     

دوستى با دوست خود خلوت کرد، در مقابل او ایستاده و پیشانیها را بر خاك مـى گذارنـد و بـه     
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و خداوند سختیهایى را که آنان تحمل مى کننـد      . گریستن ، نالیدن ، تضرع و شکوه مى پردازند        

تى خود مى شنود؛ آنان را به گرمى پذیرفته جمال خـود را بـه              دیده و شکایتهاى آنان را از دوس      

  .و با آنان رفتارى بسیار شایسته خواهد داشت . آنان مى نمایاند

ولى کسانى که از خدا جز بهشت و جهنم او نمى دانند، کارهایشان بخاطر ترس از آتش و بـراى           

ق عمـل نماینـد؛ ولـى مـى         رسیدن به بهشت است و نمى توانند مانند عارفان دوستدار و مـشتا            

توانند درباره عظمت آفریدگار و نعمتهاى فراوان و بیشمار او اندیـشیده و خـود و دل خـود را از                     

یاد آتش و بهشت خالى نمایند و بدین ترتیب براى اینکه بدون ترس از جهنم و اشتیاق بهـشت                   

بـراى بدسـت آوردن     و  . و فقط بخاطر شایستگى خداوند او را عبادت کنند، به تمـرین بپردازنـد             

انگیزه و اشتیاق به نزدیک شدن و دیـدار خداونـد مـى تواننـد گـاهى پیرامـون روایـاتى کـه از                        

چیزى باالتر از نزدیک شدن بـه خـدا و         : ((پیامبران و اولیا بدست ما رسیده و در آنها فرموده اند          

  .اینداندیشه نموده و براى آن معناى صحیحى در ذهن خود تصور نم)) دیدار او نیست 

و از هیچکدام از پیامبران و اولیا نقل        . عارفان فقط گاهى این نیت در آنها وجود دارد نه همیشه            

نشده است که همیشه این نیت را داشته باشند جز از اسوه عارفان و الگوى مشتاقان ، امیرالمـؤ                   

  :آنجا که به درگاه خدا عرضه مى دارد) علیه السالم (منین 

از تـرس  ((رك و ال طمعا فى جنتک ؛ بل وجدتک اهال للعبادة فعبـدتک ؛     ما عبدتک خوفا فى نا    

)) آتشت یا بطمع بهشتت تو را عبادت نکردم ، بلکه تو را شایسته عبادت یافته و عبادتت نمودم          

و این مطلب از خصوصیات او و برادرش ، رسول خدا و حبیب خدا و سرور تمام مخلوقات اسـت                    

از شـعیب   . عصوم او یا سایر پیامبران نیز کسانى ماننـد آنـان باشـند            و شاید در میان فرزندان م     . 

: روایت شده است که در پاسخ خداوند که از علت گریه او پرسـید، گفـت                 ) علیه السالم   (پیامبر  
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او در  .)) من از ترس آتش یا براى بهشت گریه نمى کنم و گریه من از شوق دیـدار تـو اسـت                      ((

  .که تمام عباداتش از شوق دیدار خدا باشداین گفتار خود تصریح نمى کند 

. بهر حال این مطلبى است که اغلب علما توان فهم و تصدیق آن را ندارند؛ چه رسد به دیگـران                

بنابراین مهمترین کارى که سالک باید انجام دهد این است که نیت خود را از ریا پاك نموده تـا       

به خداوند نشده و او را بـا ایـن نامهـا صـدا     گرفتار رسوایى روز قیامت و شرمسارى عرضه اعمال      

خجالت نکشیدى طاعت خدا را به کاالى دنیا فروختـى          ! اى ریاکار ! اى حیله گر  ! اى بدکار : نزنند

با دشمنى بـا پروردگـار بـا        ! در پى بدست آوردن دل بندگان بوده و به خداوند بى اعتنا بودى              ! 

دا بود خود را در میان آنان آراسته و بـا دورى  و با عملى که بظاهر براى خ ! آنان دوستى نمودى    

رضایت آنـان را خواسـته و خـداى را بـه خـشم مـى                ! از خدا خود را به آنان نزدیک مى کردى          

  !آیا کسى را ذلیلتر از خدا نیافتى . آوردى 

اگـر روز حـساب ترسـى نداشـت جـز         : روایـت شـده کـه فرمودنـد       ) علیه السالم   (از امام صادق    

عمال به خداوند و رسوایى رو شدن بدیها، سـزاوار بـود انـسان از قلـه کوههـا                   شرمسارى عرضه ا  

پایین نیامده و در آبادیى ساکن نشود، نخورده ، نیاشامد و نخوابد مگر زمانى که مـضطر شـده و        

پناه بر خدا از این که حقیقت عبادات انـسان در روز قیامـت بـراى انـسان          . مشرف به مرگ شود   

ر ببینند که او در آن عبادات مراقب نظر آفریده هاى خدا بوده و بـا آن                 و اهل محش  ! آشکار شود 

اعمال براى ضعیفان همانندش خود را مى آراسته و با کـسب دشـمنى خداونـد در پـى بدسـت               

آوردن دوستى مردم بوده است ؛ بخصوص اگر واعظ مردم بوده و مردم را از ریا نهى مـى کـرده                     

بخصوص اگـر خـداى   .  تر از جهنم و عذاب آتش است بجان خودم سوگند که این سخت . است  

آیا من آفریدگار، روزى رسان ، نعمت دهنده ، مراقب و محـافظ تـو               ! بنده ام   : بزرگ به او بگوید   

در حالى که نسبت به من نافرمان بودى ، مى خوابیدى ولى من در همین خواب تو را از                 ! نبودم  
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با نعمتهـایى کـه بـه تـو         !  آمد حفظ مى کردم      شر تمام دشمنان و چیزهایى که از آن بدت مى         

داده بودم به نافرمانى من پرداختى و من با نافرمانیهایى که نسبت به من داشتى بـه تـو نعمـت                     

آیا دیگران نعمتهایى بیشتر و بهتر از من به تـو           ! پس چرا دیگران را بر من برگزیدى        . مى دادم   

یا قویتر از مـن بودنـد و مـن غایـب کـه              ! دى  مى دادند که بخاطر سود خود آنان را انتخاب کر         

آیا بزرگى ، رداى من ، عظمت ، پوشش من ، و            ! بخاطر حضورشان از آنان خجالت مى کشیدى        

آیـا  ! آیا غیر از مـن غنیـى هـست          ! آیا من غنى ترین اغنیا نیستم       ! تمامى نعمتها از من نیست      

  ! فقیرى هست و در عالم وجود، غیر از آنان! همه مخلوقات فقیر نیستند

آیا رسوالنى انـذارگر و مـژده       ! آیا نیرویى به تو ندادم که با آن خطا را از درستى تشخیص دهى               

آیا کتابى را براى هدایتت فرو      ! دهنده و اولیایى هدایتگر، یکى پس از دیگرى ، برایت نفرستادم            

ما یاءتیهم من رسـول اال  یا حسرة على العباد ! نفرستاده و تو را از دشمنت ، ابلیس پرهیز ندادم         

که هیچ رسولى براى هـدایت آنهـا        ) گمراه لجوج   (واى بر این بندگان     ) 14(کانوا به یستهزؤ ون     

آیا همه اینها مرا نـزد تـو محبـوب نـساخت و تـو را از مـن                   . نیامد مگر آنکه او را مسخره کردند      

دا نکـردى کـه بـا همـان     آیا ذلیلتر از من پیـ ! و باعث نشد که از من اطاعت کنى     ! خشنود نکرد 

نعمتهایى که به تو دادم و در حضور من ، با دستوراتى که بصالح تـو و سـعادت تـو در آن بـود                         

واى از ! مخالفت کرده ، و از دستورات دشمنم که مایه بدبختى و هالکت تو بود پیـروى کـردى              

 از مـن از     واى از دورى کسانى کـه بـا سـرپیچى         ! تیره روزى کسانى که از رحمتم محروم شدند       

افسوس از اینکه دستورات الهى را رعایت       :) و او در آن هنگام بگوید     ! (دیگران فرمانبردارى کردند  

کاش آسمان بر زمین فرود مى آمد ولى این سـخنان را            ! آه از رسواییم    ! آه از بیچارگیم    ! نکردم  

 بزرگوارى عوض   کاش کوهها خراب گردیده و بر دشتها مى ریختند اما پستى را با            ! نمى شنیدم   

! خـداى مـن     : و امروز از میان عالم طبیعت و از میان ایـن ذلتهـا صـدا مـى زنـم                    ! نکرده بودم   
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به عزت ، جالل ، زیبایى و جمالت سوگند، اگر پوست من توان عـذاب و                ! پروردگار و سرور من     

اى فـراوان   تحمل انتقام تو را داشت از تو نمى خواستم که بعد از این رسواییهاى بزرگ و زشتیه                

 بخاطر خشمى که بر خود دارم که چگونه با خود بدى نمـوده ، بـدنبال                 -از من درگذرى ، بلکه      

 از تو مـى خواسـتم مـرا         -خواهشهاى نفسم بوده و بخاطر فرمانبردارى از آن به تو پشت نمودم             

فو ع! ولى ، موالى من     . شکنجه و عذاب نمایى و به سیه روزى و بدبختى خود رضایت مى دادم               

تو آنقدر طوالنى و پوشش دادن تو، به زشتیهاى ما آنقدر زیباست که شورشـگران پـستى مثـل                   

از . من را عادت داده که بعد از این جرایم ، توقع نجات و پوشـش ایـن جـرایم را داشـته باشـند             

 و کرم     اینکه در این دنیاى تنگ و دور از لطف و عوالم نزدیکى خود این همه بردبارى ، پوشش                   

 - مى فهمیم این امور در عوالم آخـرت        - تا این حد که شامل ما نیز شده است           -رده دارى   گست

که آن را سراى کرامت خود قرار داده نشانه هاى عظمت تو در آن آشکار بوده و نورهاى جمالت                   

پـس تـو را بـه عفـو بـزرگ ، رحمـت       .  خیلى بیش از این دنیا وجود دارد  -در آن درخشیده اند     

  . پوشى زیبایت سوگند مى دهیم ما را از این گرفتاریها و مهلکه ها نجات دهى گسترده و چشم

گرچه گناهان ، ما را نزد تو بى آبرو و عیبها روسیاهمان کرده است ، ولى به سوى تو توسل مى                     

. جوییم که با ما با عفو بزرگ و فضل قدیم خود رفتار نموده و در میان مردم ما را رسوا نـسازى                   

 که در دنیا، با پوشانیدن زشتیهاى ما از بندگان صالح خود به ما نیکى نمودى ، ایـن                   و همانگونه 

آمده اسـت  )) جمیل الستر؛ پوشش زیبا: ((زیرا در تفسیر این صفت تو  . پوشش را براى ما نگهدار    

که اعمال زشت بندگانت را از آنها مى پوشانى تا مبادا بر اثـر شرمـسارى اسـتفاده از نعمتهایـت        

شـنیده ایـم کـه      )) کریم العفو؛ عفو عالى     ((و درباره معنى این صفت تو،       . ان گوارا نباشد  براى آن 

پس بخاطر کرم و عفـوت بـه        . گناهان را بخشیده و آنان را تبدیل به چند برابر نیکى مى نمایى              

و تو نزد خوش گمانى بنده ات بـه         .  زیبایت آرزومندت مى باشیم        تو امیدواریم و بخاطر پوشش      
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و اگـر  . مى باشى ، پس ما را از رحمتت ماءیوس نفرما و امیدم را از راءفتـت قطـع نفرمـا     خودت  

دردى در قلبم اسـت کـه کـسى جـز تـو      . حیاى من در مقابل تو کم است ، تو به من رحم کن     

و چه کـسى جـز تـو مـضطر را اجابـت      ! دواى آن را ندارد و به همین جهت مضطر به تو هستم          

که جز با یارى خداى بلند مرتبه و بزرگ توان و نیرویـى             ! رطرف مى کند  کرده و گرفتارى او را ب     

  .بر محمد و آل پاك او درود فرست ! خداوندا. نیست 

  کمیت و کیفیت افطار و سحرى

مطلب دیگرى که سالک باید در روزه خود رعایت کند، کمیت و کیفیت افطار و سـحرى اسـت                   

  :که باید چند مطلب را رعایت کند

  .و در این مطلب خود را گول نزند.  و افطار به اندازه الزم و ضرورت بخورددر سحر) 1(

براى خدا تواضع نموده و از لذت بـردن از غـذاهاى خوشـمزه اجتنـاب نمـوده و هـدفش از                      ) 2(

  .خوردن و آشامیدن فقط کسب نیرو براى عبادت باشد

در خـوردن آن موجـب      بیشتر یا کمتر از آنچه شرع گفته گوشـت نخـورد زیـرا زیـاده روى                 ) 3(

انـدازه شـرعى    . سنگدلى شده و کم خوردن آن نیز موجب تقویت قوه غضب در انسان مى شـود               

 از سه روز خوردن گوشت را ترك نکند و هر روز نیز گوشـت          خوردن گوشت این است که بیش       

  .نخورد

  .آداب غذا خوردن را رعایت کند) 4(

ى که نمى تواند روزه بگیرد بـدل آن صـدقه   مطلب دیگرى که در روایت داشتیم این بود که کس    

ظاهر این مطلب این است که اگر نتوانست روزه بگیرد صدقه مـى دهـد و اگـر                  . یا تسبیح است    

تسبیح را براى فقر و صدقه را براى غنـى  ) ره (ولى سید . نتوانست صدقه بدهد تسبیح مى گوید     

 ، در صورت امکان صـدقه نیـز بدهـد و       بنابراین بهتر است فقیر عالوه بر تسبیح      . قرار داده است    
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شخصى که فکر مى کند فقیر است ولى در عین حال صدقه مى دهد بهتر است تسبیحها را نیز                   

  .بگوید

  نماز سلمان

روز آخـر جمـادى االخـرى در    : در اقبال روایت نموده است که سلمان فارسى گفـت  ) ره (سید  

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (ل خدا   وقتى که پیش از آن هیچگاه در آن وقت به دیدن رسو           

نمـى خـواهى   . سلمان تو از ما اهل بیت هستى : حضرت فرمودند. نرفته بودم ، به دیدنش رفتم   

چرا، مى خواهم ، پـدر و مـادرم فـداى تـو، اى رسـول خـدا                  : تو را از چیزى آگاه نمایم ؟ گفتم         

  )!صلى اهللا علیه و آله و سلم (

سى رکعت نماز نمى گـزارد  ) ماه رجب (یا زن مؤ منى در این ماه  اى سلمان هیچ مرد مؤ من   -

که در هر رکعتى فاتحه الکتاب را یک بار، قل هو اهللا احد را سه بار و قل یا ایها الکافرون را سـه                      

بار بخواند مگر اینکه خداوند متعال هر گناهى را که در خردسالى یا بزرگـسالى مرتکـب شـده ،                    

ند پاداش کسى که تمام این ماه را روزه گرفته به او عطـا مـى کنـد، در                   براى او پاك کرده و مان     

نزد خداوند تا سال آینده از نمازگزاران نوشته شده و هر روز عمل شهیدى از شهداى بـدر بـراى     

و در عوض هر روز از آن که روزه مى گیرد، عبادت یک سال براى او نوشته شده                  . او باال مى رود   

و اگر تمام ماه را روزه بگیرد خداوند او را از آتش نجات داده و بهـشت   . ودو هزار درجه باال مى ر     

اى محمـد ایـن     : و گفت   . اینها را جبرئیل به من اطالع داد      ! اى سلمان   . را براى او قرار مى دهد     

  .عالمتى بین شما و منافقین است زیرا منافقین این نماز را نمى خوانند

  !مرا از چگونگى خواندن و زمان آن آگاه کن ) له و سلم صلى اهللا علیه و آ( اى رسول خدا -

یـک بـار   )) فاتحه ((ده رکعت بجا مى آورى ؛ در هر رکعت سوره ) رجب (در اول آن !  سلمان   -

را سه بار مى خوانى و هنگامى که سـالم          )) قل یا ایها الکافرون     ((سه بار و    )) قل هو اهللا احد   ((و  
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ال الـه اال اهللا وحـده ال   : بلنـد مـى کنـى و مـى گـویى       ) به دعا ( دادى ، دستهایت را      - نماز را    -

شریک له ، له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى ال یموت بیده الخیر و هـو علـى کـل                         

شیى ء قدیر اللهم ال مانع اما اعطیت و ال معطى لما منعت و ال ینفع ذالجد منـک الجـد سـپس             

  .دستهایت را به صورتت بکش 

  .ایت در هنگام بیان اعمال وسط و آخر ماه خواهد آمددنباله رو

ایمـان دارد،   ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم         (کسى که اسالم را تصدیق نموده و به پیامبر راستگو           

 که اخبار رسالت پرده از ثوابهاى زیـاد آن کـه عقـل از               -حتما مشتاق عمل با مثال این عبادات        

  .دد مى گر-آن به شگفت مى آید، برداشته 

  پرسش و پاسخ

اکنون این سؤ ال پیش مى آید که آیا مى توان در مورد عدم صحت سند این روایت بحث کـرد                     

  یا نه ؟

  :جواب این است که به دو جهت درست نیست در مورد عدم صحت سند آن بحث نمود

چیزى که این اندازه بزرگ و مهم باشد احتمال آن کافى است در حالى که صادر شدن این                  ) 1(

  .خبار مظنون و مورد گمان بوده و از احتمال باالتر است ا

در روایات معتبر بسیارى آمده است که اگر کسى ثواب عملى را بشنود و بخاطر ثـوابش آن                  ) 2(

. را انجام دهد، خداوند آن ثواب را به او عطا مى کند گرچه آن گونه نباشد که او شـنیده اسـت                       

  . را از جهت سند قطع مى کندبنابراین ، این اخبار معتبر هر عذرى

زیرا عقـال در بدسـت آوردن فوایـد بـزرگ           . نهایت سعى و کوشش خود را بکار گیر       ! و اى عاقل    

در مقابل تو روز بسیار ترسناکى است ؛ با ترسـها و خطرهـاى              . کسالتى از خود نشان نمى دهند     

 در این روز به یک کـار        و چه مى دانى شاید    ! بزرگ که در این روز نیازمندترین افراد خواهى بود        
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خوب احتیاج داشته باشى تا در موقع حساب کارهاى خوب تو بیشتر بوده و با فـضل خـدا وارد                     

بهشت شوى ولى همین یک کار خوب را نیافته و پدر و فرزندانت نیز کـه عمـر و مـال و حتـى                        

ودى نمـى   روزى که مال و فرزنـدان سـ       . ((دین خود را فداى آنان نمودى آن را به تو نمى دهند           

  )15.))(رسانند

  مقدار ثواب اعمال نمایانگر ارزش آن اعمال است

ثوابهایى که در این روایات آمده سبب نمى شود کـه اهـل فـضل نتواننـد در نیـت خـود، فقـط                        

زیرا کسى . شایستگى خداوند را در نظر گرفته و یا براى این دسته گفتن این ثوابها بى ثمر باشد              

عبادت مى کند، نه بخاطر پاداش ، با شنیدن این روایات مى توانـد     که بخاطر شایستگى خداوند     

مقدار محبوبیت این اعمال را نزد خداوند فهمیده و براى بدست آوردن رضایت او بیـشتر تـالش                

  .کند

  ذکرها و دعاهاى این ماه

  :از کارهاى مهم در این ماه ذکرها و دعاهاى وارد در این ماه است 

شـیخ  . استغفر اهللا ذالجالل و االکرام من جمیع الذنوب و اآلثـام            : ر بگوید در تمام ماه هزار با    ) 1(

اگر کسى این ذکر را در رجـب هـزار بـار بگویـد، خداونـد                : صدوق رحمه اهللا روایت کرده است       

 نبخشم ، پروردگار شما نیستم پروردگار شـما نیـستم           - گناهان شما را     -اگر  : متعال مى فرماید  

  .پروردگار شما نیستم 

و . همچنین روایت شده که هزار بـار بخوانـد        . در تمام ماه سوره توحید را ده هزار بار بخواند         ) 2(

کسى که هزار بار آن را بخواند روز قیامت عمل هزار پیامبر و هزار فرشته را مـى                  : ((روایت شده   

و . دو هیچکس نزدیکتر از او به خدا نیست مگر کسى کـه بیـشتر از او آن را خوانـده باشـ                     . آورد

اگر کـسى در    : ((در روایت دیگرى آمده     .)) ثواب خواندن این سوره در رجب چندین برابر است          
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بـراى او سـاخته   )) در((و )) یاقوت ((رجب صد بار آن را بخواند خداوند در بهشت دوازده کاخ با            

کـه  بنده ام را ببریـد و آنچـه را    : سپس مى فرماید  . و یک میلیون عمل خوب براى او مى نویسد        

 ده هـزار نفـر از کـسانى کـه خانـه هـاى ایـن                - در اینجا    -براى او مهیا نموده ام نشانش دهید        

و یک میلیـون کـاخ   )) در((شخص در بهشت به آنان سپرده شده مى آیند و یک میلیون کاخ از         

 و یـاقوت و زیـورآالت و      )) در((از یاقوت سبز را براى او باز مى کنند؛ کاخهایى که تمام آنهـا بـا                 

پارچه هاى زیبا زینت داده شده بگونه اى که کسى نمى توانـد آن را توصـیف کنـد و جـز خـدا           

هنگامى که آن را مى بیند مـات و مبهـوت مـى شـود و مـى                  . کسى نمى تواند آن را تصور کند      

این براى کیست آیا براى پیامبران است ؟ به او گفته مى شود اینها مال تو اسـت بخـاطر                    : گوید

  )).هو اهللا احدقل ((خواندن 

در روایت آمده است کسى که چنین عملى را انجـام        . در این ماه هزار بار خدا را تسبیح کند        ) 3(

  .دهد خداوند صد هزار عمل خوب براى او نوشته و صد کاخ در بهشت براى او مى سازد

 این ماه ایـن  روایت شده است کسى که در . بگوید)) ال اله اال اهللا     ((در تمام این ماه هزار بار       ) 4(

عمل را انجام دهد، خداوند براى او صد هزار حسنه نوشته و صد شـهر بـراى او در بهـشت مـى                       

  .سازد

  در این ماه صد بار بگوید استغفر اهللا الذى ال اله اال هو وحده ال شریک له و اتوب الیه و اگر ) 5(

  و کسى که .  را مى آمرزدپس از آن صدقه بدهد خداوند او را مورد رحمت قرار داده و گناهان او

  .چهارصد بار بگوید خداوند پاداش صد شهید را براى او مى نویسد

عظـم  : در سجده خود این ذکـر را بگویـد     ) علیه السالم   (در تمام ماه با پیروى از امام سجاد         ) 6(

  .الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك 
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ه لکل خیر و آمن سخطه عند کل شر، یـا  یا من ارجو: صبح و شب و بعد از هر نمازى بگوید       ) 7(

من یعطى الکثیر بالقلیل یا من یعطى من سئله یا من یعطى مـن لـم یـسئله و مـن لـم یعرفـه              

تحننا منه و رحمۀ اءعطنى بمسئلتى ایاك جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر اآلخرة واصـرف عنـى                  

طیت و زدنى من فضلک یـا       بمسئلتى ایاك جمیع شر الدنیا و شر اآلخرة فانه غیر منقوص ما اءع            

کریم سپس با دست چپ محاسن خود را گرفته و انگشت سبابه دست راسـت خـود را حرکـت                    

یا ذالجالل واالکرام یا ذالنعماء و الجود یا ذالمـن حـرم شـیبتى علـى                : داده و گریه کند و بگوید     

  .النار

او نـزد هـر شـرى در        و از خـشم     . از خداوند امید هر چیزى دارى       : ((در اول این دعا مى گویى       

. و از جمله این خشمها مکر خداوند است و ایمنى از مکر خدا از گناهـان بـزرگ اسـت        )) امانى  

امیـد خیـر    )) توبـه   ((بنابراین از این مطلب غافل مشو و قصد تو از عبارت این باشد که بـشرط                 

ى بندگان خـود    اى کسى که برا   : داشته و خود را از خشم او در امان مى دانى و گویا مى گویى                

. و آن راه همان توبـه اسـت   . راهى قرار داده که اگر از آن راه بروند از خشم او در امان مى مانند       

امیـد هـر   ((و همچنین گفتار تو که مى گـویى  . و این فراز دعا امنیت بالفعل از مکر خدا نیست         

 قرار داده اسـت کـه   اى کسى که براى بندگان خود راهى: گویا مى گویى )) خیرى را از او دارم      

  .و این راه همان دعاست . اگر از آن راه بروند به هر چیزى که بخواهند مى رسند

اعطنى جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر اآلخره        ((اگر انسان در این باره که چرا در این عبارت دعا            

ایـن  )) ه واصرف عنى جمیع شر الدنیا و شر اآلخر((کلمه جمیع تکرار شد ولى در این عبارت    )) 

کلمه تکرار نشده است بیندیشد، شاید به این نتیجه برسد که این اختالف عبارت به این مطلب                  

 که همان دورى از رحمت خدا و محرومیـت از بخـشایش   -اشاره دارد که شر امرى عدمى است   

ولى اینکه چرا   .  ولى چون خیر امرى وجودى مى باشد، گویا انواع آن بیشمار است              -الهى است   



http://www.ensanekamel.ir

در دعا آمده گویا به این جهت است کـه شـرهاى دنیـا       )) جمیع شر الدنیا؛ تمامى شرهاى دنیا     ((

  .براى همه مردم معلوم نیست 

  دعا با تمام وجود

بدان که به کمال اجابت و خیر دعا نمى رسى مگر اینکه باطن و روح و قلب تو نیـز متـصف بـه                     

ن و روح و قلب تو دعا کند مثال وقتـى           صفات دعا باشد و اتصاف به صفات دعا این است که باط           

بـا بـاطن و روح و قلبـت         ) امید به تمام خیرات از جانب تـو دارم          (ارجوك لکل خیر    : مى گویى   

کسى که امید   . و هر کدام نیز آثارى دارند که باید در عملت نمودار شوند           . امیدوار به خدا باشى     

.  امید و زندگیش همراه با امید اسـت           در باطن و روح او بوجود آمده باشد گویا تمامى وجودش          

و کسى که با قلبش امیدوار باشد اعمالى که با اختیار و تصمیم انجـام مـى دهـد بهمـراه امیـد                       

اگـر مـى    . بنابراین بپرهیز از این که امید در هیچ جنبه اى از جنبه هایت پیدا نشود              . خواهد بود 

نگاه کن ببین آیا در حرکـاتى کـه از تـو           خواهى ببینى که رجاء و امید در تو هست به کارهایت            

علیـه  (فرمـایش معـصوم     . سر مى زند، اثر آن که همان طلب و خواستن است را مى بینى یا نه                 

)) کسى که امید به چیزى داشته باشد آن را طلب مـى کنـد  : ((را نشنیده اى که فرمود ) السالم  

ر امور دنیوى بنگرى ، مى بینى آنهـا         و واقعا چنین است زیرا اگر در حاالت امیدواران اهل دنیا د           

اگر از شخص یا چیزى امید خیرى داشته باشند، به اندازه امیدشـان آن را از آن شـخص یـا آن                      

مثال تاجرى که تجارت کرده و کارگرى که کار مى          . چیزى که به آن امید دارند، طلب مى کنند        

و همچنـین   . کار مى بیننـد   کند همه و همه به این جهت است که خیر و خوبى را در تجارت و                 

هر گروهى خواسته هاى خود را از جایى که امید دارند طلب مى کننـد و تـا رسـیدن بـه آن از                        

ولى اکثر امیدواران بهشت و آخرت و فضل و کرامـت خـدا چنـین نیـستند و                  . پاى نمى نشینند  

ند، طبـق   زیرا اگر امید بـه ایـن امـور داشـت          . بهمین علت هیچگاه هم به آرزوى خود نمى رسند        
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و بهر اندازه امید در انسان پیدا شود، به همان مقدار نیز اثـر آن   . قانون فوق در پى آن مى رفتند      

  .که همان طلب است بوجود مى آید

سایر مضامین دعا مثل تسبیح ، تهلیل ، تحمید، تضرع ، خضوع ، تـرس ، اسـتغفار و توبـه نیـز                       

ان بوجود مى آید و گاهى فقط آن را ادعـا  زیرا گاهى حقیقت این صفات در انس. همینطور است   

و اگـر اثـر   . مى کنیم ولى فقط زمانى آثار آنها آشکار مى شود که حقیقت آنها بوجود آمده باشد              

آنها محقق نشد باید بدانیم که ادعایى بیش نبوده است مثال اگر گمان مى کنـى در بـاطن و بـا                   

ام نقائص منزه مى دانى ، چرا به وعده او در         روح و قلبت خدا را تسبیح مى کنى و او را نیز از تم             

و زمانى کـه او را      . مورد رزق خود مطمئن نیستى در حالى که او رزق تو را تضمین نموده است                

از شریک منزه مى دانى چرا از اطاعت او از دیگران مى ترسى ؟ و در طاعت دیگران و سـرپیچى      

  از فرمان او، از او نمى ترسى ؟

 دانستى که خداوند دعاى تو را شنیده و باطن تو را مانند ظاهرت مى بینـد و                  بلکه اگر واقعا مى   

تو پرورش یافته و تحت اراده او هستى و او مى تواند تو را پاداش داده یا مجـازات نمایـد، تـو را                        

نجات داده یا هالك کند و تو را قبول یا رد کند، حـداقل از گفـتن دروغ و ادعاهـاى پـوچ مـى                         

ین کسى که مراسم بندگى را اظهار مـى کنـد ولـى در بـاطن اینگونـه نباشـد و        بنابرا. ترسیدى  

خودش هم این را بداند، مردم مى گویند، او مشغول مسخره کردن است نه عبـادت ولـى غالبـا                    

چنین نیست زیرا عبادت کننده معموال از باطن خود غافل بوده و بهمین جهت عبـادت خـود را             

بهمین جهت از دسـته     . ته و نمى داند که فریب خورده است         عبادتى واقعى و غیر صورى پنداش     

ورشکسته : مسخره کنندگان خارج و وارد گروهى مى شود که خداوند درباره آنان فرموده است               

  .ترین افراد از حیث عمل کسانى هستند که مى پندارند کارشان خوب است 
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روایـت  ) علیـه الـسالم     (ام صادق   از دعاهاى هر روز ماه رجب دعایى است که در اقبال از ام            ) 8(

 که از او درخواست کرد دعایى به او بیاموزد که جـامع       -نموده است که حضرت در جواب معلى        

اللهـم  : ((بگو! اى معلى   :  فرمودند -تمام چیزهایى باشد که شیعه در کتب خود گرد آورده است            

  ...))انى اسئلک صبر الشاکرین لک 

باز هم در اقبال از شیخ طوسى در بـاب دعاهـاى هـر روز مـاه                 دعایى دیگر دعایى است که      ) 9(

  ...))یا من یملک حوائج السائلین : ((رجب روایت کرده است و آن دعا این است 

اللهم انى اسئلک بمعانى جمیع مـا یـدعوك         : ((این دعا را نیز در اقبال روایت نموده است          ) 10(

عـالى کـه درهـایى از علـم بـراى اهلـش از آن               و این دعایى است با مضامین       ...)) به والة امرك    

  .گشوده مى شود

 جـان مـا و تمـام    -و از دعاهاى مهم دعایى است که بنابر روایت شیخ ، امـام و آقـاى مـا            ) 11(

دعـاى  . خوانـده اسـت     )) صعـصعۀ   (( آن را در مـسجد       -جهانیان فدایش و درود خدا بر او بـاد          

  .شروع مى شود)) اللهم یا ذالمنن السابغۀ ((گرانقدرى که با 

بنابر آنچه در اقبـال اسـت از توقیـع          )) ابن ابى عیاش    ((از دعاهاى مهم دعاهایى است که       ) 12(

  .روایت نموده است ) عج (مبارك امام عصر 

 .در اول و وسط ماه اسـت ) علیه السالم (نیز از کارهاى مهم در این ماه زیارت امام حسین     ) 13(

  نمازهاى این ماه

ر شبهاى این ماه وارد شده است را نباید بطور کلـى تـرك نمـود بلکـه نمازهـاى               نمازهایى که د  

آسان آن را که وقت زیادى نمى گیرد و انسان را از تحصیل علم و سایر اعمال باز نمى دارد باید                   

بانـدازه  )) ایـام بـیض     ((و در شـبهاى     . و سالک به همین منوال عمل کند تا ایـام بـیض             . خواند

  .مازها را زیاد کندنشاط و حال خود ن
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)) قـل هـو اهللا احـد   ((و )) تبـارك  ((، ))یـس  ((در شبهاى ایام بیض نمازى را کـه در آن سـوره     

علیه الـسالم   (از امام صادق    )) احمد بن ابى العینا   ((این نماز در اقبال از      . خوانده مى شود بخواند   

  .روایت شده و فضیلت زیادى نیز براى آن نقل شده است ) 

در دو شب اول ایام بیض بعضى از نمازهـاى مختـصرى را کـه بـراى ایـن دو شـب                 و بهتر است    

) علیه السالم   (روایت شده است ، خوانده و در شب پانزدهم نمازى را که در اقبال از امام صادق                  

در شب نیمه رجب ، دوازده رکعت       : ((فرمود) علیه السالم   (امام صادق   . روایت شده است بخواند   

هر رکعت حمد و سوره اى خوانده و موقعى کـه از نمـاز فـارغ شـدى سـوره                    نماز مى خوانى در     

: را هـر کـدام چهـار بـار مـى گـویى              )) آیۀ الکرسـى    ((و  )) اخالص  ((،  ))معوذتین  ((،  ))حمد((

سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اکبر سپس مى گـویى اهللا اهللا ربـى و ال اشـرك بـه                           

  . قوة اال باهللا العلى العظیم شیئا ما شاء اهللا و ال

اگر توقیفى بود در شب سیزده و چهارده ماه نیـز بـه عبـادات همیـشگى خـود اضـافه کـرده و                        

همانگونه که درباره احیاى شب اول گفتیم ، بخاطر مراقبـت ایـن شـب را تـا صـبح بـه عبـادت           

  .را روزه بگیرد)) ایام بیض ((بپردازد و سه روز 

  سیزده رجب

ز بخاطر والدت خاتم االولیاء و سرور اوصیا، برادر رسول ، همسر بتـول و شمـشیر                 بزرگى این رو  

و عقل حکم به مقام بسیار بـزرگ ایـن روز   . مى باشد ) علیه السالم   (کشیده خدا، امیرالمؤ منین     

حق اوقات و روزهـا و بزرگـى آن بـا    . مى کند که با هیچ زبان و قلمى نمى توان آن را بیان نمود   

نور والیت خاتم اولیـاء کـه شـرط و رکـن     . الطاف خدا در آنها اندازه گیرى مى شود     مقدار ظهور   

ایمان بلکه روح و خود ایمان و مانند جزء آخر علت تامه ایمان و اسالم است در ایـن روز ظـاهر                      

زیرا نمـى تواننـد     . شد و این نعمتى است که عقلهاى معمولى نمى تواند ارزش آن را درك کنند              
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مالء ((ت و درجات قرب سراى جاوید آخرت و لذت لقاء و همنشینى با ساکنین               همه نور و کرام   

و تمام نعمتهاى سراى باقى را که خداوند آنها را براى اهل والیت و ایمان آمـاده نمـوده               )) اعلى  

  .است را بفهمند

  )علیه السالم (گوشه اى از فضایل امیرالمؤ منین 

لمین را از بین برده ، و ستونى براى اسالم باقى نمـى             اگر شمشیر امیرالمؤ منین نبود، کفار، مس      

کارهاى او در روز بدر و حنین را به یـاد آورده و دربـاره فرمـایش رسـول راسـتگو و امـین                 . ماند

  )).تمامى اسالم به جنگ تمامى کفر رفته است : ((بیاندیش آنجا که فرمودند

نهـان داشـت ولـى بـا ایـن وجـود            دوست ، فضایل او را به خاطر تقیه و دشمن به خاطر بخل پ             

قـرآن  ((،  ))صراط مـستقیم    ((،  ))نباء عظیم   ((اوست  . فضایل او در شرق و غرب عالم پخش شد        

، ))جانـشین رسـول پروردگـار جهانیـان         ((،  ))امیرالمـؤ منـین     ((،  ))امـام مـسلمین     ((،  ))کریم  

سـیماى  ((، ))نیـان  درِ درخواسـت از خـداى جها  ((، ))نور آشکار خدا  ((،  ))پیشواى رو سفیدان    ((

شـکافنده  ((،  ))بت شـکن    ((،  ))دریاى بزرگ   ((،  ))نشانه بزرگ   ((،  ))خدا در میان تمام اولیایش      

، ))در هـم کوبنـده بـدکاران        ((،  ))نـابود کننـده کفـار     ((،  ))نور کامل خدا  ((،  ))سرهاى دشمنان   

و )) فـرع کـریم     ((، و ))اصـل قـدیم     ((، و اوست    ))مولود کعبه   ((، و   ))نور انوار ((،  ))معدن اسرار ((

صاحب نـشانه هـاى     ((اوست  )) سرپرست دین   ((و  )) رشته محکم خدا  ((و اوست   )) امام بردبار ((

کـسى کـه خداونـد در       )) نجات دهنده از نابودى     ((و  )) روشن و معجزه هاى آشکار و درخشان        

بـرادر تنـى    ((و انه فى ام الکتاب لدینا لعلى حکیم اوسـت           : آیه صریح خود از او یاد نموده است         

نگهـدارى  ((اوسـت   )) گوش شـنواى او   ((و  ))) شمشیر کشیده خدا  ((،  ))همسر بتول   ((،  ))رسول  

صلى اهللا  (برادر و جانشین رسول     ((،  ))پاك شده از بدى و از عیب و تهمت          ((،  ))شده از گناهان    

طر انداخت و جان خود را براى او بخ(کسى که شب در بستر او بسر برد        ((،  )))علیه و آله و سلم      
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کسى که اندوه را در چهره او از بـین مـى            ((و  )) کسى که با جان خود او را یارى مى کرد         ((،  )))

  )).برد

و نـشانه اى بـراى   ) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (کسى که خداوند او را شمشیر نبوت پیامبر         

 براى او و    رسالتش و شاهدى بر امتش و بردارنده پرچم لشکرش و حافظ جانش و دستى پرتوان              

اسـم اعظـم   ((و اوسـت  . تاجى براى سر او و درى براى سرّ او و کلیدى براى پیروزى او قـرار داد     

مظهـر  ((،  ))صاحب عصا و نشانه     ((،  ))زمزم  ((و  )) صفا((،  ))خانه کعبه   ((،  ))قرآن اکرم   ((،  ))خدا

دایـره مطالـب   مرکـز  ((و  )) پراکنـده کننـده لـشکر     ((،  ))ستاره درخشان   ((،  )))عجایب و غرایب    

، ))سـرور امـت     ((،  ))از بین برنده غـصه هـا      ((،  ))احیاگر دین   ((،  ))پدر امامان   ((اوست  )) علمى  

، ))حمل کننده بیـرق  ((، ))پنجمین نفر اصحاب کساء((، و ))مالک برگزیدگان ((،  ))همت بلند ((

و )) امیـر میکائیـل   ((، ))معلـم جبرئیـل   ((اوسـت  )) رفیق پیامبران ((و ...)) نقطه باء بسم اهللا    ((

سـرور  ((اوسـت  )) پدر شبیر و شبر((و )) تقسیم کننده طوبى و سقر   ((اوست  )) حاکم عزرائیل   ((

فریـادرس بیچارگـان و     ((،  ))پناهگاه پناه جویـان     ((اوست  )). بشر و کسى که نپذیرد کافر است        

، ))ین و آخرین    حجت خدا بر اول   ((،  ))محبوب پروردگار ((،  ))حاکم روز قیامت    ((،  ))حاجتمندان  

امام پاکـان و امیـر مومنـان        ((،  ))نور انوار ((،  ))سرّ اسرار ((اوست  )). زندگى جهانیان و نور آنان      ((

ماننـد پهلـوى خـدا و    ((، ))نعمت خدا بر نیکوکـاران و انتقـام او از بـدکاران    ((، ))ولى جبار ((،  ))

بنـابراین دوسـتان او     ))). لـسالم   علیه ا (امام ابوالحسن على    ((و  )) صورت نورانى و نفس وفادار او     

باید روز مـیالد او را از شـریفترین روزهـا دانـسته و آن را عیـد بـزرگ قـرار دهنـد و بگونـه اى              

شکرگزارى نمایند که هیچکس از امت پیامبران گذشته و دوره هاى سـابق چنـین شـکرگزارى                 

نیـز بایـد بـا شـکرى بـه          و شـیعیان    . زیرا آنان هیچگاه چنین نعمتى را نداشته اند       . ننموده باشد 

استقبال این روز بروند که باالتر از آن شکرى نباشـد زیـرا نعمتـى در ایـن روز آمـده کـه تمـام                
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نعمتها در مقایسه با آن کوچک است اگر انسان عقل را از حکم کردن و حاکمیت بیندازد، دیگر                  

ند چهارپایان خواهـد  و انسان مان. براى او هیچ چیزى حکمى ندارد و تکلیفى براى او نخواهد بود  

امـا اگـر    . بود که مى خورد، لذت مى برد و مواد زائد بدن را دفع مى کند تا مرگ او فـرا برسـد                     

عقل را حاکم حرکات و سکنات خود قرار دهد، عقل او در مورد هر چیز و هـر مطلبـى حکمـى                      

ـ             . و همیشه همینطور است     . واقعى یا فرضى دارد    هـر  . دو ذره اى نیـز از حکـم کـردن نمـى مان

بنابراین اگـر   . چیزى را که بفهمد نیز از این جهت که آن را نمى فهمد در مورد آن حکمى دارد                 

عاقل بفهمد که سرورى از اولیاء خدا باعث شده که او از عـذاب و مجـازات بزرگـى نجـات پیـدا              

 در حـالى کـه در دنیـاى قبـل از          . کند، عقل حکم مى کند که باندازه این فایده از او تشکر کند            

نورهاى هدایت در دریاى گمراهى محو شده ، آفتاب         ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (بعثت پیامبر   

دین در تاریکیهاى گمراهى ، گرفته شده و ماههاى نـورانى دیـن پـشت ابرهـاى گمراهـى قـرار              

گرفته بود و بازار علم کساد و عقلها فاسد شده بود تا جایى که بازارى برپـا کـرده و بزرگـان بـه                   

شتن صفات و حاالت چهار پایان افتخار کرده و دروغ و ادعاهاى بى اساس و پوچ را از کارهاى                   دا

کارشان به جـایى رسـیده بـود کـه چوبهـایى تراشـیده و سـنگهایى                 . بزرگ و عالى مى دانستند    

. ساخته ، آنها را عبادت کرده و آنها را به منزله پروردگار عالم و خالق مخلوقین قرار داده بودنـد                   

براى عبادت به آن سجده مى کردند و از روى نادانى پرستشگاههائى را براى آن بوجـود آورده                  و  

بودند و با این کارها سزاوار نابودى دائمى و شکنجه جاوید شده و با کفر خود به آتـش جهـنم و     

عذابى دردناك نزدیک شده بودند و با انحراف و پیـروى از هـواى نفـس ، باعـث خـشم خـداى                       

و با ستم و کوریـشان آتـش جهـنم را برافروختـه بودنـد، و چـه آتـشهایى کـه بـر             رحمان شده   

قبرهایشان روشن ننموده و چه نورهـایى را کـه بـراى خـود بـه تـاریکى تبـدیل نکـرده و چـه                         
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و چه آسـیبهایى را کـه بخـاطر         . ستمهایى را که به خاطر نادانى جزو عادات و رسوم قرار ندادند           

  .حماقت خود متحمل نشدند

از شهوات پیروى کرده و نماز را از بـین          . تم خود شهرها را خراب و بندگان را هالك نمودند         با س 

برده ، از طاعت خدا خارج شده و دختران را زنده بگور، پیوندها را بریـده و بـا مالـک زنـدگى و                        

و در چنـین    . مرگ دشمنى و با پیامبران مخالفت کرده و سزاوار بـدترین هالکتهـا شـده بودنـد                

 خداوند متعال رسولش را فرستاد تا پرچمى براى هدایت بوده و کتاب را بر او فرستاد و                  شرایطى

او نادانى ها را با آن از بین برده و هدایتها را انتشار داد و کماالت را با آن کامل و نمـاز را بـا آن                          

و نـور را بـا آن       زنده و گمراهیها را با آن از بین برده و عقلها را با آن جمع و علوم را با آن کامل                      

. تمام کرد؛ تا جایى که مردم را به راه راست هدایت کرده و آنـان را در مـسیر هـدایت قـرار داد                       

خداوند با آن کسانى را که در پـى         ((رسولى که نور و کتابى آشکار از جانب خدا آورد؛ کتابى که             

نـان را از تاریکیهـا      بدست آوردن رضایت او باشند، به راههاى سالم هدایت نموده ، با اذن خود آ              

شریعت کاملى را ایجاد و حکمـت نافـذى آورد تـا            .)) به نور برده و به راه راست هدایت مى کند         

جایى که براى تمام حرکات و سکنات انسان احکام خاصى را که انواع حکمتهـا و مـصالح در آن          

ا و بهشت نزدیـک  و براى امت خود تمام چیزهایى را که آنها را به خد       . لحاظ شده بود، بیان کرد    

و از هیچ چیزى و هیچ حـالى خـواه          . را بیان کرد  )) دیه خراش   ((و از جهنم دور مى کند، حتى        

کلى باشد یا جزئى پست یا مهم ، بزرگ یا کوچک نگذشته ، مگر اینکه براى آن احکامى مطابق                

نمـى   که عقل و اندیشه حکیمان به کنـه آن           -با حکم خداوند حکیم با اقتضاى حکمت نافذش         

و بدین ترتیب شریعت کامل و تمام و جامعى شامل حکم ظاهر و باطن              .  قرار داده است     -رسد  

و تدبیر دین و دنیا آورده است تا جایى که براى پست ترین حاالت انسان که تخلّـى اسـت نیـز                      

احکام و مصالح و پندها و ذکرها و دعاهایى بیان کرده که عاقل در حیرت فرو رفتـه و عقلهـا در       
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گفتى مى افتند مثال در هنگام ورود به مستراح حکم کرده است که اول پاى چپ را گذاشـته                   ش

 و هنگام خـروج پـاى راسـت را مقـدم            - زیرا در جایى وارد شده که مناسب با پاى چپ است             -

  . زیرا خروج از جاى پست با پاى راست مناسب است -کند 

علـومى از  .  شرق و غرب را پر مى کنـد و خالصه در زمان او و جانشینانش علومى پخش شد که        

قبیل فقه ، اخالق و معارف و حکمت را در میان امت خود در مدت کمى کامل نمود بطورى که                

و شـریعت و    . حکمت کسانى که قبل از او و در زمان طـوالنى بودنـد بـه آن مقـدار نمـى رسـد                     

ین درجـات کمـال و      حکمت و نورى آورد که جهانیان را در مدت کوتـاه عملهایـشان بـه بـاالتر                

  .زیباترین جلوه هاى دوستى با خداوند متعال مى رساند

 گرچـه آنچـه را کـه گفتـیم          -و اگر انسان نعمت بعثت را بهمین مقدار که بیان کردم ، بفهمـد               

بـراى  ) علیـه الـسالم     ( و بداند که امیرالمـؤ منـین         -قطره اى از دریاى حقایق بعثت نیز نیست         

 مگر  -برادر و وزیرى بود مانند نسبت هارون به موسى          ) و آله و سلم     صلى اهللا علیه    (رسول خدا   

 و درِ شهر علم رسـول       -پیامبرى نیست   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (این که بعد از رسول خدا       

بود و اسالم با شمشیر او برپا و هدایت با تعالیم او میسر بـود               ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (خدا  

معرفـى نمـوده و   ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم  ( پیامبر  بش او را به منزله نفس    و خداوند در کتا   

والیت او را پایه اى براى اسالم و شرطى براى ایمان قرار داده بود، گوشه اى از بزرگـى ایـن روز               

بنابراین باندازه شـناخت نعمـت      . را فهمیده و رایحه اى از بلندى مقام آن را استشمام مى نماید            

از کارهایى که موجب شکر است بزرگداشـت ایـن روز بـا قلـب و روح                 .  واجب مى شود   شکر آن 

و کسى که مکانى را داراى مقام بلند یا زمانى را شریف بداند باید با او به انـدازه شـرفش                     . است  

بلکـه بـا    . معامله کند و اولین کارى که مى کند این است که آن را ضایع نکرده و مهمل نگذارد                 

و شرافتى بـاالتر از شـرف عبـادت خـدا          .  که براى آن معتقد است با آن روبرو شود         تمام شرافتى 
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همراه با اخالص نیست ؛ که این عبادت شامل روزه ، نماز، انفاق در راه خدا بزرگداشت حرمـات                   

و گرامیداشت شعائر الهى و زینت کردن با ذکر و فکر در باطن ، و شادى و سرور در صـورت ، و                      

صلى (و عرض تبریک به رسول خدا       ) علیه السالم   (شش ، و زیارت آن حضرت       لباس تمیز در پو   

 ارواحنـا و ارواح العـالمین       -و به امامان بطور عمومى و به صاحب الزمان          ) اهللا علیه و آله و سلم       

مـى  ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم  ( بطور مخصوص و ذکر گوشه اى از فضایل آن حضرت   -فداه  

  .باشد

با آنچه درباره بپایان بردن روزهاى شریف گفتیم یعنى تسلیم اعمال بـه حامیـان و                و این روز را     

  .نگهبانان روز براى اصالح آن ، به پایان برساند

  روز پانزدهم و قسمت دوم نماز سلمان رحمه اهللا

صلى اهللا علیه و آله   (از کارهاى بسیار مهم در این روز خواندن ده رکعت از نماز سلمان محمدى               

کیفیت این نماز همانطور است که در روز اول ماه خواند؛ ولى فرقش بـا روز اول                 . است   ) و سلم 

این است که بعد از سالم هر دو رکعت نماز، دستهاى خود را به دعا بلند کرده و بجـاى دعـایى                      

 که در روز اول ماه گفتیم این دعا را مى خواند ال اله اال اهللا وحده ال شریک له ، له الملـک و لـه           

الحمد یحیى و یمیت و هو حى ال یموت بیده الخیر و هو على کل شى ء قدیر الها واحدا اءحـدا                      

  .فردا صمدا لم یتخذ صاحبۀ و ال ولدا سپس دستهاى خود را به صورتش مى کشد

)) ابن ابـى عیـاش      ((سرور ما در اقبال با استناد به        : این روز از روزهاى مخصوص و شریف است         

چه روزها و   ! عرضه داشت خداى من     ) علیه السالم   (حضرت آدم   : (( گفت   روایت کرده است که   

محبـوبترین اوقـات   ! اى آدم : و اوقاتى را بیشتر دوست دارى ؟ خداوند متعال بـه او وحـى کـرد            

در این روز با فرمانبردارى و میهمـانى کـردن ، روزه ،             ! اى آدم   . پیش من روز نیمه رجب است       

مـشیت مـن بـر ایـن        ! اى آدم   . به من به نزدیکى بجوى      ))  اله اال اهللا     ال((دعا، استغفار و گفتن     
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 که مهربان ، کریم ، دانا، بردبـار و بـزرگ بـوده و از    -تعلق گرفته است که یکى از فرزندان تو را      

 به پیامبرى برانگیخته و روز نیمه رجـب را بـه او و           -بداخالقى ، خشونت و تندخویى بدور است        

 در این روز چیزى از من نمى خواهند مگر این که به آنها عطا مى کنم و                  .امتش اختصاص دهم    

روزى از مـن نمـى خواهنـد        . از من بخشش گناهان نمى خواهند مگر اینکه آنان را مى بخـشم              

از من نمى خواهند جلو لغزششان را بگیرم مگر این که ایـن  . مگر این که آنها را روزى مى دهم  

اى آدم کسى   . من بخشش نمى خواهند مگر این که آنها را مى بخشم            از  . کار را انجام مى دهم      

که روز نیمه رجب را روزه گرفته و ذاکر و خاشع بوده و از فرج خود محافظـت نمایـد و از مـال                        

اى آدم به فرزنـدانت بگـو خـود را در رجـب             . خود صدقه دهد، پاداشى جز بهشت نزد من ندارد        

  * .حفظ کنند زیرا گناه در آن بزرگ است

بعد از اینکه عاقل فهمید این روز در نزد خدا چه ارزشى دارد، باید به خود رحم کرده و نگـذارد                     

. این سرمایه بزرگ براى جبران حالتهاى سابق و کوتاهیها و تقصیرات گذشته ، از دستش بـرود                 

بـه  و بایـد ماننـد دوسـتى دلـسوز     . زیرا مى تواند در یک روز گذشته و آینده خود را اصالح کند       

اندرزى که اگر به آن عمل کنى       ! چرا در این اندرز و نصیحت الهى تاءمل نمى کنى           : خود بگوید 

متوجـه بـاش خـداى    . ، تو را از آتش جهنم و شکنجه دردناك رها و از تاریکیها به نور مـى بـرد           

بزرگ تو را به مجلس رحمت و امان و بخشش پادشـان و سـلطان و عطـاى خلعتهـا و هـدایا و                        

ل و امتیاز فرا خوانده و تو را در مجلس دوستان خود حاضر کرده و تو را بـراى رفاقـت     اسناد فض 

دوستان صمیمى و برگزیدگان خود برگزیده و در وعده هاى خود تصریح کرده که با استغفار تو                 

پس در استغفار کوتاهى نکن و بکـوش در اسـتغفارت صـادق بـوده و بپرهیـز کـه          . را مى بخشد  

بنابراین به خوانـدن    . براى دعاى تو وعده اجابت داده است        . به استهزاء نمایى    استغفار را تبدیل    
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زیرا گاهى انـسان فقـط   . الفاظ و کلمات دعا بسنده نکرده و حال دعا را نیز در خود به وجود آور               

  .الفاظ دعا را مى خواند و خیال مى کند واقعا دعا کرده است 

گاه او دعا مى کنیم و امیدوارى به اجابت اوسـت         مهمترین چیز در دعا شناخت خدایى که به در        

. اغلب مردم در شناخت خداوند دچار تنزیه صرف مى شوند که مالزم بـا انکـار خداونـد اسـت      . 

عده اى نیز خیال مى کنند خداوند چیز توخالى است که بر همه چیز احاطه داشته و در بـاالى                    

ان باالیى قرار دارد مى خواننـد یـا گمـان    ستارگان قرار دارد و بهمین جهت خدایى را که در مک         

خالصه این که مهمترین چیـز در دعـا         . مى کنند که خود و عالم بى نیاز و قائم به نفس هستند            

کامل نمودن شرایط آن است و کمال شرایط به این است که خداوند متعال را به طور اجمـال و                    

و هنگام دعا او    .  حتما باید دارا باشد    و این شرط را   . بگونه اى شناخته که در خور دعاکننده باشد       

را حاضر ببیند بلکه دعاى خود را هم که بر زبانش جارى شده است از ناحیه خـدا بدانـد؛ بـه او                       

در اول .خوش گمان بوده و به اجابت او در صورتیکه مـضمون دعـا بـصالح باشـد امیـدوار باشـد           

 مناسب است را بگوید؛ مدح و ثناى  دعاى خود تعدادى از اسامى جمالیه خدا یا آنچه با دعایش           

گفته و بـه گناهـان و عیـوب خـود و         )) یا ارحم الراحمین    ((الهى را بجا آورده و سپس هفت بار         

صـلى اهللا  (سپس بر محمد و آل محمـد      . سزاوار نبودنش براى اذن در دعا و اجابت آن اقرار کند          

وند را در اجابت دعا به حق آنـان         صلوات بفرستد؛ به آنها متوسل شده و خدا       ) علیه و آله و سلم      

و نیز مطلوب خود را جداگانه نگفته و آن را شرط یا قید یا صفتى براى صلوات آنان                  . قسم بدهد 

بر آنها صـلوات بفرسـت صـلواتى کـه گناهـان مـرا بخـاطر آن                 : بهتر است مثال بگوید   . قرار دهد 

. بـه پایـان برسـاند     )) وه اال باهللا    ما شاء اهللا ال ق    ((سپس دعایش را با صلوات و با گفتن         . ببخشى  

و حتما تمـام ایـن مطالـب را         . نیز هنگام دعا گریه کند گرچه اشک او به اندازه سر سوزنى باشد            
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و براى دعا شرایط دیگرى نیـز هـست         . زیرا خدا گداى لجوج را دوست دارد      . چهار بار تکرار کند   

  .که در جاى خود گفته شده 

و در مـورد  . تى وعده هاى خداى متعال را در خود تقویت نمایدخالصه سالک باید اعتقاد به راس     

و متوجه این باشد که ایـن روز و ایـن مقـام محـال       . این وعده ها و بزرگى این سعادت فکر کند        

و هیچ اطمینان و گمانى نیست که در سال آینـده چنـین             . است که دو بار در سال بوجود بیاید       

و هنگامى که این توجـه      . ود در این روز را جبران نماید      روزى را درك کرده و بتواند تقصیرات خ       

بخـصوص کـه شـدت      . را در خود بوجود آورد، نخواهد گذاشت این روز بدون بهره از دست برود             

احتیاج خود را به مانند آن در بامداد فردا مى بیند هنگامى که در پیـشگاه پادشـاه جبـار بـراى                      

و اگر توانـست بایـد دعـاى اسـتفتاح را بـا             . ست  روزى که بزرگتر از آن ، نی      . حساب حاضر شود  

را ) علیـه الـسالم   (شرایط آن بجا بیاورد و اگر نتوانست حتما دعاى تنها را بخواند و امام حسین          

  .زیارت کند

دعایى که اول   . بهتر است چهار رکعت نماز و دعاى پس از آن را که امیرالمومنین خواند، بخواند              

و در طـول روز بیـاد       .  حاجات خـود را بخواهـد        و سپس   !)) باریا مذل کل ج   : ((آن چنین است    

داشته باشد که این روز از امورى است که مخصوص به این امت بوده و بخاطر ایـن اختـصاص و            

صـلى  (کسى که به خاطر او این اختصاص بوجود آمده است ، خداى را شکر نماید و بـر محمـد          

و روز خـود را  . ت فرستاده و دعاى زیادى به آنها بکندو آل او بسیار صلوا  ) اهللا علیه و آله و سلم       

  .با آنچه روزهاى شریف را با آن به پایان مى رساند و بارها گفته شد، به پایان برساند

در اینجا توضیحاتى در مورد روایت دعاى اسـتفتاح داده و عنایـات             ) قدس سره   (سرور مراقبین   

براى توضیح بیشتر مى    . این زمینه ذکر کرده است      این رویداد مبارك و مراقبات با ارزشى را در          
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. و حتما مراجعه نمایید زیرا فواید زیادى براى اهل آن دارد          . توانید به کتاب اقبال مراجعه نمایید     

  .گرچه براى غافلین بى ارزش است 

  بیست و هفتم رجب

تـر از تمـام   بعد از روز پانزدهم به منزل دیگرى از منازل رجب و شـریفترین آنهـا بلکـه شـریف        

  .روزها و شبها، یعنى روز و شب بیست و هفتم رجب مى رسیم 

  شب بیست و هفتم

روایـت  ) علیـه الـسالم   (در کتابش از امـام جـواد      )) محمد بن على الطرازى     ((در کتاب اقبال از     

در رجب شبى است که براى مردم بهتر است از هرچه که خورشید بـر آن                : ((نموده که فرمودند  

.  و آن ، شب بیست و هفتم است که پیامبر در صبح آن به پیامبرى برانگیختـه شـد                   تابیده است 

اگر کسى از شیعیان ما در این شب عامل باشد مانند پاداش عمل شصت سـال بـراى او خواهـد                

هنگامى که نماز عشا را     : عمل در آن چیست ؟ فرمود     :  خداوند به تو شایستگى دهد گفتند      -بود  

 - دوازده رکعت نماز     - قبل از نیمه شب باشد یا بعد از آن           - بیدار شدى    بجا آورده و خوابیدى و    

 بجا مى آورى و در آن دوازده سوره از سوره هاى کوچـک مفـصل              -بصورت نمازهاى دو رکعتى     

مى خوانى و هنگامى که دوازده رکعت نماز را خوانـدى و سـالم          ) از سوره محمد تا پایان قرآن       (

، هفـت بـار     ))قل هو اهللا احـد    ((، هفت بار    ))معوذتین  ((، هفت بار    ))حمد((دادى هفت بار سوره     

، مى خـوانى و بعـد       ))آیۀ الکرسى   ((، و هفت بار     ))انا انزلناه   ((، هفت بار    ))قل یا ایها الکافرون     ((

و سپس هرچه مى خـواهى از  ... الحمد هللا الذى لم یتخذ صاحبۀ و ال ولدا: این دعا را مى خوانى     

ا چیزى نمى خواهى مگر این که اجابت مى شود مگر این که گناه یا قطع رحـم   زیر-خدا بخواه   

  .یا هالك گروهى از مومنین را بخواهى 
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و اگر مـانعى پـیش   . و فرداى آن را روزه مى گیرى زیرا روزه این روز ثواب یک سال روزه را دارد 

ت کردیم بخواند زیرا آن آمد که او را از این عمل باز داشت نمازى را که در شب نیمه رجب روای               

  .نماز در این شب هم وارد شده است 

  درك حق شب و روز مبعث

و ایـن مطلـب از آنچـه دربـاره نعمـت      . و مهمترین مطلب ، فهمیدن حق این شب و روز اسـت         

و نعمـت بعثـتش ، در روز والدت امیرالمـومنین    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم     (وجود رسول خدا    

او سرور تمـامى    . یم ، فهمیده مى شود زیرا کسى باالتر از رسول خدا نیست             گفت) علیه السالم   (

نور اول  ((اوست  . مخلوقات و شریفترین و نزدیکترین آنها به خدا و محبوبترین آنها نزد خداست              

و هیچ پیامبر و فرشته نزدیکـى بـه خـدا،     )) اسم اعظم   ((، و   ))عقل اول   ((،  ))حجاب اقرب   ((،  ))

بنابراین باندازه شرف وجـود او      . ین صفات برسند و اوست رحمتى براى جهانیان         نمى توانند به ا   

که شریفترین موجودات است و باندازه خیرات مبعث شریفش ، شـرف ایـن روز و نـور و خیـر و        

و بهمین اندازه حق شـکر آن بـراى امـت و شـیعیانش در نـزد عقـل       . برکات آن بیشتر مى شود 

کن آیا آنچه را گفتیم قبول دارى ؟ اگر قبول دارى باید جـدیت              فکر  ! اى عاقل   . بیشتر مى شود  

زیرا خیر خود بخود انسان را مجـذوب مـى کنـد و اگـر قبـول      . کنى و احتیاج به تشویق ندارى      

ندارى یا باید از عقاید اهل اسالم خارج شده یا خود و قلبت را اصالح کنى تا ایمـان پیـدا کنـى                  

ب مسلمین در این مـوارد بـه جهـت قبـول نداشـتن و بـى                 ولى گمانم این است که کوتاهى اغل      

 بلکه بخاطر غوطه ور شدن در زیباییهاى این دنیاى پست و فریب             - پناه بر خدا     -ایمانى نیست   

آنقدر سرگرم رقابت براى بدست آوردن مادیات شده انـد کـه از ایـن امـور                 . خوردن از آن است     

یاد دنیا دلهاى آنان را از یـاد خدایـشان و   .  ایستند غافلند و تا دیدار قبر از این سرگرمى باز نمى         

  .فهم مبداء و معادشان باز داشته است 
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خالصه سالک باید با تمام توان سعى کند این روز آنچنانکه بایـد بـزرگ داشـته شـود و نعمـت                      

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (بعثت و نور و برکات و بزرگترین سعادتها و خیراتى که پیامبر             

و اگر ببیند خوشحالى او در جشن و سرور دنیایى بهمـین            . ه است را آنگونه که باید، بفهمد      آورد

اندازه یا بیشتر است ، باید پستى نفس و وارونگى قلب خود را اصالح نموده و از صفات حیـوانى                    

  .و عالم طبیعت فاصله گرفته و خود را به عالم نور نزدیک نماید

  روز بیست و هفتم

و زیـارت   ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم         ( در این روز، روزه ، غسل ، زیارت پیامبر           از کارهاى مهم  

  .امیرالمومنین با زیارت مخصوص و ارزنده اى که براى این روز وارد شده است مى باشد

ایـن نمـاز   . و همینطور نمازى که در کتاب اقبال روایت شده که قبل از ظهر خوانـده مـى شـود               

 رکعت حمد و هر سوره اى کـه توانـستى مـى خـوانى و بـین هـر دو                     دوازده رکعت است در هر    

، ))حمـد ((و هنگامى که از نماز و دعا فارغ شـدى           ... الحمد هللا الذى لم یتخذ    : رکعت مى گویى    

آیـۀ  ((و  )) انا انزلنـاه فـى لیلـۀ القـدر        ((،  ))معوذتین  ((،  ))قل یا ایها الکافرون     ((،  ))قل هو اهللا    ((

ال اله اال اهللا و اهللا اکبـر و         : هفت بار مى خوانى سپس هفت بار مى گویى          را هر کدام    )) الکرسى  

)) اهللا اهللا ربى ال اشرك بـه شـیئا        : ((سبحان اهللا و ال حول و ال قوة اال باهللا و هفت بار مى گویى                

  .سپس براى هرچه خواستى دعا مى کنى 

یا من امر   ((یکى با این عبارت     که  . و نیز از اعمال مهم در این روز خواندن دعاهاى زیر مى باشد            

  .شروع مى شود)) اللهم انى اسئلک بالتجلى االعظم ((و دومى با این عبارت )) بالتجاوز

سید قدس سره در کتاب اقبال درباره ارزش نعمت بعثت توضیحاتى داده است که مى تـوان بـه             

  .آن کتاب مراجعه نمود
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عثت اندیشه کند و ببیند مردم به کجـا رسـیده   انسان باید در مورد ایام جاهلیت و دوره قبل از ب          

احکـام اسـالم را تـرك    . عده اى یهودى ، عده اى مسیحى و عموم مردم بت پرست بودند    . بودند

. کرده ، از اخالق انسانى جدا شده و با خلق و خوى درندگى و صفات حیوانات خو گرفته بودنـد                   

. ده و بدین طریق پیوندها را مى بریدنـد کارشان به جایى رسیده بود که دختران را زنده بگور کر       

. به چیزهاى باطل افتخار کـرده ، از عـدل جـدا شـده و حقـوق یکـدیگر را از بـین مـى بردنـد                           

قدرتمندان را بر ناتوانان مسلط نموده انسانهاى شریف را از بین برده ، با علماء دشمنى کـرده و                   

بارى و علـم را انکـار کـرده ، قطـع     بساط علم را برچیده ، خوبى برد   . از حکیمان وحشت داشتند   

رحم نموده و شبیه چهارپایان شده و قمار مى کردند؛ شراب نوشیده عقل خود را زیر پا گذاشته                

شهرها را خراب کرده نیکیها را فراموش نموده ، شریعتهاى الهـى            . و فرزندان خود را مى کشتند     

  . زشت مى شدندرا از بین برده ، سرمایه ها را نابود کرده و مرتکب کارهاى

فحـشاء و   . خودپسندى و تکبر در میان آنها رواج پیدا کرده و به بى صبرى افتخـار مـى کردنـد                  

مى گفتند پیـامبران  ) مانند دروغ ، شهادت ناحق (منکرات را روش خود ساخته و سخنان باطل       

ده و بـدکاران را حـاکم بـر خـود نمـو        . را کشته و اولیاى خدا را از میان خود بیرون مـى کردنـد             

شیطان را عبادت ، خدا را بخشم       . کسانى را که اصل و نسب درستى نداشتند اطاعت مى نمودند          

و در اثر این امـور امـواج خـشم و غـضب پروردگـار بـه           . آورده و آتش دوزخ را بر افروخته بودند       

نطور یا همـا  . تالطم آمده و نزدیک بود عالم نابود شده و تازیانه غضب خدا آنها را به جهنم براند                

چیزى نمانده بود که آتش بـر       . که مشغول کارهایشان هستند آنان را در هم کوبیده و نابود کند           

یا در زمین فرو روند یا باران سنگ بر آنها ببارد یـا تبـدیل بـه    . آنان فرود آمده و آنان را بسوزاند   

پروردگـار  خوك شده یا به عذاب و مجازات و بال و بدبختیهاى دیگرى گرفتار شوند کـه عنایـت           

صلى اهللا  (براى تمام کردن حجت و کامل کردن رحمت شامل حالشان گردیده و خاتم پیامبران               
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را با فضایلى که گفتیم برانگیخت تا رحمتى بـراى جهانیـان و نـشانى بـراى                 ) علیه و آله و سلم      

 گمراهیشان را   نادانى آنان را به علم ،     . آنها را از تاریکیها خارج کرده و به نور رساند         . هدایت باشد 

به هدایت ، هالکتشان را به نجات ، ستم آنان را به عدل و کم خردیشان را به عقل ، نیاز آنان را                       

به بى نیازى ، ذلتشان را به عزت ، خرابیشان را به آبادانى و خوارى آنـان را بـه سـلطنت مبـدل               

ه نـور و ترسـشان را بـه         نموده و کفرشان را به ایمان ، جهنمشان را به بهشت ، تاریکى آنان را ب               

امنیت ، نومیدیشان را به امیدوارى ، اسارت آنان را به رهایى و بندگى آنان را به آزادگى تبـدیل                    

  .نماید

در یک کالم براى آنها رسولى درس نخوانده و از خودشان بر انگیخت تا آیات الهـى را بـر آنـان                      

 آموزش داده و آنان را از ایـن گمراهـى   خوانده ، آنها را تزکیه نموده و کتاب و حکمت را به آنان        

  .سخت نجات دهد

  :مردم بعد از بعثت او چند دسته شدند

  .گروهى برسالت و دعوت او کافر شده و سزاوار جنگیدن ، کشتن و شکنجه جاوید شدند

با اسـالم  . گروهى نیز در ظاهر اسالم را قبول نموده ولى در دل اسالم را نپذیرفته و منافق شدند       

ون آنها محفوظ شده و احکام اسالمى در مورد مسلمانان در این دنیـا در مـورد آنـان                   ظاهرى خ 

  .ولى در آخرت بجهت نفاق در پائین ترین طبقات جهنم جاوید هستند. جارى شد

ایـن  . و گروهى در ظاهر و باطن مسلمان شده و هم کار خوب و هـم کارهـاى بـد انجـام دادنـد            

  .ه بهشت برونددسته ممکن است بدون رفتن به جهنم ب

گروهى هم ، عالوه بر داشتن صفات گروه فوق عمل صـالح انجـام داده و کارهـاى خیـر زیـادى                   

پروردگار به این دسته بهشتیهائى که در آن نهرهایى جریان دارد، وعده داده اسـت               . انجام دادند 
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ان را به چند    خداوند گناهان آنها را بخشیده و بدیهایش      . اینان هیچ عذاب و مجازاتى نمى بینند      . 

  .برابر خوبى تبدیل مى کند

و عده اى عالوه بر داشتن خصوصیات دسته قبل به منظور نزدیکى به خداى متعـال بـه تزکیـه                    

نفس از اخالق رذیله و آراستن آن به اخالق عالى پرداخته که خدا نیز آنها را به خـود نزدیـک و       

  .مقام ارجمندى به آنان عنایت مى کند

 بـسیار زیـاد        داشـتن خـصوصیات دسـته قبـل ، بـا فکـر و ذکـر و تـالش                     و گروهى عـالوه بـر     

پروردگارشان را شناخته و آنگاه خالص از هـر گونـه شـرکى ، او را یکتـا دانـسته ، او را دوسـت                       

خداونـد نیـز    . و مشتاق دیدار او گردیدنـد     . داشته و با بذل هر چه غیر اوست به او نزدیک شدند           

جمال خود را به آنـان  . نزدیک و تمامى حجابها را از آنها برداشت       آنان را بخوبى قبول و به خود        

صـلى  (آنان را به پیـامبر      . نشان داد و آنان نیز با دیده و قلب بدون هر گونه حجابى آن را دیدند               

ملحق نموده و در جایگاه صدق در کنار آنـان و           ) علیهم السالم   (و آل او    ) اهللا علیه و آله و سلم       

آنانند سبقت گیرندگان و نزدیک شدگان ؛ دوسـتان پیـامبران و            . تدر جاى داد  در نزد پادشاه مق   

  .شهدا

را شناخته و نعمـت بعثـت و فوایـد و           ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (بهر صورت کسى که پیامبر      

انوار و برکات و خیرات آن را درك کرده باشد، این روز را روز بزرگى دانسته خوشحالى و سـرور                    

و کسى را که در این روز مبعوث شده زیاد ستایش نموده و     . طر آن بیشتر مى شود    و شکر او بخا   

  .بر او درود مى فرستد و اعمالى را که الیق اوست به او هدیه مى کند

در آخر این روز نیز با تسلیم عمل و خواهش اصالح آن ، به نگهبان این روز متوسـل شـده و بـا               

  .ا لطافت سخن و عمل تاءثیر آن را افزایش مى دهدزیر. لطافت ، با آنان مناجات مى نماید
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  روز آخر رجب و قسمت سوم نماز سلمان رحمۀ اهللا

  .مرحله مهم دیگرى که در این ماه براى سالک وجود دارد روز آخر این ماه است 

 که در مطالـب روز اول  -از مهمترین اعمال این روز خواندن قسمت سوم نماز سلمان رحمۀ اهللا           

قسمت سوم آن نیز مانند دو قسمت پیشین ده رکعـت اسـت جـز            .  مى باشد  -شت  شرح آن گذ  

ال اله اال اهللا وحده ال شریک       : این که بجاى دعاهاى قبل بین هر دو رکعتى این دعا را مى خواند             

له له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى ال یموت بیده الخیر و هو على کل شى ء قدیر                       

  .نا محمد و آله الطاهرین و ال حول و ال قوه اال باهللا العلى العظیم و صلى اهللا على سید

 نموده و همراه با اعتـراف     در این روز باید در عرضه اعمال و عرض ناتوانى و کوتاهى خود تالش               

صادقانه و حیایى خالص و با وارد شدن از در فضل بزرگ او بـراى تمـام حـاالت و اعمـال خـود                    

که او  . و با دوستان رو سفید خداوند به او متوسل شود         . ن را اصالح نماید   چاره جویى نموده و آنا    

کریم بوده و کرامت را براى اولیا و بندگانى که بـدنبال وسـیله اى بـه در او آمـده و محتـاج بـه                  

امـن یجیـب المـضطر اذا دعـاه و          : ((در کتاب خود آورده اسـت       . رحمت او هستند، دوست دارد    

قتـى او را بخواننـد بیچارگـان را اجابـت نمـوده و گرفتاریـشان را                 یکشف السوء؛ اى کسى کـه و      

را بـه کـسى     )) کریم العفـو  ((و  . مى باشد )) کریم العفو ((و باین جهت که او      .)) برطرف مى نماید  

و بایـد در  . که گناهان را بخشیده و آنها را تبدیل به چند برابر نیکى مى کند تفـسیر کـرده انـد                  

اتوانى و کوتاهیها لطافت بخرج داده و مراقب باشد کـه مبـادا بـا               توسل و عرضه اعمال و عرض ن      

و به درگاه خداى متعال تضرع نماید که او را بـراى            . پایان ماه از حمایت موالى خود خارج شود       

و بایـد در    . همیشه در حمایت خود قرار دهد و حمایت او در ماه یا حالت یا مکان خاصى نباشد                

  .هل غفلت نباشداین جهت اهتمام داشته و از ا

  مراقبات ماه شعبان: فصل نهم 
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  شرافت این ماه

یکى از شبهاى قدر در ایـن مـاه مـى باشـد و              . این ماه براى سالک الى اهللا بسیار با ارزش است           

کسى در آن متولد شده که خداوند بواسطه او وعده پیـروزى بـه تمـامى دوسـتان ، پیـامبران و            

در زمین ساکن   ) على نبینا و آله و علیه السالم        (ضرت آدم    از زمانى که پدر ما ح      -برگزیدگانش  

و وعده داده ، بوسیله او، بعد از پر شدن زمـین از ظلـم و جـور، آن را پـر از                       .  داده است    -شده  

و از مقام آن همین  .  که در جاى خود بطور مفصل به آن خواهیم پرداخت            -قسط و عدل نماید     

صـلى اهللا علیـه و آلـه و         (بوده و حضرتش    )  و آله و سلم      صلى اهللا علیه  (بس که ماه رسول خدا      

شعبان شهرى ؛ رحم اهللا من اعاننى علـى شـهرى ؛ شـعبان مـاه مـن اسـت ،       : ((فرمودند) سلم  

  .))خداوند کسى را که مرا در ماهم یارى کند، بیامرزد

 ایـن   .کسى که از این دعوت بزرگ آگاه شود، باید بکوشد که از دعوت شدگان این دعوت گردد                

ما فاتنى صوم شعبان مذ سمعت منـادى        : جانشین و برادر او امیرالمؤ منین است که مى فرماید         

ینادى فى شعبان ؛ فلن یفوتنى ایام حیاتى ان شاء اهللا ؛ ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (رسول اهللا   

 این مـاه نـدا      را که براى روزه   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از زمانى که نداى منادى رسول خدا        

مى کرد شنیدم ، هیچگاه روزه این ماه را از دست نداده و در تمام عمرم آن را از دست نخـواهم                   

صـلى اهللا  (این درباره روزه این ماه بود؛ و مى توان کمک به آن حـضرت            .)) داد؛ اگر خدا بخواهد   

رهـاى خیـر بـا روزه    را از جهات دیگر مانند نماز، صدقه ، مناجات و تمـام کا    ) علیه و آله و سلم      

  .این ماه مقایسه نمود

  مناجات شعبانیه

و اهلش بخاطر آن با ماه شعبان ماءنوس شـده و بهمـین             . این مناجات ، مناجات معروفى است       

این مناجات شامل مطالـب اساسـى در مـورد چگـونگى            . جهت منتظر و مشتاق این ماه هستند      
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، دعا و طلـب آمـرزش از او را، آنگونـه کـه              معامله بندگان با خداى بزرگ بوده و آداب خواستن          

شایسته است ، بیان مى کند و استداللهاى جالب توجهى جهت امیدوار شدن به درگاه خدا کـه                  

و بروشنى ، مالقات ، نزدیکى و دیدن خدا را معنى مـى  . با مناجات با او مناسب است در بر دارد     

و . شت اهل شک را برطرف مى کند      کند و به این ترتیب شبهه هاى سالک ، شکهاى منکر و وح            

نیز اشاره اى به شناخت نفس و این که شناخت آن باعـث شـناخت پروردگـار اسـت دارد بنـابر                

  .تفسیر بعضى از فرازهاى آن توسط یکى از بزرگان اهل معرفت 

تمام کالم این که این مناجات ، از اعمال مهم این ماه است ؛ و نه تنها مـاه ، کـه سـالک نبایـد                     

از فرازهاى آن را در طول سال ترك کند و در قنوتها و سایر حالهاى عالى خود، خیلى بـا            بعضى  

و اءنر اءبصار قلوبنا بـضیاء نظرهـا الیـک ، حتـى تخـرق           : آن مناجات نماید و وقتى که مى گوید       

اءبصار القلوب حجب النور، فتصل الى معدن العظمه ، و تصیر اءرواحنـا معلقـه بعـز قدسـک ؛ و                     

بهاى ما را با نور نگاه آن به حضرتت روشن بفرما تا آنگاه که چشمهاى دل پرده هـا و          دیدگان قل 

از . مانعهاى نورى را پاره کرده و به معدن بزرگى برسد و روحهاى ما به عزت پاکیت وصل شـود                  

و تاءمل کند، آیا قلـب او چـشم دیـدن نـور را دارد؟ پـرده هـاى نـورى                    . گفته خود غافل نباشد   

 بزرگیى که در پوشش پرده هاى نورى مى باشد، کدام است ؟ تـا بدانـد چـه                   چیست ؟ و معدن   

چون کسى که نمى داند از خدا چه مى خواهد نمـى            . مى گوید و از پروردگارش چه مى خواهد       

خداونـد در  . الفاظى را به زبـان آورده اسـت   : فالن چیز را خواسته ؛ بلکه باید گفت : توان گفت  

 کـه وقتـى او را بخواننـد، بـه داد بیچـاره رسـیده و گرفتـارى او را               اى کسى : ((قرآن مى فرماید  

از فضل  : ((نیز مى فرماید  .)) بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را      : ((و مى فرماید  .)) برطرف مى کند  

  .الفاظ را بزبان آورید: و نمى فرماید.)) خدا بخواهید، زیرا خدا با شما مهربان است 
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) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم   (ست و یکى از ارمغانهاى آل محمد  بهر حال این مناجات بزرگى ا     

و .  شنوایى داشته باشد، درك مـى کنـد          مى باشد که بزرگى آن را کسى که قلب سالم و گوش             

  .اهل غفلت از درك فواید و نورهاى آن بى بهره اند

  ارزش نعمت مناجات

معارف باالیى است که بجز اهلـش       مناجات شامل   . بیشتر مردم قدر نعمت مناجات را نمى دانند       

که همان اولیاى خدا هستند و از طریق کشف و شهود به آن رسـیده انـد، کـسى از آن آگـاهى                       

و رسیدن به این معارف از راه مکاشفه از بهترین نعمتهاى آخرت است که قابل مقایسه با                 . ندارد

 ایـن   یـن فرمـایش ، ارزش     در ا ) علیـه الـسالم     (امام صـادقه    . هیچکدام از نعمتهاى دنیا نیست      

اگـر مـردم برتـرى شـناخت خـدا بـر سـایر نعمتهـا را مـى               : ((نعمت را این گونه بیان مى کنند      

دانستند، به زیباییهاى زندگى دنیا که در اختیار دشمنان ما گذاشته شده ، چشم نمى دوختند؛                

 بهـشت بـا     در نعمت شناخت خدا قرار گرفته و مانند لذت کسى که همیشه در بهترین جاهـاى               

  ...))دوستان خدا بسر مى برد، از آن لذت مى بردند

  سایر اعمال این ماه

و بهتر اسـت اگـر   .  از اعمال مهم در این ماه روزه است ؛ باندازه اى که با حالش مناسب باشد    -1

 تمام ماه را بجز یک یـا دو روز آخـر            - گر چه این مانع رجحان روزه نگرفتن باشد          -مانعى نبود   

و اگـر  . زه بگیرد؛ و با این یک یا دو روز بین روزه این ماه و روزه رمضان فاصـله بینـدازد        آن را رو  

صـلى اهللا   (این مقدار را نمى تواند، بمقدار زیادى روزه بگیرد تا وارد دعوت مقدس رسـول خـدا                  

را یـارى  ) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم     (شده و از کسانى باشد که حضرتش        ) علیه و آله و سلم      

کنند و گمان نمى کنم با یک یا دو روز روزه گرفتن وارد این دعوت شود و از کسانى باشـد                     مى  

  .کمک کرده است ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (به رسول خدا : که بتوان گفت 
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و من فقط روایتـى را کـه   . درباره روزه هر کدام از روزهاى این ماه اخبار مفصلى وارد شده است     

: فرمود) علیه السالم   (امام صادق   . آمده است ، نقل مى کنم       )) حضره الفقیه   من ال ی  ((در کتاب   

و کـسى کـه دو روز را روزه         . کسى که روز اول ماه را روزه بگیرد، حتما وارد بهشت مـى شـود              ((

به او مى نگرد و در بهـشت هـم بـه ایـن              ) به چشم رحمت    (بگیرد، خداوند در هر شب و روزى        

ى که سه روز روزه بگیرد، با خداوند در عرش و بهـشت او دیـدار مـى                  و کس . نگاه ادامه مى دهد   

  .))کند

: جهت توضیح دیدن خداى متعال ، در کتـاب اقبـال مـى گویـد              ) قدس سره   (سید بن طاووس    

شاید منظور از دیدار خدا در عرش این باشد که عده اى از بهشتیان در جایى از عرش باشـند                    ((

خدا را دیده است ؛ چنانچه خداونـد کعبـه مـشرفه را             :  گوید که هر کس به آنجا برسد به او مى        

  .))به دیدن خدا رفته است : منزل خود قرار داده و هرکس به دیدن آن برود، مى گوید

مى خواهد دیدار با خدا یا دیدار با خدا در عـرش را  ) قدس سره   (معلوم نیست سید بن طاووس      

صدد توضیح چگونگى اصل دیدن خداسـت       گر چه ظاهر کالمش این است که در         . توضیح بدهد 

: کـه مـى فرمایـد     ) علیـه الـسالم     (در ذیل فرمایش امام صـادق       )) فالح السائل   ((ولى در کتاب    

، کالمـى دارد کـه در آن بـه          ...))را تکرار کردم تا آن را از گوینده اش شنیدم           ) آیه  (آنقدر آن   ((

 منافاتى بـا منـزه دانـستن خـدا از     دیدن و مالقات معنوى خداوند تصریح مى کند؛ بگونه اى که 

بهر حال این توجیهـات الزم نیـست و واقعـا خـدا را مـى بینـد؛ چنانچـه در                     . جسم بودن ندارد  

حتى تخـرق ابـصار القلـوب       : مناجات شعبانیه نیز از این مطلب با عبارات ذیل تعبیر شده است             

ک ؛ تا دیدگان قلب موانع    حجب النور؛ فتصل الى معدن العظمه ؛ و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدس            

و . نورى را پاره کرده و آنگاه به معدن بزرگى برسد؛ و روحهاى ما به عـزت پاکیـت وصـل شـود                     

دیدن باین شکل هیچ منافاتى با اعتقاد ما مبنى بر جسم نداشتن خداوند ندارد؛ تـا احتیـاج بـه                    
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ته دیـدار عـرش را      با این کالم مى خواس    ) قدس سره   (تفسیر آن باشد، و شاید سید بن طاووس         

  .توضیح بدهد؛ نه اصل دیدار را

 از اعمال مهم در این ماه صلواتى است که در نیمروز هر روز این ماه فرسـتاده مـى شـود؛ و                       -2

  ...اللهم صل على محمد و آل محمد، شجره النبوة . اول آن چنین است 

بجـا آوردن نمـاز و      یکى دیگر از اعمال این مـاه ، همانگونـه اى کـه در کتـاب اقبـال اسـت                      -3

سالک باید در رابطه با این اعمال جدى بوده ، و به هر کـدام از                . خواندن دعاهاى این شبهاست     

و این مطلب را نیـز      . ذکر و فکر و این اعمال که نشاط دارد، با در نظر گرفتن اولویتها اقدام کند               

طر تـسامح در مـدرك      در نظر داشته باشد که عمل به روایتى که متضمن این اعمال است ، بخا              

و معموال بهتر است هم به اعمال راحت و آسانى که مى تـوان بـا نـشاط            . اعمال مستحبى است    

  .آن را انجام داد و هم به عبادات روزمره ، با در نظر گرفتن حال خود، بپردازد

م علیه الـسال (امیرالمومنین .  یکى دیگر از کارهاى مهم در این ماه عمل به این روایت است               - 4

: در هر پنجشنبه شعبان آسمانها زینت شده و آنگـاه فرشـتگان عـرض مـى کننـد                 : ((فرمودند) 

بنابراین کـسى کـه دو      . روزه داران شعبان را ببخش و بیامرز و دعایشان را اجابت فرما           ! خداى ما 

ار را صد ب  )) قل هو اهللا احد   ((را یک بار و     )) فاتحه  ((رکعت نماز بجا آورد که در هر رکعت سوره          

درود فرستد، خداونـد    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (بخواند و بعد از سالم دادن صدبار بر پیامبر          

و کـسى کـه یـک روز آن را روزه           . تمام خواسته هاى دینى و دنیایى او را بـرآورده مـى فرمایـد             

  *. بگیرد، خداوند بدن او را بر آتش حرام مى کند

  سوم شعبان

در آن روز بزرگـى بـوده و سـالک بایـد بمقـدار              ) علیه السالم   (ین  این روز بجهت تولد امام حس     

توانایى با روزه ، زیارت ، دعاهایى که در این روز وارد شده و سایر طاعتها، شکر ایـن روز را بجـا                      
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سالک نیز مى تواند این     .  ملک سالمتى بالهاى خود را بدست آورد         در چنین روزى فطرس     . آورد

و دو بال روح و عقل خـود را بدسـت آورده تـا    . ده و با آن نجات پیدا کندروز را پناه خود قرار دا 

باید توجه داشت که ، همانگونـه کـه         . بتواند با اهل معنى در آسمانهاى قرب و رضوان پرواز کند          

همراه با انـدوه و عـزا       ) علیه السالم   (اهل بیت در این روز خوشحالیشان بخاطر تولد آن حضرت           

  .و در پایان مانند روزهاى شریف این روز را به پایان برساند. چنین باشدبود، سالک نیز باید 

  نیمه شعبان

روز و شب نیمه شعبان زمان بسیار شریفى است که جهات زیادى باعث ایـن شـرافت و بزرگـى                    

  :از قبیل . شده است 

شـده  الف از شبهاى قدر مى باشد و شب تقسیم رزقها و عمرها چنانچه در روایات زیـادى وارد                   (

خداوند این شب را براى امت قرار داده اسـت ؛ چنانچـه             : ((و در بعضى از آنها آمده است        . است  

 و این اشکال که بنابراین -. قرار داده ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (شب قدر را براى رسول خدا       

کـه  ، الزم مى آید که شب قدر، بیش از یک شب باشد را مى توان بـه ایـن بیـان پاسـخ گفـت                          

  .تقدیر، مراتب و مراحل گوناگونى دارد

مى باشد که غیر از فرشتگان صـد هـزار پیـامبر            ) علیه السالم   (ب از اوقات زیارتى امام حسین       (

و این مطلب نشانه عظمـت ایـن        . را زیارت مى کنند   ) علیه السالم   (آن حضرت   ) علیهم السالم   (

  .شب است 

اشـتن آن شـده و اعمـال و عبـادات بـسیار      ج از شب هـایى اسـت کـه تاءکیـد بـه زنـده نگهد        (

 - اعم از شـب قـدر یـا غیـر آن     -در هیچ شبى : ارزشمندى در آن وارد شده که مى توان گفت       

  .مانند یا بیشتر از آن نیامده است 
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د شب میالد امامى است که گیتى را از عدالت پر کرده ، زمین را پـاك مـى نمایـد و در تمـام                       (

  .حاکمیت داردزمینه هاى دینى و دنیایى 

  اعمال مهم شب نیمه شعبان

اولین کارى که سالک باید در این شب انجام دهد این است که از لـذت و آسـایش دنیـا در                      -1(

و آنگاه براى استفاده بیشتر از آن و تصحیح اعمال خود باید فـرض              . این شب چشم پوشى نماید    

و نیـز  . رداى آن روز قیامـت اسـت   کند که شب خداحافظى او با این دنیا و تمام اعمال بوده و ف           

 نماید و اگر دو  قبل از فرا رسیدن شب باید اعمالى را که در آن مى خواهد انجام بدهد مشخص               

  .عمل در فضیلت یکسان بود سخت تر را انتخاب کند

  :از اعمال مهم نمازهایى است که وارد شده است -2(

  .فضیلت این نماز بیش از نماز بعدى است که )) قل هو اهللا احد((الف صد رکعت نماز با هزار (

خوانده )) قل هو اهللا احد   ((ب چهار رکعت که در هر رکعت پنجاه یا صد یا دویست و پنجاه بار                (

اللهـم انـى الیـک     : ((و پس از آن خواندن دعایى که با ایـن عبـارت شـروع مـى شـود                 . مى شود 

  ...))فقیر

شیخ طوسى بنقل از ابى یحیى مى گوید از         ((: ج دو رکعت نمازى که در این روایت آمده است           (

: فرمودنـد ) علیه الـسالم   (پرسیدم برترین دعاها کدام است ؟ حضرت        ) علیه السالم   (امام صادق   

و در  )) جحـد ((و  )) حمـد ((بعد از خواندن نماز عشا دو رکعت نماز بخوان ؛ در رکعت اول سوره               

د از ایـن کـه سـالم دادى ، سـى وسـه              را بخوان و بعـ    )) اخالص  ((و  )) حمد((رکعت دوم سوره    

بگـو؛  ))اهللا اکبـر ((و سـى وچهـار مرتبـه    )) الحمد هللا ((و سى وسه مرتبه  )) سبحان اهللا   ((مرتبه  

یـا اهللا  ((، هفت بار ))یارب ((آنگاه سجده کن و بیست بار   ...)) یا من الیه یلجا العباد    : ((سپس بگو 

) صلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم     (و و سپس بر پیامبر      بگ)) ال حول و ال قوة اال باهللا        ((، هفت بار    ))
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بخدا سوگند اگر با این عمل بعدد قطرات بـاران          . صلوات فرستاده و حاجت خود را از خدا بخواه          

  .از خداوند حاجت بخواهى با کرم و فضل خود تو را به خواسته هایت مى رساند

بـراى روشـن شـدن    . هم فرق دارندالبته این حدیث با روایات دیگرى نقل شده که در مسجد با        

  .مطلب به کتاب اقبال مراجعه کنید

و اگر شب طوالنى بود و کسى توانست هم این دو رکعت و هم صد رکعت با هزار قل هـو اهللا را                       

بجا آورد به خیر بزرگى رسیده است ؛ زیرا عالوه بر معتبر بودن روایت ، ثـواب ایـن دو نمـاز بـه            

  .تصور آن عاجز است اندازه اى است که انسان از 

صلى اهللا  (رسول اکرم   : ((از اعمال مهم عمل به حدیثى است که در کتاب اقبال روایت شده              -3(

! محمـد : شب نیمه شعبان در خواب بودم که جبرئیل آمد و گفت            : فرمودند) علیه و آله و سلم      

یمه شـعبان   شب ن : مگر چه شبى است ؟ گفت       ! جبرئیل  : چرا در این شب خوابیده اى ؟ گفتم         

سرت را بلنـد کـن ، زیـرا    : آنگاه مرا بلند کرده و به بقیع برد، سپس گفت           . برخیز! محمد. است  

، درِ ))رضـوان  ((درِ  . درهـاى رحمـت     : این شبى است که درهاى آسـمان در آن بـاز مـى شـود              

اونـد بـه   و خد)). احـسان  ((و درِ   )) جـود ((درِ  )) نعمت  ((درِ  )) توبه  )) ((فضل  ((درِ  )) مغفرت  ((

 آزاد مى کند؛ زمـان مـرگ را در   - مردم را از آتش جهنم -عدد موها و پشمهاى گاو و گوسفند      

آن ثبت کرده و بمدت یک سال روزیها را تقسیم مى کند؛ و هر چه را که در تمـام سـال اتفـاق     

  .مى افتد فرو مى فرستد

و دعـا و    )) ال الـه اال اهللا      (( و   ))سبحان اهللا   ((،  ))اهللا اکبر ((کسى که این شب را با گفتن        ! محمد

نماز و قرآن خواندن و انجام اعمال مستحب و اسـتغفار کـردن زنـده نگهـدارد بهـشت منـزل و                      

  .استراحتگاه او خواهد بود و گناهان گذشته و آینده اش بخشیده مى شود
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ک را یـ )) فاتحۀ الکتاب ((کسى که در این شب صد رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت            ! محمد

و ده بـار  )) آیـۀ الکرسـى   ((را ده بار بخواند و بعد از فراغ از نماز، ده بار           )) قل هو اهللا احد   ((بار و   

خوانده و صد بار سبحان اهللا بگوید، خداوند صد گناه کبیره که باعث هالکـت               )) فاتحۀ الکتاب   ((

ى در بهشت به    و ورود او در آتش مى باشند را، مى بخشد؛ و در مقابل هر سوره و تسبیحى کاخ                 

او عنایت مى کند؛ و توانایى شفاعت صد نفـر از بـستگانش را بـه او داده و او را در ثـواب شـهدا         

شریک مى کند و آنچه به روزه داران این ماه و عبادت کنندگان این شب مـى دهـد، بـه او نیـز            

  .عنایت مى کند؛ بدون این که پاداش آنان را کم کند

 زنده دارى و نزدیکى به خدا، با عمل در این شب ، را به امتـت                پس این شب را زنده بدار و شب       

در حـالى نـزدت آمـدم کـه تمـام فرشـته هـا در آسـمان                  . دستور بده ؛ زیرا شب شریفى است        

عده اى تسبیح مى کنند، عده اى در رکـوع ، عـده اى در سـجود و      : پاهایشان را جفت کرده اند    

مى کند مگر ایـن کـه مـستجاب مـى شـود؛             شبى است که کسى دعا ن     . گروهى ذکر مى گویند   

کسى چیزى نمى خواهد مگر این که مستجاب مى شود؛ کسى چیزى نمى خواهد مگر این کـه             

به او داده مى شود؛ کسى درخواست مغفرت و بخشش نمى کند، مگـر ایـن کـه بخـشیده مـى                      

 شـب   کسى کـه از خیـر ایـن       . کسى توبه نمى کند مگر این که توبه اش پذیرفته مى شود           . شود

  .محروم شود، از خیر بزرگى محروم شده است 

  ...))اللهم اقسم لنا من خشیتک : ((رسول خدا در این شب دعا مى کرد و مى گفت 

صلى اهللا علیه و آله     (سى نفر از اصحاب رسول خدا       : ((در روایت دیگرى ، راوى حدیث مى گوید       

کسى که این نمـاز را      : فرمود)  سلم   صلى اهللا علیه و آله و     (رسول خدا   : به من گفته اند   ) و سلم   

 به او مى کند؛ و با هر نگاه هفتاد خواسـته            - رحمت   -در این شب بجا آورد، خداوند هفتاد نگاه         

و اگـر بـدبخت باشـد و سـعادت          . او را برآورده مى کند، که کوچکترین آن بخشیدن گناه است            
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بخواهد، محو کرده و ثبت مى کند       و خداوند هر چه را      . بخواهد، خداوند او را سعادتمند مى کند      

و ) 16(نـزد او اسـت ؛     ) آفرینش  (و حوادث عالم را به خواسته خود تغییر مى دهد و اصل کتاب              

 خـارج مـى       اگر پدر و مادرش اهل آتش باشند، و چیزى را شریک خدا ندانسته باشند، از آتش                 

د برآورده نموده و چیزهـایى  کسى که این نماز را بخواند، هر حاجتى را که بخواهد، خداون  . شوند

سـوگند بـه کـسى     . را که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده ، براى او در بهشت آماده مى کند                

که من را بحق به پیامبرى برانگیخت ، کسى که به خاطر خـدا ایـن نمـاز را بجـا آورد، خداونـد              

او عنایت نمـوده و بـه   بهره اى از پاداش تمام کسانى که خدا را در این شب عبادت کرده اند، به    

نویسندگان بزرگوار اعمال امر مى کند که براى او نیکى نوشـته و گناهـان او را پـاك کننـد تـا                       

جایى که گناهى نماند؛ و تا زمانى که جاى خود را در بهشت نبیند، از دنیا نمى رود؛ و خداونـد                     

یامـت بـا افـراد بزرگـوار و     فرشتگانى فرستاده با او مصافحه نموده و به او سالم کنند؛ و در روز ق            

خوبى خواهد بود؛ و اگر قبل از پایان سال بمیرد، شهید شده ، و مى توانـد هفتـاد هـزار نفـر از                        

بنابراین کسى در برخاستن براى عبادت در این شب سستى نمى           . یکتا پرستان را شفاعت نماید    

ب امالى حدیثى را بـه      سید یحیى بن الحسین در کتا     : ((و نیز مى گوید   .)) کند مگر آدم بدبخت     

کسى که شب   : فرمودند) علیه السالم   (نسبت داده که آن حضرت      ) علیه السالم   (موالى ما على    

نیمه شعبان صد رکعت نماز با هزار قل هو اهللا احد بجا آورد، روزى که قلبها مى میرنـد قلـب او              

را از عذاب خـدا پنـاه مـى    نخواهد مرد؛ و از دنیا نمى رود تا زمانى که صد فرشته را ببیند که او  

سى تا از این فرشتگان بهشت را به او مژده داده ؛ و سى تاى دیگر او را از شیطان حفـظ                      : دهند

مى کنند؛ و سى تاى دیگر در شب و روز براى او استغفار مى کنند و ده تاى دیگر با کـسى کـه          

  .))با او در افتد، مى جنگند
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و خـود را از بارهـاى   . ذشته ات هـستى ، رحـم کـن    اى بیچاره به خودت که اسیر کارهاى بد گ      

همین ها بـدبختى    . گرانى که بر پشت دارى و از اعمال زشت گذشته ات بوجود آمده ، رها کن                 

راه فرار کجاست ؟ هرگـز      : ((به روزى مى رسى که مى گویند      . هاى بزرگى را برایت در پى دارند      

در این روز به انسان خبر مى دهند کـه   . به جز درگاه خدا آرامشگاهى نیست       . پناهگاهى نیست   

انصاف بده ، آیـا بـه وعـده هـاى خـدا و روز دیگـر و                  ) 17.))(در اول و آخر عمر چه کرده است         

آیا در برابر خود جائى را مى بینى که پیـامبران بـه جهـت آن گریـه     ! پاداش اعمال ایمان دارى     

تو را چه مـى شـود       . ن غش مى کنند   کرده دوستان خدا از آن لرزیده و هنگام یادآورى آن متقی          

آیـا چیـزى مـى    ! که از آنچه پیامبران معصوم خدا و فرشتگان پاك مى ترسیدند، ایمن هـستى        

یا از چیـزى پرهیـز   ! یا کار خیرى انجام داده اى که آنها انجام نداده اند   ! بینى که آنها نمى بینند    

و بجز فاسقان کسى از مکر خدا   ! ستى  یا از فریب خدا غافل ه     ! کرده اى که آنها پرهیز نکرده اند      

  .غافل نیست 

روزى که فرشته بزرگ ، روح القدس و فرشتگان دیگـر بـصورت مـنظم و         ((درباره خود بیندیش    

صف کشیده برخیزند، کسى سخنى نمى گوید مگر آن که خدا به او اجازه داده و سخن درسـت                   

تى بـراى سـؤ ال خـداى متعـال          و فرض کن اجازه دادند صحبت کنى ، آیا جواب درس          .)) بگوید

: دارى ؟ در حالى که اصال معلوم نیست به تو اجازه بدهند صحبت کنى ؛ یا ممکن اسـت بگویـد            

  .))دور شوید و با من حرف نزنید((

 فکـر  - صد رکعت نماز در یـک شـب        -آنگاه در مورد وعده خداى متعال در مورد این عمل کم            

اى کـسى کـه ادعـاى       : به خود خطـاب کـن       ! ى کند آیا عاقل در این مورد سهل انگارى م       . کن  

ایمان به وعده هاى خداوند متعال دارى ، درباره این منـافع بـزرگ و بـسیار بـا ارزش چـه مـى                        

کـاخى از   ! گویى ؟ آیا مى توانى قیمتى مانند منافع دنیوى و نعمتهاى پست دنیا بر آن بگذارى                 
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ب به تو وعـده داده ، قیمـت گـذارى           کاخهاى بهشت را که خدا در مقابل یک تسبیح در این ش           

  !کنى ؛ کسى مى تواند بفهمد چه کرامتهایى در آن نگاه نهفته است 

چگونه بخـاطر از بـین رفـتن        ! سپس به حال خود بیندیش و ببین چقدر به دنیا حریص هستى             

همان کاالهایى که در مقابل کوچکترین کاالهاى آخرت        ! کاالهاى با ارزش از تاءسف مى میرى        

  .ارزش هستندبى 

علت بى عالقگى به پاداش آخرت و عالقه به نعمتهاى دنیا، چیزى جز ضـعف ایمـان بـه جهـان                

اگر چنین بود، واى بر تو که در آینده به خدا و فرشتگان و کتابهاى خدا                ! غیب و لوازم آن است      

د را و پیامبران و روز قیامت کافر شده ، گمراه مى شوى و ور شکسته مـى گـردى ؛ و بایـد خـو                 

زیـرا ایمـان   . براى آتشى که خداوند به افراد بى ایمان به خـدا وعـده داده اسـت ، آمـاده کنـى            

بخصوص در بیمارى مرگ که حواس آشـفته        . ضعیف با علتى ناچیز و ترس کمى از بین مى رود          

بنابراین اگر ایمان محکم و استوار نباشـد، شـاید امـانتى بـوده و در سـختیهاى مـرگ       . مى شود 

پس در زمان عافیت خـود را بـراى بـال و در زمـان سـالمتى خـود را بـراى                   . ه کفر شود  تبدیل ب 

در روزهاى مهلت ، فرصت را غنیمت شمار، قبل از این که فرستادگان خـدا               . بیمارى آماده کن    

بیایند و بخواهى یک ساعت به عمرت اضافه شود ولى جواب بدهند تمـام شـد و بـه لحظـه اى                      

ابراین براى نجات خود این اعمال مهم را انجام بـده ؛ و ماننـد غریـق                 بن. راضى شوى ولى ندهند   

خدا را در این وقتهاى شریف بخوان ؛ و مانند کسى که در آتش گرفتار است ، بوسیله دوسـتان                    

 به او متوسل شو؛ زیرا کریم است و کرامت به بندگان بیچاره اش را که بـه درگـاه او                       و اولیایش   

در حالى کـه تمـام درهـا بـاز         . دوستانش متوسل شده باشند، دوست دارد     پناه آورده باشند و به      

از در رحمت یا خوشنودى یا بخشش گناه یا توبه یـا فـضل یـا          ! است از کدام در وارد مى شوى        
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و اهل هر در نیز کسى است که متصف بـه صـفت آن     . نیکوکارى یا نعمت یا سخاوت و بخشش        

  .در، باندازه توانایى باشد

 در رحمت این است که به بندگان غافل خدا رحم کنى ، و آنان را با وعظ و نـصیحت  بهره ات از 

و لطافت و بدون درشتى و خشونت ، از راه غفلتى که دارند براه خدا آورى ؛ و به گناهکـاران بـا                       

و نیز تمام گناهانى که در دنیا انجام مـى شـود            . چشم رحمت نگاه کنى نه با چشم آزار و اذیت           

ناهان خود در نظر بگیر و سعى کن به اندازه توانایى آن را از بین ببرى بـا ایـن هـدف              را مانند گ  

و نیاز هـر    . که مبادا خشم خدا شامل حال تو شده و سزاوار ممنوعیت از همسایگى خداوند شود              

  .نیازمندى را به اندازه توان برآور و اگر نتوانستى برایش دعا، و با او همدردى کن 

خوشنودى این است که از خداى خـود خوشـنود باشـى و بـاالتر، او نیـز از تـو                     و بهره ات از در      

و به آسانى از خلق خدا راضـى شـده و   . خوشنود باشد، زیرا این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند         

  .با آنان خشونت و بداخالقى نکن 

بخـواهى بـا    این است که به اندازه گناهت از خداوند آمـرزش           )) بخشش گناه   ((و بهره ات از در      

و از تمام مخلوقات خدا که به گردن تو حقى دارند، به اندازه ظلم و بـدى و جفایـت                    . شرایطش  

پوزش بخواهى و کسانى را که به گردن آنان حقى دارى ببخشى و عذر کـسانى را کـه معـذرت                     

  .مى خواهند، بپذیرى 

مکروهـى را انجـام نـداده ،    نیز این است که در آینده هیچ گناه یا عمـل  )) توبه ((بهره ات از در  

  .نسبت به خلق و خالق بدى نکرده و گذشته را تا آنجا که مى توانى جبران کنى 

نیز این است که در رابطه با حق خدا بمقدار واجب راضى نـشده ؛ و در                 )) فضل  ((بهره ات از در     

 تـو بـراى     رابطه با حق مردم نیز به عدل و مساوات کفایت نکرده ، و طورى رفتار کنى که خیـر                  
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و یکى از اینها این است جواب سالم را بهتر از سالم آنـان              . آنان بیشتر از خیر آنان براى تو باشد       

  .بدهى 

این است که خدا را طورى عبادت کنى که گویا او را مى بینـى و                )) نیکوکارى  ((و بهره تو از درِ      

 کرده ، نیکى کنى و کسى را که    اگر تو او را نمى بینى ، او تو را مى بیند، به کسى که با تو بدى                 

  .به تو ظلم کرده ببخشى و با کسى که از تو بریده بپیوندى 

 زیرا -این است که تمام وجودت را در راه خدا نثار کنى          )) بخشش و سخاوت    ((و بهره ات از در      

 و خیرت را براى مردم افزایش دهى ؛ البته نه به جهت نیازى که به آنـان              -او شایسته این است     

  .دارى 

و اکنون تو از کدام در مى خواهى بـر خـدایت وارد       . این درها باز هستند، بخصوص در این شب         

شوى ؟ باندازه فضیلت در و باندازه بهره اى که از آن در دارى ، از خـود کرامـت نـشان بـده ، و                          

از زیرا نور نم  . براى بدست آوردن این صفات بیشتر از افزایش شکل و قالب عبادات کوشش کن               

بنده اى که خود را با این صفات آراسته است ، هزار بار یا بیـشتر افزونتـر از نـور نمـاز بنـده اى                

خداى پر فضلى که بـر جمیـع مخلوقـات منـت داشـته و               . است که به این صفات متصف نباشد      

بخشنده فضل مى باشد هرگز با کسى که متصف به صفت فضل باشد با عدل خود رفتار نکرده ،                 

دى به عمل کم او داده ، پاداش عمل او را بى اندازه زیاد مى کنـد و گناهـان او را بـه                        پاداش زیا 

  .چندین برابر عمل نیک تبدیل مى نماید

بجا آوردن سجده هایى که دعاهاى مخصوصى در آن خوانـده مـى شـود، و در بعـضى از آن        -4(

سجد لک سوادى و خیالى     : ((آنجا که مى گوید   . دعاها به سه مقام بلند انسانى اشاره شده است          

عالم محسوس ، کـه  : از این عبارت به خوبى روشن مى شود که انسان سه عالم دارد          )) و بیاضى   

انسان در این عالم مرکب از ماده و مقدار است و عالم مثال کـه مرکـب از شـکل و روح بـوده و                         
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 بـه اوسـت ؛      عالم حقیقى یعنى عالمى که حقیقت انسان همان بوده و انـسانیت انـسان وابـسته               

و همین عالم ، عالم الهـى اوسـت کـه اگـر کـسى آن را                 . عالمى که عارى از شکل و ماده است         

یعنى شناخت این عالم وسیله اى بـراى شـناخت خـداى    . بشناسد پروردگارش را شناخته است    

  .متعال است 

، کسى کـه حجـت عـصر، ولـى امـر، راز دارنـده بـزرگ                 ) عج  (نزدیکى جستن به امام زمان      -5(

صاحب غیبت الهى و دعوت پیامبر گونه ، وارث پیامبران و جانـشین جانـشینان ، مظهـر عـدل                    

خدا، برافرازنده پرچمهاى هدایت ، از بین برنده ستمگران و منکـرین حـق ، ریـشه کـن کننـده               

دشمنان ، گمراه کنندگان و کافران ، پاك کننده آثار انحـراف و هواپرسـتى ، گردآورنـده تمـام                    

محور تقوى ، حجت و نشانه بزرگ خدا، نصر و فتح نزدیک خدا، رابط آسـمانیان و            سخنان حول   

زمینیان ، تربیت کننده عالم ، سلطان بزرگ ، موالى کریم ، مایه نگهـدارى مـا از لغزشـها، آقـا،       

امام و موالى ما امام قائم مهدى است ، جان ما و تمام جهانیان بفدایش که مى توان با زیـارت ،           

رض شوق و شکایت از دورى او، دعا، نمـاز، دلـسوختگى از دورى او، شـکر نعمتهـا،                   مناجات ، ع  

اهداء طاعات ، بذل جان ، توسل ، پیوستن ، پناه جستن و درخواست کمک ، پیروزى و فیض و                    

  .نزدیک شد) عج (شفاعت به آن حضرت 

ان بنگـرد کـه     انسان باید بیندیشد که چه سعادتهایى را به جهت غیبت از دست داده و به دیگر               

چگونه در قلمرو او تصرف نموده ، و حق حکومت او را غصب نموده و بـر دوسـتانش حکمرانـى                     

مى کنند؛ ظالمانه آنان را به سوى امیال خود مى برند و آنگاه از تمام این مسائل بدرد آمـده ؛ و               

و بـراى او  به خداوند بخاطر آن شکایت کند، و او را بـا سـوز دل صـدا زده ، فـرج او را بخواهـد                         

تضرع و زارى کند که بر او منـت گذاشـته و دیـدار جمـال ، فرمـانبردارى کامـل ، رسـیدن بـه            

و مانند کـسى کـه قبـل از تولـد پـدر را از      . خوشنودى و راهنمایى با هدایت او را نصیبش نماید 
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دست داده و منتظر آمدن و سرپرستى اوست ، در تمام حوادث ، وجود او و فرمـانرواییش را بـه                  

  .یاد آورد

برادرى داشتم که بعد از فوت پدرم به دنیا آمد، و بعد از این که فهمید که پدرش از دنیـا رفتـه                      

است ، فکر مى کرد پدرش زنده است و دنبال پدر بود و در هر کار کوچک یا بزرگـى او را بیـاد                        

 از امامت کـه  تو نیز نباید پدرت را بیش. مى آورد؛ و این که او مى آید و چنین و چنان مى کند           

پدر روحانى و حقیقى تو اسـت دوسـت بـدارى ؛ کـسى کـه علـت ایجـاد روح و جـسم و تمـام           

کارها و سخنانت باید نـشان دهنـده ایـن          . نعمتهاى تو و از جانب پروردگار رهبر کامل مى باشد         

و در زمـان  . باشد که امامت را از دست داده ، منتظر ظهور و خواهان رسیدن بـه او مـى باشـى                 

. ت آنچنان وفادارى از خود نشان بده ، که ادعاى وابستگیت را به آن حـضرت تـصدیق کنـد                   غیب

زیرا افراد بزرگوار در زمان غیبت چنان وفاداریى از خود نشان مـى دهنـد کـه در زمـان حـضور                      

. و هدف تو از آرزوى ظهور و دیدارش نباید چیزى جز ظهور و دیـدار او باشـد                 . نشان نمى دهند  

نزدیک شدن به او باالترین اهداف بوده و بقیه هدفها مقدمـه اى بـراى رسـیدن بـه            زیرا دیدار و    

  .شناخت ، نزدیکى و خوشنودى او پایان کارها و آرزوهاست . این هدف است 

  ...))اللهم بحق لیلتنا و مولودها: ((خواندن دعایى که با این عبارت شروع مى شود-6(

؛ کـه  )علیه السالم (ور در آرامگاه شریف آن حضرت  و حض ) علیه السالم   (زیارت امام حسین    -7(

و بایـد او را بـا زیـارت مخـصوص ایـن شـب       . در روایات خیلى نسبت به آن سفارش شده است       

  .زیارت کند

در کتـاب  ) علیـه الـسالم   (خواندن دعاى کمیل در سجده ، بخاطر پیروى از امیرالمؤ منـین        -8(

ل ، امیرالمؤ منین را در شـب نیمـه شـعبان در    کمی((اقبال از شیخ طوسى روایت شده است که  

کمیل بـن زیـاد   : ((در روایت دیگر آمده است  : و مى گوید  .)) حال خواندن این دعا مشاهده کرد     
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در مسجد کوفه نشسته بودم ؛ عده اى از اصحاب          ) علیه السالم   (با موالیم امیرالمؤ منین     : گفت  

معنـى ایـن آیـه چیـست ؟         : کى از آنـان گفـت       نیز همراه او بودند، ی    ) علیه السالم   (آن حضرت   

)) فیها یفرق کل امر حکیم ؛ در آن شب هر چیزى با حکمـت ، مـشخص و معـین مـى شـود                       ((

منظور شب نیمه شعبان است ؛ سوگند به کسى که جان علـى             : فرمودند) علیه السالم   (حضرت  

 در شـب نیمـه      بدست اوست ، بنده اى نیست مگر این که تمام خیر و شرى که به او مى رسـد                  

شعبان قسمت مى شود و این خیر و شرها از شب نیمه شعبان تا شب نیمه شعبان سال بعد بـه   

و بنده اى که این شب را زنده داشته و با دعاى خضر بـه درگـاه خـدا دعـا نمایـد،                       . او مى رسد  

  .دعاى او اجابت مى شود

بـراى  : رمود چرا آمـدى ؟ گفـتم        ف. وقتى که امیرالمؤ منین بازگشت ، شبانگاه به دیدار او رفتم            

اگر دعا را حفظ کنى و در شبهاى جمعه ، یا ماهى یک بـار،       ! بنشین کمیل   : دعاى خضر؛ فرمود  

یا سالى یک بار، یا در تمام عمر یک بار با آن دعا کنى ، باعث کفایت ، یارى ، رزق ، و آمـرزش                         

 اى باید آنچه را که خواستى بـه       به خاطر این که مدتى طوالنى با ما بوده        ! کمیل  . تو خواهد شد  

  ...اللهم انى اسئلک برحمتک التى وسعت کل شى ء: بنویس : تو بدهیم ، سپس فرمود

  .سالک باید این دعا را با حضور قلب بخواند، باید بداند چه مى گوید

پروردگـار و   : ((و موقعى که مى گوید    . و چیزهایى را که با حال خود سازگار نیست ، نباید بگوید           

سعى کند که )) فرض کن عذابت را تحمل کردم ، جدائیت را چگونه تحمل کنم ؟        ! قا و موالیم    آ

در این دعا که جدایى از پروردگارش از عذاب جهنم برایش سـخت تـر اسـت ؛ راسـتگو بـوده و                 

راضى نشود در چنین حالى ، به خدایى که عالم به پنهانى هاست ، دروغ بگوید؛ و با ایـن عمـل                 

کسى که مى خواهد در این ادعا راستگو باشد، باید معنى وصـل             *.ا سبک شمارد  حکومت خدا ر  

 بداند تا بتواند ادعا کند که جدا شـدن از ایـن نعمـت و سـرور         - گرچه اجماال    -شدن به خدا را     
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براى او سخت تر از عذاب خداست ؛ و نیز درباره ماهیت هر چیـزى کـه در دعـا و مناجـاتش از                     

 مناجاتى واقعى باشد و طورى نباشد که معنى دعایى را که              ا دعایش   خدا مى خواهد فکر کند ت     

و اجتمـع فـى   : ((و از این جمله که در اواخر دعایش مـى گویـد، غافـل نـشود       . مى خواند، نداند  

و کـسى کـه در مناجـات خـود     )) جوارك مع المؤ منین ؛ تا در همسایگى تو با مؤ منین باشـم          

خواهد و چه کسى را صـدا مـى زنـد، خطـر بزرگـى او را                 غافل باشد و فراموش کند که چه مى         

  .تهدید مى کند

زیـارت آن حـضرت   . در بارگاه شـریف یـا از مکانهـاى دور   ) علیه السالم  (زیارت امام حسین    -9(

و کـسى کـه او را       . نماز و عمل مخصوصى دارد که در کتاب اقبـال آمـده اسـت               ) علیه السالم   (

  .ا در عرش او زیارت کرده باشدزیارت کند، مانند کسى است که خدا ر

عالوه بر زیارت ، بنده مراقب باید بیندیشد که چرا خداوند متعال این همه ثوابهاى بزرگ بـراى                   

قرار داده است ، بگونه اى که اعـالم نمـوده زیـارت او بعـد از                 ) علیه السالم   (زیارت امام حسین    

و همه نمى توانند به علت ایـن   . شد مانند زیارت خدا در عرش مى با         شهادت او و در آرامگاهش      

علـت آن را از شـیخ       )) سید مهدى بحرالعلـوم     ((حتى سید و دانشمند بزرگوار      . مطلب پى ببرند  

و سؤ ال مى کند چرا در روایات       . مى پرسد )) نجف  ((معروف به   )) شیخ حسین   ((بزرگ و عارف    

 بر او وارد شده و عقل چگونـه     و گریه کننده  ) علیه السالم   (این همه ثواب براى زائر امام حسین        

امـام  : مى تواند این همه پاداش را براى این اعمال کم و کوچک بپذیرد؟ شیخ جواب مـى دهـد                  

با تمام مقامهایى که داشت مخلوق و محتاج و بنـده خـدا بـود و بـا ایـن              ) علیه السالم   (حسین  

 کوچـک و بـزرگ ، جـان و          حال تمام وجود خود را اعم از مال ، مقام ، آبرو، برادران ، فرزنـدان               

و فکر مى کنـى اگـر       . حتى بدن خود را بعد از کشته شدن ، به خاطر دوستى و رضایت خدا داد               

در اینجا سید به ایـن  . بدهد زیاد باشد) علیه السالم   (خداوند تمام دارایى خود را به امام حسین         
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ر قضا و قدر خداونـد      و نیز درباره حکمتهایى که د     . جواب خوبى است    : جواب قانع شده و گفت      

علیه الـسالم   (بوده اندیشیده و بفهمد که مثال شهادت او         ) علیه السالم   (در شهادت امام حسین     

سببى براى نجات امت و کفاره گناهانش بوده و وسیله اى براى رسیدن به درجات عـالى و راه                   ) 

 خـود آن حـضرت      صرف نظر از ثوابهایى که بـه      . نزدیکى براى شناخت مقام امامشان بوده است        

  .عنایت فرمود و او را به برترین درجات رسانید

و نیز با تفکر خود به این نتیجه برسد که یکى از توابهاى عـالى و مقامهـاى بـزرگ ، کـه بـراى                          

دوستان خدا آماده شده زیارت خداست ، تا مـشتاق آن شـده و آن را هـدف قـرار داده و بـراى                        

 به آن اشتیاق زیادى در او بوجود آید تـا در دعـاى     بدست آوردن آن همت کرده و براى رسیدن       

وهبنى صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقـک ؛ فـرض کـن عـذابت را                 : خود که مى گوید   

  .تحمل کردم ، جدائیت را چگونه تحمل کنم ؟ راستگو باشد

روایـت شـده   ) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم     (سجده و گفتن ذکرهاى آن که از رسول خدا          -10(

همچنـین خوانـدن    . راه با حضور قلب و با توجه به معانى و دروغ نگفتن در آنچه مـى گویـد                 هم

و نیـز غفلـت نکـردن از        . دعاهایى که براى بین رکعتهاى نماز شب در کتاب اقبال روایت شـده              

  .دعاى گرانقدرى که در نماز وتر یا بعد از آن خوانده مى شود

 بخصوص اگر   -اگر با آگاهى و خوب حساب کند        گمان مى کنم    . محاسبه اعمال این شب     -11(

 باندازه اى از عمل خود استغفار مى کند که اگـر ایـن   -از هدایت خدا در این مورد کمک بگیرد    

شب را خوابیده بود، این مقدار استغفار نمى کرد؛ چون فقط مخلـصها از آفتهـاى عمـل مـصون                    

فرض شود عمل او بدون آفـت اسـت   هستند و مخلصها را نیز خطر بزرگى تهدید مى کند و اگر            

باید قیمتى بر آن گذاشته و آن را با یکى از کوچکترین نعمتهایى که خدا بـه او داده ، مقایـسه                      

و . کند، و ببیند، اگر با ترازوى عدل بسنجد، آیا با این اعمال توانسته است شکر خدا را بجا آورد                   
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ا توسل به نگهبان شبش کـه از معـصومین   اگر ببیند، در اعمالش ، کوتاهى کرده یا آفتى دارد، ب         

اى کـسى کـه   : ((مى باشد، آن را جبران کرده و با اهداى سالم به او عرض کند) علیهم السالم  (

خداوند تو را از میان بندگانش انتخاب کرده ، و نگهبانى و حـامى آنـان نمـوده ، تـو را بـه ایـن                          

ریسته و به سستى ، نـادانى ، بـى   انتخاب سوگند مى دهم که با چشم رحمت به بدبختى من نگ          

چیزى ، ورشکستگى ، ندارى و بالیم رحم کنى و از خدا بخواهى من را قبول و از من خوشـنود                     

شود و مرا در این شب در حاجت و دعایت ، و شفاعت و شـیعیانت ، وارد نمـایى و نیـز از خـدا                          

 و تمام خیرهاى دینـى و    بخواهى خیر و ارشاد خود را نصیبم کند؛ مرا تقویت کرده و موفق کند             

بزرگوار هـستى و بزرگـوارى را دوسـت دارى و از جانـب              . دنیایى و آخرتى را به من عنایت کند       

در پایان پذیراییت از من ، از خدا بخواه شناخت ، دوستى ،             . خدا ماءمور به پناه دادن مى باشى        

شـما ملحـق کنـد و از        نزدیکى و خوشنودى خود را به من عطا کرده و مرا در دنیا و آخرت بـه                  

درود خـدا بـر   . تمام این کارهـا بدسـت اوسـت         . شیعیان نزدیک و دوستان قدیمى شما بگرداند      

  .))و هیچ نیرویى بجز خدا نیست ) همان شود(آنچه خدا بخواهد . شما

  .و آنگاه اگر خواست ، مى تواند شبش را با سجده به پایان برساند

  آخرین جمعه شعبان

از کتـاب   . مهم ماه شعبان بـراى سـالک الـى اهللا آخـرین جمعـه آن اسـت                  یکى دیگر از اوقات     

در آخرین جمعه شعبان به     : نقل شده که مى گوید    )) عبدالسالم بن صالح هروى     ((از  )) عیون  ((

! ابـا صـلت     : ((رفـتم ، حـضرت فرمودنـد      ) علیه السالم   (دیدن ابى الحسن على بن موسى الرضا        

معه آن است ؛ کوتاهى گذشته خود را در این ماه جبـران             بیشتر شعبان گذشت و این آخرین ج      

کن بسیار دعا و استغفار کن و خیلى قرآن بخوان ؛ و از گناهانت توبه کن ، تا وقتى ماه رمـضان                      

مى آید مخلص براى خدا باشى و هیچ کینه اى از مؤ منى در دلت نباشد مگر ایـن کـه آن را از                        
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تقواى خدا را پیشه کـن و در نهـان و   . هى ، دست برداربین ببرى و از هر گناهى که انجام مى د 

و در .)) و کسى که به خدا توکل کند خدا براى او کـافى خواهـد بـود        ((آشکارت به او توکل کن      

ان لم تکن غفرت لنـا فـى مـا مـضى مـن              ! اللهم  : باقیمانده این شهر این دعا را زیاد تکرار کن          

 اگر در این مدت که از شعبان گذشته ، ما را نبخشیده       شعبان ، فاغفر لنا فى ما بقى منه ؛ خدایا         

اى ، در مدتى که از آن مانده ما را بیامرز؛ زیرا خداوند متعال باحترام ماه رمـضان ، در ایـن مـاه         

  .))افراد زیادى را از آتش رها مى کند

مـام   در ایـن مـورد و ت   پیام و دستورالعملى بـراى اهلـش   ) علیه السالم (این فرمایشات حضرت   

  .بنابراین آن را حفظ کرده ، غنیمت بدان و به آن عمل کن . موارد مانند آن است 

  سه روز آخر شعبان

روزه این سه روز براى کسى که تمام این ماه را روزه نگرفته ، فضیلتى دارد کـه سـزاوار نیـست                      

سى که سـه  ک: ((روایت نموده است ) علیه السالم (صدوق از امام صادق . مراقب آن را ترك کند   

روز آخر شعبان را روزه گرفته و آن را به ماه رمضان وصل کند، خداوند روزه دو ماه پـى در پـى                       

  .))براى او مى نویسد

اعمال و مراقبات آخر ماهها بجهت اصالح آنچه که در تمام ماه از بین برده غیر از اعمالى اسـت                    

  .ماه اشاره کردیم که در اینجا گفتیم ؛ چنانچه در تمام ماهها به اعمال آخر 

یکى از اعمال مهم ماه رمضان در شب آخر شعبان است و آن دعایى است کـه در کتـاب اقبـال                      

و اهل آن تکلیف آمادگى بـراى وارد        . براى این شب و شب اول ماه رمضان ، روایت نموده است             

  .شدن در میهمانى خداوند متعال را بتفصیل از این دعا مى فهمند

   ماه مبارك رمضانمراقبات: فصل دهم 
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نگویید رمضان ؛ زیـرا نمـى دانیـد رمـضان        : ((روایت شده است    ) علیه السالم   (از امیرالمؤ منین    

بلکه همـانطور کـه خداونـد فرمـوده         . چیست ؛ و اگر کسى گفت ، باید صدقه داده و روزه بگیرد            

  .))است بگویید ماه رمضان 

 در ایـن مـاه خداونـد رهـروان          -این ماه   از اعمال مهم سالک در این ماه بزرگ شناخت حقیقت           

 و سپس   -این ماه را با دعوت به میهمانى این ماه گرامى داشته و این ماه ماه میهمانى خداست                  

آنگـاه تـالش و کوشـش بـراى بدسـت           . فهمیدن معنى روزه و مناسبت آن با میهمانى خداست          

  .حبخانه است  در کردار و رفتارهایى است که مطابق با رضایت صا آوردن اخالص 

  فواید گرسنگى

روایـات  . گرسنگى فواید بیشمارى در جهت تکمیل نفس و شناخت خداونـد بـراى سـالک دارد               

زیادى در فضایل گرسنگى وارد شده است که بد نیست در اینجا اشاره اى به آنهـا و سـپس بـه                      

  .فلسفه و حکمت گرسنگى داشته باشیم 

بـا تـشنگى و گرسـنگى بـا         : ((روایـت شـده اسـت       ) لم  صلى اهللا علیه و آله و س      (از پیامبر اکرم    

و عملـى  . نفسهایتان مبارزه کنید همانا پاداش این کار هماننـد پـاداش مبـارزه در راه خداسـت      

دوست داشتنى تر از گرسنگى و تشنگى در نزد خدا کسى است که گرسنگى بیـشترى کـشیده                  

اگـر مـى تـوانى در     : (( اسامه فرمودند  و به .)) باشد و در خداوند متعال تفکر بیشترى نموده باشد        

حال گرسنگى و تشنگى ملک الموت را مالقات کن تا به بـاالترین مقامهـا و جاهـا رسـیده و بـا            

.)) پیامبران هم منزل شوى و مالئکه از دیدن روحت شادمان شوند و خداوند بر تو درود فرسـتد                 

دلهایتـان خداونـد متعـال را       گرسنگى بکشید و بر بدنهایتان سـخت بگیـرد شـاید            : نیز فرمودند 

. خیـر : آیا آثار روزه را مـى دانـى ؟ پاسـخ داد           ! اى احمد : در حدیث معراج خداوند پرسید    . ببیند

و آن حکمت را به ارمغان مى آورد و         . نتیجه روزه کم خورى و کم گویى است         : خداوند فرمودند 
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ه یقین رسید باکى نـدارد      و وقتى که بنده اى ب     . حکمت معرفت را در پى دارد و معرفت یقین را         

و هـر کـس   . در سختى یا آسانى و ایـن مقـام خوشنودهاسـت     . که چگونه روزگار را سپرى کند     

شـکرى کـه نـادانى همـراه آن         : طبق خوشنودى من رفتار کند، سه خصلت را به او مـى دهـم               

نباشد، یادى که فراموشى نداشته باشد و دوستیى کـه دوسـتى مـن را بـر دوسـتى آفریـدگانم                     

هنگامى که او من را دوست داشت ، من هم او را دوست خواهم داشت ؛ دوسـتى                  . رجیح ندهد ت

او را در دل بندگانم انداخته و چشم قلب او را به عظمت جاللم مى گشایم و علـم آفریـدگانم را                 

از او پنهان نمى دارم ؛ در تاریکى شب و روشنایى روز با او مناجات مى کنم تا آنجـا کـه سـخن        

همنشینى او با بندگانم قطع شود و کالم خود و فرشتگانم را به گـوش او مـى رسـانم و     گفتن و   

؛ عقـل او را غـرق در شـناخت          ...اسرارى را که از بندگانم پنهان کرده ام براى او آشکار مى کنم              

خود کرده و درك او را باال مى برم ؛ مرگ را بر او آسان مى کنم تا وارد بهشت شود و وقتى که                        

! خوشا بـه حالـت      ! آفرین بر تو و خوشا به حالت        : موت او را مالقات کند، به او مى گوید        ملک ال 

 بـاش     این بهشت من است ، در آن بخرام و خوش           : خداوند مى گوید  ... خداوند مشتاق تو است     

خدا یا خـود را بـه مـن شناسـاندى و بـا ایـن                : روح انسان مى گوید   . و در همسایگیم ساکن شو    

قسم به عزت و جاللت اگـر خوشـنودى تـو در ایـن         .  آفریدگانت بى نیاز شدم      شناخت از جمیع  

است که قطعه قطعه شده یا هفتاد بار به بدترین شکل کـشته شـوم خوشـنودى تـو بـراى مـن              

بـه عـزت و جاللـم سـوگند، هیچگـاه      : آنگاه خداى متعال مى فرماید ... دوست داشتنى تر است     

تا هر وقت خواسته باشى بر من وارد شوى ؛ که با دوستان             مانعى بین خود و تو قرار نمى دهم ؛          

  .خود چنین کنم 
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براى توضیح بیشتر مـى تـوان بـه         . در این روایت به فلسفه و فضیلت گرسنگى اشاره شده است            

آنان براى گرسـنگى فوایـد      . سخنان علماى اخالق که برگرفته از روایات مى باشد، مراجعه نمود          

  :زیادى گفته اند از قبیل 

زیرا سیرى باعث ازدیاد بخار در مغز شده و مغز حـالتى شـبیه مـستى پیـدا     :  صفاى قلب  -الف(

بـرخالف  . مى کند و نمى تواند خوب فکر کند؛ سرعت انتقال او کم شده و قلب او کور مى شود                  

و قلب را آماده تفکرى که باعـث شـناخت مـى            . گرسنگى که باعث رقت و صفاى قلب مى شود        

روایـت  ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم  (از رسول اکرم . نورى آشکار پیدا مى کندو . شود، مى کند 

و قـبال نیـز   .)) کسى که شکم خود را گرسنه نگه دارد اندیشه اش تربیت مى شود           : ((شده است   

  .ثمرات شناخت و معرفت را شنیدى 

خـوار   تواضع و از بین رفتن سرمستى و ناسپاسى که منشاء سرکشى اسـت ؛ وقتـى نفـس                    -ب(

  .شد، در مقابل پروردگارش خاضع شده و از سرکشى دست بر مى دارد

 شکستن شدت شهوات و نیروهایى است که باعث انجام گناهان کبیره شده و سبب هالکت                -ج(

چون بیشتر گناهان کبیره از شهوت سخن گفتن و شهوت جنسى بوجـود مـى          . انسان مى شوند  

  .ندن از خطرها مى شودآید و کم کردن این دو شهوت باعث مصون ما

 آمادگى براى انجام تمام عبادتها از چند جهت است ؛ که کمتـرین آنهـا کـم احتیـاجى بـه                      -د(

 زیـرا معـده خانـه       -تخلى و بدست آوردن غذا و کمتر بیمار شدن به بیماریهاى گوناگون اسـت               

ا خـوردن   و نیز مانع بوجـود آمـدن مـشکالتى کـه از غـذ             . بیمارى و پرهیز سرِ هر دارویى است        

بوجود آمده و انسان را محتاج مال و مقام دنیا مى کند مى گردد؛ مال و مقامى که عده بسیارى                

  .را هالك کرده است 
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 توانایى براى دادن مال ، میهمانى دادن ، هدیه دادن ، احـسان و نیکـى ، رفـتن بـه حـج و                         -  ه(

  .زیارت و باالخره انجام تمام عبادتهاى مالى است 

تفکر در عمـل ماننـد   . اند این فایده ها را بروشنى درك کند مخصوصا فایده اول را      انسان نمى تو  

نتیجه است و غیر آن مانند مقدمات است چون فکر حرکت است و غیر فکـر مقدمـه و آمـادگى      

  .براى حرکت 

یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت اسـت      : ((بهمین جهت درباره تفکر روایت شده است        

((.  

  :مقدمات مى توانیم به نتایج بزرگى برسیم که بعضى از آنها عبارتند ازبا این 

نعمتى بـاالتر و  . الف مى فهمیم که چرا خداوند براى میهمانش گرسنگى را انتخاب کرده است         (

بهتر از نعمت شناخت ، نزدیکى و دیدار خداوند نیست و گرسنگى از راههاى نزدیک رسیدن بـه       

 روزه تکلیف نیست بلکه خداوند به وسیله آن تو را بزرگ داشـته و                مى بینى که     پس  . آن است   

و ارزش دعوت   . و بهمین جهت شکر آن واجب است        . به خاطر واجب نمودن آن بر ما منت دارد        

خداوند به روزه را در کتابش ، در آیه روزه ، مى فهمى و اگر بدانى که این خطاب ، دعوت تو به                       

 لذت برده ؛ و مى فهمى که علت واجب کردن آن کم خوردن              سراى پیوستن به خداست ، از آن      

و . بهمین جهت حیف مى آید که حتى در شـب نیـز غـذا بخـورى      . و ضعیف کردن نیروهاست     

  .ممکن است علت هاى دیگر تشریع روزه را نیز درك کنى 

 ب وقتى ارزش کارى را که از تو خواسته شده ، فهمیدى ، براى رسیدن بـه نتیجـه خـوب ، در          (

  . مى کنى  جهت انجام درست و اخالص در آن ، تالش 

ج هنگامى که هدف از واجب شدن روزه را دانستى ، مى فهمى که چـه چیـزى باعـث صـفا و                       (

روزه فقـط خـوددارى از      ((روشنى یا تیرگى آن مى شود؛ و معنى این حدیث را مى فهمـى کـه                 
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، چشم و زبانـت نیـز بایـد روزه    خوردنى و آشامیدنى نیست ؛ و هنگامى که روزه گرفتى ، گوش           

  .حتى در بعضى روایات پوست و مو نیز گفته شده .)) بگیرد

د مى فهمى که شایسته نیست نیت و هدف روزه ، فقط مجازات نشدن یا بدست آوردن پاداش                  (

و بهشت و ناز و نعمت باشد؛ گرچه با روزه این دو نیز بدست مى آید بلکه سزاوار است هـدف و                       

و حتـى از ایـن حـد نیـز          . یکى انسان به خداوند و همسایگى و خوشنودى او باشد         نیت روزه نزد  

باالتر آمده و خود این عمل را بخاطر این کـه انـسان را از صـفات حیـوانى خـارج و بـه صـفات                          

  .روحانى نزدیک مى گرداند، نزدیک شدن به خدا بداند، نه وسیله اى براى نزدیک شدن به او

کمى تاءمل مى توانى بفهمى که هر کار یا حال یا سخنى که تـو را از  بعد از درك این مطالب با     

مقامهاى بلند حضور در درگاه خدا دور سازد، مخالف مراد موالیت از مشرف نمودن تـو بـه ایـن              

 کـه تـو را بـا        -و راضى نمى شوى در خانه میهمانى این پادشاه بزرگ           . دعوت و میهمانى است     

 گردانده است و عالم به نهانى هاى تو و آنچـه در قلـب تـو                 این نزدیکى و مشرف نمودن نزدیک     

و راضى نمى شوى کـه از  .  در حالى که به تو توجه دارد، از او غافل باشى -مى گذرد، مى باشد     

عقل انسان این را از کارهـاى بـسیار زشـت    . او روى بگردانى در حالى که به تو روى کرده است           

دوستش چنین عملـى انجـام دهـد؛ ولـى خداونـد بـه              مى داند که حتى دوست حاضر نیست با         

  .خاطر مداراى با بندگان آسان گرفته و تکلیف آنان را کمتر از توانائیشان قرار داده است 

بندگان خوب از این هم باالتر رفته و با آقاى خود در مورد واجب و حـرام آن گونـه عمـل مـى                         

 در این مورد کوتاهى کنـد، پـست و          کنند که شایسته حق آقایى و بندگى است ؛ و کسى را که            

  .حقیر مى دانند

یکى از  : ((عمل مى کنند  ) علیه السالم   (و خالصه این که در روزه خود به سفارشات امام صادق            

آنها این است که موقعى که روزه مى گیرى خـود را نزدیـک بـه آخـرت ببـین ؛ و بـا خـضوع و         
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از موالى خود ترسان است ، بوده ؛ دلت خشوع و شکستگى و خوارى باش ؛ و مانند بنده اى که             

از عیوب ، و باطنت از حیله ها و مکرها پاك باشد؛ و خدا از هر چه غیر اوسـت بیـزارى جـوى و        

در روزه خود تنها خدا را سرپرست خود بدان و آنگونه که شایسته است از خداوندى که بر همه                   

دنت را براى عمل به دستورات او و        غالب است بترس ؛ و در روزهایى که روزه مى گیرى روح و ب             

سفارشات دیگرى نیـز نمودنـد      ) علیه السالم   (حضرت  .)) چیزهایى که از تو خواسته ، فارغ کن         

مثل حفظ اعضاى بدن از کارهایى که خداوند ممنوع کرده و مخالف خواسته اوست ، بخـصوص                 

گر به تمام آنچـه گفـتم       ا: ((سپس در آخر روایت فرمود    . زبان ، حتى از مجادله و سوگند راست         

عمل کردى ، به تمام آنچه شایسته روزه دار است ، عمل کرده اى ؛ و هر اندازه از چیزهایى کـه              

  .))گفتم کم کنى ، همان مقدار فضیلت و ثواب روزه ات کمتر مى شود

کسى کـه خـود را     . این سفارشها را در مورد وظایف روزه دار ببین ، و درباره اثرات آن تاءمل نما               

نزدیک به آخرت ببیند، قلب او از دنیا خارج شده و براى او چیزى جز تهیه توشه بـراى آخـرت                     

همینطور اگر قلب او شکسته و خاضع و خوار باشد میلى به غیر خدا نداشته و                . مهم نخواهد بود  

و کسى که روح و بدن او غرق در یاد، محبت و عبـادت              . مایه دلخوشى او کسى جز خدا نیست        

خداوند به حق دوستانش چنین روزه اى را نصیب ما          . و روزه او روزه مقربین مى گردد      خدا شده   

  .بفرماید؛ گرچه یک روز در عمرمان باشد

  درجات روزه

این روزه با خوددارى از مبطالت روزه که فقهاء در رساله هاى خود نوشـته انـد،                 . روزه عوام   -1(

  .تحقق مى یابد

ه در روزه عوام گفتیم و جلوگیرى اعضاى بدن از مخالفـت بـا      با انجام امورى ک   . روزه خواص   -2(

  .خداوند، روزه خواص تحقق پیدا مى کند
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این روزه با خوددارى از امور حالل یا حرامى که انـسان را از یـاد خـدا                  . روزه خواص خواص    -3(

  .باز مى دارد تحقق مى یابد

ه درجـه دوم کـه انـواع بیـشمار آن     بـویژ . هر کدام از دو درجه دوم و سوم نیز انواع زیـادى دارد        

و حتى هر کدام از خواص ، روزه اش به گونه اى است کـه  . بتعداد مؤ منین اصحاب یمین است      

با روزه دیگرى فرق مى کند و ممکن است عمل بعضى از افراد درجاتى کـه گفتـیم ، بـه عمـل                       

  .درجه باالتر از خود نزدیک باشد

  اقسام روزه داران

ولى از حیث نیت روزه نیز،      .  چیزهایى بود که از انجام آن خوددارى مى شود         تقسیم باال از حیث   

  :روزه داران به چند نوع تقسیم مى شوند

عده اى براى غیر خدا روزه مى گیرند؛ مثال به خاطر ترس از مردم ، یا براى رسیدن به نفـع                     -1(

  .آنان ، یا فقط به خاطر این که عادت مسلمین است 

ت خود موارد فوق را با ترس کمى از مجازات خدا و امید به پاداش آمیختـه                 بعضى نیز در نی   -2(

  .اند

  .عده اى فقط به خاطر ترس از مجازات یا رسیدن به پاداش روزه مى گیرند-3(

گروهى عالوه بر نیت رهایى از مجازات و رسیدن به پاداش بـا روزه خـود قـصد رسـیدن بـه          -4(

  .نزدیکى و رضایت الهى را دارند

  .ته فقط براى رسیدن به رضایت و نزدیکى به خداوند روزه مى گیرنددس-5(

  بحثى پیرامون عبادت بنیت شایستگى خداوند براى عبادت

کسانى که به کمال رسیده اند، حتى نباید به نیت شوق یا ترس ، یا پیوسـتن                 : بعضى مى گویند  

ند، و باید نیت آنـان فقـط        به خدا و کسب مقام نزد او، یا بنیت خوشنودى او، عملى را انجام ده              
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و عملى را که بخاطر شوق به وصـال خداونـد انجـام شـود           . شایستگى خداوند براى عبادت باشد    

  .ناقص مى دانند و بعضى این را عبادت نفس دانسته اند

ولى گمان نمى کنم هیچ یک از پیامبران و اولیاى خدا و فرشتگان نزدیـک ، اعمـال خـود را از                      

این افراط است که عملى را که بخاطر رسیدن به رضاى خـدا     . خالص کنند آنچه آنان مى گویند     

و نزدیکى و همسایگى او انجام شود، عبادت نفـس بـدانیم چنانچـه در سـخنان بعـضى از اهـل                      

بله اشکالى ندارد که بگوییم اولیاى خدا در بعضى از حالتها و جلوه گـر شـدن                 . معرفت مى باشد  

فقط بخاطر شایستگى خداوند متعال و براى عبادت او انجام مى           نامهاى خداوند بر آنان عملى را       

: داده و نیت نزدیک شدن به خدا و رضـایت او را فرامـوش مـى کـرده انـد؛ ولـى نمـى گـوییم                           

همیشه در این حالت بوده اند چه رسد به این که دیگران همیشه ، یا               ) علیهم السالم   (پیامبران  

 و من عمل به نیت شایـستگى خداونـد را، برتـر از عمـل           .گاهى با این نیت عملى را انجام دهند       

بنیت رسیدن به همسایگى خداوند نمى دانم ؛ باین جهت که مـا بـاالتر از عبـادت رسـول خـدا              

نداریم و از روایات معلوم مى شود       ) علیه السالم   (و امیرالمؤ منین    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

  .طر بدست آوردن رضاى خدا و نزدیکى به او بوده است  یا بیشتر اعمال آنها فقط بخا که بعض 

بـراى کـسى کـه از    . چه اشکالى دارد گاهى اوقات ترس از مجازات نیز جزیى از نیت آنهـا باشـد     

ترس مجازات خدا غش مى کند، امکان ندارد یا خیلى مشکل است کـه ایـن تـرس در نیـت او                       

  .هیچ تاءثیرى نداشته باشد

صلى (و اولیاى خدا حتى سرور آنان پیامبر ما         ) علیه السالم   (امبران  به نظر مى رسد حالتهاى پی     

مختلف بوده و علت آن اختالف جلوه هاى اسمهاى خداوند متعال بـراى             ) اهللا علیه و آله و سلم       

آنان بوده و خداوند به این طریق آنان را تربیت و درجات آنـان را بـاال بـرده و آنـان را بـه خـود                  

خداوند متعال براى کمال آنان قلبهاى آنان را تربیت مى کرده است ؛             . ت  نزدیکتر مى نموده اس   
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لکـم قلـوب تـولى اهللا ریاضـتها     ! مـوالى  : چنانچه در بعضى از فرازهاى آن زیـارت مـى خـوانیم      

خداوند اختیار قلوب شما را داشته و با ترس و امیـد آن را تربیـت                ! بالخوف و الرجاء؛ آقایان من      

مهاى جمالى خود براى آنان جلوه مى کند، آنان نیز با پروردگار خـود انـس                گاهى با نا  . مى کند 

و گاهى با نامهایى که نشانه غلبه و جالل اوسـت در مقابـل آنـان                . گرفته و براى او ناز مى کنند      

جلوه گر شده که در این حالت آنان به تضرع ، اسـتغفار و گریـه پرداختـه ؛ و بـا مناجـاتى کـه                          

پناه بردن به خدا و درخواست نجات از جهنم و آتش است ، بـا او مناجـات                  بیشتر آن استغفار و     

  .و این مطلب بر کسى که کمى با احادیث آنان سر و کار داشته باشد، پوشیده نیست . مى کنند

روایت شده است که بعـضى اوقـات خطـاب بـه            ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (درباره رسول خدا    

و در عین حال در انتظار وقت نمـاز بـود و بـه بـالل مـى                  ! و، حمیرا برایم بگ : عایشه مى فرمودند  

گاهى نیز هنگام فرود آمدن وحى رنـگ و حـالش تغییـر مـى کـرد؛ و                  ! راحتم کن بالل    : فرمود

. گاهى موقع وزش باد از نزول بال مى ترسید؛ تمام اینها نشان دهنده مختلف بودن حالتهاسـت                  

البتـه  . ت شایستگى خداوند براى پرستش سـازگارى نـدارد        و این مطلب با انجام تمام اعمال بنی       

بعید نیست منظور این علماى بزرگ از نیت شایستگى خداوند متعال براى عبادت معنایى باشـد     

که با نیت نزدیک شدن و رضایت او سازگارى داشته باشد، زیرا گاهى انگیزه نزدیـک شـدن بـه                    

 مجازات او نمى باشد، بلکه باین جهـت اسـت           دوست ، برخوردارى از بخشش و نعمتها یا فرار از         

و این کار یکى از معانى عمـل کـردن بخـاطر شایـستگى او               . که شایسته نزدیک شدن مى باشد     

بر مى آیـد، آنجـا   ) علیه السالم (براى پرستش است ، همانگونه که از سرور اولیاء امیرالمؤ منین   

بهشت عبادت نکردم ؛ بلکه تو را شایسته      تو را به خاطر ترس از آتش یا آرزوى          : ((که مى فرماید  

، نیـت شایـستگى بـراى    )علیـه الـسالم   (زیـرا آن حـضرت   .)) بندگى دیدم آنگاه تو را پرستیدم  
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عبادت را در مقابل نیت عبادت از ترس آتش یا خواهش بهشت قرار داده ، نه در مقابل رسـیدن             

  *.به رضایت و نزدیکى او

 رضایت خود را به ما عنایت فرموده و ما را به درك معنى              از خدا مى خواهیم که قصد نزدیکى و       

نیت نزدیک شدن به خود، یا دست کم به توانایى قبول آن به طور اجمال ، موفـق نمایـد؛ زیـرا                      

معنـاى قـصد    : عده اى از علماى بزرگ درك معنى نزدیکى به خدا را منکر شـده و مـى گوینـد                  

تعال نیست و نیتى که بـیش از ایـن باشـد،    نزدیکى چیزى جز انجام عمل بنیت دستور خداى م      

مخفى نمانـد کـه بعـضى از        . مخالف تنزیه خداى متعال است ؛ گرچه این سخن درستى نیست            

عبادتى که به خاطر ترس از مجازات یا خـواهش بهـشت باشـد،              : بزرگان از روى غفلت گفته اند     

ارد؛ زیـرا در مبـتال شـدن    و این غفلتها و لغزشها از بزرگان و شخصیتها شگفتى نـد     . باطل است   

  .آنان به این گونه لغزشها حکمتى الهى وجود دارد

کـسى کـه    : ((مطلب دیگر این که منظور سید ما قدس سره در کتاب اقبال از سخن خـود کـه                   

همـانطور کـه خـود نیـز     .)) خدا را فقط به خاطر فرار از مجازات عبادت کند، بنده پستى اسـت           

که اگر ترس از مجازات نبود عبادت نمى کـرد، کـه چنـین     تصریح کرده ، منظورش کسى است       

و او کسانى را مـى گویـد کـه خـدا را سـزاوار خـدمت                 . چیزى مخالف صفت عالى انسانى است       

کردن نمى دانند؛ که قطعا از بندگان پست بوده و این اعتقاد خـارى در چـشم ایمـان و اسـالم                      

  .است 

غول نبودن به غیر محبوب ، با تمام توانـایى          گاهى مخلصین بر خود سخت گرفته و عالوه بر مش         

به کارهاى سخت روى آورده و اگر فضیلت دو کار یکسان بود، هر کدام را که سـخت تـر اسـت                      

اینگونـه  ) علیه السالم   (آنها بندگان نزدیک خدا هستند، چنانچه امیرالمؤ منین         . انجام مى دهند  

  .بود
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  انواع تغذیه روزه داران

  :غذیه نیز به چند دسته تقسیم مى شوندروزه داران به لحاظ ت

این گروه مانند باربرهایى هستند که بار مـردم را بـه       . الف عده اى تغذیه آنان از راه حرام است          (

بهمین جهت پاداش مال صاحب غذا بوده و روزه دار فقط از گنـاه ظلـم و                 . منزلشان مى رسانند  

ن دسته مانند کار کسى است کـه سـوار          و به عبارت دیگر کار ای     . غصب خود بهره مند مى گردد     

  .بر چهار پاى غصبى شده و خانه خدا را با آن طواف کند

دسته اول  : ب عده اى تغذیه آنان شبهه ناك است ؛ که این دسته به دو گروه تقسیم مى شوند                 (

کسانى هستند که این مشتبه به حرام واقعى ، در ظاهر بـراى آنـان حـالل اسـت و دسـته دوم                       

دسته اول حکم کـسى را دارد کـه تغذیـه او حـالل              . ر نیز براى آنان حالل نیست       حتى در ظاه  

و دسته دوم حکم کسى را دارد که غذاى حـرام مـى             . است گرچه یک درجه از او پایینتر است         

  .خورد، گرچه یک درجه از او باالتر است 

 غذا استفاده کـرده  ج دسته اى تغذیه آنان حالل است ولى سفره آنان رنگین بوده ، از چند نوع        (

این دسته مانند انسانهاى پستى هستند کـه در حـضور دوسـت خـود بـه                 . و پرخورى مى کنند   

کارهایى مى پردازند که اول خوشش نمى آید، و دوست انتظار دارد که آنان از چیزى جز یـاد و                   

را بـا   چنین بنده اى لیاقت مجلس دوسـتان را نداشـته و بایـد او               . نزدیک شدن به او لذت نبرند     

و شایـسته اسـت او را بنـده شـکمش بـدانیم نـه بنـده                 . چیزى که دوست دارد تنهـا گذاشـت         

  .پروردگارش 

د عده اى نیز از دسته فوق تجاوز کرده و کارشان بـه اسـراف و ریخـت و پـاش و تلـف کـردن                        (

رسیده ، حکم این دسته مانند کسانى است که غذایشان حرام است ؛ و بهتر است او را گناهکـار       

  .بدانیم تا مطیع 
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 عده اى هم کسب و کار و هم تغذیه آنها حالل بوده و از خوشگذرانى و اسـراف دور هـستند؛            ه(

براى خدا تواضع کرده و در مقدار خوردنى و آشامیدنى بمقدار حالل و غیر مکـروه بـسنده مـى                    

دى و لذتها   کنند؛ غذاى خوشمزه نخورده و به یک خورش اکتفا نموده ؛ یا بعضى از چیزهاى زیا               

درجات آنان پیش پروردگارى که مراقـب تالشـها و مراقبتهـاى آنـان اسـت ،                 . را ترك مى کنند   

در هنگام گرفتن پاداش باندازه سر      . محفوظ مى باشد؛ شکرگزار آن بوده و پاداش آن را مى دهد           

 بـا   سوزنى به آنان ظلم نشده و خداوند پاداشى بهتر از عمل آنها بـه آنـان داده و بـى حـساب و                      

و کسى نمى داند چه نعمتهاى گرانقدرى براى آنان ذخیـره شـده             . فضل خود به آنان مى بخشد     

  .که به ذهن کسى خطور نکرده است 

  انواع نیت افطار و سحرى

  :بلحاظ نیت افطار و سحرى نیز روزه داران به چند دسته تقسیم مى شوند

 فقط جهت رفع گرسنگى و لذت       - مانند کسانى که بطور معمول غذا مى خورند          -الف عده اى    (

  .تغذیه ، افطار و سحرى مى خورند

  .ب عده اى عالوه بر این ، استحباب و نیرو گرفتن براى عبادت را ضمیمه آن مى کنند(

ج دسته اى هدف آنان از افطار و سحرى فقط این است کـه مطلـوب آقـا و موالیـشان بـوده و                        (

داب مطلوب آن را نیز از قبیل ذکرها و چگـونگى  و بهمراه این نیت آ. کمکى براى عبادت اوست  

خوردن رعایت کرده و اعمال مستحبى که شامل خواندن قرآن و دعا و حمد خداست را قبـل و                   

  .بعد و در اثناء افطار و سحرى انجام مى دهند

  گوشه اى از آداب افطار و سحرى

، خواندن سوره قدر ...م اهللا از مهمترین امور در افطار و سحرى ، قبل از شروع و بعد از گفتن بس             

است ؛ و بهترین چیزى که قبل از افطار خوانده مـى شـود دعـایى اسـت کـه در اقبـال آمـده و          
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صلى اهللا علیه و آله  (رسول خدا   : امام صادق فرمودند  : ((مفضل بن عمر، آن را روایت کرده است         

رمضان نزدیک شده است ؛ قبـل  ماه ! اباالحسن  : فرمود) علیه السالم   (به امیرالمؤ منین    ) و سلم   

کسى که در مـاه رمـضان ، بـا ایـن            ! یا محمد : از افطار دعا کن ؛ جبرئیل پیش من آمد و گفت            

دعا، قبل از افطار، دعا کند، خداوند دعاى او را مستجاب ، نماز و روزه او را قبـول و ده دعـاى او      

ین برده ، گرفتاریهایش را بر طرف     را مستجاب مى کند؛ گناه او را بخشیده ، غم و غصه او را از ب               

کرده ، حاجات او را برآورده نموده ، او را به مقصودش رسانیده ، عمل او را با عمـل پیـامبران و                       

چه : گفتم  . صدیقین باال برده و در روز قیامت چهره او درخشانتر از ماه شب چهارده خواهد بود               

   ...))اللهم رب النور العظیم: گفت ! دعایى است ؟ جبرئیل 

  شرایط روزه صحیح

 کـم   -پـى در پـى ، دشـنام دادن و ظلـم             ) حرام  (غیبت ، دروغ ، نگاه      : ((در روایات آمده است     

 باعث باطل شدن روزه مى شود؛ و روزه ، فقط خوددارى از خوردنى و آشـامیدنى                 -باشد یا زیاد    

دسـت و پایـت را   . ندنیست ؛ هنگام روزه گوش ، چشم ، زبان ، فرج و شکمت نیز باید روزه بگیر  

هنگـام روزه بایـد گـوش و    . و با نوکرت رفق و مدارا نمـا    . نگهدار و بسیار سکوت کن مگر از خیر       

از جدال و آزار رساندن به نوکر خوددارى کـن و وقـار             . چشم تو نیز از حرام و زشتى روزه بگیرد        

.)) م فرق داشته باشـند روزه را داشته باش و روزى که روزه اى با روزى که روزه نیستى باید با ه                

آسانترین چیـزى کـه خداونـد در روزه بـر           : ((فرمودند) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (رسول خدا   

فقها به صحت روزه بعـضى از       .)) روزه دار واجب نموده ، خوددارى از خوردنى و آشامیدنى است            

صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم   (جمع بین روایات باال با روایتى که از رسول اکرم . آنها فتوا داده اند 

وارد شده و سخن فقها به این است که بگوییم منظور از صحت در احادیث فوق این است کـه                    ) 
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چنین روزه اى مورد قبول خداوند است که بگوییم منظور از صحت در کالم فقها این اسـت کـه           

  .چنین روزه اى قضاى آن را ساقط مى کند

که خدا براى کامل نمودن روزه دار مقـرر فرمـوده اسـت ،              خالصه این که روزه صحیح و کاملى        

قطعا روزه اى است که شامل خوددارى اعضاى بدن از گناه مى باشد؛ و روزه کـاملتر ایـن اسـت       

و هنگـامى   . که عالوه بر آن ، قلب را از یاد غیر خدا بازداشته و از هر چه غیر اوست روزه بگیـرد                    

 تشریع آن را فهمید، ناچار باید از هر گنـاه و حرامـى ،             که انسان ماهیت روزه ، درجات و فلسفه       

و اال مسئول بوده و بخـاطر ایـن کـه اعـضاى بـدنش روزه              . بخاطر قبول روزه اش خوددارى کند     

نگرفته اند، مجازات مى شود، و ساقط شدن قضاى روزه به این معنا نیست کـه انـسان را در روز           

  .قیامت از مجازات نجات دهد

  نفضیلت ماه رمضا

درباره فضیلت این ماه و گستردگى رحمت خدا در آن مطالب بـسیار زیـاد و فوایـد فراوانـى در                     

  :از قبیل .  البته براى کسانى که اهل درك و شعور باشند-روایات آمده است 

 خداوند در ماه رمضان موقع افطار هفتاد میلیون نفر را که همگى سزاوار آتـش شـده انـد، از                     1(

و باندازه تمام افرادى که در ماه رمـضان آزاد نمـوده ، در شـب آخـر آن آزاد     . آتش آزاد مى کند 

  .مى کند

در شـب   .  در شب اول ماه رمضان خداوند هر کدام از مخلوقات خود را که بخواهد مى بخشد                2(

و در شب بعد دو برابر تعداد تمام افراد شبهاى قبل را از آتش     . بعد این عده را دو برابر مى نماید       

تا شب آخر ماه رمضان که در این شب تعـداد تمـام کـسانى را    ) و بهمین ترتیب . (ى کندآزاد م 

  .که در این ماه آزاد نموده است دو برابر مى نماید

  درباره ماه مبارك رمضان) صلى اهللا علیه و آله و سلم (سخنان پیامبر 
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با استناد آن بـه    )) بشارة المصطفى لشیعۀ المرتضى   ((از کتاب   )) اقبال  (( سید قدس سره در      3(

 - درود و سالم بر آنـان  -از امام رضا از پدرانش ، از امیرالمؤ منین       )) حسن بن على بن فضال      ((

روزى بـراى مـا     ) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (رسول خدا   : روایت نموده که حضرت فرمودند    

  :سخنرانى نمود و فرمود

 نزدیک است ؛ ماهى که نزد خـدا برتـرین      ماه خدا با برکت و رحمت و بخشش گناهان        ! مردم  ((

ماه ها، روزهایش برترین روزها، شبهایش بهترین شـبها و سـاعتهاى آن بهتـرین ساعتهاسـت ؛                  

ماهى است که در آن به میهمانى خدا دعوت شده و شما را در این ماه از کسانى قـرار داده انـد                       

خوابیدنتان در آن عبـادت و  نفس کشیدن شما در آن تسبیح و        . که شایسته کرامت خدا هستند    

 با نیتهایى راست ، و دلهـایى          پس  . عمل شما در آن مقبول و دعاى شما در آن مستجاب است             

بدبخت کسى است کـه     . پاك از خدا بخواهید شما را موفق به روزه آن ، و خواندن کتابش نماید              

  .از آمرزش خدا در این ماه بزرگ محروم شود

به فقیران خـود    . ن ، گرسنگى و تشنگى روز قیامت را بیاد آورید         با تشنگى و گرسنگى خود در آ      

صدقه بدهید؛ بزرگان خود را در آن احترام کنید؛ کوچکترها را مورد رحمت خود قـرار دهیـد و                   

زبانهاى خود را حفظ کرده ، دیدگان خـود را از آنچـه نگـاه بـه آن حـالل                    . صله رحم بجا آورید   

بـا یتیمـان مـردم      .  دادن به آن حالل نیست ، نگهدارید       نیست و گوشهاى خود را از آنچه گوش       

هنگام . به درگاه خداوند از گناهان خود توبه کنید       . مهربانى کنید تا با یتیمان شما مهربانى شود       

نماز دستهایتان را با دعا بطرف باال بلند کنید؛ زیرا این وقت بهترین اوقـات اسـت و خداونـد در                    

نش نگاه کـرده و هنگـامى کـه از او بخواهنـد و بـا او مناجـات            آن هنگام با نظر رحمت به بندگا      

و اگر دعـا کننـد،      . و اگر او را صدا بزنند، به آنان لبیک مى گوید          . نمایند، جواب آنان را مى دهد     

  .دعایشان را مستجاب مى کند
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پـشتهایتان از گنـاه   . شما زندانى اعمال خود مى باشـید، بـا اسـتغفار خـود را آزاد کنیـد      ! مردم  

بدانیـد خداونـد بـه عـزت     . نگین است با طوالنى نمودن سجده هاى خود آن را سبک نماییـد         س

خود سوگند خورده است که سجده کنندگان و نمازگزاران را عذاب نکند و در روزى کـه مـردم                   

  .براى پروردگار جهانیان بر مى خیزند، آنان را با آتش نترساند

دهد، ثواب آزاد کردن یک بنده و آمـرزش گناهـان      کسى که به مؤ من روزه دارى افطار ب        ! مردم  

. همه ما نمـى تـوانیم ایـن کـار را انجـام دهـیم                ! رسول خدا : عرض کردند . گذشته خود را دارد   

از . از آتش بپرهیزید، گر چه با نیم دانه خرمایى          : فرمودند) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (حضرت  

  .آتش بپرهیزید گر چه با جرعه آبى 

ر کدام از شما که اخالق خود را در این ماه اصالح کند، روزى که در صـراط پاهـا مـى                      ه! مردم  

و هر کدام از شما که بر بنده و کنیز خـود آسـان بگیـرد،             . لغزد، جوازى بر صراط خواهد داشت       

خداوند در حساب بر او آسان خواهد گرفت ؛ و کسى که شر خود را در آن باز دارد، خداونـد در                      

کسى که یتیمى را بزرگ بدارد، خداونـد در  . ا ببیند غضب خود را از او باز مى دارد    روزى که او ر   

روزى که او را ببیند او را بزرگ خواهد داشت ؛ و کسى که در این ماه صله رحم کنـد، خداونـد                       

کـسى کـه در آن قطـع رحـم کنـد،      . روزى که او را ببیند او را به رحمت خود وصـل مـى کنـد     

و کـسى کـه یـک نمـاز         .  مى بیند رحمت خود را از او قطع خواهد نمـود           خداوند روزى که او را    

و کسى کـه عمـل واجبـى انجـام          . مستحبى بخواند خداوند براى او خالصیى از آتش مى نویسد         

و کـسى   . دهد ثواب کسى که هفتاد واجب را در ماهى غیر از این ماه انجام دهد، خواهد داشت                  

تد، روزى که ترازوها سبک است ، خداونـد تـرازوى او را             که در این ماه زیاد بر من صلوات بفرس        

و کسى که یک آیه از قرآن بخواند، مانند پاداش کسى که قرآن را در مـاهى                 . سنگین مى نماید  

  .غیر از این ماه ختم کند، خواهد داشت 
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 درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبنـدد؛                  ! مردم  

درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم                  

  .در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند

برتـرین اعمـال در   ! برخاستم و عرض کردم یا رسـول خـدا      : فرمود) علیه السالم   (امیرالمؤ منین   

برتـرین اعمـال در ایـن مـاه دورى گزیـدن از حرامهـاى               ! اباالحسن  : این ماه چیست ؟ فرمودند    

: عرض کردم چرا گریه مى کنى رسول خدا؟ فرمود        . سپس گریه کرد  . خداى عزیز و بزرگ است      

بخاطر حالل شمردن تو در این ماه است ؛ گویا با تو هستم و تـو بـراى پروردگـارت نمـاز          ! على  

ضـربه اى بـه جلـو       )) پى کننده شتر ثمود   ((، همانند   مى خوانى و بدبخت ترین اولین و آخرین         

  .سرت مى زند که موى صورتت با آنان رنگین مى شود

آیـا  )! صلى اهللا علیه و آله و سلم (رسول خدا : عرض کردم : فرمود) علیه السالم (امیرالمؤ منین   

کـه تـو   کسى ! على : سپس فرمود. آرى دینت سالم است : در آن حال دینم سالم است ؟ فرمود    

را بکشد مرا کشته و کسى که با تو دشمنى کند با من دشمنى نموده و کسى که بـه تـو ناسـزا                        

بگوید، به من ناسزا گفته ، زیرا تو مانند نفس من هـستى روح تـو از روح مـن و سرشـت تـو از                          

و تـو را؛ مـن را   ! سرشت من است ؛ خداى عزیز و بزرگ مرا آفرید؛ تو را نیز آفرید و مرا برگزیـد             

  .براى پیامبرى انتخاب نمود و تو را براى امامت اختیار کرد

تـو وصـى مـن ، پـدر     ! على . بنابراین کسى که امامت تو را انکار کند پیامبرى من را انکار کرده      

. فرزندانم ، همسر دخترم و جانشین من در میان امتم در زندگى من و بعد از مرگ من هـستى              

به کسى که مرا بـه پیـامبرى برانگیختـه و مـرا بهتـرین      . ست امر تو امر من و نهى تو نهى من ا       

مردم قرار داد، قسم مى خورم که تو حجت خدا بر خلق او و امین او بر رازش ، و جانشین او در                       

  .))میان بندگانش مى باشى 
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صلى اهللا علیه و آلـه و  ( از رساترین بشارتهایى که درباره ماه رمضان وارد شده ، نفرین پیامبر           4(

کـسى کـه مـاه رمـضان را       : ((بر کسى که در آن آمرزیده نشود، مى باشد، آنجا که فرمود           ) لم  س

زیرا این نفرین با توجه به این کـه او بـه پیـامبرى              .)) بگذراند و آمرزیده نشود، خدا او را نیامرزد       

برانگیخته شد تا رحمتى براى جهانیان باشد، مژده بزرگى بـراى گـستردگى رحمـت و عمـومى                  

 با توجـه بـه ایـن کـه رحمتـى بـراى              -و اگر غیر از این بود       . آمرزش در این ماه مى باشد     بودن  

  . مسلمانى را، گر چه گناهکار باشد، نفرین نمى کرد-جهانیان است 

 از مهمترین روایاتى که در این مورد وارد شده روایات زیادى است کـه دربـاره زنجیـر شـدن           5(

 گشودن درهاى رحمت ، بسته شدن درهـاى آتـش ،            شیاطین متمرد، باز شدن درهاى بهشت ،      

ایستادن خداوند در مقابل دشمنان جنّى و صداى منادى خدا از اول ماه تـا آخـر آن وارد شـده                     

زیرا در مورد سایر ماه ها وارد شـده کـه           . است ؛ چیزى که مانند آن در هیچ ماهى نیامده است            

 شب جمعه کـه از اول شـب تـا صـبح     فقط در ثلث آخر شب چنین منادیى ندا مى کند مگر در   

این منادى ندا مى کند و همینطور در ماه رجب ؛ ولى در ماه رمضان این نـدا از مـاه آخـر آن و                       

  . وارد شده است  تمام شبها و روزهایش 

ادعـونى اسـتجب لکـم ؛       (( در روایات آمده است که ماه رمضان مخصوص اجابت دعـا و آیـه                6(

  .مى باشد)) ا رابخوانید مرا تا اجابت کنم شم

هر کدام از این فضایل ارج فراوانى نزد اهلش داشته ، با آن منت خدا را بر خود درك نموده ، با                       

تشکر و سرور زیادى به استقبال آن رفته و از آن استفاده مى کنند ولى غافل و منکـر بخـاطر از    

  . است بین بردن امکانات و فرصتها و سهل انگارى ، از آن کم بهره یا بى بهره

به زنجیر کشیدن شیاطین در ماه رمضان فایده زیادى ندارد و           : از بعضى نقل شده که مى گویند      

گویا تصدیق این مطلب برایش مشکل بوده یا منظور از آن را نفهمیده است ؛ در حالى کـه ایـن            
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ر  بوده و آثار آن از جهت ازدیاد عبادات و خیرات در آن ، آشـکا                 مطلب در ماه رمضان محسوس      

و کسى که ماهیت شیطان را شناخته و جهت ارتباط او را بـا              . است ؛ و کسى در آن شکى ندارد       

بشر و طریقه تاءثیر او را بداند، مى فهمد که صرف خوددارى از خوردنى و آشـامیدنى بخـصوص    

باعث منع دخل و تصرف شـیطان در دل روزه دار           . اگر همراه با نگهداشتن زبان از پرگویى باشد       

بـا  : ((بـه آن اشـاره شـده اسـت          ) علیهم السالم   (؛ همانگونه که در فرمایش معصومین       مى شود 

  .))را تنگ نمایید، که او مانند خون در بدن انسان جارى است ) شیطان (گرسنگى مجارى او 

بلـه ایـن   . بهر صورت زیادى عبادات و خیرات و طاعاتى که از مردم مى بینم ، قابل انکار نیست           

و ایـن مطلـب بـراى اهـل آن          . همه شیاطین و نسبت به جمیع مکلفها نیست         مطلب نسبت به    

روشن است ، چنانچه در بعضى از روایات باب صریحا گفته شده که مراد از شیاطین ، شـیاطین                   

  .متمرد هستند

  قرار گرفتن در مسیر بخشش هاى خداوند

ف همگـى مـى     و شـرع و عقـل و عـر        . در این ماه مبارك رحمت و بخشش الهى گسترده است           

گویند که باید در مسیر بخششهاى پروردگار متعال قـرار گرفتـه و از الطـاف او در توفیـق بنـده          

کمتـرین کـارى کـه      . براى کسب نزدیکى و خوشنودیش ، با شوق و شکر و ادب استقبال نمـود              

براى قرار گرفتن در مسیر بخششها مى توان انجام داد، این است که بنده جوابى به منادى ایـن                   

ماه داده که شامل اظهار تشکر و قبول منت ، عذر خواستن از کوتاهى و اعتراف به فرمـانبردارى             

براى فهم چگونگى جواب دادن به این منادى بهتر است پیش خـود مجـسم نمـاییم کـه                   . باشد

فرستاده بزرگ یکى از پادشاهان دنیا از طرف او براى دعوت به مجلس میهمـانى سـلطان ، نـزد       

پادشاه به او نهایت لطف را دارد، لغزشهاى او را بخشیده و به او هدیـه              : به او بگوید  کسى آمده و    

ها و فرمانهاى حکومت بر مناطق و لباسهاى گرانقیمـت عطـا مـى کنـد؛ حتـى بـاالتر از ایـن ،                        
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سلطان از او خوشنود بوده و مشتاق دیدار، انس ، نزدیک شدن و وفاست و او را یکى از دوستان                    

د و آنگاه در ذهن خود مجسم کند که او چگونه به این دعوت پاسخ داده و جـان                   خود مى گردان  

سـپس  . و عزیزان و نزدیکان و خودش را فداى این دعوت مى کنـد            . خود را در این راه مى دهد      

بزرگى پروردگار مهربان و سلطان بـزرگ را بـا تمـام سـالطین دنیـا سـنجیده و بـدین ترتیـب                       

و اگر نمـى توانـد      . و آنگاه جواب شایسته اى به آن بدهد       . دریابدچگونگى پاسخ به این دعوت را       

جواب خوبى آماده کند، همان جوابى را که در جواب منادى رجب گفتیم ، با تغییر دادن بعضى                  

و بهتر است آن را در اول مـاه بلکـه در شـب اول و در بعـضى از اوقـات      . از فرازهاى آن ، بخواند 

  .مخصوص آن بخواند

ار گـرفتن در مـسیر رحمـت و بخـشش الهـى بایـد بـا دعاهـا و مناجاتهـایى کـه از                     نیز براى قر  

بدست ما رسیده یا غیر آنها، دعا و مناجات نماید و نیز درباره آیـاتى               ) علیهم السالم   (معصومین  

ال یعبؤ بکم ربى لوال دعائکم ؛ اگـر دعـاى           ((که در این مورد نازل شده است بسیار تاءمل نماید؛           

ادعونى استجب لکم ؛ مرا بخوانید تا اجابـت         ((و  .)) وردگارم به شما اهمیت نمى داد     شما نبود، پر  

و اذا سئلک عبادى عنى فانى قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لـى و                .)) کنم شما را  

لیؤ منوا بى لعلهم یرشدون ؛ هنگامى که بندگانم از تو دربـاره مـن سـؤ ال کردنـد، همانـا مـن                        

، دعاى کسى که مرا بخواند اجابت کنم پس باید دعوت مرا اجابت کرده و بـه مـن                   نزدیک بوده   

ام من یجیـب المـضطر اذا دعـاه و یکـشف            ((و  )) ایمان بیاورند؛ شاید به راه راست هدایت شوند       

السوء؛ اى کسى که وقتى که او را بخوانند بیچـاره را اجابـت کـرده و گرفتـارى را برطـرف مـى                        

ذ جاءهم باءسنا تضرعوا؛ چرا وقتى عـذاب مـا بـه آنهـا رسـید تـضرع و زارى                    فلوال ا ((و  .)) نماید

و ان الذین یستکبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرین ؛ همانا آنان که از دعـا و                 !)) نکردند

و ((و .)) عبادت من از روى تکبر اعراض کنند، بزودى بـا لـذت و خـوارى وارد دوزخ مـى شـوند                
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زیرا خداونـد بـا   .  کان بکم رحیما؛ از خدا درخواست کنید، از فضلش       اسئلوا اهللا من فضله ان اهللا     

  .و آیات فراوان دیگر.)) شما مهربان است 

. در این رابطه ، و دعاهاى آنـان نیـز مفیـد اسـت     ) علیهم السالم (تاءمل در روایات و عمل ائمه    

قابل او چگونه رعایت نماییم زیرا در مى یابیم که با چه نامهایى باید او را صدا زده و ادب را در م              

؛ و ادب بندگى را در هر حال چگونه بجا آوریم ؛ چگونه او را بر سر لطف و مهر و محبـت آورده                        

و از عفو، کرم و فضل او بهره مند گردیم ؛ چگونه به لذت و خوارى خود به درگاه مهر و رحمـت   

ه انجـام داده انـد، بـاالتر از تـوان           و در مى یابیم که کارهایى که در این رابطـ          . او اعتراف نماییم    

و به جان خودم سوگند که همین دعاها و مناجاتها براى کسى که اهل درك و                . انسان مى باشد  

تفکر باشد کافى بوده و او را از هر دلیل و معجزه اى براى اثبات رسالت و امامـت بـى نیـاز مـى                   

  .نماید

  عظمت دعاهاى معصومین

ظمت دعاهاى آنـان را بفهمـد، بایـد، بـدون اقتبـاس از دعاهـا و            اگر عالمى بخواهد مقدارى از ع     

مناجاتهاى آنان ، دعا یا مناجاتى را تهیه و آن را با آنچه از آنان رسیده مقایسه کنـد؛ تـا ببینـد                       

و کسى که ذره اى از معرفت نفـس را داشـته و در دریـاى دعـا و                   . تفاوت از کجا تا به کجاست       

عارف و حد اعجازش را در آن تصدیق مى کنـد؛ و مـن محتـاج و                 مناجات آن فرو رود، فراوانى م     

نادان جزء کوچکى از معارفى را که در ادعیه و مناجاتها بیان شده در روایات و حتى خطبه هاى                   

آنان نیافته ام ، مگر آن دسته از آنها که در خطاب به خـدا بـوده و در مقـام توحیـد، تـسبیح و                          

هت باشد که روایات سخن گفتن با مردم است ولـى دعـا و             و فکر مى کنم باین ج     . حمد او باشد  

مناجات سخن گفتن با خداوند بزرگ است و علومى که از سخن گفتن با عالم آشکار مـى شـود          

  .از سخن گفتن با نادان پیدا نخواهد شد
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به ما رسیده ، گویا جواب قرآن اسـت ؛ بعبـارت       ) علیهم السالم   (و خالصه ، ادعیه اى که از آنها         

ر گویا آن دعاها قرآنى مرفوع و باال رفته ، در جواب قرآن نازل است ؛ و قرآن کالم پروردگار                    دیگ

، و ادعیـه کـالم و مناجـات         )صلى اهللا علیه و آله و سـلم         (متعال و مناجات او با بنده و رسولش         

رسول و اولیاى او با خداى بزرگ است و بجز عده خیلى محدودى حقیقت ایـن مطلـب را نمـى             

بـه مـا رسـیده و بهمـین نیـز        ) علیهم السالم   (ادعیه نعمت بزرگى است که از ائمه دین         . فهمند

و یکى از راههاى شکر آن      . منت زیادى بر ما دارند، که شاکرین نمى توانند شکر آن را بجا آورند             

، این است که آن را ضایع نکرده بلکه با ایجاد شرایط در دعا و مناجات کمـال اسـتفاده را از آن            

  .رندبب

  آداب قرائت قرآن و دعا

ماه رمضان بهار دعا و قرآن است ؛ بهمین جهت بطور اختصار به شرایط واجب دعـا اشـاره مـى                     

کنیم ؛ زیرا بیان تفصیلى آن جاى دیگرى دارد؛ و همچنین شرایط قرائت قـرآن ؛ کـه در اینجـا                     

  .نیم براى رعایت ادب و حق تقدم قرآن ، ابتدا شرایط قرائت آن را بیان مى ک

  تدبر در قرآن

افال یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؛ چرا در قرآن اندیـشه نمـى              : ((خداى متعال مى فرماید   

کسى که در قرآن تدبر و اندیشه مى کند باید بـه انـدازه          .)) کنند؛ یا بر دلهایشان قفلهایى است       

ام قرائت با حـضور قلـب   تدبرش معنى کالم و بزرگى آن و عظمت گوینده را فهمیده ، و در هنگ              

بوده و در آن اندیشه نماید؛ منظور از کالم را بفهمد و موانع فهم را از بین ببرد؛ تا آنگاه اندیـشه                     

رعایت بعـضى از امـور مـذکور الزم    . و درك او بیشتر شده و به عوالم زیبا و مقامات باالیى برسد        

  *.و سودمند است بوده و رعایت بعضى از آنها واجب نیست ، گر چه خیلى مفید 
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  فهم معناى قرآن

منظور از فهمیدن معناى کالم خدا این است که اجماال بداند که کنه قرآن از انوار خـدا بـوده و                     

در عوالم آخرت صورتى مانند صـورت    . در عالمها مظاهرى دارد که این مظاهر نیز تاءثیراتى دارد         

 شکل سخن گفته ، در پیشگاه خداونـد       پیامبران ، فرشتگان و بندگان صالح خدا داشته ، در این          

شفاعت کرده و شفاعت او قبول مى شود و شافعى است پذیرفته شـده و راسـتگویى اسـت کـه                     

مطـالبى کـه دربـاره    . در حقیقت جلوه اى از جلوه هاى خداى بزرگ اسـت  . تصدیق شده است    

کـه متـولى قـرآن    بود؛ کـسانى  ) علیهم السالم (قرآن گفتیم همگى برگرفته از روایات اهل بیت  

هر چیزى در قرآن بیان شده ، و دانش آنچه بوده و خواهد بود، در               . بوده و از آن جدا نمى شوند      

آن است ؛ و نورى است که خداوند بوسیله آن کسانى را که پیرو خوشنودیش باشند به راههـاى               

سـت هـدایت مـى    سالمتى راهنمایى نموده ، و با اذن خود آنان را از تاریکیها خـارج و بـه راه را                  

و ) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم     (کند؛ حتى حقیقت آن در بعضى عوالم با حقیقت رسول خدا  

انـا القـرآن    ): ((علیه الـسالم    (چنانچه این فرمایش امیرالمؤ منین      . جانشینان پاك او یکى است      

  .از این مطلب پرده بر مى دارد.)) الناطق ؛ من قرآن ناطق هستم 

و حقیقت او بگونه اى است که این علوم به کنه شـناخت          .  قرآن حقیقتى دارد   تمام کالم این که   

جز دسـت پاکـان بـه آن نمـى          : ((و او چنان است که خداى متعال فرموده است          . آن نمى رسد  

درك حقیقت قرآن مالزم با شناخت عظمت آن و شـناخت عظمـت آن مـالزم بـا درك                   .)) رسد

 آن را بدینگونـه شـناخت ، بایـد هنگـام تـالوت آن      عظمت گوینده آن است ؛ بنابراین کسى که      

حضور قلب داشته و هنگام قرائت ، سعى کند در آن تدبر کـرده و سـعى کنـد منظـور سـخن ،                        

 کـه همـان علـم بـه خـدا،           -و بدین ترتیب به علم مبداء و معاد         . اشارات و نکات قرآن را بفهمد     

 که در قرآن هست دست - مى باشد   فرشتگان ، کتابهاى او و روز قیامت و شناخت حقیقت اشیا          
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اسـرارى کـه رسـول خـدا     : روایت شده است کـه فرمودنـد     ) علیه السالم   (از امیرالمؤ منین    . یابد

با من در میان مى گذاشت از مردم نمى پوشاندم و فقط در جایى              ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

  .باشد نمى یافتم آن را کتمان مى کردم که کسى که توان فهم کتاب خدا را داشته 

  نمونه اى از تدبر و فهم در قرآن

اکنون بد نیست نمونه اى از تدبر و فهمیدن قرآن بیان کنیم تا براى کسانى که مى خواهند بـه                    

افـراءیتم المـاء الـذى      ((وقتى انـسان در سـوره واقعـه مـى خوانـد             : این امر بپردازند، مفید باشد    

مى تواند فکر خود را محدود بـه مـزه آب نکنـد و    )) د؟تشربون ؛ آیا آبى را که مى آشامید، دیدن       

از جملـه دربـاره بوجـود آمـدن تمـام اشـیا از آن          . درباره مطالب مختلفى پیرامون آن بیندیـشد      

مثال فکر کند که آب چگونه در اشکال گوناگون دانه ، گیاه ، حیوان و انسان یافت مى                  . بیندیشد

چـشم و   ... اجزاى ظاهرى مانند گوشـت و اسـتخوان و        آنگاه درباره اجزاى انسان فکر کند،       . شود

نیروها و اخالق عالى و اخالق رذیله و آثار آن در دنیـا و آخـرت ، تـا نوبـت بـه تفکـر                         ... گوش و 

درباره مراتب عقلهاى خود رسیده و در مورد عقل مـستفاد فکـر کنـد و ببینـد کـه گویـا عـالم                        

در تفکـر خـود بـه مبـداء آب بازگـشته و       آنگـاه   . کوچکى است و حتى آن را عالم بزرگى ببینـد         

همانگونه که در قرآن است ، بفهمد آب از آثار رحمت خداوند بوده و نیز بفهمـد کـه رحمـت از                  

  .و بدین ترتیب آب را نعمتى از نعمتهاى خداوند بداند. صفات خداوند است 

ى که تـدبر مـى      این نوع از تدبر از چیزهایى است که علم مکاشفه با آن آغاز مى شود و اگر کس                 

علیـه  (کند، فکر خود را غرق در این مطلب کند شاید چیزى ببیند که این فرمایش امام صـادق      

را تـصدیق   .)) چیزى ندیدم ، مگر این که قبل و همراه و بعد از او خداونـد را دیـدم                   ): ((السالم  

  .نماید

  :فهمیدو اگر خواننده قرآن در این موارد نیز تدبر نماید قران را بهتر خواهد 
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اندیشیدن درباره حاالت پیامبران که با توجه به نزدیکى آنان به خداونـد و داشـتن مقـام        ) الف  (

باالیى نزد او چرا این همه گرفتار بالها و مصیبت ها بودند؛ مـصیبتهایى ماننـد فقـر، بیمـارى و                     

 که خدا   و فکر کند  . اذیت مردم از قبیل دروغگو خواندن ، تهمت ، دشنام ، کتک زدن و کشتن                

صلى اهللا علیـه و آلـه و   (چگونه آنان را با بالها و محنتها تربیت نمود تا جایى که سرور پیامبران           

و دربـاره هـر   .)) هیچ پیامبرى مانند مـن اذیـت نـشد    : ((با این که حبیب خدا بود، فرمود      ) سلم  

  .کدام از این مطالب بیندیش تا موارد زیر را از آن بفهمى 

عال را از آن بفهمى ، از این جهت کـه امثـال ایـن بزرگـان تحـت سـیطره              بزرگى خداوند مت  )1(

و او هر چه بخواهد انجام مى دهد و کسى نمى تواند از کارهاى او سؤ                . قدرت و حکمت او بودند    

  .ال کند

  .متوقع نباشى که باید در مقابل طاعاتى که دارى خداوند نیز امور را طبق اراده تو در آورد)2(

تو را در دنیا مبتال به فقر و خوارى یا سایر بالها مى کنـد، از فـضل او مـاءیوس                     هنگامى که   )3(

  .نشوى 

  .هیچ مؤ منى را بخاطر بالهایى که به او رسیده شماتت نکن )4(

هیچ مؤ منى را بخاطر ذلت و فقرى که در دنیا دارد، تحقیر نکن ؛ شاید خداوند او را بجهـت                     )5(

  .بزرگواریش مبتال کرده است 

و بخاطر از دست    . خود نیز آن را بزرگ ندانسته و کوچک شمار        . ستى دنیا را نزد خدا ببین       پ)6(

  .دادن آن غصه نخور

رو آوردن دنیا را عالمت دور شدن از خدا و پشت کردن آن را عالمت صالح بودن خود بـدان                   )7(

ین بـر نـشان     آفـر : اگر فقر آمد، بگو   : ((وحى شد ) علیه السالم   (؛ همانگونه که به حضرت موسى       

  .))گناهى است که مجازات آن زود آمد: صالحین و هنگامى که غنا آمد، بگو
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یکى دیگر از چیزهایى که براى فهم قرآن مفید است ، اندیشیدن درباره مجازات و حدود و                 )ب  (

تعزیراتى است که براى گناهان وضع شده است ؛ مثال بریدن دست بخاطر دزدیـدن ربـع دینـار                   

م الهى است ، ترس بزرگى براى عاقل بوجود مى آورد از این جهت که او هر روز         که یکى از احکا   

و اگر مجازات ربع دینار چنین باشد مجازات او بـا           . گناهان قلبى و بدنى زیادى مرتکب مى شود       

  !این بار سنگین چه خواهد بود

. این جملـه اسـت   اندیشیدن درباره اعمال و مجازات امتهایى است که نابود شده اند؛ نیز از              )ج  (

از عمل کسانى کـه گرفتـار نـزول عـذاب شـده           ) على نبینا و آله و علیه السالم        (حضرت عیسى   

آنان دنیا را باندازه بچه اى که مادرش را دوسـت مـى       ((بودند سؤ ال کردند، و خود جواب دادند         

رزوهـاى  داراى آ . و با ترس اندکى از اهـل گنـاه فرمـانبردارى مـى کردنـد              . دارد، دوست داشتند  

از یکى از آنان سؤ ال کرد چگونه هالك شـده           . طوالنى بوده و لهو و لعب آنان را غافل کرده بود          

: پرسـید . بـودیم   )) هاویـه   ((شب با سالمتى خوابیدیم ولى صبح در        : و عذاب مى شوید؟ گفت      

 چه: پرسید. کوهى آتشین است که تا روز قیامت بر ما افروخته مى شود           : هاویه چیست ؟ گفت     

ما را به دنیا برگردان تا در آن زهـد پیـشه کنـیم ،    : گفتیم : گفتید و چه جوابى شنیدید؟ گفت       

عجیب است که دیگران بـا مـن سـخن نمـى گوینـد،              : دروغ مى گویید، فرمود   : جواب شنیدیم   

فرشتگانى خشن و نیرومند بر دهان آنها دهنه اى آتشین زده اند، من در میان               ! روح اهللا   : گفت  

وده ولى از آنان نبودم ، وقتى عذاب نازل شد، من را نیز در بر گرفت ، و اکنون با تار موئى                      آنان ب 

  .به کناره جهنم آویزانم ، نمى دانم در آن مى افتم یا از آن نجات مى یابم 

و عذابشان که در ابتدا تبدیل به میمون و خوك شده و سـپس              )) اصحاب سبت   ((و درباره گناه    

آنگاه به اعمال خود بیندیش ، آیا مطمئنى که عمل تو ماننـد اعمـال           .  کن   هالك گردیدند، فکر  

: آنها نباشد؟ امثال این تفکرات نمى گذاشت که صالحین و اولیا با اطمینان بخوابند و مى گفتند                
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و صورت خود را هر روز چنـدین بـار بررسـى            ! کسى که از شبیخون مى ترسد چگونه مى خوابد        

  از ستم گناهان سیاه شده یا به حال خود باقى است ؟مى کردند که ببینند آیا 

  موانع فهم قرآن

بهر صورت الزم است کسى که مى خواهد قرآن را بفهمد موانع فهم را از بین ببـرد و اال آنگونـه            

مـوانعى از   . که باید، نمى تواند از قرآن استفاده کند و حتى گاهى بعوض سود، زیـان مـى بینـد                  

  :قبیل 

این مطلـب از تـدبر در       . دقیق حروف از مخارج آن و رعایت دقیق قواعد تجوید         تقید به اداى    )1(

  .آیه جلوگیرى کرده و مانع فهمیدن قرآن مى شود

یکى از صفات و اخالق رذیله سبب مى شود که قلب نتواند معـانى قـران را بفهمـد چنانچـه            )2(

  :مفاد بعضى از آیات نیز همین است مانند

بجز کسانى کـه دائـم رو   ((و .)) منکر ستمکارى مهر بدبختى مى زندو خدا اینچنین بر دل هر    ((

ایـن صـفات باعـث کـدورت قلـب شـده و مـانع            .)) به درگاه خدا دارند، کسى آن را نمى فهمـد         

فهمیدن حقیقت اشیاء مى شود؛ مانند آینه اى که زنگار گرفته و شکلها را بخوبى منعکس نمـى      

  .کند

نداشتن آن و اعتقاد به این که خالف آن کفر یـا گمراهـى              اعتقاد به مطلبى باطل و درست پ      )3(

زیرا قبل از این که قلب بتواند حـق را ببینـد و بـا آن روشـن                  . مى باشد، نیز از موانع فهم است        

و تا زمانى که چنین تعـصب بـاطلى         . بشود، آن را کفر پنداشته و آن را توجیه و تاءویل مى کند            

  . به حق را نخواهد داشت در شخص باشد، هیچگاه توانایى رسیدن

هنگام تفسیر آیه تفسیر ظاهر و آشکارى را ببیند و خیال کند تمامى مراد آیه همین است و                  )4(

  .برداشتى غیر از این ، تفسیر براءى و حرام مى باشد
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زمانى که خواننده قران حقیقت و بزرگى قرآن را دریافت ، باید در آیـات او تـدبر کنـد و وقتـى                       

وانع فهم را از سر راه برداشته و در صدد فهمیدن آن بر آمد، طبیعتا منظـور خـدا                تدبر کرده و م   

 و آنگـاه کـه از ایـن آبـشخور     - البته بمقدار ایمـان خـود      -. در کالمش براى او، آشکار مى شود      

و زمانى که از جلوه هاى معارف الهى مست شده ، قلب او از آیات     . جامى نوشید، مست مى شود    

دام اثر مخصوصى دارند، تاءثیر پذیرفته و با هر معنایى حال و سرورى براى او          مختلف ، که هر ک    

به این دلیل که نگرش او به هر آیه بگونه اى است که گویا خود مخاطب آن آیـه                   . پیدا مى شود  

آنگاه حالت غم یا خوشحالى ، تـرس یـا          . بوده ، یا براى او نازل شده و این آیه فقط براى اوست              

کل یا خوشنودى یا یکتا دانستن خدا به او دست داده و سپس بحسب حالى که از                امیدوارى ، تو  

تاثیرات قران پیدا کرده ، با پناه بردن و استعمار، اعتراف و توبه ، دعـا و شـکر، تـسبیح و حمـد                        

  .به آیات جواب مى دهد)) اهللا اکبر((یا )) ال اله اال اهللا ((نمودن و با گفتن 

گیرد، فکر مى کند که از تمام خیرات و سعادتهایى که در آیات ، بـراى                زمانى که ترس او را فرا       

و در این حال براى رفع بدبختى خود به پرودگـارش  . بندگان صالح خدا آمده محروم شده است      

و هنگامى که امیدوار شد، آرزوى رسیدن بـه مقامـات بـاالى کـاملین ، عـارفین و                   . پناه مى برد  

و هنگامى که این تاثرات بـراى  .  مى خواهد او را نیز از آنان بگرداند   مقربین را مى نامید و از خدا      

او کامل شد، با برکات وحى و عطایاى خداوند، یقینا ترقى کرده تا جایى کـه گویـا خـدا را مـى               

بیند که با او سخن گفته و او را مخاطب قرار داده است و گویا با دل مـى بینـد کـه خداونـد بـا             

 نعمت بخشیدن و نیکى کردن با او مناجات مى کند، و در این صـورت                الطافش به او خطاب و با     

  .حال تعظیم ، گوش فرا دادن ، فهمیدن و حیا در او پیدا مى شود

اگر موفق شد شکر این نعمت را آنطور که سزاوار است ، بجا آورد و با این عطیه الهى آنطور کـه               

نایت مى فرماید، بگونه اى که گوینـده را در          باید، روبرو شد، خداوند مقام بهتر و باالترى به او ع          
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بنـابر روایتـى در   ) علیه السالم (سخنش و صفات او را در کلماتش مى بیند؛ چنانچه امام صادق       

خداوند در کالمش براى بندگانش آشکار مى شـود، ولـى آنهـا             : ((مى فرماید )) توحید صدوق   ((

 به خود یا قرائتش یا چیزهاى دیگر ابدا         در این حال او فقط متوجه گوینده است و        .)) نمى بینند 

  .توجهى ندارد

  .خداوند بحق این مقام ، این مقام را به ما و جمیع مؤ منین عنایت فرماید

 ایـن نعمـت و      - که درود خدا بر همه آنـان بـاد           -و بحق اولیاى مقرب و دوستان سعادتمندش        

  .حال را نصیب ما نیز بنماید

  تعریف دعا

قبـل از هـر   . حکم عقل ، بعضى بحکم شرع و بعضى بحکم هر دو مى باشدبعضى از شرایط دعا ب  

درخواست شخص پست و پایین ، با خـضوع و      : ((چیز دعا را در اصطالح خود، تعریف مى کنیم          

  .))فروتنى ، چیزى را از شخص بلند مرتبه ، دعا مى باشد

  شرایط دعا

آنها را برشمرده و سپس سایر شرایط       چند شرط از شرایط دعا از این تعریف بر مى آید که ابتدا              

  :را که در روایات آمده است بدنبال آنها ذکر مى کنیم 

با توجه به این که دعا عبارت است از خواستن و خواستن امرى باطنى اسـت ،                 . حضور قلب   )1(

  .نتیجه مى گیریم که دعاى بدون حضور قلب ، دعا نیست 

  .خضوع و فروتنى )2(

 .د، امیدوارى نیز از شـرایط دعاسـت     ستن بدون امیدوارى تحقق نمى یاب     چون خوا . امیدوارى  )3(

زیرا امیدوارى که یکى از شرایط دعـا مـى   . شناخت خدا و اعتقاد به قدرت او و علم او به نیاز   )4(

  اخته و علم و قدرت او را نسبت بهباشد در صورتى تحقق مى یابد که دعا کننده خداوند را شن
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  .باشدخواسته خود باور داشته 

الزم به ذکر است درجه اى از خضوع در مقابل بعضى از بزرگان خضوع محـسوب مـى شـود در                     

. حالى که همین درجه از خضوع در مقابل کسى که بزرگى بیشترى داشته باشد خضوع نیـست       

و خداوند متعال بزرگتر از هر بزرگى است و حتى دعاى بدرگاه او بدون اجازه او مخالف خـضوع                   

و هنگـامى   : ((و خداوند نه تنها اجازه داده بلکه با این آیه از ما خواسته اسـت                . ست  در مقابل او  

من نزدیک بوده و دعـاى دعاکننـدگانى کـه مـرا            ) بگو(که بندگانم از تو درباره من سوال کنند،         

  )18.))(پس به من روى آورده و به من اعتماد نمایند. بخوانند، اجابت مى کنم 

تن حقیقى که در تعریف دعا آمده بود بوجود نمـى آیـد مگـر هنگـام              مطلب دیگر این که خواس    

درخواست خیر واقعى ؛ و بنده خیر و شر خود را تشخیص نمى دهد چنانچه خداى متعـال مـى          

گرچه خیر واقعى که هیچگونه شرى در       .)) و انسان با دعاى خیرش ، شر را مى خواهد         : ((فرماید

دعـا یعنـى   : آمده اسـت  )) مصباح الشریعه ((در . ت آن نباشد منحصر در نزدیکى و رضایت اوس 

در حالى که اندیشه ات غرق در مشاهده پروردگـار بـوده و اختیـار را از کـف داده و تمـام امـور            

ظاهرى و باطنى خود را به پروردگار تسلیم و واگذار کرده اى ، با تمـام اعـضا و جـوارح حاجـت      

ت دعا کننده توجه کند، که دعاى او خیر باشـد و از   بنابراین الزم اس  . خود را از خداوند بخواهى      

و هنگامى که آثار اجابـت را ندیـد از اجابـت            . خدا چیزى نخواهد که شر بوده و به ضررش باشد         

چون ممکن است چیزى را که در دعایش خواسته به زیـان او بـوده و خداونـد بـا          . مایوس نشود 

نباید به خدایى که صادقانه وعده اجابت داده        و  . عدم اجابت دعاى او خیر او را برایش پیش آورد         

  .بدگمان شود

  راز عدم اجابت دعاى خوبان

  عدم استجابت دعاى خوبان باین جهت است که خداوند نسبت به بندگان صالحش عنایت کامل 
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و این عنایت باعث مى شود که او را از چیزهایى که باعث ضرر اوست حفـظ کنـد؛ گرچـه                  . دارد

که آن بچه را کشت     ) علیه السالم   (در آن است ؛ مانند قصه حضرت خضر         بخیال خود سعادتش    

؛ اگر فرض کنیم پدر و مادرش از روى نـادانى فکـر مـى کردنـد خیـر آنهـا در زنـدگى و بقـاى                    

فرزندشان مى باشد و از خدا همین را مى خواستند، ولى خداوند مى دانست که در صورت زنده                  

هالك مى شوند؛ در این صـورت اجابـت دعـاى آنـان فقـط در                ماندن فرزند، پدر و مادر، کافر و        

دعا کننده ، دعا مى کند و مقصود خود را دوسـت دارد، بخـاطر ایـن کـه         . کشتن فرزندشان بود  

فکر مى کند سعادت او در همان چیزى است که مى خواهد و وقتى خداى متعال مى بیند کـه                    

نجا اجابت واقعى این است که چیزى به او         او اشتباه مى کند و خیر او در خالف آن است ، در ای             

و . بدهد که خیر واقعى اوست ، نه چیزى که او آن را خیر مى داند ولى باعـث هالکـت اوسـت                       

مثال اگر کسى خیال کند در ظرفى که زهر اسـت           : مردم نیز با یکدیگر همینطور رفتار مى کنند       

 و از پـدرش بخواهـد مـایع درون          ، پادزهر مى باشد و در ظرفى که پادزهر است ، زهر مى باشد             

ظرف را به او داده تا بنوشد و شفا پیدا کند ولى پدرش بداند، آنچه را مـى خواهـد سـم اسـت ،            

اجابت او این است که از دادن آن به او خوددارى کرده و به او پادزهر بدهـد و اگـر بدانـد مـایع                 

مـن از پـدرم پـادزهر       : گفـت   درون ظرف سم و باعث نابودى اوست و آن را به او بدهد، خواهد               

  .خواستم ولى به من زهر داد

خداوند نیز که از تمام جزئیات و خصوصیات بندگانش مطلع است ، مى داند فالن بنـده طـورى           

است که اگر مثال مالى را که مى خواهد، به او عنایت کند، از رضایت و قرب پروردگـار دور مـى                      

عنایت کامل خدا در اینجا، این است که او را از آن            . دشود؛ گر چه او نداند و آن را از خدا بخواه          

زیرا فقیر تنهـا بـه ایـن    . مال محروم کند و آن مال را به فقرى تبدیل کند که از او فرار مى کرد               

جهت مال را مى خواست که خیال مى کرد سعادت او در آن است ؛ مانند کسى که خیـال مـى         
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ل نیز که مى داند بزرگترین سعادت براى او فقر          خداوند متعا . کرد محتویات ظرف پادزهر است      

است و بى نیازى باعث بدبختى اوست و او بخاطر نادانى خود آن را مى خواهد، اگر مال را بـه او                  

زیـرا اعطـاى مـال      . عنایت نماید، دعاى او را اجابت ننموده و اجابت حقیقى فقیر نمودن اوست              

آنچـه  . ست ولى عدم اعطاى مال بر عکس اسـت  شکل اجابت داشته ، ولى خالى از روح اجابت ا         

خداوند بخاطر عنایتى کـه بـه       : ((گفتیم بر گرفته از روایات بود؛ حتى در بعضى از روایات داریم             

بندگان مؤ منش دارد، اى بسا آنان را به گناهان کوچک مبتال مى کند تا به عجبى کـه بـدتر از                      

  .))گناه و مایه نابودى اوست ، گرفتار نشود

 صورت خداوند در رابطه با مؤ منین جز خیر انجام نمى دهد گرچـه اعمـال او بـا توجـه بـه                        بهر

و هر خیـرى کـه مخـالف بـا          . ویژگیها و حاالت فردى و با توجه به حکمت الهى ، متفاوت باشد            

حکمت و عدل خدا نبوده و با ویژگیهاى مؤ من سازگار باشد، خداوند متعال با عنایـت خـود آن                    

  .طا مى فرماید گرچه مؤ من آن را نخواسته باشدرا به مؤ من ع

  پرسش و پاسخ

 دعا چه فایـده اى   در اینجا این سؤ ال پیش مى آید که اگر عطایاى خداوند اینگونه است ، پس   

زیـرا  . فایده دعا اصالح حکم و حکمت الهـى اسـت           : دارد؟ و معناى اجابت چیست ؟ باید گفت         

است که حکمت الهى اقتضا مـى کنـد او را از خیـر خـاص     گاهى حاالت و اعمال بنده بگونه اى        

محروم نماید، ولى وقتى دعا با آن اعمال و حاالت همراه شود، حکمت الهى اقتضا مى کند او را                   

  .از طرف دیگر، دعا فواید زیاد دیگرى غیر از اجابت دارد. از آن خیر محروم ننماید

و با امید و آرزو و تـرس او را          : ((ند مى فرماید  خداو. امیدوارى به خدا و قطع امید از دیگران         )5(

و او از پـدرانش     ) علیه الـسالم    (و سایر کتابهاى معتبر نیز امام صادق        )) کافى  ((و در   .)) بخوانید
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روایت کرده اند کـه خداونـد   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (و آنها از پیامبر اکرم    ) علیهم السالم   (

  :ى کردمتعال به یکى از پیامبرانش وح

قسم به عزت و جالل و مجد و ارتفاع من بر عرشم ، بالشک امید هر کسى را که به غیـر مـن                    ((

امیدوار شود حتما قطع مى کنم ؛ و بدون تردید و حتما لباس خوارى در میان مردم بـه او مـى                      

از پوشانم ؛ و یقینا و بطور قطع او را از قرب خود کنار مـى زنـم ؛ و بـى تردیـد و بالشـک او را                             

در حالى که سختیها در دست من است امید او در سختیها بـه              . پیوستن به خودم دور مى کنم       

دیگران و به دیگران امیدوار است و درِ دیگران را مى کوبد در حالى که کلید درها در دست من                    

کیـست کـه در     . بوده و درها هم بسته است ، و درب من براى کسى که مرا بخوانـد بـاز اسـت                     

! اگوار به من امید بسته و من امید او را براى بر طرف شدن ناگواریش قطع کرده باشم                   حوادث ن 

کیست که براى کار مورد عالقه اش به من امیدوار شده و مـن امیـد او را از خـود قطـع نمـوده                      

ولـى آنهـا بـه حفـظ مـن راضـى نـشدند،        . تمام آرزوهاى بندگان نزد من محفوظ اسـت   ! باشم  

 از کسانى نمودم که از تسبیح من خسته نمى شوند و به آنان دسـتور دادم                 آسمانهاى خود را پر   

  .درها را بین من و بندگانم نبندید ولى بندگانم به سخن من اعتماد نکردند

آیا نمى داند اگر حادثه اى از حوادث ناگوار من به او برسد کسى جز مـن نمـى توانـد آن را بـر                         

طا مى کنم ، فکر مى کند اگر از من درخواست شـود  آیا من که قبل از در خواست ع     ! طرف کند 

آیا جود و کرم ، مـال مـن   ! آیا من بخیلم که بنده ام مرا بخیل مى داند! خواسته او را نمى دهم      

چه کسى غیر من آرزوهـا      ! آیا محل آرزوها نیستم     ! آیا عفو و رحمت بدست من نیست        ! نیست  

  !به غیر من امیدوار مى شوندآیا امیدواران نمى ترسند که ! را قطع مى کند

  اگر اهل آسمانها و زمینهایم همگى آرزو کنند و به هر کدام از آنان باندازه تمام آنچه همگى

  و چگونه مالى که من.  آرزو کرده اند، بدهم به اندازه جز ذره اى از داراییم کم نمى شود
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  ! سرپرست اویم کم مى شود

س هـستند، چـه بدبختنـد کـسانى کـه از دسـتوراتم       چه بیچاره اند کسانى که از رحمـتم مـایو      

  .)).سرپیچى کرده و من را در نظر ندارند

 نباید جز خیر به من        پس  . من نزد گمان بنده مؤ منم هستم        : ((و در حدیث قدسى آمده است       

  .))گمان داشته باشد

ا کنیـد کـه     در حالى به درگاه خداونـد دعـ       : ((فرمودند) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (رسول خدا   

  .))یقین به اجابت او دارید

وقتى که دعا کردى ، گمان کن کـه حاجـت تـو دم در       : ((از امام صادق روایت شده که فرمودند      

دلت را متوجه کن و گمان کن حاجت تـو دم           : ((و در روایت دیگرى چنین آمده است        .)) است  

  .))در است 

سـى کمـک خواسـت ولـى او را یـارى            فرعون در حال غرق شدن از مو      : ((نیز روایت شده است     

نکرد، خداوند به موسى وحى کرد علت این که فرعون را یارى نکـردى ، ایـن بـود کـه تـو او را                         

داسـتان قـارون و سـرزنش       )) نیافریده اى و اگر از من یارى مى خواسـت یـاریش مـى نمـودم                 

  .خداوند، حضرت موسى را، بخاطر یارى نکردن او نیز معروف است 

  ه خدا و تفاوت آن با بى مباالتى در دینخوش گمانى ب

کسى به خدا خوش گمان نبوده ، مگر این که خداوند با همان گمـان               : روایات مى گوید  ! برادرم  

ولى خیلى ها فریب خورده و بى مباالتى در دین را با خوش گمانى بـه                . ، با او رفتار کرده است       

ین وانمود کند کـه گنـاه او ناشـى از خـوش       و اگر شیطان براى انسان چن     . خدا اشتباه گرفته اند   

اگر واقعا چنین است پـس چـرا در مـورد           : گمانى او به خداست باید از او دلیل خواسته و بگوید          

 رزقى که خداوند آن را تضمین نموده و با سوگند بـر آن تاکیـد       -رزق خود خوش گمان نیستم      
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ین صفات ، فقط مربـوط بـه امـور          و اگر به عنایت و لطف و کرم او خوش گمانى ، ا            . کرده است   

اخروى نیست و اگر در امور دنیایت نیز به کرم او معتقـد هـستى چـرا وقتـى اسـباب رزق را از                        

دست مى دهى مضطرب شده و به کرم او تکیه نمى کنى ؟ و چرا بخاطر حاجتهاى دنیوى ایـن                    

ى تـو را تـضمین      همه غصه خورده و اندوهگین مى شوى ؟ و اگر پدر پولدار و با محبتى که روز                

کرده بود، داشتى ، به سخن او اعتماد و ضمانت او را قبول نمى کردى ؟ آیا عنایت خدا را کمتر                     

یـا بـاور   ! یا احتمال مى دهى از تو دریغ کند! از لطف پدرت مى دانى ؟ یا مى ترسى ناتوان باشد 

  .ان است ندارى که او ارحم الراحمین ، تواناترین قدرتمندان و بخشنده ترین بخشندگ

هنگامى که خدا از حساب خلق فارغ شد، مردى باقى مى ماند که گناهـان               : ((روایت شده است    

او بیش از کارهاى نیکش مى باشد، فرشتگان او را به طرف آتش مى برند ولـى او سـرش را بـر                       

چـرا سـرت را     : خداوند دستور مى دهد که او را برگردانیـد، آنگـاه بـه او مـى گویـد                 . مى گرداند 

چنـین گمـانى بـه تـو        ! پروردگـارا :  مى گویـد   -. در حالى که خداوند خود مى داند       -گرداندى  بر

قسم به عزت و جاللـم او یـک روز هـم بـه مـن      ! فرشتگانم : نداشتم ، خداوند متعال مى فرماید   

  .خوش گمان نبوده ولى چون ادعا مى کند خوش گمان بودم ، او را به بهشت ببرید

دعا از تـو،    : ((در حدیث قدسى آمده است      . ستم مالى و آبرویى به مردم       پرهیز از گناه بویژه     )6(

  .))اجابت از من ، زیرا دعائى از من پوشیده نمى ماند مگر دعوت حرام لقمه 

کسى که دوسـت دارد دعـایش       : ((روایت شده است    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (نیز از پیامبر    

  .)) نمایدمستجاب شود، باید کسب و خوراکش را حالل

نمـود، ایـن   ) على نبینا و آله و علیه الـسالم  (از جمله نصیحتهایى که خداوند به حضرت عیسى         

در حالى که مال حرام زیر پایتان و بتهـا در خانـه هایتـان               : به ستمگران بنى اسرائیل بگو    : ((بود
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 بخوانـد  زیرا سوگند یاد کرده ام که دعـاى هـر کـسى را کـه مـرا                . است به درگاه من دعا نکنید     

  .))و اجابت اینان تا موقعى که پراکنده گردند جز لعنت چیزى نیست . اجابت نمایم 

قـوم  ! برادر رسـوالن    ! برادر منذرین   : خداوند به من وحى کرد    : ((از پیامبر روایت شده است که       

از خود را بر حذر بدار از این که وارد یکى از خانه هاى من شوند در حالى که مظلمه اى از یکى                   

زیرا تا زمانى که ایستاده و مشغول نماز هستند، آنان را لعنـت مـى کـنم                 . بندگان نزد آنان باشد   

که در این صورت گوش آنان هستم که با آن مى شنوند، چـشم              . مگر این که مظلمه را رد کنند      

آنان هستم که بـا آن مـى بیننـد، و از اولیـا و برگزیـدگانم خواهنـد بـود و بهمـراه پیـامبران و                           

  .))استگویان و شهیدان در بهشت همسایه من مى باشندر

بـا زبـانى کـه ناسـزا مـى گفـت و دل           : ((درباره رد دعاى یکى از بنى اسرائیل روایت شده است           

  .))ستمکار و ناپاك و نیتى غیر صادقانه دعا مى کرد

مـى کنـد،   کسى که بدون عمل دعا : ((روایت شده است ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (از پیامبر   

  *.))مانند کسى است که بدون چله کمان ، تیراندازى مى کند

خداوند دعاى کسى را که بـدون حـضور قلـب    : ((روایت شده است ) علیه السالم (از امام صادق   

دعا مى کند، مستجاب نمى کند، بنابراین هنگام دعا دلت را متوجه کن ، آنگاه یقین به اجابـت                   

  .))داشته باش 

خداوند دعایى را که از قلبى سخت برخاسـته باشـد،           : ((روایت شده است    )  السالم   علیه(و از او    

  .))اجابت نمى کند

مردى کـه در خانـه اش بنـشیند و          . دعاى چهار نفر مستجاب نمى گردد     : ((و روایت شده است     

خدا به من روزى بده ، و مردى که زنش را نفرین کند، و مردى که خداونـد مـالى بـه او                       : بگوید

د ولى آن را از بین ببرد، و مردى که به مرد دیگرى قرض بدهد و شاهد نگیرد، آنگـاه او، آن   بده
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و در بعضى از روایات نفرین بر همسایه و درخواست حـرام و قطـع رحـم نیـز بـه      .)) را انکار کند  

  .موارد فوق اضافه شده است 

چیزى را که غیـر ممکـن       ! اى صاحب دعا  : ((روایت شده است    ) علیه السالم   (و از امیرالمومنین    

  .))بوده و حالل نیست ، در خواست مکن 

بین بهشت و جهنم ، گردنه اى است کـه کـسى از آن عبـور               : ((روایت شده است    . گریستن  )7(

  .))نمى کند، مگر کسانى که از ترس خدا، خیلى گریه کرده باشند

قسم بـه   :((داوند به من فرمود   نیز روایت شده است که خ     ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از پیامبر   

عبادت کنندگان اصال ارزش گریه را نزد من نمى دانند من براى آنان قـصرى در      . عزت و جاللم    

  .))بنا مى کنم که کسى با آنان در آن شریک نیست )) رفیق اعلى ((

روز قیامت ، تمام چشمها گریان است ، مگر چشمى کـه از تـرس خـدا      : ((نیز روایت شده است     

و هر چشمى که از ترس خدا پر اشک شده باشد، خداونـد بقیـه بـدنش را بـر                    .  کرده باشد  گریه

و اگر این اشک روى صورتش بریزد، هیچگاه به این صورت ندارى و خوارى              . آتش حرام مى کند   

زیرا خداوند با کمى از آن دریایى از        . هر چیزى پیمانه یا وزنى دارد مگر قطره اشکى          . نمى رسد 

و اگر بنده اى در میان امتى گریه کند خداوند به ایـن امـت بخـاطر                 . ش مى نماید  آتش را خامو  

  .))گریه او رحم مى کند

از امیرالمومنین سؤ ال کردم چگونه تمجید کنم ؟         : راوى مى گوید  . سپاس و ستایش خداوند   )8(

 یا من هو    !یا من یحول بین المرء و قلبه        ! و یا من اءقرب الى من حبل الورید       : مى گویى   : فرمود

اى کسى که بین    ! اى کسى که از رگ گردن به من نزدیکترى          ! بالمنظر االعلى و باالفق المبین      

اى که در چشم اندازى بـاالتر از هـر چیـز و در افـق آشـکارى      ! شخص و دلش حایل مى شوى      

  .در بعضى از روایات عبارت دیگرى نقل شده است !)) هستى 
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ش مى باشد، و نیز گفتن نعمت هاى خداونـد و شـکر آن ،               ذکر نامهاى خدا که مناسب دعای     )9(

  .بیان گناهان و آمرزش خواستن براى آنها

زیرا که خداوند درخواست کننده لجوج را       . درنگ و عجله نکردن و اصرار و پافشارى در دعا         )10(

و حداقل پافشارى این است که دعاى خود را سه بار تکرار کرده و خواسته خـود را             . دوست دارد 

  .سه بار بگوید

را اجابـت کـرده و هـم از         )) در پنهان دعا کنید   ((زیرا هم فرمان خداوند     . پنهان دعا کردن    )11(

  .))دعاى پنهانى برابر با هفتاد دعاى آشکار است : ((و روایت شده است . آفت ریا دور مى ماند

  .چنانچه روایت شده است . شریک ساختن دیگران در دعا)12(

  .دعا در جمع نیز باعث اجابت است . ا کردن با دیگران دع)13(

بهترین جمعیت براى دعا چهل نفر است و بجاى آن چهار نفر هم مى توانند هر کدام ده بار دعا             

  .و اگر نتواست در جمع دعا کند، خود نیز مى تواند چهل بار دعا کند. کنند

نـد بـه حـضرت عیـسى        خداو. تضرع در دعا بهمراه قلب خاضع و بدن متواضع و چاپلوسى            )14(

مانند غریق غمزده اى که یاورى ندارد، به درگاه من دعا و            ! عیسى  : ((وحى نمود ) علیه السالم   (

و بـدان مـن بـا چاپلوسـى کـردن تـو             . دلت را برایم خوار کن و در خلوت بسیار بیاد من بـاش              

 را بـه مـن      با زنده دلى و نشاط این عمل را انجام بده و صداى غمناك خود             . خوشحال مى شوم    

  .))برسان 

هنگامى که مرا مى خوانى ترسان باش ؛ صورت خـود را خـاك   ! موسى : ((و به موسى وحى کرد  

و با ایستادن در مقابل مـن بـه اطاعـت مـن             . آلوده کن و با اعضاى مهم بدنت برایم سجده کن           

 را با ترس    قلبت... و با ترسى که از قلبى ترسان برخاسته است ، با من مناجات کن               . مشغول شو 

در میان زمینیان ناشـناس و در آسـمان معـروف ،            . زنده دل و کهنه لباس باش       . از من بمیران    
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و از زیـادى گناهـان فریـاد        . مانند صابرین از من اطاعت کن       . همنشین خانه و چراغ شب باش       

 بزن ؛ مانند فریاد کسى که از دشمن فرار مى کند و در این امور از مـن کمـک بخـواه کـه مـن                      

  .کمک و یاور خوبى هستم 

نیـز در   ) علـیهم الـسالم     (و آل او    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (صلوات فرستادن بر محمد     )15(

روایـت  ) علیهمـا الـسالم     (محمد بن مسلم از یکى از دو امام         . اول و آخر دعا باعث اجابت است        

  .))ل محمد نیست در ترازوى خدا چیزى سنگین تر از صلوات بر محمد و آ: ((کرده است 

تا زمانى که صلوات بر محمـد       : ((روایت کرده است    ) علیه السالم   (هشام بن سالم از امام صادق       

  .))و آل محمد فرستاده شود، دعا پشت حجاب خواهد ماند

کسى که به درگاه خدا حاجتى دارد، بایـد         : ((روایت شده است    ) علیه السالم   (نیز از امام صادق     

 حاجت خود را بخواهد و دعـاى خـود را بـا       ل محمد صلوات فرستاده ، سپس       ابتدا بر محمد و آ    

صلوات بر محمد و آل محمد به پایان برساند، چون خداى متعال کریمتر از این است که ابتدا و                   

انتهاى دعا را پذیرفته و وسط آن را رها کند؛ زیرا چیزى مانع از اجابت صلوات بـر محمـد و آل                      

  .محمد نمى شود

همانگونه که خداوند ایمان کسى را بـدون اقـرار بـه            . بسیار مهم و از ارکان والیت است        صلوات  

  .قبول نمى کند، دعا و صلوات نیز چنین است ) صلوات اهللا علیهم (آنان و بدون والیت آنان 

روح آن این است که مقـام آنـان را نـزد خـدا              . صلوات نیز مانند سایر اعمال شکل و روحى دارد        

فهمیم که آنها وسیله ها و شفیعهایى نزد خدا بوده و خداوند کسى را بدون توسل به                 فهمیده و ب  

و نیز آنان اولى به انسان از خود او مى باشند و پایه این مطلب انـدك شـناخت   . آنان نمى پذیرد  

و آنگاه که این شناخت واقعى تحقق یافت ، . واقعى است که باعث عمل به اولویت آنان مى باشد      

ده بار یا   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (ا این شناخت یک بار صلوات فرستاد، رسول خدا          و بنده ب  
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بیشتر و بى نهایت بر او صلوات مى فرستد؛ و اگر این صلوات در دعا باشد، دعـا مـستجاب مـى                      

  .گردد

امر دیگرى که باعـث اجابـت اسـت توجـه           . پاکدلى و روى آوردن با تمام وجود به خداوند        ) 16(

نیـز بایـد   . نده به موالى بخشنده ، مهربان و رحیم با قلب ، باطن و روح خود مـى باشـد       کردن ب 

دل خود را از غیر خدا بخصوص افکار پستى که باعث نجاست دل و کثیف شدن روح مى باشـد                    

 مانند افکار حرام ، مکروه و جایز بخصوص غم و غصه دنیا و ترس از ناگواریهـا و بـدگمانى بـه                      -

زیرا این امور باعـث هالکـت دل مـؤ          .  پاك نمود  - بى اعتمادى به وعده هاى او        خداوند متعال و  

این گمانى که به خدا داشـتید، شـما را           ((-من و حتى رو گرداندن خداوند متعال از او مى شود          

 و از ضعف ایمان سرچشمه گرفته و نوعى بى ادبى به خدا و اطاعـت از شـیطان                   -.)) هالك کرد 

  .))عده دادن فقر شما را بکارهاى زشت و بخل وا مى داردشیطان با و. ((مى باشد

چنین دعایى خیلى مؤ ثرتر از دعایى است که پس از رسیدن بال و سختى               . دعا قبل از بال   ) 17(

  .صورت مى گیرد

امر دیگرى کـه در دعـا   . شریک نمودن دیگران در دعا و قبل از خود براى آنان دعا کردن  ) 18(

ولى بهتر اسـت قبـل از خـود         .  دیگران را در دعاى خود شریک نماید       مؤ ثر است ، این است که      

  .براى آنان دعا کند

  دوستى براى خدا

و باید توجه داشت که منشاء این کار والیت و محبت باشد نه تحمل این عمل بـر خـود بخـاطر            

آنچـه مهـم اسـت دوسـت داشـتن بـراى       . سرعت اجابت که در این صورت فایده چندانى نـدارد       

: در روایات معتبر مى خـوانیم   .  و در قرآن و احادیث تاکید زیادى روى آن شده است             .خداست  

مطمـئن  ((، ))آیا ایمان چیزى جز دوست داشتن براى خدا و دشمن داشتن براى خدا اسـت ؟           ((
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خداوند متعال بین دو دوست کـه       ((،  .))ترین دستگیره هاى ایمان دوست داشتن براى خداست         

و .))  و با کسى که رفیقش را بیـشتر دوسـت دارد، مـصافحه مـى کنـد                 مصافحه کنند وارد شده   

هنگامى که مؤ من در نهان ، براى برادر مؤ منش دعا مى کند، فرشته اى او را از آسـمان نـدا                       ((

فرشته دومى بـیش  . و صد هزار برابر آنچه براى برادر مؤ منت خواستى ، به تو عطا شد  : مى دهد 

همینطور هر کدامشان صد هزار برابر زیـاد مـى کننـد، تـا ایـن کـه       و . از این مقدار ندا مى دهد 

: سپس خداى متعال ندا مى دهد     . هفتصد هزار برابر براى تو مى باشد      : فرشته هفتم ندا مى دهد    

یک میلیون برابر آنچه خواستى بـه تـو عطـا    ! بنده خدا . من بى نیازى هستم که فقیر نمى شوم         

  .شد

گرچـه ایـن روایـت معـروف        . را نیاورم   )) حسن بن یقطین    ((حیف است در این مختصر روایت       

است ولى بخاطر عالقه به عمل این عمل کننده با والیـت ، دوسـتدار، مجاهـد و یـاور، آن را در               

حسن بن یقطـین    ((نامه اى به حاکم اهواز درباره       ) علیه السالم   (امام صادق   : ((اینجا مى آوریم    

  :بدین مضمون نوشت )) 

خداوند در عرش خود، سایه اى دارد که در آن سایه کسى قرار نمـى               . من الرحیم   بسم اهللا الرح  

گیرد؛ مگر کسى که اندوهى را از برادرش بر طرف نموده ، یا به او کمک کنـد، یـا بـه او خـوبى                

هنگـامى کـه   : مى گویـد . والسالم . و این برادر تو است . کند، گر چه با نصف دانه خرمایى باشد       

مـن فرسـتاده امـام      : م به در منزل او رفته ، اجازه خواستم او را ببینم و گفتم               به شهرم باز گشت   

پس از اطالع ناگهان پا برهنه خـارج شـد، بـه مـن سـالم کـرد و                  . هستم  ) علیه السالم   (صادق  

) علیـه الـسالم     (فرستاده مـوالیم صـادق      ! تو، آقاى من    : مابین چشمانم را بوسید؛ سپس گفت       

دسـتم را گرفتـه ، بـه    . اگر راست بگویى مرا از جهنم آزاد کـرده اى  : ت بله گف: هستى ؟ گفتم   

آنگاه پرسـید حـال مـوالیم چگونـه         . اطاقى برد، مرا در جایگاه خود نشانده و در مقابلم نشست            
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.  و تا سه بار سخن خود را تکـرار کـرد     -به خدا   : تو را به خدا؟ گفتم      : گفت  . خوب  : بود؟ گفتم   

امـر بفرمـا،   : سـپس گفـت   . ادم ، آن را خواند و بر روى چشمانش گذاشت     سپس نامه را به او د     

در نامه ات هزار درهم مالیات از من خواسته اند که با دادن ایـن مبلـغ هـستیم از                    : گفتم  ! برادر

نـصف  . سـپس صـندوقهاى امـوالش را خواسـت     . او از آن مالیات صرف نظـر کـرد   . بین مى رود  

یـک  .  چهارپایـانش را خواسـت         سـپس   . گرش را به مـن داد     اموالش را خود برداشت و نصف دی      

یکى را  . سپس غالمهایش را خواست     . چهارپا را براى خود بر مى داشت و یکى را به من مى داد             

یک لباس را براى خود     . سپس لباسهایش را خواست     . به من مى داد یکى را خود بر مى داشت           

ن ترتیب نیمى از تمام اموال و امـالك خـود را            و بدی . برمى داشت و یک لباس را به من مى داد         

بله ، به خـدا قـسم و   : آیا تو را خوشحال کردم ؟ و من مى گفتم : و مرتب مى گفت    . به من داد  

هنگامى که موسم حج فرا رسید به حج رفتـه و بـراى او دعـا             . بیشتر از خوشحالى به من دادى       

وقتـى  . را زیـارت نمـایم      ) علیـه الـسالم     (دق  و از راهى رفتم که بتوانم موالیم امام صـا         . نمودم  

از فالنى چه خبـر؟ آنچـه   : فرمود. خدمت او رسیدم ، خوشحالى را در سیماى او مشاهده نمودم            

او نیـز بـا شـنیدن سـخنان مـن خوشـحال مـى شـد و                  . اتفاق افتاده بود را براى او نقل کـردم          

بله ، بخدا قسم    : حال شدید؟ فرمود  از رفتار او با من خوش     ! آقایم  : گفتم  . سیمایش مى درخشید  

علیـه  (و بخدا قـسم قطعـا امیرالمـومنین    . مرا خوشحال کرد و حتما پدرانم را نیز خوشحال کرد      

و بخدا قسم ، حتما، خـدا را      . را خوشحال کرد؛ و بى تردید رسول خدا را خوشحال کرد          ) السالم  

  .در عرش خود خوشحال کرد

خواسته برادرش براه افتد و با تمام تـوان بـدنبال خواسـته    کسى که بدنبال    : ((و در روایت است     

کسى که یک خواسـته     ((و  .)) اش نباشد، حتما به خدا و رسولش و مؤ منین خیانت کرده است              
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برادر مؤ منش را برآورد، مانند کسى خواهد بود که نُه هزار سال خدا را عبادت کرده باشد بگونه                  

  .عبادت ایستاده باشداى که روزهایش را روزه و شبهایش به 

ما بیست نفر و اندى بودیم که بطرف مکه حرکت کـردیم هـر              : ((حسین بن ابى العالء مى گوید     

وقتـى بـه خـدمت امـام        . جا که براى استراحت توقف مى کردیم گوسفندى را ذبح مـى کـردم               

: تم  گفـ ! آیا مؤ منین را خوار مى کنـى         ! افسوس ، حسین    : رسیدم فرمود ) علیه السالم   (صادق  

شنیده ام در هر منزلى گوسفندى براى آنان ذبح مـى کـرده             : فرمود. پناه مى برم به خدا از این        

آیـا  : فرمـود . این کار را فقط براى رضاى خداى متعال انجام مـى دادم             ! موالى من   : گفتم  . اى  

د و نمى دیدى که عده اى از آنان هم مى خواستند این کار را انجام بدهنـد ولـى نمـى توانـستن        

از خدا آمـرزش خواسـته   )! درود خدا بر تو (فرزند رسول خدا    : گفتم  . احساس حقارت مى کردند   

  .))و این عمل را تکرار نمى کنم 

این مقدار روایت براى اشاره بود واال در این مورد روایات بقدرى زیـاد اسـت کـه کتابهـا را پـر و       

  .انسان را به شگفتى وا مى دارد

هنگام دعا و   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (رسول خدا   . ((ها هنگام دعا  بلند کردن کف دست   ) 19(

گریه و زارى و تضرع به درگاه خدا دستهاى خود را طورى بلنـد مـى نمـود کـه فقیـر بـراى در                

  .))خواست غذا دستهاى خود را بلند مى کند

پـنج  :  فرمودنـد درباره دعا و بلند کردن دستها سؤ ال شد؛ حـضرت ) علیه السالم (از امام صادق   

هنگـام دعـا بـراى    . اما تعوذ این است که کف دستهایت را رو به قبله قرار مى دهـى    : نوع است   

رزق ، کف دستهایت را بطرف آسمان قرار داده و دستهایت را باال مـى بـرى و امـا در تبنّـل بـا                         

ى کـه از سـرت   و اما ابتهال این است که دستهایت را باندازه ا. انگشت سبابه ات اشاره مى کنى    

  تـابه ات را نزدیک صورتـرع این است که انگشت سبـو اما تض. ى ـد بلند مى نمایـباالتر بیای
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  . حرکت دهى و این دعاى ترس است 

دستانت را طورى باز کن که کف دسـت         )) رغبت  ((در  : روایت شده است    ) علیه السالم   (و از او    

انگـشت سـبابه   )) تـضرع  ((ت پیـدا باشـد؛ در   بگونه اى که پشت دس    )) رهبت  ((پیدا باشد و در     

انگـشت سـبابه چـپ را بآهـستگى     )) تبتـل  ((خود را به طرف چپ و راسـت حرکـت داده و در    

دستها و سـاعدهایت را بطـرف راسـت چـپ بـه             )) ابتهال  ((بطرف باال و پایین حرکت بده و در         

پـایین حرکـت داد؛ و    اینگونه است و انگـشت خـود را بطـرف بـاال و              )) تبتل  ((حرکت در آورد؛    

تـا  : و فرمـود . نیز اینگونه است و دستان خود را باز و در برابر صـورت خـود قـرار داد     )) ابتهال  ((

  .نکن )) ابتهال ((زمانى که اشک جارى نشده 

 را روى شـانه هـایش         در دعـا ایـن اسـت کـه دسـتهایش            )) استکانت  : ((در روایتى آمده است     

  .بگذارد

  دعا در حال سجده

گفتیم در مورد دعا در حال نشسته یا ایستاده بود؛ و ممکن است حالت سـجده در بعـضى         آنچه  

: و نیـز آمـده اسـت        . موارد بهتر باشد؛ چنانچه مخصوصا در بعـضى از دعاهـا وارد شـده اسـت                 

نزدیکترین حاالت بنده به خداونـد متعـال در سـجده اسـت ؛ و ایـن حـال برتـرین حـاالت و                     ((

  .))و آن مقام فناى در خداست . باالترین مقامات است 

کسى که بخوبى در سجده به خدا نزدیک شـود، هیچگـاه            : ((آمده است   )) مصباح الشریعه   ((در  

و هدف خداوند از سجده نزدیک شدن به او با دل و روح و باطن است                .)) از خدا دور نخواهد شد    

گونـه کـه سـجده در    همان. بهمین جهت کسى که به او نزدیک شود از غیر او دور خواهـد شـد      . 

ظاهر جز با فراموش نمودن تمام چیزها و چشم فروبستن از هر چه که چشم مى بینـد، تحقـق                    

  بنابر این کسى که در نماز دلش در . پیدا نمى کند، خداوند مى خواهد در باطن نیز چنین باشد
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  .)) است هواى چیزى غیر از خداست ، به همان چیز نزدیک بوده و از آنچه خدا مى خواهد، دور

به طـول دادن سـجده      ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (در روایات فضایل این ماه ، سفارش پیامبر         

بهمین جهت هـر رکعتـى دو   . و این مطلب مهمى بوده و نزدیکترین شکلهاى بندگى است      . آمد

و شـیعیان   ) علیـه الـسالم     (امامان مـا    . سجده دارد و در غیر رکعت یک سجده وارد شده است            

ص آنان به طوالنى نمودن سجده بسیار اهمیت داده و در بعضى از سجده هـاى امـام سـجاد                    خا

علیـه  (سجده امام کاظم    . را هزار بار از او مى شنیدند      ... ذکر ال اله اال اهللا حقا حقا      ) علیه السالم   (

ده سـج )) خربـوذ ((و )) جمیل ((و )) ابن ابى عمیر((از اول تا ظهر طول مى کشید و از      ) السالم  

  .هایى نظیر آن نقل شده است 

  یک عمل مجرب که در حال سالک مؤ ثر است

در زمان تحصیل در نجف اشرف استاد بزرگى داشتم که مرجع تربیتى طـالب بـا تقـواى زمـان                    

خود بود، از او درباره اعمال بدنیى که در حال سالک الى اهللا مؤ ثر است و آنرا تجربه کرده است                     

یکى این بود که در هـر شـب و روز یـک سـجده               :  دو مطلب را بیان کرد     او در پاسخ  . ، پرسیدم   

ال اله اال انت سبحانک انى کنت من الظالمین هیچ خدایى جز            : طوالنى نموده و در سجده بگوید     

و منظور او از این ذکر این باشد که روح مـن            . همانا من از ظالمین بودم      . تو منزهى   . تو نیست   

و من با کـردارم  .  و با غل و زنجیرهاى اخالق رذیله ، بسته شده است در زندان طبیعت زندانى ، 

و پروردگار خود را از ایـن کـه      . خود را با این غل و زنجیرها بسته و در زندان محبوس نموده ام               

و من بودم که به خود سـتم  . با ستم ، این عمل را نسبت به من انجام داده باشد، منزه مى دانم            

  . این مهلکه ها انداختم کردم و خودم را در

و هرکسى که به آن عمـل مـى         . به اطرافیان خود سفارش مى کرد که این سجده را انجام دهند           

 کسانى که سجده شان طوالنیتر بود بعضى          کرد، تاءثیر آن را در حاالت خود مى دید؛ بخصوص           
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یدم کـه بعـضى از   از آنها هزار بار این ذکر را مى گفتند و بعضى کمتر و بعضى بیشتر؛ حتى شـن   

  .آنها سه هزار بار مى گفته اند

خجالت مى کـشم    : خداوند متعال مى فرماید   .  در دست داشتن انگشترى عقیق یا فیروزه         - 20

از امام صـادق    . دست بنده اى را که انگشتر فیروزه در آن است رد کرده و حاجتش را بر نیاورم                  

به سوى خداى متعال بلند نشده است کـه         هیچ کف دستى    : ((روایت شده است    ) علیه السالم   (

  .))نزد او محبوبتر باشد از کفى که انگشتر عقیق در آن است 

بسیار کم اتفاق مى افتد که انسان از گناهان دائمى پاك باشد، بنابراین سزاوار اسـت طاعتهـایى            

آن و انگشتر بدسـت کـردن یکـى از          . را انتخاب کند که براى پوشاندن آن گناهان مناسب باشد         

  .گرچه اینجا، جاى بیان این مطلب نبود ولى به مناسبت آن را ذکر نمودیم . طاعتهاست 

همانگونه که روایت شده است صدقه دادن قبل از دعا باعث اجابـت آن مـى        .  صدقه دادن    - 21

  .))رزق را با صدقه دادن فرود آورید: ((و نیز روایت شده است . گردد

.  است اوقات مخصوصى را براى دعا و حاجات خود انتخاب کند           و نیز سزاوار  .  اوقات خاص    - 22

  :اوقات فراوانى از قبیل 

خداوند متعـال در هـر      : ((روایت شده است    ) علیه السالم   (از امام باقر    .  شب و روز جمعه      -الف  

و بنده مؤ منى نیـست کـه        : شب جمعه از اول شب تا آخر آن ، از باالى عرش خود ندا مى دهد               

ع فجر از گناهان خود توبه کند، تا توبه او را قبول کنم آیا بنده مؤ منـى نیـست کـه                      قبل از طلو  

تـا طلـوع    : به همین ترتیب چند حاجت را بیان نمود تا آنجا که فرمود           ) علیه السالم   ( و امام    -...

  .فجر به این ندا ادامه مى دهد

ا روز جمعه به تاءخیر مـى   خداوند برآورده نمودن حاجت بنده مؤ من را ت        : ((و روایت شده است     

  .))اندازد
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روز جمعه سرور و بزرگترین روزهـا       : ((روایت شده است    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از پیامبر   

در این دو روز وقتى هست کـه کـسى   . نزد خداست ، و از روز فطر و روز قربان نیز بزرگتر است             

را به او عنایت مى فرماید؛ اال این که         در آن چیزى از خداى متعال نمى خواهد، مگر این که آن             

ولى در روز جمعه دو وقت است یکى مابین فراغت خطیب از خطبه و منظم               ... حرامى را بخواهد  

زمـانى کـه نیمـه      : ((و در روایت دیگـر آمـده اسـت          .)) شدن صفوف مردم ، و دیگرى پایان روز       

  .))خورشید پنهان شود

  . چهارشنبه است براى نفرین کردن کفار وقت مخصوص دیگر، بین ظهر و عصر روز-ب 

این وقت به هیچیک از امتهـاى گذشـته عطـا نـشده             : ((روایت شده است    .  وقت نماز عشاء   -ج  

  .))است 

روایـت  ) علیه الـسالم    (از امام صادق    )) عمر بن اُذینه    . (( یک ششم اول ، از نیمه دوم شب          -د  

همانا در شب ساعتى اسـت کـه بنـده مـؤ            : ((فرمودند) علیه السالم   (کرده است که آن حضرت      

: مـى گویـد   . منى در آن نماز نخوانده و دعا نمى کند، مگر این که دعاى او مستجاب مـى شـود                  

هنگامى که نیمى از شب گذشـته  : خدا یاریت کند، این چه ساعتى از شب است ؟ فرمود: گفتم  

روایت شده است که    ) لسالم  علیه ا (و از امیرالمؤ منین     .)) ، و یک ششم اول نیمه شب فرا رسید        

کسى که در این ساعت دعا کند       : و فرمود . حضرت داود در این ساعت آماده جنگ شد       : فرمودند

  .دعایش پذیرفته مى شود مگر فالنى 

روایـت شـده    . گفته اند مراد از آخر شب ، یک سوم آخر شب اسـت              .  آخر شب تا طلوع فجر     -  ه

وقتى آخر شب فرا رسـید، خـداى   : ((فرمودند) و سلم  صلى اهللا علیه و آله      (است که رسول خدا     

دعا کننده اى هست تا او را اجابت کنم ؟ کسى خواسته اى دارد تـا خواسـته          : متعال مى فرماید  

 را بدهم ؟ کسى آمرزش مى خواهد تا او را بیامرزم ؟ توبه کننـده اى هـست تـا توبـه او را                           اش  
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لوع فجر بخوابد شـیطان در گوشـهایش ادرار مـى           اگر تا ط  : ((قبول کنم ؟ در روایت دیگر است        

  !))پس پند گیرید، عاقالن . کند

: مـى گفـت   ) قـدس سـره     ( همان کسى که استادم      -))) قدس سره   (ابن طاووس   ((سید بزرگ   

 در اینجا جـوابى     -کسى در علم مراقبت مانند او نیامده است         ) علیهم السالم   (غیر از معصومین    

 در جواب این منادى بگویند و تا جایى که مـى دانـیم اولـین کـسى            تهیه دیده است تا مراقبین    

. است که این عمل را انجام و این سنت را رواج داد؛ همانگونه که روز بلوغ خود را جشن گرفت                     

 تکلیف را به او پوشانیده و شرافتى نصیب           عقیده داشت خداوند متعال در این روز لباس باارزش          

ت نیز این روز را روز بزرگى مى دانست و ایـن عمـل نیـز مراقبـت            به همین جه  . او نموده است    

جوابى کـه بـراى ایـن       . ارزشمند و بزرگى است که در هیچکدام از علماى مجاهد ما سابقه ندارد            

  .آمده است )) عدة الداعى ((منادى تهیه نموده است در کتاب 

  .دو گمان مى کنم این وقت مخصوص به دعاى رزق باش.  بین طلوعین -و 

 سه شب قدر در ماه رمضان که برترین آن شب بیـست و سـوم اسـت و شـبهاى احیـاء کـه             -ز  

عبارتند از شب اول رجب و شب نیمه شعبان ، و شب عید فطر و قربان و روز عرفه و روز فطر و                       

  .قربان 

ل  هنگام وزیدن بادها و باریدن باران ، از بین رفتن سایه ها و ریختن اولین قطره خون مقتو                  -ح  

  .زیرا درهاى آسمان در چنین اوقاتى باز است . مؤ من 

هنگـام اذان  : ((در روایـت آمـده اسـت        .  هنگام اذان ظهر و از طلوع فجر تا طلوع خورشـید           -ط  

: گفتم به چه مقدار؟ فرمـود     . ظهر، درهاى آسمان و بهشت باز شده و حوائج بزرگ روا مى گردد            

 رکعت نماز بخواند و نیـز از طلـوع فجـر تـا طلـوع                به مقدارى که مرد بتواند، سر فرصت ، چهار        

  .خورشید
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رسـول خـدا   : روایت شده است که ) علیه السالم (از امیرالمؤ منین .  بعد از نمازهاى واجب     -ى  

کـسى کـه نمـاز واجبـى بجـا آورد، در پـى آن دعـاى          : ((فرمودند) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

  .))مستجابى خواهد داشت 

را در خـواب دیـدم و از او دربـاره ایـن روایـت               ) علیه السالم   (امیرالمومنین  : ویدابن فحام مى گ   

هنگامى که نمـاز واجـب را بجـا آوردى ،        . این روایت صحیح است     : ((حضرت فرمودند . پرسیدم  

اللهم انى اسئلک بحق من رواه بحق من روى عنه صل على جماعتهم و افعل بى                : در سجده بگو  

تو مى خواهم بحق کسى که این حدیث را روایت کرده و بحق کـسى کـه از   کذا و کذا؛ خدایا از   

  .))او روایت شده ، بر تمامى آنان صلوات فرستاده و برایم چنین و چنان کنى 

خداوند متعال نمازهـا را در عزیزتـرین اوقـات          : ((روایت شده است    ) علیه السالم   (از امام صادق    

راین حـوائج خـود را پـس از نمازهایتـان درخواسـت             بنـاب . نزد خود بر شما واجب نموده اسـت         

  .))نمایید

  .این روایت داللت بر این مى کند که محبوبترین اوقات به اجابت نزدیکتر است 

روایت شده است   .  بعد از نماز وتر و بعد از نماز فجر و بعد از نماز ظهر و بعد از نماز مغرب                     -ك  

بعـد از   : ((و روایت شده اسـت      .)) ده دعا مى کند   بعد از نماز مغرب سجده مى کند و در سج         : ((

  .))نماز وتر سجده کرده و براى چهل مؤ من دعا مى کند

و دعا در بیشتر اعمال مستحبى در روزها و شبهاى شریف وارد شده است ؛ بخـصوص نمازهـاى            

  *.مستحب 

راءس ((انتخاب مکانهاى شریف نیـز، بـه اجابـت نزدیکتـر اسـت ، ماننـد            . مکانهاى خاص   ) 23(

و مکانى که زیر گنبد آن قرار دارد، چنانچه روایت شده است که دعـا               ))) علیه السالم   (الحسین  
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زیرا گرچه روایت مخصوصى در    . و نیز سایر زمانها یا مکانهاى شریف        . در آن مستجاب مى گردد    

  .مورد آنها نداریم ولى قطعا دعا در آنها به اجابت نزدیکتر است 

 -کسى در این کوهها نایستاده است       : ((روایت شده است که فرمودند    ) لسالم  علیه ا (از امام رضا    

 مگـر ایـن کـه دعـاى او          -در حالى که به مواقف شریف مکه و نـواحى آن اشـاره مـى نمودنـد                  

ولى دعاى مؤ من در آخـرتش ، مـستجاب مـى گـردد، و دعـاى کـافر در       . مستجاب شده است    

  .عرفه نیز معروف است  عرفات به دعا و روز  اختصاص . دنیایش 

  .حاالت عالى مانند رقت قلب )24(

  .طهارت ، نماز و روزه )25(

  .همین مقدار براى اشاره به شرایط دعا که هدف ما بود، کافى است 

  شرایط باطنى دعا

آنچه از تمام شرایط گذشته براى سالک مهمتر است ، بدست آوردن تمام شرایط باطنى اسـت ،        

شرایط باطنى عبارت است از این که ایمان داشته         . ا تمام توان تالش کند    که باید در این جهت ب     

و این که خدا عنایت داشته و خداوند بهتر و باقیتر           .  فقط خداست      باشد، ضررسان و سودبخش     

و این که هیچ خیرى نیست ، مگر با والیت خدا و نزدیک شـدن و دیـدار بـا او، و هـدف                      . است  

ا در آنچه که بازگشتش به آن است ، تا جایى کـه ایـن مـؤ مـن                   خود را هم منحصر در همین ی      

و حتى در نعمتهـا  . هیچ لذتى از نعمتهاى خدا نبرد، مگر از این جهت که این نعمت از خداست       

چیزى نبیند جز این که نعمتها از جانب خداوند است ؛ تا جایى که نفس ، عقل و روح او از دنیا                      

  .دبریده و مشغول حمد و ثناى او شون

ادامه این حال بسیار گرانبهاست که بجز عده معدودى از اهل معرفت قادر نیستند ایـن حـال را                  

به اسباب توجه مى کنند، ولى براى آنان نیز بهتر اسـت            )) اصحاب یمین   ((و اکثر   . حفظ نمایند 
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 بـر  که مسبب االسباب را مهمتر دانسته و غیر او را نخواهند مگر همراه با او، و نیـز دعـاى آنـان       

و اگر درجه او از ایـن هـم   . این دنیا باید به ضمیمه دعاى قرب ، خوشنودى و دیدار با خدا باشد         

کـسانى کـه    : ((تا با این آیه موافق باشـد      . کمتر است ، حداقل آمرزش و بهشت را ضمیمه نماید         

وانـست  و اگر نت.)) در دنیا به ما نیکیى عنایت فرموده و در آخرت نیکیى ! و خداى ما : مى گویند 

در بعضى از دعاهایش این مطلب را رعایت کند، باید در بیشتر آنها و مهمترینشان ، خـدا را بـر                     

  .غیر او، و آخرت را بر دنیایش مقدم کند

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

وع بعد از تحصیل این مطلب آنچه مهم است ، بدست آوردن حالت رقت ، گریه ، خضوع و خـش                   

و نیز اظهار ذلت با نشستن روى خاك ، برداشتن کاله و عمامه و ماننـد آن از روى سـر،                     . است  

غلتیدن در خاك ، سجده کردن و گذاردن صورت بر خاك ، بستن دسـتان بـه گـردن ، خـوش                      

زبانى با خداوند در دعا و بر زبان آوردن صفاتى از خداوند کـه موجـب اجابـت اسـت و ائمـه مـا                 

  .در دعاهاى خود به ما یاد داده اند) م علیهم السال(

  سایر مراقبتهاى ماه رمضان

  .ابتدا پاك کردن دل با توبه صادقانه )1(

پاکیزه نمودن مال با دادن خمس تا غذا، لباس ، مکان و هر چیزى که روزه دار در آن دخل                     )2(

ل دادن خمـس  همانگونه که در روایات آمده خداوند براى تطهیر ما   . و تصرف مى کند پاك شود     

بنابر این بهتر اسـت خمـس خـود را در اول مـاه حـساب کـرده و آن را                     . را کافى دانسته است     

  .بپردازد تا غذا و همه دخل و تصرفات او از حالل باشد

ماه رمضان اول سال است و ایـن        : ((روایات زیادى داریم که     . تالش براى شروع خوب سال      ) 3(

انسان بیدار تاءثیر کارهاى خود را در       .))  بسالمت خواهد ماند   که اگر این ماه سالم شد تمام سال       
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حاالت و خواسته هایش دیده و بجهت این که ماه رمضان اول سـال بـوده و خیـر و شـر در آن                        

مقدر مى شود، مى داند که عمل او در این ماه تـاءثیر بزرگـى در تمـام جوانـب زنـدگیش دارد؛       

و همینطور تاءثیر اول ایـن مـاه را         . خیرات و عبادات    بخصوص در رزق و اجل او، و توفیق انجام          

بهمین جهت مراقبین اهمیت زیادى به اعمالى کـه در ایـن روز             . نسبت به بقیه این ماه مى داند      

اقبـال  ((این دعا در . بخصوص دعایى طوالنى که مختص به این روز است   . وارد شده ، مى دادند    

دعـایى  . نقـل شـده اسـت       ) علیه السالم   ( امام صادق    با مستند کردن آن به    )) تلّعکبرى  ((از  )) 

ولى آنچه مهم اسـت کوشـش در بدسـت    . است بزرگ ، شامل تمام مطالب دین ، دنیا و آخرت            

و به جان خود قسم کـسى حـق ایـن دعـا را نمـى                . آوردن شرایط دعا و اداى حق این دعاست         

 در آن ، بیـشتر شـده ، و    ص فهمد، مگر این که تالش و اهمیت او براى تکمیل شـرایط و اخـال      

مقدار محبت کسى که این دعا و امثال آن را به ما یـاد داده ، مـى فهمـد؛ و قـدر نعمـت الهـى                     

زیرا اگر آمـوزش آنـان نبـود، از کجـا ادب سـخن           . را خواهد دانست    ) علیهم السالم   (معصومین  

 مـى فهمیـدیم کـه    و چطـور . گفتن با خداى متعال را، آنگونه که شایسته است یاد مى گرفتیم  

چگونه با خدا سخن گفته و با او مناجات نماییم ، از او خواسته و شکر او را بجـا آوریـم ، کـه او                          

. و از کجا مقدار ناتوانى و تقصیر خود را در رعایت مراسم بندگى او مـى فهمیـدیم                   . راضى باشد 

  .ك مى شدیم در عوالم نادانى و گمراهى باقى مانده و با چارپایانى که هالك شدند هال

  داشتن حضور قلب در دعا

مهمترین چیزى که در دعا باید رعایت شود این است که بداند چه مى گوید و حـال و صـفاتى                     

که دارد، مخالفتى با آنچه که به خداوند در این زمان و مکان بزرگ ، عرض مـى کنـد، نداشـته                      

 غافل بوده و یا مـوالى خـود را   زیرا در غیر این صورت یا در ادعاى خود دروغ مى گوید یا     . باشد

. مسخره مى کند که چنین چیزى نزدیک به کفر، بلکه حقیقت آن کفر به خداى بـزرگ اسـت                    
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زیرا کسى که رازهاى بسیار نهان و اسرار دلها را مـى دانـد، اگـر بنـده اش بـا ایـن اعترافـات و                           

 عنـى سـتره عنـد    یا من نهانى عن المعصیۀ فعصیته فلم یهتـک  : تضرعهایى که در این دعاست      

اى کسى که مرا از سرپیچى از دستورات منع کرد ولى من از دستوراتش سر تـافتم ،  ... معصیته  

او را مخاطب قرار داده ، و ببینـد دل و  ... با این حال آبروى مرا هنگام سرپیچى کردن حفظ کرد     

ه و معتقـد   نهان و عملش همگى بر خالف چیزهایى است که مى گوید، و اعتراف او واقعى نبـود                

است از صالحین بوده و با موالى خود به عدالت رفتار کرده اسـت ، یـا قلبـا از کارهـاى خـداى                        

متعال در مورد خود راضى نیست یا ذلت و شکستگى و چاپلوسى و حقـارتى را کـه الزمـه ایـن                    

اعتراف است ، ندارد، عقل در مورد این مناجات کننده غافل یا دروغگو یا مسخره گر چه حکمى               

  دارد؟ و او را سزاوار چه چیزى مى داند؟

  .از سه حالتى که در باال گفتیم ، جرم حالت غفلت از دو حالت دیگر کمتر است 

بنده اى که آقایش او را به میهمانى و مجلس کرامت خود بهمراه اولیاى پاکش دعوت نموده ، و                 

ه است ، به او بیـاموزد، ولـى         کسى را فرستاده تا ادب حضور و مناجات با او را، آنگونه که شایست             

دل بنده در حضور آقاى خود به یاد دشمن او بوده و دربـاره فرمـانبردارى از ایـن دشـمن فکـر                       

کرده و غرق در این فکر باشد، بطورى که اصال نفهمد که به آقا و موالیش چه مى گویـد، عقـل                 

  داند؟تو چه جوابى را شایسته سخنان این گمراه گمراهتر از چهار پایان مى 

خجالت نمى کشى در    ! اى گمراهى که پروردگارت را کوچک مى انگارى         : کاش به او گفته شود    

و . این شرایط بگونه اى با من روبرو مى شوى که راضى نیستى کسى با تو این گونه روبرو شـود                   

آیا همنوعان خود را که بندگان من هستند        . حتى از دشمنت نیز انتظار چنین برخوردى ندارى         

پس چرا خجالت نکشیده و مرا طورى سـبک مـى شـمارى کـه               !  اینگونه سبک مى شمارى      نیز

  حاضر نیستى به بندگان خوارم اینگونه توهین کنى ؟ آیا کوچکتر از من پیدا نکردى ؟ زیرا با 



http://www.ensanekamel.ir

  .این عمل مى گویى که بندگانم براى تو بیش از من اهمیت دارند

ریم و بردبار نباشد که اگر حلم او نبود، ما را بخـاطر            و چرا ک  . منزه است پروردگار بردبار و کریم       

این توهین ، مانند شخصى قدرتمند و مقتـدر مجـازات نمـوده و در پـائینترین طبقـات عـذاب                     

آنگاه ما را براى همیشه از درگاهش رانده ، و در میـان جهـنم قـرار                 . شوندگان ، عذاب مى نمود    

  .مى داد

 از حاالت سه گانه اى کـه گفتـیم دچـار مـى شـوند؛ و          بیشتر مردم در دعاى خود به این حالت       

کمتر به حالت دوم دچار مى شوند که عبارت بود از این که خـود را فـردى متقـى دانـسته و از                        

و بهمین جهـت در اعتـراف بـه کوتـاهى خـود و فـضل           . رفتار پروردگار با خود خوشنود نیستند     

یعنى کسى که مسخره کند، در میـان        و گمان نمى کنم قسم سوم ،        . پروردگار دروغ مى گویند   

  .مسلمین پیدا شود

آنچه درباره شایستگى خود، بجهت غفلت در مناجات با پروردگار خود گفتیم ، باقتـضاى حکـم                 

ولى رفتارى که خدا با فضل خود و بجاى عدلش ، با ما دارد، همان               . عقل و عدالت پروردگار بود    

خداوند آبروى ما را حفظ کرده ، و سالمتى کامـل           ((: بیان فرمودند ) علیه السالم   (است که امام    

  .خود را از ما نمى گیرد، نعمتهاى خود را از ما نگرفته و ما را فریب نمى دهد

و با ما مانند کسى که از او اطاعـت          . گناهان ما را پنهان نموده و خوبیهاى ما را آشکار مى نماید           

در توبه را بر ما نبسته و از لغزشـهاى  . مى کندکرده ، رفتار نموده و ما را به غیر خودش واگذار ن           

و بر  . ما را دعوت نموده تا به درگاه دعا کنیم و وعده اجابت داده است               . ما چشم پوشى مى کند    

کسى که با سرپیچى از او ما را سرزنش کند، خشم گرفته ؛ و با این که احترام او را نگه نداشـته          

  .ى نمایدایم ، مؤ منین را از هتک حرمت ما نهى م

  عطایاى خود را از ما سلب ننموده و ما را بدون کمک نمى گذارد و ما را از کفایت نمودن خود
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کـه اجمـاال بـه نیکـى هـاى          ) علیه الـسالم    (تا آخر فرمایشات آن حضرت      ...  خارج نمى فرماید  

  .))خداوند و رفتار کریمانه اش اشاره مى نماید

من گرسنه دوستى تو هستم کـه       : ((بنگر که فرمود  ) علیه السالم   (آنگاه در فرمایش آن حضرت      

آیـا اثـرى از محبـت او در         .)) سیر نمى شوم ، من تشنه محبت تو هستم که سیراب نمى گردم              

زیرا دوستدار او طبیعتـا مـشتاق       . چه رسد به این که مانند گرسنه تشنه باشى          ! خود مى بینى    

چقدر مشتاق کسى هستم که مرا مى بینـد         (: (بهمین جهت بعد از این فرمودند     . دیدار با اوست    

و مشتاق آرام نگرفته و راحت نمى شود، تا این که به آنچه مشتاق بوده ،                .)) ولى او را نمى بینم      

  .برسد

خالصه این که تلفظ کلمات کارى آسان و بدون زحمت است ، ولى متصف شـدن بـه حقیقـت                    

دوسـتان خـدا آنگونـه      . کلتر است   آنچه مى گوید، کارى مشکل ، و عمل کردن به آن کارى مش            

آنها کسانى هستند که بـه روزه  : ((قبل از این به آن اشاره نمودند  ) علیه السالم   (هستند که امام    

روز و رنج شب راضى نشده ، تا جایى که قدم بر سر نیزه ها گذاشته و چهره ها را خـاك آلـوده                        

ى بینى ، گواراى وجودت و خوشابحال   آیا اثرى از این مطالب در خود مى بینى ؟ اگر م           .)) کردند

تو، و اگر از کسانى هستى که روزه و عبادت در شب براى آنان سخت است چـه رسـد بـه قـدم                        

  .گذاشتن بر سر نیزه ها پس در مناجات به موال و مالک آخرت و دنیا دروغ نگو

 اول  مهمترین کارى که سالک باید انجام دهد، این است کـه در شـب             )  توسل در شب اول      -4(

ماه به یکى از معصومین که حامى و نگهبان آن شب است مراجعه ، و با چهره آبرومند و نـورانى     

 زیرا چهـره تاریـک و بـى آبـروى او شایـستگى رو          -او نزد پروردگاش ، به درگاه خدا روى آورد          

دن ،  و باید براى شفاعت نمودن و پنـاه دا -نمودن به درگاه مقدس پروردگار بزرگ زیبا را ندارد     

خیلى از او خواهش نموده و توسل کاملى به او پیدا نماید، و آنقدر به درگاه او تـضرع و گریـه و                       
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زارى کند، تا او را پذیرفته و براى او وساطت نماید، و براى اینکـه خداونـد او را پذیرفتـه و او را                        

درگـاه خداونـد   موفق به انجام اعمالى که دوست دارد و خوشنودى او در آن است ، بگرداند، بـه            

زیرا او کریم است و کریمها را رد نمى کند؛ بخصوص اولیـایى کـه آنهـا را درهـاى                    . تضرع نماید 

رحمت خود و عالمت راهنمایى خلقش قرار داده ، و با کرامت خـود تربیـت و آنـان را بـه پنـاه                        

  .دادن پناه جویان امر نموده است 

ى به سعادتى برسد که با عبادت یک سال  سالک مى تواند با یک ساعت توسل بهمراه خوش زبان         

بنـابر ایـن فرصـت را غنیمـت شـمار و بعـد از عـرض سـالم و درود و ثنـا و          . نتوان به آن رسید 

در این شب تو حامى امت و نگهبان آنـانى  ! موالیم : (( کن  بزرگداشت آنان به درگاه آنان عرض      

ته و از جانب خداى بزرگ ماءمور بـه  پذیرایى از میهمان را دوست داش. تویى برترین مخلوقات   . 

بنده تو، میهمان خدا و میهمان تو و پناه جوى از خدا و تـو اسـت ، بنـده                    . پناه دادن مى باشى     

و پذیرایى خود را در این شب ، وارد نمودن من در قـصد و اراده و      . ات را پناه ده و حمایتش نما      

و به درگـاه خـدا تـضرع        . نت قرار ده    حزب خود، و در دعا و حمایت و شفاعت و والیت و شیعیا            

نموده تا با عفو عالى و پذیرش و خوشنودیش با من رفتار نماید، و نگاه رحمتى به من نماید که                    

زیرا شـفاعت   . بعد از آن خشمى نبوده و مرا به شیعیان مقرب و دوستان سابق شما ملحق نماید               

س بحق این مقامى که خداوند به تـو  پ. تو را بخاطر مقام ارجمندى که نزد او دارى رد نمى کند           

که آنچه از تو خواستم بـه مـن ارزانـى داشـته و             ! عنایت فرموده است از تو مى خواهم ، موالیم          

به حقارت ، خوارى و بدحالیم نگاه نکن ؛ چـون           ! آقایم  . بمقدار کرامتت بیش از آن عنایت کنى        

بزرگ ندیـده ، و کرامـت و عطایـاى          کریمان در پذیرایى از میهمان هیچکدام از عطایاى خود را           

زیرا عطـا بانـدازه عطـا کننـده و     . خود را با میهمان و درخواست کننده ، اندازه گیرى نمى کنند       

  .پذیرایى باندازه میهماندار است 
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شمایید که به کریمان ، آداب کرامت ، و به بخشندگان خـوى سـخاوت و بلنـدنظرى                  ! سرورانم  

ما اول و آخر آن و اصل و فرع و پایان آن و اگـر کـرم گفتـه                   اگر بخشش ذکر شود، ش    . آموختید

شود، شما معدن و جایگاه آن مى باشید، خواهنده از شما، رد نمى شود و آرزومند از شما ناامید                   

  .نمى گردد

پس مرا از ابرهاى راءفت     . نیکى مانند باران به نیکوکار و بدکار مى رسد        : شما فرمودید ! سرورانم  

یید؛ باران رحمت شما بر من نیز ببارد که من گرسنه جود و تشنه کـرم شـما                  خود محروم نفرما  

  .راضى نشوید که میهمان شما شب را در خانه شما گرسنه و تشنه بخوابد. هستم 

اگر مرا از پذیرایى خود محروم نمایى شب را در حمایت شما، گرسنه خوابیده و به                ! شما، آقایم   

خالصـه ایـن کـه    .)) ن خود چنین رفتار نمى نمایى ، هرگـز تو هرگز با میهما  . هالکت مى رسم    

باید کامال حواسش را جمع کند تا در خواستن ترحم و شـفاعت و بریـدن از غیـر آنـان بخـوبى                       

 زبانى نموده و با کمال جدیت در بدست آوردن عطوفت و خوشنودى آنان تالش کم بـه                    خوش  

 و مغـرب ، بوسـیله ســالم دادن و   و آنگــاه در هـر روز و شـب و در صــبح  . فـضل زیـادى برسـد   

درخواست رحمت آنان با گوشه اى از آنچه در اینجا ذکر کردیم این توسل را با نگهبانش محکم                  

  .نماید

آنگاه سزاوار است سالک حال خود را بررسى و نـشاط و            )  انجام متناسب نوافل و مستحبات       -5(

 و مـستحبات سـنجیده و بعـد از          کسالت ، کار و فراغت و نیرو و ضعف خود را نسبت بـه نوافـل               

  .مراعات حال خود، بترتیب بهترین ها را انتخاب نماید

اگر ببیند انجام این    . در روایات زیادى آمده است که نوافل در این ماه بیش از هزار رکعت است                

عمل براى او بهتر است ، باید آنها را انجام دهد و نباید دعاهـایى را کـه در آن وارد شـده اسـت                 

و بایـد   . کند، زیرا مضامین عالیى در آن وجود دارد که بعضى از آنها در سایر ادعیه نیست                 ترك  
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در آن دعاها صادق و با حضور قلب باشد، تا خواندنش ، مناجات با برآورنـده حاجـات باشـد نـه                      

در این حال اگر به حقیقت آنچه مى گوید، رسیده و حال و مقام او متصف به              . صرف تلفظ الفاظ  

مثال حـالى پیـدا   .  آن شود، که خوشا بحال او، زیرا پایانى سعادتمندانه در انتظار اوست  مضامین

آنقدر گناه کـرده اسـت کـه    : و در این هنگام به یاد آورد که ! واى بر من : کند که با خود بگوید    

ند او را   و اگر دریاها بفهم   . اگر زمین بفهمد، او را بلعیده و اگر کوهها بفهمند، بر او فرو مى ریزند              

و گمـان مـى کـنم اگـر     .  چنانچه همین مطالب در بعضى از دعاها آمده اسـت    -غرق مى کنند    

چنین حالى به ابلیس هم دست بدهد، او را نجات خواهد داد، چه رسد به مسلمان یا مؤ منـى ؛                     

. بخصوص اگر ترس و اضطراب او از خشم موالیش ، بیش از اضـطراب او از آتـش جهـنم باشـد                     

و این حال باالیى است کـه در هـیچ قلبـى یافـت     . ین مطلب در این دعا آمده است       چنانچه هم 

مضامین این دعا، حاالت و صـفاتى را  .  از او راضى خواهد بود     نمى گردد، مگر اینکه پروردگارش      

به وجود مى آورند که نفس و قلب را زنده و از مهلکه ها نجات مى دهنـد و آنهـا را بـه حـاالت                          

  .لندى مى رسانندعالى و درجات ب

  مالکى براى انجام عمل بهنگام کسالت

کسى که مى خواهد عمل کند اگر گـاهى ببینـد کـسل             : مطلبى که الزم به توضیح است اینکه        

 باشد و ببینـد اگـر در ایـن حـال مـشغول              است و نشاطى براى عمل ندارد، باید مواظب حالش          

ل عمل شده و آن را ترك نکنـد تـا            نشاط مى یابد باید مشغو     - گرچه عمل صورى     -عمل شود   

زیرا انسان اگر بصرف کسالت عمل را ترك کند اعمال را بطـور کلـى               . شیطان بر او مسلط نشود    

باید حال خود را بررسى کند و ببیند که اگر عملى را تـرك کنـد، اشـتیاق او    . ترك خواهد نمود 

ه ، و خـود را بـه عملـى کـه     به آن در آینده بیشتر خواهد شد، در اینجا باید عمل را ترك نمـود   

ولى اگر ببیند که ترك این عمل باعـث انجـام نـدادن عمـل               . همراه با کسالت است عادت ندهد     
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و خیلى اوقات اتفاق مى افتد کـه سـالک در           . دیگرى نیز خواهد شد، باید آن عمل را انجام دهد         

این نکتـه   . بدعملى دلتنگ و کسل مى گردد، ولى در اثناى عمل بیش از حد تصور نشاط مى یا                

را نیز باید در نظر داشت که کسالت براى انسان از عسل شیرینتر است و بهمـین جهـت گـاهى                     

بنابراین باید مواظـب باشـد کـه در بررسـى خـود بـراى       . واقعیت را آنگونه که هست ، نمى بیند      

  .یافتن ترجیح ترك عملى اشتباه نکند

 ذکر است که باید از هر کدام مقـدار معینـى            از کارهاى مهم در این ماه قرائت قرآن ، دعا و          ) 6(

در این انتخاب اولویت با مواردى است که باعث افـزایش نـشاط             . انتخاب و در هر روز انجام شود      

البته منظور ایـن نیـست      . انسان براى عبادت گردیده و در قلب او فکر و نورى به وجود مى آورد              

  . باید این اعمال را بیشتر انجام دهدکه نباید غیر این موارد را اصال انجام دهد؛ بلکه

دعاهایى را که براى شب اول انتخاب مى کند، باید مشتمل بـر دعـایى کـه بعـد از نمازهـا وارد                   

دعـایى کـه بـا عبـارت     . باشـد )) دعاى افتتاح ((شروع مى شود و    )) یا على یا عظیم     ((شده و با    

بایـد یکـى از دعاهـایى باشـد کـه در      شروع مى شود نیز )) اللهم انى اسئلک من بهائک بابهاه   ((

دعاى ابى حمزه را هم باید باندازه اى که حال دارد، در تمام شبها یا یک شـب                  . سحر مى خواند  

باید هر روز یکى از دعاهاى روزها را خوانده و براى توفیق در شب قـدر و شـب                   . در میان بخواند  

  .ا که روایت شده است ترك کندو نباید در روزهاى جمعه نمازى ر. عید فطر زیاد دعا نماید

و از مهمترین دعاها در شب و روز، دعا براى ولى امر، خلیفه خداوند، باقیمانده از جانب خداونـد         

 مـى   - روح ما و تمامى جهانیان فـدایش بـاد           -بر روى زمین و حجت او بر مردمان و امام زمان            

خدایا به ما بنمایان ، در او و اهل بیـتش           ؛  ...اللهم ارنا فیه و   : ((و باید در دعاى خود بگوید     . باشند

، و پیروان و عامه و خاصه اش ، آنچه را که آرزو دارد؛ و در دشمنانش آنچه را کـه از آن پرهیـز                        

و بر ما با بدست آوردن فرمانبردارى و خوشنودیش منت گذار، ما را به شیعیان مقرب                . مى کنند 
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اى مهربـانترین  .  درودى کامـل فرسـت    و دوستان قدیمش ملحق ساز و بـر او و پـدران پـاکش             

  !))مهربانان 

و باید براى پدر و مادر و معلمین و برادران دینى و نزدیکان و همـسایگان و هـر کـسى کـه بـه                        

گردن او حقى دارد و تمام مؤ منین دعا و استغفار نموده و آنان را در دعاهایى که براى خود مى           

  .نماید، شریک کند

و در روایت   . م ماه غسل در شب اول و شبهاى فرد و روز اول آن است               از اعمال مه  )  غسل   - 7(

کسى که شب اول ماه رمضان در رودى جارى غسل کرده و سى مشت آب بـر سـرش                   : ((است  

کسى که در اولین روز سال در آب جـارى غـسل         ((و  .)) بریزد تا ماه رمضان آینده پاك مى شود       

کسى یـک  ((و ))  داروى یک سال خواهد بودکرده و سى مشت آب بر سرش بریزد، همین عمل         

و کسى که مقـدارى  . مشت گالب به صورت خود بزند، در آن روز از خارى و فقر ایمن مى گردد    

بنابراین چیزهایى را کـه بـه شـما         . گالب بر سر خود بگذارد در آن سال از برسام ایمن مى شود            

  .)) نمودیم ، ترك نکنید سفارش 

  خاصیت اشیاء و افعال

 بعضى از مردم مشکل بتوانند اینگونه احادیث را که عقل نمى تواند حکمتهاى آن را درك                 شاید

و علتش هم این است که خاصیت کارها و حرکات براى آنهـا مجهـول اسـت ؛             . کند، باور نمایند  

واال چه فرقى بین تاءثیر آتـش و  . بخصوص کارها و حرکاتى که مردم زیاد با آن سر و کار ندارند        

و . ارهاى مردم وجود دارد که مردم آن را دیده و مى پذیرند و در آن تعجب نمى کننـد                  تاءثیر ک 

مگـر اینکـه    . همین طور چه فرقى بین اثر حرکتهاى افالك و حرکتهاى کارهاى بندگان اسـت               

و عجیب ترین این موارد اثـر حرکـات         . اولى به خاطر زیاد شنیدن مردم از آن تعجب نمى کنند          

رباره اثر حرکات لب سلطان و گفتن یک حکم که باعث قتـل ، خـونریزى ،                 مردم د . الفاظ است   
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و تـو اى  ! ویرانى شهرها و از بین رفتن اموال شده و تا ابد اثر آن باقى مى ماند، چه مـى گوینـد                  

همانگونه که علت آن را با نورى که خداوند در تو قرار داده اسـت درك مـى کنـى و از آن        ! فقیر

مبران نیز علت آن را با نورى که خداونـد در آن قـرار داده مـى فهمنـد،                   تعجب نمى نمایى ، پیا    

  .همان نورى که با آن اثر کارها و حرکات را در عالم انسان درك مى کنند

بنابراین کسانى که ادیان و پیامبران را قبول دارند، نباید در چیزهایى که پیامبر راسـتگو دربـاره          

زیرا شک از شاخه هاى کفر بوده و با ایمان سـازگار نمـى             . اثر کارها به آن مى گوید، شک کنند       

و کسى که به عمل اینگونه احکام که علت آن بر عقل پوشیده اسـت از روى تعبـد عمـل                     . باشد

. کند، برتر از کسى است که به احکام عمل مى کند که عقل علت و جهت آن را درك مى کنـد                     

مبادا خـود را بـه سـهل انگـارى در اینگونـه             . و این اعمال به اخالص نزدیک تر است تا غیر آن            

  .بلکه باید با تالش و کوشش بیشترى به انجام این اعمال بپردازى . اعمال عادت دهى 

شاهد بر تاءثیر طهارتهـاى گونـاگون در   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم      (قرآن و روایات رسول خدا      

را واجـب و بعـضى را مـستحب    عوالم مکلف است ، تاءثیرى که باعث شده است خداوند بعـضى           

در بعضى از روایات وارد شده است که طهارتها در عوالم غیب نورى دارند کـه بـه نفـع                    . بگرداند

و از بعضى روایات بـر مـى آیـد کـه آنهـا شـکلهاى                . صاحب آن است ؛ بخصوص در روز قیامت         

 آمـده و  خاصى مانند شکل سایر اشیاء و حتى اشخاص دارند کـه در روز قیامـت بـا ایـن شـکل          

و از یکـى از کـاملین       . دست صاحب خود را گرفته و او را از آتش و از مهلکه ها نجات مى دهـد                 

  .نقل شده که نور وضوى خود را بصورت نور بسیار بزرگى دیده است 

خالصه همانگونه که خدا و پیامبران و کتابهـاى او و روز قیامـت را قبـول دارى ، و بـه احادیـث        

زیرا این آثار نیـز از    . الم برزخ معتقد هستى آثار این اعمال را هم بپذیرى           آنان در مورد حاالت ع    

روایات متواترى در این مـورد رسـیده اسـت کـه اعمـال و حرکـات در               . روایات ثابت شده است     
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عالمهاى غیب داراى شکل و زندگى و درك بوده کـه مـى آیـد و مـى رود؛ سـخن مـى گویـد،                         

ز ترسها ایمن مى کند؛ با او همراه بـوده و بـا او انـس مـى                  صاحب خود را شفاعت کرده و او را ا        

  .گیرد

درباره وقت غسل شبها در بعضى روایات آمده است که اول شب است ، و در بعضى دیگر، وقـت                   

آن را کمى قبل از غروب آفتاب ذکر نموده اند و در بعضى دیگر بین نمـاز مغـرب و عـشا آمـده                 

د دو غسل دارد یکى در اول شب و دیگرى در آخـر             شب بیست و سوم چنانچه خواهد آم      . است  

  .آن 

پیش از این درباره قصد و نیت روزه و بهترین نیتهاى روزه توضیح دادیم که براى یـادآورى مـى     

  *.توانید به آنجا مراجعه نمایید

  تفاوت افطار کنندگان

  :افطار نیز با تفاوت حالت روزه داران متفاوت مى شود

ساك از خوردنى و نوشیدنى و موارد مـذکور در فقـه اسـت ، و بخـاطر                  الف کسى که روزه او ام     (

ترس از عذاب یا اشتیاق رسیدن به بهشت نعمتها مـى باشـد و روزه خـود را تکلیفـى از جانـب                       

خداى متعال مى داند، افطار او نیز طبعا بخاطر از بین بردن سختى گرسنگى ، و رهـایى از بنـد                     

  .هنگام پایان تکلیف خیالى مى باشدتکلیف ، یا فقط بخاطر میل به غذا 

ب کسى که هنگام روزه از تمام کارها و حرکاتى که خداى متعال حرام کرده اجتناب مى کند،                  (

 -و هدف او بدست آوردن خوشنودى پروردگار و رسیدن به درجات باال مى باشد، افطـار او نیـز                    

 بـا اجـازه مـوالیش    -مى نمود که انجام بعضى از چیزهایى است که در حال روزه از آن اجتناب            

بوده و بقصد نیرو گرفتن براى عبادت و بدست آوردن شناخت و کماالت افطار مى کند؛ گرچـه                  

  .از خوردن و آشامیدن هم لذت مى برد
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ج کسى که در روزه خود عالوه بر مـوارد مـذکور، از هـر فکـر پـستى گرچـه مبـاح نیـز باشـد               (

بهمین جهـت   .  در راه خدا و و با یارى او خواهد بود          خوددارى مى کند، افطارش نیز براى خدا و       

افطار این گروه براى میل به غـذا و خوراکـشان بـیش از انـدازه نبـوده و آنـان را از یـاد حـضور                           

  .پروردگار باز نمى دارد

بنگر که افطار و غذاى حالل تو اگر فقط بخاطر میل به غذا باشـد شـبیه غـذا خـوردن          ! اى فقیر 

و اگر حرام باشد از حیوانات نیز پایینتر خواهى         . ص اگر زیاده روى نمایى      حیوانات است ؛ بخصو   

ولى اگر بخاطر انجام دستور خداوند و نیرو گرفتن براى عبادت و بدسـت آوردن نزدیکـى و                  . بود

اگر فـرض کنـیم آنـان       . قرب خدا باشد، شبیه عمل پیامبران و اولیا و فرشتگان مقرب مى باشد            

. نفسانى نیز دارند ولى همین لذت هم بهمراه نیتهاى عـالى مـى باشـد              هنگام غذا خوردن لذتى     

چنانچه نگاه آنان به این دنیا و استفاده از آن و دخل و تصرف در آن با کارهاى عموم مردم فرق                    

آنان با این که در این دنیا بوده و توجهى به دنیا ندارند؛ باین معنى که آنهـا نعمتهـا را                     . مى کند 

از این جهت که نعمت است بلکه از این جهت که آنها در آن مى دیدند که این                  نگریسته ولى نه    

نعمتى است از جانب خدا و حتى بخشنده نعمت را در این مى دیدند، و باین جهـت لـذت مـى                      

  .بنابراین تو نیز نیت خوبى را براى روزه خود انتخاب کن . بردند

  خوردن سحرى

. سحرى بخورید؛ گرچـه جرعـه آبـى باشـد    : ((روایت شده است . خوردن سحرى مستحب است  

عالوه بر خوردن   .)) توجه داشته باشید که خدا بر کسانى که سحرى مى خورند درود مى فرستد             

هـیچ مـؤ منـى      : ((نیز مستحب است در روایت آمده اسـت         )) انا انزلناه   ((سحرى خواندن سوره    

 نمى خواند، مگر این کـه مـابین ایـن    را)) انا انزلناه ((روزه نمى گیرد و در موقع سحرى و افطار  
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و باید بنیت اسـتحباب سـحرى نـزد    .)) دو مانند کسى است که در راه خدا آغشته به خون باشد       

  .خدا، و نیرو گرفتن بر عبادتها در طول روز، سحرى بخورد

  دعا براى درك شب قدر و فطر

در و شـب فطـر، از اول        از مهمترین دعاها در ماه رمضان ، دعاى زیاد براى توفیق عبادت شب ق             

اگر در دعاى خود راست بگوید، کـریم متعـال دعـاى او را رد               . ماه تا رسیدن این دو شب است        

خیرى که در قرآن کریم آمده و سزاوار است مؤ من جهت            . ننموده و به این خیر بزرگ مى رسد       

، و چـرا  اطمینان از رسیدن به آن ، یک سال شب زنده دارى نموده و به عبـادت مـشغول باشـد          

چنین نکند در حالى که در قرآن کریم تصریح شده است که آن بهتر از هزار مـاه اسـت و هـزار            

پس کسى که عمل یک سال را بجا آورد و به پـاداش هـشتاد   . ماه بیش از هشتاد سال مى باشد   

سال برسد از برندگان خوشبخت مى باشد؛ چه رسد به این که با دعاى توفیق عبادت شب قـدر                   

  .ر از یک ماه به این پاداش دست یابددر کمت

کسى که همتى به این مقدار کم نیز براى درك شب قدر در خود نبیند، ایمان او مریض است ؛                    

  .که باید آن را معالجه نماید

روایـت شـده   ) علیـه الـسالم   (از امام سجاد . شب عید فطر و روز آن نیز همین قدر اهمیت دارد       

و افراد بلندنظر   .))  نیست   - یعنى شب قدر     -کمتر از آن شب     این شب   : ((است که مى فرمودند   

همتشان این بود که در این شب فرشتگان و مقدراتى را که از آسمان به زمـین فـرود مـى آیـد                

بنابراین چرا ما براى توفیق عبادت این شب همت ننماییم ؛ گرچـه بخـوبى نمـى دانـیم                   . ببینند

  .کدام شب است 

  ت آنشناخت شب قدر و درك فضیل

   سوم ، براى شناخت این شب ، آمدهدر روایتى ، صد بار خواندن سوره دخان ، تا شب بیست و
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در اقبـال  . است ؛ و در روایت دیگر آمده است که بجاى آن مى توان هزار بار سـوره قـدر خوانـد          

روایتى آمده است که گرچه صحت آن ثابت نشده ولى بخاطر اهمیت زیاد آن و بامیـد صـحت و     

:  که مى گوید     و آن روایتى است از ابن عباس        . ن در واقع ، سزاوار است به آن عمل شود         ثبوت آ 

. درود و سالم خدا بر تـو ! رسول خدا: ((عرض کردم ) صلى اهللا علیه و آله و سلم  (به رسول خدا    

آیا نمازى به تو یاد ندهم که در        ! ابن عباس   : خوشا به حال کسى که شب قدر را ببیند؛ فرمودند         

: عـرض کـردم   . رت بجا آوردن آن در هر شـب ، بیـست بـار و بیـشتر شـب قـدر را ببینـى                  صو

یک نماز چهـار رکعتـى بعـد از نمـاز مغـرب و قبـل از نمـاز                   : فرمود.  درود خدا بر تو    -بفرمایید  

بجا مى آورى ؛ در هر رکعت یک بار فاتحۀ الکتاب و سه بار سوره جحد و سه بـار سـوره          )) وتر((

بحق کسى که من را بـه  . مى گویى )) استغفراهللا (( ؛ و بعد از سالم سیزده بار    توحید مى خوانى  

پیامبرى برانگیخت ، کسى که این نماز را بجا آورد و در آخر آن سیزده بـار تـسبیح بگویـد و از                       

و روز قیامت شفاعت او در مورد هفتصد هـزار نفـر   . خدا آمرزش بخواهد، شب قدر را خواهد دید     

  .))اگر خدا بخواهد. و خداوند او را و پدر و مادرش را مى آمرزد. ى شوداز امتم قبول م

منظور از بیست بار دیدن شب قدر و بیشتر در این روایت بروشنى معلوم نیست و ممکـن اسـت          

منظور این باشد که پاداش او بهتر از لذت بیست بار دیدن شب قدر است ؛ مانند این روایت که                    

ولى ایـن کـه     . که چنین چیزى هم بعید نیست       . ملک سلیمان است    ثواب یک تسبیح بهتر از      : 

بگوییم مراد این است که ثواب این نماز باالتر از ثواب شب قـدر و بـیش از بیـست برابـر ثـواب                        

این روایـت  ) قدس سره (عبادت شب قدر مى باشد، بعید است ؛ چنانچه صاحب کتابى که سید              

  .را از آن نقل کرده اینطور فهمیده است 

  مراد از دیدن شب قدر و لذت آن

  ى کشف وقایعى است که در این شب اتفاقـاره کردیم ، دیدن شب قدر بمعنـچنانچه قبال اش
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) علیـه الـسالم     (یعنى فرود آمدن مطالب مهم بر زمین ؛ همانگونه که براى امام عصر              .  مى افتد 

  .در این شب آشکار مى گردد

 عالم ارواح و عالم اجسام عالمى بنام عالم مثال و بـرزخ     خداوند متعال بین  : توضیح مطلب اینکه    

نه مانند عالم اجسام تنـگ و تاریـک و نـه ماننـد عـالم                . عالمى که بین این دو عالم است        . دارد

زیرا عالم ارواح عارى از کدورت ماده و تنگى شکل و انـدازه بـوده و                . ارواح وسیع و روشن است      

ت و عالم مثال عارى از ماده ولـى در بنـد صـورت و انـدازه                عالم اجسام در بنده ماده و شکل اس       

و هـر موجـودى در عـالم اجـسام ، شـکلهاى      . است که خود مشتمل بر عالمهاى زیـادى اسـت      

و هـر موجـودى   . مختلفى غیر از شکلى که در عالم اجسام دارد در عالمهاى مثال دارا مى باشـد     

نه اى که مناسب با آن دو عالم اسـت ، بوجـود             در این عالم بعد از پیدایش در دو عالم اول ، بگو           

بلکه منشا هر موجودى در عالم مثال از گنجینه هاى خداوند است که در ایـن آیـه بـه                    . مى آید 

و هـر  ) 19.))(چیزى نیست مگر این کـه گنجینـه هـاى او نـزد ماسـت           : ((آن اشاره شده است     

  .داوند بهره مى گیردجسم یا حسیى در این عالم از عالم مثال و توسط فرشتگان خ

روایات دال بر این است که مقدار ارزاق موجودات این عالم و اجلهـاى آنـان ، در شـب قـدر بـر                        

و این مطلب براى خلیفه خداوند در این شـب آشـکار مـى گـردد و هویـدا       . زمین نازل مى شود   

 لـذت   و. شدن نزول این مطلب مهم ، توسط فرشتگان براى او، دیدن شب قدر نامیده مى شـود                

این آشکار شدن و دیدن نزول این مطلب مهم و فرود آمدن فرشتگان را فقط اهل آن درك مى                   

  .کنند و شاید ملکوت آسمانها و زمین که ابراهیم خلیل آن را دید از همین قبیل باشد

هر انسانى نصیب کاملى از این عالمها دارد که مخصوص به خود اوسـت ؛ ولـى بیـشتر مـردم از                

ى خود غافل بوده و از غفلت خود نیز غافل هستند، و همینطور نسبت به عالمهاى                عالمهاى مثال 

. روحانى خود؛ مگر کسانى که خداوند با اعطاى معرفت نفس به آنان بر آنان منت گذاشته است                
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بنابراین کسى که   . زیرا روح حقیقت نفس است      . معرفت عالم مثال از راه معرفت نفس مى باشد        

 خـود را در عـالم مثـال مجـرد از آن         روح و نفسش برداشته شـود و نفـس          حجاب ماده از روى     

و ایـن   . ببیند، مى تواند براحتى ، به حقیقت روح خود که مجرد از شکل است ، نیز منتقل شود                 

: آمـده اسـت   ) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم           (شناخت همان است که در این فرمایش پیـامبر          

و وجه ارتباط شناخت نفـس بـا        .)) ر خود را شناخته است      کسى که خود را شناخت ، پروردگا      ((

بـراى برطـرف کـردن     . معرفت پروردگار را نمى داند مگر کسى که به این شناخت رسیده باشـد             

انکار و استبعاد درك شب قدر براى عاملین عابد، و ایجاد شوق براى رسیدن به آن همین مقدار                  

  .بیان کافى است 

  افطارى دادن و خوردن

هاى مهم در این ماه افطارى دادن به روزه داران است که پاداش آن را در سـخنان پیـامبر          از کار 

و مهمتـرین مطلـب در آن اخـالص نیـت و بجـا آوردن               . شنیدى  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

آداب الهى است و این که انگیزه او فقط بدست آوردن رضایت او باشد؛ نه اظهار شرف دنیایى یا                   

و باید در خالص کردن عمـل خـود از ایـن قـصدها              . قلید یا پیروى از عادات مرسوم       آخرتى یا ت  

 و شیطان مطمـئن نـشده و          همت نموده و نیت خود را امتحان کند و از پوششهاى هواى نفس              

در این مورد و در مورد اصل افطار و تعیین مؤ منینى کـه مـى خواهـد دعـوت کنـد، و تعیـین                         

زیـرا  . ى کند، و روش برخورد با میهمانها از خداوند کمک بخواهد غذایى که براى افطار مصرف م     

کیفیت هر کدام از موارد مذکور به نیـت و قـصد وابـسته اسـت ؛ و اهـل بیـدارى راههـاى ورود           

شیطان را در آن دانسته و از انجام اوامر او اجتناب و بدنبال دسـتور مـوالى خـود و خوشـنودى                

 با رسیدن به قبول و پاداشـهاى او رسـتگار شـده و بـه               مالک دین و دنیاى خود حرکت نموده و       

  .باالتر از آرزو و خواسته هاى خود مى رسند
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زیرا . و همینطور باید در خالص کردن نیت براى قبول دعوت افطارى دیگران همت و تالش کند               

گاهى انسان مخلص از قبول کردن دعوت مومنین و حضور در مجلس او و افطار با او بـه انـدازه                     

  . منتفع مى شود که دیگران با عبادتى بسیار طوالنى به این مقدار سود نمى برنداى

بهمین جهت اولیاء با پند گرفتن از عمل آدم و ابلیس ، در پى خالص کردن عمل بودند نه زیاد                    

عبادت چند هزار ساله آن ناپاك رد شد ولى یـک توبـه خالـصانه آدم قبـول شـده و              . کردن آن   

  .زیدن او شدباعث انتخاب و برگ

  امامت جماعت و وعظ

آنچه بطـور اختـصار   . از کارهاى مهم در این ماه براى اهل علم ، امامت جماعت و وعظ مى باشد       

درباره این دو مى توان گفت این است که اگر عالم ، قوى و مجاهد بوده و از کـسانى باشـد کـه                       

ذ شیطان و پوششهاى هواى     مدتى با نفس خود جهاد کرده ، و در طول جهاد راههاى پنهان نفو             

زیرا این دو، مورد اهتمام شـرع       . نفس را پیدا کرده نباید امامت جماعت و وعظ را بکلى رها کند            

زیرا هیچکدام از کارهاى خوب فایده وعظ را نداشته و تمامى اعمال خیـر  . است ؛ بخصوص وعظ   

از عهده ایـن کتـاب      و سخن گفتن بطور مفصل در این مورد و ذکر فواید آن             . نتیجه وعظ است    

  .خارج است 

زیرا آفـات وعـظ و      .  نماید   عالم باید با جدیت در جهت اخالص نیت ، و صدق در اخالص تالش               

بنابراین پس از مراقبت کامـل ،  . امامت نیز خیلى زیاد است و کمتر از فضایل و فواید آن نیست      

ت ، یا هم براى خدا و هم بـراى  و اگر دید برعکس اس  .  دید، اقدام کند     اگر انگیزه خود را خالص      

غیر اوست یا نفهمید که مخلص است یا نه ، بایـد آن را تـرك و بـه تحـصیل صـدق و اخـالص              

و : ((و اگر در بدست آوردن صدق در اخالص راستگو باشد، خداوند به حکـم ایـن آیـه                   . بپردازد
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))) 20.(یت مى کنـیم   کردند، آنان را حتما به راه خویش هدا آنان که در راه ما تالش و کوشش  

  .او را هدایت مى کند

  آزمایش و اخالص در امامت و وعظ

  .براى شناخت نیت خالص در امامت جماعت باید خود را بیازماید

  :مثال

الف خود و میل خود را به امامت مالحظه کرده و بنگرد که آیا بخـاطر دوسـتى مقـام و عـزت                       (

اگر دید در صورتى کـه مـاءمومین او     . نودى او امامت به آن راغب است یا بخاطر امر خدا و خوش          

کم یا کسانى که از امامت او اطالع دارند، کم مى باشند میل او هم به امامـت کمتـر اسـت ؛ یـا        

ببیند رغبت او به امامت اعیان و اشراف و پادشاهان بیش از رغبت او به امامـت دیگـران اسـت ،          

و اگر نفس و شیطانش میل    . ا مخلوط با آن     باید بداند قصدش یا خالص براى جاه و مقام است ی          

میل تو به زیادى ماءمومین بخاطر زیـادى ثـواب و از جهـت تـرویج                : او را آراسته و به او بگویند      

دین و بزرگداشت شعائر خداوند است ، نباید با این وسوسه فریب بخورد؛ مگر زمانى کـه صـدق                   

  .قصد خود را در بدست آوردن ثواب بیشتر، بررسى نماید

ب یا این که فرض کن ، اگر امامت یک یا دو نفر را که به جهات مختلفى بـه رضـایت خداونـد       (

نزدیکتر و پاداش آن ، از امامت انبوهى از مردم بیشتر است را داشته باشى ، آیا رغبت و میل تو                     

شناخت صـدق نیـت در   . در این صورت به این جماعت کم ، بیشتر از جماعت زیاد است ، یا نه        

یج دین و بزرگداشت شعائر از این راه نیز میسر است که فرض کنى این مطلـب ، بـا امامـت                      ترو

 بخصوص زمانى کـه تـو نیـز بـه او اقتـدا              -شخص دیگرى بیش از امامت تو تحقق پیدا مى کند         

 و ببینى آیا رغبت تو به ترویج و بزرگداشت در این صورت ، بـا زمـانى کـه تـو امـام                        -کرده اى   

  .اوت دارد یا نه جماعت بودى ، تف
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و اگر نفس و شیطان باز وسوسه کند که میل تو، به ترویج با امامت خودت باین جهت است که                    

مى خواهى سعادت این عبادت نصیب تو شود، نه دیگران زیرا عابـدین در ایـن عبـادت بـا هـم                      

مسابقه مى دهند، باز هم تا موقعى که صدق نیـت را آزمـایش ننمـوده اى از صـدق ایـن نیـت                        

و امتحان این نیت هم به این ترتیب است که فرض کنى ، اگـر بـه دیگـرى اقتـدا                     . مطمئن نشو 

بـیش از   )) اقتـدا نمـودن     ((کنى و این ترویج و بزرگداشت تحقق پیدا کند، آیـا رغبـت تـو بـه                  

  خواهد بود یا خیر؟)) امامت ((

پوشـیده مانـده و بـا    امر صدق و اخالص باریکتر از مو و بر بسیارى از عاملین مـدتهاى طـوالنى             

  .اتفاق رویدادى ارشاد شده اند

از بعضى از علماى بزرگتر نقل شده است که سى سال در صف اول نماز جماعت حاضر مى شد،                   

بعد از سى سال بخاطر مانعى نتوانست به صف اول برسد و در صف دوم ایستاد و گویا از این که                 

ا بود که فهمید مواظبت او بـر صـف اول           او را در صف دوم مى دیدند، خجالت مى کشید این ج           

  .بهمین جهت تمام نمازهاى این مدت را قضا کرد. همراه با ریا بوده است 

 تاءمل کن کـه چگونـه         به این عالم مجاهد بنگر و در مقام واالى او در تالش و کوشش               ! برادرم  

امامت جماعت  در این مدت طوالنى همیشه در نماز جماعت در صف اول حاضر بود و عهده دار                 

و از این مطلب به عظمت کار و اهتمام         . نشد و آنگاه بخاطر این شبهه نماز سى سال را قضا کرد           

  .زیاد گذشتگان در اخالص و تالش پى ببر

عالوه بر این که وعظ نیز خود آفات بسیار دقیقى دارد و اکثر آن از               . وعظ نیز مانند امامت است      

 بزرگـان نتوانـسته انـد از آن دورى کننـد و بهمـین جهـت                 آفاتى که . آفات زبان بشمار مى آید    

سکوت را اختیار کرده و آن را مطلقا بهتر از سخن دانسته اند؛ با این که سخن قطعا بهتـر از آن                     
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زیرا تمامى خیرات با سخن گفتن بوجود آمده ، و با کالم است که خیـر در میـان مـردم                     . است  

  .جارى مى گردد

  آداب وعظ و آفات زبان

اهد باید تمام مراتب صدق و اخالص را که در مورد امامت گفتیم رعایت نموده ، و عالوه بـر                    مج

آن مواظب آفت سخنان نیز باشد که مبادا دروغى بر خدا بسته یا آنچه که نمى دانـد بگویـد یـا                 

خود ستایى کرده یا کالمى بگوید که در ضمن آن فضیلتى را براى خود ثابت کند یا مردم را در                   

نى بیندازد یا فتنه انگیزى نموده و باعث قتل و تاراج و اسارت و سایر ضـررهایى کـه ممکـن            نادا

 گرچه با ایـن شـکل    -است به مسلمین برسد، بشود؛ یا عقیده اى انحرافى در مردم بوجود آورد              

باشد که مثال شبهات شیطان و جواب آن را بیان کند و شنوندگان از درك جواب عـاجز بـوده و         

 یا در ترسانیدن یا امیدوار کردن آنقدر زیـاده روى کنـد کـه          -تیب گمراه و کافر شوند      به این تر  

شنوندگان ماءیوس یا مغرور شوند؛ یا چیزى بگوید که شنونده غلـو و زیـاده روى کنـد؛ یـا او را               

نسبت به ائمه و پیامبران بدعقیده نماید؛ یا بى احترامى ، بخصوص به خواص ، نموده و در مورد                 

ن بدگویى کرده و به پیامبران و اوصیا و علما تهمت بزند؛ یا با سخت گیرى به بنـدگان                   گذشتگا

و گفتن چیزهایى که مردم نمى توانند انجام دهند، آنان را متنفر و موجب بیزارى مردم از خیـر                   

و شرع ، عبادات ، علوم ، پیامبران و خداى متعال گردد؛ یا با نقل کارهاى فاسقها و اشرار شر بپا              

کند؛ یا بعضى از چاره هاى شرعى ناپسند را به مردم یاد داده یا در منبر بى پرده سخن بگویـد؛                     

بخصوص در جایى که زنان او را دیده و صداى او را مى شنوند؛ یا سخنان زشتى بر زبـان رانـده                      

 زیرا از بعضى از واعظین نقل شده است که چگونگى اسـتبراء را            . یا کارهاى قبیحى را انجام دهد     

بطور عملى و از روى لباس ، بر منبر آموزش مى دادند؛ و از بعضى از آنان نقل شده است که بـا                       
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تمام این موارد از آفات وعظ است کـه البتـه           . فحشهاى زشتى به افراد گناهکار دشنام مى دادند       

  .آفات زیاد دیگرى نیز غیر از آنچه گفتیم دارد

به این آیه   ) کمیل مراتب اخالص و صدق در اخالص        ت(واعظ باید بعد از رعایت تمام موارد فوق         

.)) آیا مردم را به نیکى امر مى کنید در حالى که خودتان را فراموش کـرده ایـد               : ((نیز عمل کند  

او باید اول خود را موعظه نموده و خود را به آن بیاراید، آنگاه با نرمى و مدارا و حکمت ، مـردم                       

  .را موعظه نماید

لى بودند، بیش از آنکه آنان را امیدوار نماید، آنان را ترسانیده و انذار دهـد و   اگر شنوندگان معمو  

اگر در میان آنان کسى باشد که این مطلب براى او ضرر دارد، باید از حضور او در جلـسه وعـظ                      

نقل شـده اسـت کـه وقتـى       ) علیه السالم   (از ذکریا   . جلوگیرى نموده یا حال او را در نظر بگیرد        

. در مجلس وعظ او حاضر مى شد، از آتـش ، عـذاب و انـذار نمـى گفـت                     ) السالم  علیه  (یحیى  

برعکس ، گاهى شنوندگان غرق در گناهان بـوده و بیـان روایـات امیـدوارى بـه خـدا و کـرم و                        

  .بردبارى زیادش ضرر داشته و باعث نابودى آنان مى گردد

ر پى اصالح آنان است نـه زیـان         خالصه واعظ باید مانند پدرى دانا که در تربیت فرزندان خود د           

و نیز وعظى مـؤ  . رساندن به آنان مصالح و منافع آنان را در نظر گرفته و به حال آنان مفید باشد               

ثر و مفید است که همراه با کار و عمل باشد نه سـخن تنهـا، و گـاهى تفـاوت عمـل واعـظ بـا                           

ا و حتى به پیـامبران مـى         باعث جراءت شنونده بر گناهان و بى اعتقاد شدن او به علم              سخنش  

حتى نباید ثوابهـاى زیـادى را کـه در بعـضى از             . گردد؛ بگونه اى که او را از دین خارج مى کند          

روایات براى عمل کوچکى آمده که قبول آن براى عقل سخت مى باشد را بگوید؛ مگر ایـن کـه                    

ویـد تـا کـسى آن را    همراه با آن قدرت خدا را بیان و علت این مقدار ثواب را براى این عمـل بگ        

انکار نماید؛ و بدین ترتیب وعظ او باعث انکار روایات یا انکار اصل ثواب و عقاب نشود؛ بخصوص                  
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در زمان ما که کفار شک و شبهه هاى زیادى ایجاد، و ایرادهاى زیـادى از مـسلمین عـوام مـى                      

  .گیرند، تا آنان را از دین خارج نمایند

بلکه منظور این اسـت کـه بهمـراه ذکـر ایـن گونـه               .  نکنند نمى گوییم اصال این مطالب را بیان      

مثال اگر نقل کند که خداوند متعـال     . موارد، مطالبى بگویند که عقل براحتى بتواند آن را بپذیرد         

به کسى که دو رکعت نماز بگذارد، در مقابل هر حرفى از قرائتش ، قصرى از مرواریـد و زبرجـد                     

به عالم خیـال  : واب ، براى این که آن را بعید نشمارند بگوید     به او مى دهد، همراه با گفتن این ث        

بنگرید که آن را بدون عمل و درخواستى به هر انسانى داده اند و انسان مى تواند با آن در یـک                      

و خداوند متعال همانگونه کـه توانـایى   . ساعت هزار شهر از مروارید را در خیال خود بوجود آورد        

ند همینطور مى تواند آنچه را که در عـالم خیـال اسـت بـه واقعیـات            دارد عالم خیال را ایجاد ک     

همانگونه که در روایات درباره بهشتیان آمده است که آنها هـر چـه را کـه       . خارجى تبدیل نماید  

و این نیست مگر بخاطر نیروى وجود و توانائیشان بـر تبـدیل       . بخواهند مى توانند بوجود بیاورند    

و هیچ بعید نیست که خداوند در عالمهاى آخرت چنین قـدرتى بـه             . شکلها به واقعیات خارجى     

بندگان مؤ منش بدهد، و در همین دنیا نیز خداونـد بـه بعـضى از بنـدگانش چنـین قـدرتى را                       

امام . عنایت کرده است ؛ چنانچه مى بینیم که بعضى از پیامبران و اولیا چنین قدرتى داشته اند                

ه شیر واقعى تبدیل نموده و به او دستور داد کـه آن شـخص   تصویر شیر را ب   ) علیه السالم   (رضا  

) علیـه الـسالم     (و نیز خداوند به همصحبت خـود موسـى          . و این نمونه اى است      . پلید را بخورد  

توانـایى داد کـه     ) علیه الـسالم    (توانایى داد تا عصا را به مار تبدیل نماید؛ و به روح خود عیسى               

توانایى داد که مـاه  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (خود، پیامبر مردگان را زنده کند؛ و به محبوب    

را دو نیم و مردگان را زنده نمایـد و سـنگریزه را بـه سـخن آورد و مریـضان را شـفا دهـد و در                  

بلکه همان قدرتى که در حال حاضر دارى و مى تـوانى در خـواب              . طبیعت دخل و تصرف نماید    
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ى را ایجاد کنى ، اگر این تصاویر باقى مانـده و بعـضى از        یا عالم خیال تصویرهاى بزرگ و بسیار      

. موانع خارجى نیز که در مقابل اوست از بین برود، دقیقا مانند عالم واقعیات خارجى خواهد بود                

و اگر آنچه را که در خواب مى بینى ، همیشگى ، و آنچه را کـه در بیـدارى مـى بینـى ، گـاهى         

آنچه را در خواب مى بینم ، واقعیـات         :  شد و مى گفتى      اوقات باشد، مطلب براى تو برعکس مى      

بنابراین از جهت توانایى و از      . خارجى و آنچه را در بیدارى مى بینم ، چیزهاى خیالى مى باشند            

جهت کرم خداى متعال بعد از اینکه فهمیدیم خداى متعال براحتى مى تواند این کـار را انجـام                  

الوه بر این که مى بینیم چگونه با لطف و کرم خود با کفـار              ع. بدهد، این ثوابها هیچ بعدى ندارد     

رفتار کرده و با وجود کفر و انکار طوالنى و دشمنى آنان ، آنها را از بخششهاى خود بهره منـد و              

و وقتى با آنان اینگونه رفتار      . نعمتهایى به آنان عطا کرده است که واقعا غیر قابل شمارش است             

را شناخته و به او ایمان آورده و از او فرمـانبردارى کـرده انـد، چگونـه                  مى کند، با کسانى که او       

  .رفتار مى کند

وقتى واعظ همراه با بیان ثوابها، عقلهاى آن را بعید ندانسته و وعظ او بـراى دیـن آنـان ضـررى                      

واعظ باید شنوندگان خود را بیمارانى که مبتال به امراض معنوى مختلفـى مـى               . نخواهد داشت   

نسته ، خود را طبیب معالج ، و سخنان و موعظه هاى خود را داروها و معجونهایى بدانـد             باشد دا 

 -بنـابراین الزم اسـت طبیـب در معالجـه بیمارهـا      . که مى خواهد آنـان را بـا آن معالجـه کنـد           

 بطـور کامـل احتیـاط       -بخصوص وقتى که بیماریهاى آنان متفاوت و معالجه آن مـشکل باشـد              

زیرا روح مهتر   . به همین جهت باید بیش از طبیب جسم و تن دقت نماید           . کرده و مواظب باشد   

  .بهمین جهت نابودى آن جاوید و خطر آن بزرگ است . و باالتر از جسم است 

و براى موفقیت در این مطلب مى تواند خود و اعمالش را در روز و شب به نگهبانان معـصومش                    

علـیهم  ( روز یـا شـب در پنـاه کـدامیک از آنـان               ، با در نظر گرفتن این که این       )علیهم السالم   (
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و قبل از وعظ براى این مطلب به درگـاه خداونـد دعـا نمـوده و در                  . است تسلیم نماید  ) السالم  

یارى خواسته و بعد از حمد و ثنـاى الهـى مختـصرى             )) بسم اهللا الرحمن الرحیم     ((آغاز وعظ از    

.  خود را آغاز و جلو اشتباهات خود را بگیرد         آنگاه وعظ . دعا نموده و از شیطان و نفس پناه جوید        

اگر این کارها را انجام داده و در تسلیم امور خـود بـه خداونـد و اولیـایش راسـت بگویـد قطعـا                       

خداوند او را حفظ مى نماید، سخن و وعظ او را مفید و مؤ ثر نموده و آن را نور و حکمـت مـى                         

  .گرداند

 بزرگداشت امور دین بوده و دوستى خداوند متعـال          و باید همت او محکم نمودن عقیده آنان در        

و پیامبران و اولیا را در دلهاى آنان قرار دهد و از نعمتهاى خداوند متعال و بزرگـى او و سـختى                      

آداب و رفتـار شایـسته ، بـا خداونـد متعـال و پیـامبران و                 . خشم و شدت عذابش خیلى بگویـد      

 ترغیب به بى اعتنایى به شکوفه هـا، زیبـایى و            دوستانش را به شنوندگان آموزش داده و آنان را        

از حـاالت مـراقبین و تـرس آنـان و عبـادات و              . آرایش دنیا نموده و آنـان را از آن پرهیـز دهـد            

مراقبتهایشان و اشتیاق آنان به دیدار خداونـد و لطـف زیـاد و کرامتهـاى فـراوان و بخشـشهاى                     

، با نرمى و مدارا و بیانى ساده و به روش           در خالل سخنانش    . بزرگ خداوند به آنان بسیار بگوید     

 پیامبران ، به حقیقت عقاید حقه اشاره ، و با بیانى لطیف و الفاظ معروف دینى که اهلش با آن                       

  *.ماءنوس هستند، این حقایق را به اذهان نزدیک نماید

  شب قدر

 روایـاتى داریـم   .شبى که از هزار ماه بهتر مـى باشـد  . از امور مهم در ماه رمضان شب قدر است       

مبنى بر این که از هزار ماه جهاد بهتر، و از سلطنت هزار ماه بهتر، و عبادت آن بهتـر از عبـادت                 

و خالصه شب شریفى است که روزى بنـدگان ، اجلهـاى آنـان و سـایر امـور               . هزار ماه مى باشد   

ه نص قرآن   شبى که ب  . شبى که قرآن در آن نازل شد      . مردم از خوب و بد در آن مقدر مى گردد         
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فرشتگان در شب قدر فـرود آمـده و در زمـین            : ((در روایات اهل بیت آمده است       . مبارك است   

پخش مى شوند، بر مجالس مؤ منین گذشته ، بر آنان سـالم مـى کننـد و بـراى دعاهـاى آنهـا                    

در این شب دعاى کـسى رد نمـى     ((و  .)) مى گویند، تا آنگاه که سپیده دم طلوع کند        )) آمین  ((

مگر دعاى عاق والدین ، قطع کننده رحم نزدیک ، کسى کـه شـراب بنوشـد و کـسى کـه                 شود  

صلى اهللا علیـه و     (از پیامبر   )) کنز المواقیت   ((ز  ا)) اقبال  ((در  .)) دشمنى مؤ منى در دلش باشد     

نزدیک شدن به تـو     ! خداى من   : موسى عرض کرد  : ((روایت شده است که فرمودند    ) آله و سلم    

خداى من : عرض کرد. نزدیکى من از آن کسى است که شب قدر بیدار شود          : را خواهانم ، فرمود   

است که در شب قدر به فقیرهـا رحـم          رحمت من از آن کسى      : رحمت تو را مى خواهم ، فرمود      

آن براى کسى است که در      : جواز عبور از صراط را خواهانم ، فرمود       ! خداى من   : کند، عرض کرد  

ایـن  : از درختان بهشتى مى خـواهم ، فرمـود        ! خداى من   : شب قدر صدقه اى بدهد، عرض کرد      

و را مـى خـواهم ؛   تـ ! خداى من  : مال کسى است که در شب قدر سبحان اهللا بگوید، عرض کرد           

و از همین کتـاب از      .)) رضایت من از آنکسى است که دو رکعت نماز در شب قدر بخواند            : فرمود

درهـاى آسـمانها در شـب       : ((روایت شده است که فرمودند    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (پیامبر  

تعال در مقابل هر    بنابراین بنده اى در آن نماز نمى خواند، مگر اینکه خداوند م           . قدر باز مى شود   

سجده اى درختى در بهشت براى او مى نویسد که اگر سواره ، صـد سـال در سـایه آن حرکـت            

کند به انتهاى سایه اش نمى رسد؛ و در مقابل هـر رکعـت خانـه اى از در و یـاقوت و زبرجـد و                 

)) فـتن   سبحان اهللا گ  ((مروارید، و در مقابل هر آیه اى تاجى از تاجهاى بهشت ، و در مقابل هر                 

پرنده اى از پرندگان بهشت ، و در مقابل هر نشستن درجه اى از درجـات بهـشت ، و در مقابـل           

هر تشهدى باال خانه اى از بـاال خانـه هـاى بهـشت ، و در مقابـل هـر سـالم دادن ، لباسـى از                            

و آنگاه که سپیده صبح بدمـد، خداونـد از دختـران پـستان              . لباسهاى بهشت براى او مى نویسد     
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ه ماءنوس و کنیزان خوش اخالق و خدمتکارانى جاویدان ، و بهتـرین پرنـدگان ، و بوهـاى       برآمد

خوش ، و نعمتهاى خوب و تحفه ها و هـدایا و خلعتهـا و کرامتهـا، و آنچـه نفـس میـل دارد و                          

  .))دیدگان از آن لذت مى برد به او عنایت مى فرماید، و شما در آن جاوید هستید

  مراتب شب قدر

و شب قدرى که در قـرآن آمـده اسـت ،            . روایات برمى آید که شب قدر مراتبى دارد       از بعضى از    

شب قدرى است که آخرین مراحل مـشیت الهـى در آن صـورت گرفتـه و پـس از آن تغییـر و                        

و نیز از بعضى روایات برمى آید که شب نیمه شعبان و نوزدهم و بیست         . تبدیلى انجام نمى شود   

ن از شبهاى قدر بوده و شـب آخـر برتـرین آنهاسـت کـه شـب                  و یکم و بیست و سوم ماه رمضا       

و بـا احتمـال     . و همین شب است که مقدرات در آن تغییر مى کند          . نامیده مى شود  )) جهنى  ((

و کسى که مـى خواهـد احتیـاط         . قوى شب بیست و هفتم ماه رمضان نیز از شبهاى قدر است             

و چون این قول از لحاظ مـضمون        .  دهد کند باید در تمام این پنج شب اعمال شب قدر را انجام           

  .و سند برتر از دیگر اقوال بود، بهمین جهت سایر اقوال را ذکر نکردیم 

  آمادگى براى این شب و دعا براى توفیق در آن

و ) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم          (سزاوار است کسى که دین و نص روشن قرآن و روایات پیامبر             

ارد، تمام سعى خود را جهت آمادگى براى اعمال این شب بکـار             د) علیهم السالم   (آل معصوم او    

از کارهایى که در طول سال مى تواند انجام دهد، دعا جهت توفیق در این شب مى باشـد            . گیرد

و این که بتواند در این شب ، محبـوبترین و پـسندیده تـرین کارهـا نـزد خـدا را انجـام داده و                          

ار ماه قرار داده ، و اعمال این شب را باین شکل از او قبول          خداوند این شب را براى او بهتر از هز        

نموده و آن را با باالترین درجات براى او ثبت ، و تا روز دیدار او آن را بپرورانـد؛ در ایـن شـب ،                 

نام او در گروه مقربین نوشته ، و شناخت ، محبت ، نزدیکى ، پناه ، رضایت و خیر خود همراه با                     
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ردانیده ، و بگونه اى از او راضى شـود کـه خـشمى بعـد از آن نبـوده ، و                      عافیتش را نصیب او گ    

از او راضى شده ، و او را با آنان در مجلـس             ) علیه السالم   (پیامبر و امامان بخصوص امام زمانش       

، نزد سلطان مقتدر جاى داده و در بـذل تمـام توانـایى بـراى فرمـانبردارى و بدسـت            ))صدق  ((

  .وفق ، و عاقبت او را نزدیکى و رضایتش قرار دهدآوردن رضایتش ، او را م

از کارهایى که مى تواند بوسیله آن تمام سعى خود را در این شب بکار گیرد، این اسـت کـه در                      

مـثال مکـان و لبـاس       . طول سال براى این شب آماده شده و مقـدمات عبـادت را فـراهم نمایـد                

بـراى مناجـات بـا پروردگـار و کلمـات      مناسب و عطر و صدقه اى را تهیه و مضامین لطیفـى را           

و میهمانان مخـصوصى را     . برانگیزنده اى را در خطاب آقایان و نگهبانان و حامیانش انتخاب کند           

  .که مناسب با این شب مى باشند، و چند فقیر را براى صدقه دادن در نظر بگیرد

دعـوت نمـوده و     گمان مى کنم اگر یکى از سالطین دنیا کسى را در روز مخصوص به میهمانى                

شخص بزرگى را دنبال او بفرستد، و آنگونه که خداوند با تو رفتار کرده اسـت او نیـز در دعـوت                      

 که اعیان و اشراف و پادشاهان حـضور  -خود با او مهربانى کرده و در مقابل حضور او در مجلس   

 و وسـیع و      و رعایت آداب آن ، به او وعده اعطاى خلعتهـاى گرانبهـا و امـالك پـرارزش                  -دارند  

فرمانهاى حکومت و سلطنت داده و به او بگوید هـر قـدر در انجـام کارهـاى کمـى کـه در ایـن            

مجلس باید انجام دهد، دقت کند سلطان او را از عطایا و احسان خود بیشتر بهره مند مى کند،                    

از اشتیاق حضور در این مجلس قالب تهـى کـرده و بـراى آمـادگى حـضور در چنـین مجلـسى             

ین مقام واال تمام توان خود را بکار گرفته ، در طول سال این مطلب را فراموش نکرده                  شریف و ا  

، در تمام حاالت با جدیت به آن پرداخته و خود را بـراى چنـین روز بزرگـى آمـاده مـى نمایـد           

و باندازه اى مواظب است و دقت       . بگونه اى که اهل سعى و تالش نمى توانند اینطور عمل کنند           
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و آنگونه که باید و دوست در مقابل دوست انجام مـى  . نسان را شگفت زده مى کند مى کند که ا   

  .دهد ادب را رعایت مى کند

چگونه این دعوت را اجابت مى کنى ؟ سـلطان سـالطین ، خـداى خـدایان و حـاکم                    ! اى عاقل   

آسمانها و زمین تو را به این میهمانى دعـوت نمـوده و بـراى ایـن دعـوت فرشـتگان بزرگـوار و                        

یامبران و رسوالن و بهترین مردم را فرستاده و با جانشینان معصومش آن را تاءکید کرده است                 پ

 و  و آنگاه تو را با فرشتگان دعوت کننده بزرگ داشته است ؛ هر شبى با دعوتهـایى مخـصوص          . 

در مقابل اخالص یک شب تو نعمتهـاى جاویـدى بـه تـو وعـده داده                 . لطفها و کرامتهایى عالى     

. نه چشمى مانند آن دیده و نه گوشى شنیده و نه در دل انسانى خطـور کـرده اسـت                     است که   

نور، زیبایى ، سرور، سلطنت ، دارایى ، و شادمانیى را به تو وعده داده که عقل تو حتى از تـصور                     

نزدیکى ، پناه و شادمانى دیدار خود       . گوشه اى از آن عاجز، و اندیشه ات در آن سرگردان است             

  .وعده داده است که عقل انسانها و فهم علما و اندیشه حکما از درك آن ناتوان است را به تو 

آیا بخاطر آمادگى براى این مجلس ، باندازه اى کـه شایـسته اسـت تـالش نمـوده و از                     ! برادرم  

رستگاران خواهى شد یا با غفلت خـود ایـن فرصـت را از دسـت داده و از جملـه ورشکـستگان                       

ته باش اگر از این کرامت غفلت کـرده و بـا کوتـاهى خـود آن را از بـین                     خواهى بود؟ یقین داش   

ببرى و در روز قیامت آنچه را که دیگران با سعى کامل به آن رسیده انـد ببینـى ، بـه حـسرتى                        

و بهمین جهـت در     . دچار مى شوى که آتش جهنم و عذاب دردناك در مقابل آن کوچک است               

افسوس که جانب خـدا را رعایـت ننمـوده و در       : ((زنى  آن روز با ورشکستگان پشیمان صدا مى        

در حـالى کـه پـشیمانى    )) حق خود ظلم و تفریط نمودم و وعده هاى خـدا را مـسخره نمـودم               

بنـابراین   .سودى نداشته و درهاى توبه و جبران بسته و آثار اعمال و نتایج آن آشکار شده است                

و قبـل  . ها مالمت شوى خود را سرزنش کـن  قبل از این که بخاطر کوتاهى و از بین بردن فرصت  
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چرا کرامت پروردگار جهانیان را کوچک شمردى ؟ خود این مطلـب را در              : از اینکه به تو بگویند    

و خود و سرمایه ات را حسابرسى کن ، قبل از این که به حساب تو رسـیدگى شـده و        . نظر بگیر 

ى کـه اگـر بـاقى مـى مانـد بـه       سـرمایه ا . بجاى کرامت و سلطنت ، به خوارى و پستى برسـى           

سزاوار است وقتى که شب قدر      . باالترین سودهاى تجارت در روزهاى سختى و نیاز مى رسیدى           

نزدیک مى شود شوق او به رسیدن به کرامتهایى که در این شب براى او مهیا شده است افـزون      

 آسمانها و زمـین  گردیده ، کرامت مقام باال و مجلس حضور پروردگار جهانیان و تقدیس خداوند     

، و اعمالى را که با حال و اخالص و حضور و رقت و صفاى او و رضایت موالیش مناسبتر است ،                      

 درود خدا   -براى شبش انتخاب کرده و در این مورد از خداى متعال کمک گرفته و از خلفاى او                  

  . یارى بجوید-بر آنان 

  انتخاب عمل براى این شب ، تفکر و یاد خدا

و اگـر تردیـد پیـدا کـرد، بایـد      . چه عملى مناسبتر است که به همان عمل مى کنـد          اگر فهمید   

بعد از تعیین وقت ذکر، وقت مناسبى را که در آن خواب آلود یا سـیر یـا گرسـنه                . استخاره کند 

نیز باید تمـام سـعى خـود را         . نبوده و موانع دیگرى نیز نداشته باشد، باید براى تفکر معین کند           

 چیزى ، حتى امـور مبـاح ، او را از یـاد خـدا بازنداشـته و در نمازهـا و                   شبش   بکار گیرد که در   

  .مناجاتش به غیر آن حتى مستحبات فکر نکند

زیرا کسى که مثال در نماز به ساختن مسجد و آب کشیدن آن یا صدقه دادن فکـر کنـد غافـل                      

یـد در هنگـام عمـل      و با . حتى در حال ایستادن نماز در یاد اجزاى آن بودن غفلت است             . است  

فقط سعى کند که قلب او از حقیقت کارهایى که انجام مى دهد و ذکرهایى که مى گوید غافـل       

و براى این که براحتى به این مطلب برسد، مى تواند قبل از انجام عمل مختصرى دربـاره    . نباشد

د بایـد آن را  و اگر هنگام قرائـت و ذکـر از آن غافـل شـ    . آن فکر کند و آنگاه عمل را انجام دهد        
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مثال وقتى مى خواهد رو به قبله بایستد، مى تواند اجماال درباره معنـاى رو بـه قبلـه                   . تکرار کند 

و هنگامى که مى خواهد بایستد ابتدا درباره حقیقـت آن کـه همـان ایـستادن              . نمودن بیندیشد 

ـ      ه تـرس و  براى اداى حق بندگى است اندیشیده و فکر کند که ایستادن بـر روى دو پـا اشـاره ب

، حتى قرائـت و ذکرهـاى   ...و بهمین ترتیب   . امید بخاطر پذیرفته شدن عبادت یا عدم آن است          

معناى آن را اجماال در نظـر آورده و آنگـاه          )) بسم اهللا الرحمن الرحیم     ((مثال قبل از گفتن     . نماز

  . را تکرار کندو اگر در اثناى قرائت آیه اى غفلتى براى او پیش آمد باید آن آیه. آن را بگوید

  توسل به نگهبان این شب

بر چنین عمل کننده اى الزم است در اول شب خیلـى بـه نگهبـان آن شـب کـه از معـصومین                  

و در ایـن هنگـام توفیـق در         . است ، توسل جسته و او را شفیع خود قرار دهـد           ) علیهم السالم   (

 الفاظى که بـراى درخواسـت       اعمال و احوال را که به آن احتیاج دارد ذکر نموده و تالش کند با              

ترحم و شفاعت مى گویند، رحمت و رقت را جلـب کـرده و مهربـانى و کرامـت را برانگیختـه و                      

و با دست آنان عقل و نفس و قلب و صـفات و اعمـال و                . ابرهاى جود و کرم و بخشش را بباراند       

اشـد کـارى    تمام وجودش را به موالیش تفویض و واگذار نموده ؛ و در طول شب نیـز مواظـب ب                  

مخالف با تفویض ، انجام ندهد؛ و اگر بتواند حتى تفویض خود را نیز واگذار کند، قطعـا رسـتگار              

  .شده است 

 اشـتباه کـرده ، آن    ولى خیلى اتفاق مى افتد که انسان مراقب نبودن و بى مباالتى را با تفویض          

ا زمانى که با علـوم الهـى بخـوبى     بنابراین ت . پلید او را فریب داده و با نادانى او را هالك مى کند            

نفهمیده که به تفویض رسیده است ، نباید مطمئن شود و براى اطمینان باید ببیند کـه حـال و            

زیرا یکـى از عالمـات صـحت        . مرادش در آنچه که تفویض نموده با یکدیگر موافق هستند یا نه             

  ال ، امورى را که بنده به تفویض قبول آن ، و یکى از عالمات قبول نیز آن است که خداوند متع
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  .او تفویض نموده است ، بخوبى و باالتر از آرزوى بنده سرپرستى کند

  روشى براى ایجاد رقت قلب

از کارهایى که باعث برانگیختن رقت و بوجود آمدن گریه و ترسى که از جهت بزرگـى خداسـت           

 خـاك بـر سـر، بـه     مى شود، مى توان از بستن دست به گردن ، پوشیدن لباس مویین ، ریختن 

خاك افتادن ، گذاشتن صورت بر خاك ، گذاشتن سر بر دیوار، راه رفتن و ایستادن ، فریاد زدن                   

و ساکت شدن ، در خاك غلت خوردن ، و خود را در روز قیامت فرض کـردن و آنگـاه بـا آنچـه                         

سـت  و سپس به سـمت را . درباره مالمت مجرمین وارد شده است ، خود را مالمت کردن نام برد 

و شکل و لباس آنها فکر کند، آنگـاه بـه          )) اصحاب یمین   ((خود نگاه کرده و درباره وضع و حال         

فـرض نمـوده و روى سـیاه ، چـشم     )) اصحاب شـمال  ((سمت چپ نگاه کرده و خود را یکى از          

کبود، دستان بسته آنها، همنـشینى آنـان بـا شـیاطین ، پوشـیدن لباسـهاى مـسى گداختـه و                      

حضور تمامى فرشتگان عذاب را در حـالى کـه منتظـر فرمـان پروردگارشـان           لباسهاى آتشین و    

او را بگیرید، در غل و زنجیر کشیده آنگاه بـه           : ((آنگاه از صدور این خطاب      . هستند در نظر آورد   

  .حذر کند.)) آنگاه با زنجیرى که طولش هفتاد زراع است در کشید. دوزخ افکنید

رحمـت  ! اى یـاور کـسانى کـه یـارى مـى خواهنـد            ! نـان   اى مهربانترین مهربا  : سپس صدا بزند  

گسترده ات کجاست ؟ کجاست عطایاى فراوانت ؟ کجاست فضل بزرگت ؟ کجاست منت زیادت            

آنگاه گریه کرده و بردبارى و کرم بزرگ و فضل و احسان قدیم و ! ؟ کرم تو کجاست ؟ اى کریم     

 شیطان پلید سراغ او آمده و بخواهـد      اگر در این حال   . عفو و آمرزش عمومى او را در خاطر آورد        

تـو بـا ایـن گناهـان و عیـوب اهـل             : او را از رحمت پروردگارش ماءیوس گردانیده و به او بگوید          

رحمت خود را براى متقـین نوشـته ام         : ((رحمت خدا و نگاه لطف او نیستى ؛ زیرا فرموده است            

اب او را نگفتـه و در جـواب او بـا    حتـى جـو  . و تو باتقوا نیستى ، نباید سخن او را قبول کنـد  .)) 
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از کرم تو دور اسـت کـه از   : ((خداى خود مناجات نموده و بیشتر اظهار امیدوارى نموده و بگوید  

مانند من که محتاج عفو و کرم تو بوده و با اولیائت به درگاهت توسل جسته ام روى گردانـده و                     

  .))نمایى بر چشم گریان و قلب خاشع و بدن خوار و متواضع من ترحم ن

آنگاه امیدوارى خود را بیشتر و آرزوهاى خـود را گـسترده کـرده و هـر مقـام عـالیى را کـه در                         

: شناخت و محبت ، نزدیکى و منزلت ، و عمل و تقوى ، تصور مى شود، خواسته و بـسیار گویـد                

اى ! اى کسى که هر چه بخواهد انجام مى دهد ولى دیگران نمى توانند این کار را انجام دهند                 ((

اى کسى  ! کسى که هیچکدام از عطایاى بزرگ و کرامتهاى بزرگ و زیبا در نظر او بزرگ نیست                 

  .))که احسان ، چیزى از او کم نکرده و محروم نمودن چیزى بر دارایى او اضافه نمى کند

اگر من سزاوار چیزهایى که از تو درخواست        ! خداى من   : ((آنگاه براى تاءکید این سخنان بگوید     

شناختى که به من بخـشیدى  ! خداى من .  نیستم کرم تو شایسته آن و بیش از آن است  نمودم

حکم مى کند که چیزهاى بزرگ از تو بخواهم ؛ زیرا آنچه کـه بـه اولیایـت بخـشیدى ، بخـاطر                       

شایستگى آنان نبود، مگر این که از فضلت این شایستگى را به آنان بخشیدى ، زیرا خبر جـز از                    

نابراین ، آن شایستگى را که از فضلت به آنان عنایت فرمودى به من نیز عطـا          ب. جانب تو نیست    

  .فرما؛ با شایسته اجابت آنچه از تو خواستم گردم 

غیر از من کسانى را براى عذاب کردن مى یابى ؛ از قبیل دشمنان اولیایت و ستیزه                 ! خداى من   

آیـا بـا ایـن      . که به من اعطا نماید    ولى من کسى را غیر از تو نمى یابم          . گران با حضرت جاللت     

تو به عـذاب و منـع مـن از رحمـت خـود احتیـاجى                ! وجود باز هم از کرم تو بى بهره مى مانم           

  .ندارى ولى من نیازمند عفو و کرم تو مى باشم 

تو کسى هستى که از علمت سؤ ال نمى شوى ، و در قلمرو تـو کـسى بـا تـو نـزاع                        ! خداى من   

تو تواناى بخشنده اى که توانایى تو حد، و بخـشش  . و اعتراض نمى کند   نکرده ، و کسى به کار ت      
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پس من را با قدرتت شایسته گردان و با بخششت بر من بـبخش ، اى بخـشنده                  . تو پایانى ندارد  

  !ترین بخشندگان 

دشمن تو و دشمن من آمده است تا مـرا از دعـاى تـو محـروم نمـوده و از رحمـت         ! خداى من   

ولى با فضل تو به سخنان او پشت کـرده و بـا دسـتورات او مخالفـت                  . ایدگسترده ات محروم نم   

! خداى من . پس مرا در مقابل او با صادق گردانیدن امید و آرزویم به خودت ، یارى فرما          . کردم  

با شناخت کمى که نسبت به مقدار بخشش و کرم و غنا و قدرت تو دارم ، یقین ندارم که کسى                     

فضل خود محروم نمایى حتى کفار را، مگر دشمنان اولیایت کـه آنـان را               از بندگانت را از عفو و       

و عقیده من درباره عذاب کفارى که چنین نباشـند، فقـط بخـاطر              . مورد ظلم و اذیت قرار دادند     

تعبد به آنچه در کتاب تو آمده و فرمایش پیامبرت مى باشد که به کفار وعـده مجـازات دادى و                 

 الزم نمـى بینـد کـه ذره اى      -عطاى آن ، بر من منت گذاشـتى          همان چیزى که با ا     -عقل من   

و بحکم عقل ، وفا نکـردن  . آنان را عذاب کرده و به وعده هایت در مورد عذاب آنان عمل نمایى          

به وعده عذاب را، نقصى در صفات پاکت نمى دانم و در مورد هیچ چیز از عـذاب یقـین نـدارم ،        

اینگونه درباره کفار و منکرین مى اندیشم ، پس عقیده          ! ن  خداى م . مگر اینکه از باب تعبد باشد     

من درباره کسى که به تو ایمان آورده چه خواهد بود؟ کسى که دوستت دارد از تو فرمانبردارى                  

نموده ، آرزوى فضل تو را داشته ، خواستار نزدیکى به تو، و از کرم تـو امیـدوار مطالـب مهـم و                        

  .از دستورات تو سرپیچى کرده باشدبزرگ است ؛ گرچه گناهکار بوده و 

خداى . از بنده گناه و از آقا گذشت و کرم است ؛ بخصوص اگر خیلى باگذشت باشد               ! خداى من   

این حکم عقلى که عرض کردم در اوقات معمولى است ولى ایـن اوقـات خـاص کـه آن را                     ! من  

 را بـه گذشـت و   براى کرم خود ایجاد، با آن بـر بنـدگانت منـت گذاشـته ، بنـدگان گناهکـارت        

آمرزش خود، و درخواست کنندگان را به اجابت و عطا فراخوانده و درهاى کرم و بخـشش خـود     
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را در آن گشوده ، عقلهاى ما بجز عقل و کرم و تبـدیل گناهـان بـه خوبیهـا و اجابـت دعاهـا و                          

رم و این گمان ما به تـو و کـ         . اعطاى درخواستها و کرامتهاى بزرگ ، متوقع چیز دیگرى نیست           

تو مى باشد؛ و خود بهتر مى دانى که پیامبرت براى ما بیان نموده است که با کسى کـه بـه تـو                   

  .))خوش گمان باشد چه رفتارى دارى 

  سایر اعمال شب قدر

خوانـده  )) قل هو اهللا احـد (( نمازى در شب قدر وارد شده که در آن یک بار حمد و هفت بار                1(

گفته مى شـود و سـپس       )) استغفر اهللا و اتوب الیه      ((ار ذکر   مى شود و بعد از پایان نماز هفتاد ب        

  .حوائج از خدا خواسته مى شود

.  صد رکعت نماز و خواندن دعاهایى که در بین آن وارد شده از مهمتـرین امـور مهـم اسـت                  2(

در ایـن ادعیـه   . زیرا مضامین آن برآمده از سینه امامان دین مى باشد که عالمان به خدا هستند             

دانـشهایى از  . انبهایى است که بجز پیامبران و جانشینان آنان کسى از آن آگـاه نیـست           علوم گر 

قبیل علم به خدا و صفات جمـال و جـالل و نامهـاى نیـک و مراتـب فـضل و حکمـت عـدل و                    

  .مقتضاى کار و ادب مناجات با خداوند متعال 

و اگر بتواند از آنچه     . بخواندالزم است در خالل خواندن این ادعیه زنده دل بوده و با توجه آن را                

زیـرا  . مى گوید، تاءثیر پذیرفته و این مطلب را نیز در دعایش بخواهد، باید به او تبریـک گفـت                 

اگر این ادعیه ثواب و پاداشى از جانب خدا نداشته و فقط مضامین آن در انـسان مـؤ ثـر باشـد،                

ه رسد به این که خداونـد بـراى   چ. عاقل باید روح و جان خود را براى بدست آوردن آن فدا کند     

هر حکم و حتى هر حرفى از آن جواب و نورى آمـاده نمـوده اسـت کـه جهانیـان نمـى تواننـد                       

  .قیمتى بر آن بگذارند

  و اگر این. ى که مى گوید تاءمل نموده و آن را درك کندـاره معنى کلماتـد دربـهمچنین بای
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ن دعاهـا بـر مـصیبت خـود و مجـازات خـدا               مقدار نیز نمى تواند بهتر است به جاى خواندن ای         

)) انا هللا و انا الیه راجعون ، چه مصیبت و چه مجازات بزرگـى          : ((بخاطر آن ، گریه کرده و بگوید      

دعاى آنان در نزد خداوند باال رفتـه و کـالم         : ((درباره اهل آخرت ، در حدیث قدسى آمده است          

پروردگـار بانـدازه اى دوسـت    ... ى گردنـد فرشتگان به واسطه آنان خوشحال م  . آنان را مى شنود   

  .))دارد دعاى آنان را بشنود که مادرى فرزند را

آیا دوست دارى   . در مورد دعایى که بدون حضور قلب مى خوانى ، انصاف بده             ! بنابراین اى فقیر  

، در حالى که خدا مى بیند که زبانت او را خوانده و دلت با دنیا سـخن مـى گویـد، دعایـت بـه                          

دنیایى که درباره آن آمده است که دشمن خدا و دوستان اوست و مى خواهـد بـا   !  برسد خداوند

آیا عاقل مى تواند مـصیبتى بزرگتـر از         . شکوفه هاى این دنیاى فانى ، تو را از خداوند دور نماید           

  .این را تصور کند

شه او بـا   خواندن دعاى گشودن قرآن و قرآن را روى سر گذاشتن ؛ باین نیت که عقل و اندیـ         3(

و . این عمل تقویت شده و با دانشهاى قرآن کامل شود و نور عقل با نـور قـرآن ضـمیمه گـردد                     

  .سایر نیتهایى که مناسب با این عمل است 

  .با بعضى از زیارتهایى که وارد شده است ) علیه السالم ( زیارت امام حسین 4(

  . خواندن سوره روم ، عنکبوت و دخان در شب بیست و سوم 5(

 دعـایى کـه سـید از بعـضى از              خواندن دعاهایى که در این شبها وارد شده است ؛ بخصوص             6(

اللهم ان کان الشک فى ان لیلـۀ القـدر فیهـا او    : کتابهاى کهن نقل نموده و اول آن چنین است        

اگر در ایـن کـه      ! فیما تقدمها واقع فانه فیک و فى وحدانیتک و تزکیتک االعمال زائل ؛ خداوندا             

در، امشب یا شبهاى پیش از آن است ، شکى هست ، ولى در مورد یکتایى تو و ایـن کـه                      شب ق 
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و اگـر توانـست معنـى از بـین رفـتن شـک در خـدا و          . اعمال را پاکیزه مى نمایى شکى نیست        

  .یکتایى او را بفهمد، همین پاداش براى عبادت آن شب براى او کافى خواهد بود

یـا باطنـا فـى    ((روایت نمـوده و اول آن       ) علیه السالم   (اد   دعاى کوچکى که سید از امام سج       7(

علـیهم  (دعایى که در یکتا دانستن خداوند کامل مى باشد و اگر وجود ائمه              . مى باشد )) ظهوره  

هیچ نفعى نداشت ، مگر همین که با این گونه دعاها پرده از یکتایى خـدا برداشـته ، و                    ) السالم  

و . الزم بود مؤ من تمام وجودش را فداى این عمل آنـان نمایـد             ما را از این مطلب آگاه نمودند،        

حتى فدا کردن تمام وجود خود را ناچیز شمرده و خود را نـاتوان از اداى شـکر نعمتهـاى آنـان                      

  .ببیند

ساعتى از شب را مخـصوص مراقبـت قـرار داده ، و در آن سـاعت علـم پروردگـارش را بـه                        ) 8(

 او، فضل و بخشش و کرم او را در نظر گرفته و سـپس بـا                 بدحالى او و قدرتش را بر نجات دادن       

  .امیدوارى ، بر در بخشش و کرم او چشم دوخته و در انتظار رحمت و بخشش او باشد

  بستن وسوسه هاى شیطان

اگر مراقب به آنچه گفتیم عمل کرد که خوشا بحالش ، و اگـر عمـل نکـرد مبـادا شـیطان او را                        

 که شایسته توست عمل را انجام نمى دهى ، بنابراین ، این کار              آنگونه! تو: وسوسه کرده و بگوید   

زیرا اگر بـه ایـن نـداى شـیطان          . اندك نیز فایده اى نداشته و نبودش بهتر از وجودش مى باشد           

ولـى اگـر همـان      . گوش دهد او را از سایر اعمال نیز باز داشته و او را با غفلت هالك مى نمایـد                  

د گرچه عمل کمى نیز باشد، ممکن است نور ایـن عمـل کـم ،        عمل را که قصد دارد، انجام بده      

نور دیگرى را براى عمل بوجود آورده و او را موفق به انجام عمـل دیگـرى گردانـده و آنگـاه در                       

  .تمام اعمال موفق باشد

  خالصه شیطان هیچ قصدى ندارد، مگر این که انسان را از خدمت نمودن و عبادت موالیش باز
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 از او فرمانبردارى نماید در دل او تاریکیى بوجود مى آید که سبب قطـع یـارى    دارد بنابراین اگر  

او گردیده و موجب مى شود تا عبادت دیگرى را نیز ترك کند تا جایى که یارى خداونـد کـامال           

مگـر ایـن کـه عنایـت خـدا شـامل حـالش شـده و از         . قطع شده و به هالکت جاوید دچار شود     

د، دلش با مخالفت با او روشن شده و آنگـاه بـه توفیـق کـاملى                 فرمانبردارى شیطان دست بردار   

  .برسد

سالک نباید هیچ عمل خیرى را اگر چه بسیار کوچک باشد، کم شمرده و بخاطر کـم بـودن آن                    

و هیچ عمل خیرى را نیز نبایـد بـزرگ بینـد، چـون گرفتـار                . را ترك نماید که زیان خواهد دید      

را انجام بدهد بمقدارى که مـى توانـد آن را انجـام داده و    نیز اگر نمى تواند آن . عجب مى گردد 

زیرا بنده هر عملى را کـه انجـام بدهـد و آن را    . بعد از انجام ، آن را در مقابل خدا کوچک ببیند       

کوچک بداند، خداوند آن را بزرگ دانسته و شاید همین مطلب باعث شود که خداوند متعال آن                 

چون اگر خداونـد    . ول شد کمى آن اهمیتى نخواهد داشت        و هنگامى که عملى قب    . را قبول کند  

و اگـر آن را  . عملى را از بنده اش قبول نماید، گرچه کم باشد، پاداش زیـادى بـه او خواهـد داد                 

زیـرا خداونـد عمـل کـم آدم را          . قبول نکند، فایده اى براى او نخواهد داشت ؛ گرچه زیاد باشـد            

  .قبول و اعمال زیاد ابلیس را رد نمود

زیـرا ایـن عجـب      .  باشد   گرچه عبادت جن و انس      . نابراین بنده نباید هیچ عملى را بزرگ ببیند       ب

بلکه نور آن را به تاریکى تبدیل مـى        . است و عجب انسان به عملش ، ثواب آن را از بین مى برد             

و نیز نباید عمل کم را کوچک بداند؛ زیرا ممکن است قبول شده و تبدیل به عمل بزرگـى                   . کند

  .شود

  تفاوت قضاوت در مورد عمل خود و دیگران

  آنچه درباره دقت در مراتب اخالص و صدق در آن گفتیم فقط در مورد عمل خود انسان است
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تا از خود قانع نشود مگر به خالص صادقانه و غیر خالص را مانند معدوم بداند بلکـه آن را گنـاه                      

زیـرا  .  ، مانند معدوم یا گناه به حـساب آورد به شمار آورده ولى نباید اینگونه اعمال را از دیگران      

اگر اعمال دیگران را بخواهد اینگونه بداند، نه تنها فایده اى نداشـته بلکـه باعـث تـرك عمـل و                      

  .بستن درِ صالح و خیر مى گردد

بلکه باید بـا بنـدگان خـدا بـه مـالك ظـاهر              . بنابراین نباید با این مالك با دیگران برخورد کند        

ى باالتر، با ترازوى فضل خداوند، برخورد نموده ، و گمان کند که اعمال ناقص و                عملشان ، و حت   

و امیدوار باشد که از فـضل خـدا و قبـول او    . مخلوط مردم بهتر بوده و مورد قبول خداوند است   

و بعید نـشمرد کـه خداونـد دعـاى          . محروم نمى شوند، گرچه اعمال آنها ناقص و ناخالص باشد         

 -گرچه این دعا جز جنبانیدن زبان چیزى نباشـد          . اطر شکل دعا قبول کند    بندگانش را فقط بخ   

و مبادا انسان کسى را از رحمت خدا مـاءیوس نمـوده یـا      . و با عفو عالى خود با آنان معامله کند        

شـاید اگـر همـین شـکل        . باعث شود اعمال را بجا نیاورد؛ گرچه عمل او مخلوط با تیرگى باشد            

 با بعضى از عنایات الهى همراه باشد و باعث ایجاد روح و حقیقتـى        عمل ترك نشود گاهى اوقات    

در آن عمل شود و در روشن شدن قلب مؤ ثر باشد؛ بگونه اى که بکلى عمـل او عـوض شـود و                        

و خالصه  . بیشتر و یا همه اعمال او با حضور قلب بوده و آنگاه همراه با رستگاران ، رستگار گردد                 

گمـان نمـى کـنم خداونـد او را رد نمـوده و او را                )) یـا اهللا    : ((اگر فردى لوطى در مستى بگوید     

  *.اجابت نکند

  دعایى در شب بیست و هفتم

در شب بیست و هفـتم مـاه رمـضان شـنیدم پـدرم              : از زید بن على روایت شده است که گفت          

اللهـم ارزقنـى التجـافى عـن دار الغـرور و            : از اول شب تا آخر آن عرض مى کرد        ) علیه السالم   (

النابه الى دار الخلود، و االستعداد للموت ، قبل حلول الفـوت ؛ خداونـد آرام نگـرفتن در سـراى                     ا
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اگـر  . فریب ، بازگشت به سراى جاوید، و آمادگى براى مرگ را قبـل از آمـدن آن نـصیبم فرمـا                    

  .بتوانى معنى این دعا را تصور کنى ، این دعا را بسیار خواهى خواند

  اتوضیح سراى فریب بودن دنی

صلى اهللا علیه و    (آنچه قرآن کریم ، روایات آل محمد        : در توضیح معناى این دعا مى توان گفت         

و مکاشفات اهل یقین بر آن گواهى مى دهد این است که دنیا سراى فریب بـوده و                  ) آله و سلم    

بلکه صفات موجودات این عالم کـه دیـده یـا           . آنچه در آن است آنگونه نیست که دیده مى شود         

 مى گردد، نظیر منظره اى است که از سراب دیده مى شود؛ و ماهیت آن آنگونه که دیده                     حس  

و اگر قبول ایـن مطلـب بـراى       . مى شود نیست ؛ و به همین جهت آن را سراى فریب نامیده اند             

کسى سخت باشد باید از خود بپرسد که آیا خطاى حـس را قبـول دارى ؟ و در صـورت قبـول                       

پرسد چه فرقى بین خطاى حس و عدم خطاى حس وجـود دارد و              کردن خطاى حس از خود ب     

ممکن اسـت در جـایى کـه فکـر مـى            : در صورتى که بین آنها فرقى وجود نداشت باید بگوییم           

و وقتى امکان خطـا در تمـامى حـواس ثابـت شـد،              . کنیم حس خطا نداشته ، خطا داشته باشد       

تعدادى از ایـن    . کند ثابت مى گردد   وقوع خطاى حواس با روایاتى که به این مطلب تصریح مى            

تعدادى از آنهـا  . روایات دل بر سخن گفتن جمادات هستند در حالى که حس آن را منکر است        

درباره حالتهاى قبر که عبارتند از ایستادن ، فریاد زدن ، آتش ، سخن گفتن ، باغ و نعمتهاسـت       

فرشتگان و دخل و تصرف آنها در       و تعدادى ، دال بر وجود       . که باز هم حس آن را انکار مى کند        

و تعدادى داللت مى کنند بر این که روزى تمام مخلوقـاتى کـه در ایـن عـالم         . این عالم هستند  

و تمامى این روایات دال بر وجـود  . است ، از قبیل جماد و نبات و حیوان از عالم ملکوت مى آید    

  .چیزهاى زیاد و عوالم بسیارى هستند که حس آن را انکار مى کند

بهر صورت این عالم سراى فریب نامیده مى شود چون با شـکلهایى کـه حقیقتـى نداشـته و بـا                 
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ذاتیـات آن ماننـد اعـراض و واقعیتهـاى          . حقایقى که شکلى ندارد اهل خود را فریب مـى دهـد           

چیزهایى که در آن ثابت دیده مى شـوند در واقـع غیـر ثابـت و                 . خارجى آن مانند سراب است      

نیا درباره حقیقتهاى آن مى گویند و اوصافى کـه بـراى آن ذکـر مـى کننـد      چیزهایى که اهل د  

و هر چیزى که به اقتضاى این عالم بوجود مى آید در غیر ایـن عـالم حکـم بـه                   . واقعیتى ندارند 

و مؤ منى   . و هر چه در آن است فریب ، توهم و خیال است             . محال بودن واقعیت آن مى نمایند     

 برداشته شد، ماهیت اشیاء همانگونه که هست براى او جلوه گـر   که حجاب ناسوت از دیدگانش      

و )) تجافى عـن دار الغـرور؛ آرام نگـرفتن در سـراى فریـب           ((و از بین رفتن حجاب      . خواهد شد 

  .نامیده مى شود)) انابه الى دار الخلود؛ بازگشت به سراى جاوید((آشکار شدن حقایق 

   اوقاتىترجیح جانب امیدوارى بر ناامیدى در چنین

در چنین اوقاتى که خداوند در آن بـیش از سـایر اوقـات درهـاى رحمـت خـود را بـاز نمـوده ،          

بندگان را تشویق به ذکر، عبادت و دعاى خود نموده و الطاف خاص خود را براى آنـان تـضمین              

نموده است بنده مراقب باید جهت امیدوارى را بیشتر در نظر گرفته و دسـتهاى آرزوى خـود را                   

ولـى شـیطان در ایـن اوقـات اصـرار در            . رف کرم خداوند و بخششهاى فراوان او دراز کنـد         به ط 

  .ترجیح جهت ترس و ناامیدى دارد تا بدین وسیله مانع عمل بندگان گردد

  پایان دادن شب قدر

 این شبها را با توسل به حامیان معصوم         -آنگاه همانطور که بارها در مورد شبهاى شریف گفتیم          

سپردن عمل به آنان ، عرضه آن به خداوند با دستهاى آنان ، تـضرع بـه درگـاه          ) م  علیهم السال (

آنان براى اصالح عمل و براى این که آنان به درگاه خداوند تضرع نموده تا او این عمل را قبـول                     

 ایـن شـب را بـه پایـان     -و آن را به عمل صالح تبدیل نموده و آن را پرورش دهـد، خـتم کنـد      

  .برساند
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  شرافت شب و روزتالزم 

در روایات آمده است که شرافت شب و روز مالزم یکدیگر هستند، بـه ایـن معنـى کـه اگـر روز                   

شریف شد، شرافت آن به شبش نیز سرایت مى کند و هنگامى که شب شریف شد، شرافتش به                  

بنابراین مراقبت از روزهاى این شـبها بـا اخـالص در عبـادت الزم               . روز آن نیز سرایت مى نماید     

  .است ؛ همانگونه که در شبها الزم مى باشد

  اعمال شب آخر ماه رمضان: فصل یازدهم 

  :اعمال مهمى در این شب براى اهل بیدارى وجود دارد از قبیل 

  عملى براى قبول شدن اعمال ماه رمضان

قـدس  (عمل شریفى که سـید  :  براى قبول شدن اعمال ماه رمضان این عمل وارد شده است  1(

از پیـامبر   )) حـسنى   ((از کتـاب    )) جعفر بن محمـد الدوریـستى       ((از  )) اقبال  ((ا در   آن ر ) سره  

کـسى کـه در شـب آخـر مـاه           : ((روایت کرده است کـه فرمودنـد      ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

رمضان ده رکعت نماز بجا آورد؛ در هر رکعت یک بار فاتحۀ الکتـاب و ده بـار قـل هـو اهللا احـد                       

سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اکبر و           :  رکوع خود ده بار بگوید     بخواند و در سجده و    

در هر دو رکعت یک بار تشهد خوانده و سپس سالم بدهد؛ و در پایـان ده رکعـت نمـاز بعـد از                        

بگوید و هنگامى که از استغفار فـارغ شـد سـجده کنـد و در     )) استغفر اهللا  ((سالم دادن صد بار     

 یا حى یا قیوم یا ذوالجالل و االکرام یا رحمن الدنیا و االخره و رحیمهمـا، یـا الـه                     :سجده بگوید 

االولین و االخرین اغفر لنا ذنوبنا، و تقبل منا صلواتنا، و صیامنا و قیامنا قسم به کـسى کـه مـرا                      

بحق به پیامبرى برانگیخت ، جبرئیل بنقل از اسرافیل و او از پروردگار متعال بـه مـن خبـر داد                     

او سرش را از سجده برنمى دارد مگر این کـه خداونـد او را آمرزیـده ، مـاه رمـضان را از او               : که  

 مى گذرد، گرچه هفتاد گناه انجام داده باشـد کـه هـر کـدام از آنـان                     قبول نموده و از گناهش      
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ن بزرگتر از گناهان بندگان باشد؛ و از تمام اهالى منطقه اى که در آن است قبول مى کند تا ایـ                    

این هدیه ، مخصوص من و مردان و زنان امتم مى باشـد و خداونـد متعـال آن را بـه                 : که فرمود 

  .))هیچکدام از پیامبران و مردم قبل از من نداده است 

مؤ منى که در پى اصالح مردم بوده و بهره اى از رحمت خداوندى دارد، باید این نماز را بخـاطر           

عـالمى کـه در طـول مـاه بـراى هـدایت مـردم و        . بخواندخیر زیادى که براى بندگان خدا دارد     

اصالح اعمال آنان در جایگاه وعظ نشسته بود چگونه مى تواند نسبت به ایـن عمـل جزئـى کـه                     

حتى باندازه یک جلسه وعظ نیز زحمت ندارد بى تفاوت باشد در حالى که بخوبى مى دانـد کـه                

ضور پیدا مى کنند سودمند نیست ؛       موعظه هاى او براى تمامى کسانى که در مجلس وعظ او ح           

و نیـز   . چه رسد به اهل منطقه اش که ممکن است گاهى جمعیت آن به چند میلیون نفر برسد                

فایده وعظ براى آنان یک دهم فایده آمرزش و قبول تمامى اعمال این ماه کـه در روایـت آمـده              

  .نیست 

روایات تـسامح   (( با تمسک به     :در جواب او باید گفت      . اگر کسى بگوید که روایت قطعى نیست        

این روایات را ماننـد     )) روایات تسامح   ((فرض کن   : و اگر باز بگوید   . این مشکل حل مى گردد    )) 

روایات قطعى گردانید، ولى از کجا یقین کنیم که این عمل قبول مى گردد تا به فایـده مـذکور                    

جود است ؛ در حالى که ایـن  این اشکال در وعظ نیز مو: یقین پیدا کنیم ؟ در جواب مى گوییم    

زیرا اصالح نیت در وعظ از چند جهـت مـشکلتر از            . مشکل در این عمل کمتر از وعظ مى باشد        

که واضحترین آن همین است که وعظ مناسـب بـا دوسـتى مقـام       . اصالح نیت در عبادت است      

ل است ؛ همچنین وعظ فقط در میان جمعیت کثیرى از مردم امکان پذیر است که موجب مشک           

  .شدن اصالح نیت مى گردد

  در این شب) علیه السالم (عملى از امام زین العابدین 
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در ) علیـه الـسالم     ( از کارهاى مهم مطالعه مطالب و کارهایى است که از امام زین العابـدین                2(

آنگـاه ببینـد کـه    . این شب نقل شده و اندیشیدن در مقام ، عبادت ، تالش زیاد و عمل اوسـت              

  .دحالى ، مقام پست و کوتاهى در عبادت پروردگارش ، چه باید بکندخود با این ب

و او  ) ره  (در کتاب اقبال از شیخ ابى محمد هارون بن موسى التلعکبرى            )) قدس سره   ((سید ما   

شـنیدم کـه مـى      ) علیـه الـسالم     (از امام صادق    : از محمد بن عجالن نقل کرده است که گفت          

هیچ غالم و کنیـزى را  ) علیه السالم ( آمد على بن الحسین هنگامى که ماه رمضان مى    : ((فرمود

نمى زند و اگر گناهى از آنان سر مى زد، آنان را مجازات نمى کرد و فقط پیش خود در کاغذى                      

مى نوشت فالن کنیز روزى چنین و چنان کرد و تاءدیب آنان را تا آخرین شب ماه رمـضان بـه                     

آنگـاه نوشـته   . مى طلبید و گرد خود جمـع مـى کـرد     تاءخیر مى انداخت و در این شب آنان را          

چنین و چنان کردى و تو را تاءدیـب نکـردم آیـا ایـن               ! فالنى  : خود را آشکار کرده و مى فرمود      

. تـا از تمـامى آنهـا اقـرار مـى گرفـت        ! بله فرزند رسول خدا   : مطلب را بخاطر دارى ؟ مى گفت        

! علـى بـن الحـسین    :  صـداى بلنـد بگوییـد    با: سپس در وسط آنان ایستاده و به آنان مى فرمود         

و او . پروردگارت تمام اعمال تو را ثبت نموده است ؛ همانگونه که تو تمام کارهاى ما را نوشـتى                

نوشته هایى دارد که حقیقتهایى را که بزیان تو است ، مى گوید و تمام گناهان کوچک و بزرگ                   

ه حقیقتهایى را که بزیان ماست مى گویـد  تو را مى نویسد؛ همانگونه که تو نوشته هایى دارى ک     

هر عملى را که انجـام داده اى در پیـشگاه او            . و تمام کارهاى کوچک و بزرگ ما را نوشته است           

پس عفو کن و نادیـده  . حاضر مى یابى ؛ همانگونه که ما تمام کارهایمان را نزد تو حاضر یافتیم     

اگر از مـا در گـذرى ، او را بـا گذشـت ،     . ندبگیر، همانطور که از سلطان مى خواهى تو را عفو ک       

پـس علـى بـن      . و پروردگارت به هیچ کـس ظلـم نمـى کنـد           . مهربان و بخشنده خواهى یافت      

مقام پست خود را در پیشگاه پروردگار حکیم و عادلى که به اندازه دانه خردلى سـتم                 ! الحسین  
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اشـد خداونـد آن را مـى آورد و          که اگر باندازه وزن ذره خردلـى ب       . نمى کند در نظر داشته باش       

گذشت کن و ندیده بگیر؛ تا پادشاه نیز از تو نیز بگـذرد  . فقط خداوند را شاهد و حسابرس بدان     

باید گذشـت کننـد و ندیـده بگیرنـد، آیـا دوسـت نداریـد                : ((خداوند مى فرماید  . و ندیده بگیرد  

  .))خداوند گناهان شما را ببخشد

و در حـالى  . ت و به آنان یاد مى داد و آنان با او مى گفتنـد    این کلمات را خطاب به خود مى گف       

ما را امر کردى که از کسى که ! پروردگار ما : که بین آنان ایستاده بود گریه مى کرد و مى گفت            

ما به خود ظلم کردیم و همانگونه که فرمودى از کسانى که به             . به ما ستم روا داشته در گذریم        

زیرا تـو از مـا و کـسانى کـه آنـان را بـه عفـو امـر          . ما را عفو فرما   پس  . ما ظلم کردند گذشتیم     

و امر فرمودى گدا را از در خانه هاى خـود رد نکنیـد و اکنـون در                  . فرمودى ، به آن سزاوارتریم      

حالى که گدایان و فقیرانى هستیم به سوى تو آمده و در آستانه و درت اقامت گزیده و بخشش                    

بدین وسیله بر ما منت گذار و ما را ناامید مگردان ؛ زیرا تـو از                . نیم  ، احسان و نیکى تو را خواها      

. اکرام نمـودى  ! خداى من . ما و کسانى که به این کار امر شده اند، به این مطلب شایسته ترى     

و با بخشش ، نیکى نمودى پـس مـرا از عطایـاى     . بنابراین مرا که از گدایان تو هستم اکرام کن          

  .خود بهره مند ساز

و شما را عفو کـردم آیـا شـما نیـز از مـن و بـدرفتاریم مـى                    : آنگاه به آنان رو کرده و مى گفت         

گذرید؟ من پادشاه بد، پست ستمکار، و مملوك پادشـاهى کـریم ، باسـخاوت ، عـادل ، نیکـى                     

سپس به آنهـا  . تو و بدیهایت را عفو کردیم    ! آقاى ما : آنگاه آنان مى گفتند   . کننده و بخشنده ام     

و او را از    . از على بن الحسین در گذر همانگونه که مـا را عفـو کـرد              ! خداوندا: بگویید: فرمودمى  

آنگـاه مـى    . آتش رها کن همانگونه که ما را از بردگى خارج کرد؛ آنان نیز همین را مـى گفتنـد                  

د بروید من شما را عفو و شـما را آزاد کـردم بـه امیـ    ! آمین ، پروردگار جهانیان   ! خداوندا: گفت  
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هنگامى که روز فطر فرا رسید عطایـایى        . و آنان را آزاد مى کرد     . گذشت از خود و رهایى خودم       

و سالى نبود که در شب آخر مـاه  . به آنان عنایت نموده تا محفوظ مانده و از مردم بى نیاز شوند          

  .رمضان حدود بیست نفر را آزاد نکند

اد میلیون نفر را از آتش رها مى کند که          خداوند متعال در هر شب ماه رمضان هفت       : و مى فرمود  

و هنگامى که شب آخر ماه رمضان فرا رسد بتعداد همه کسانى کـه              . همگى سزاوار آتش هستند   

و من دوست دارم خداوند مـرا ببینـد کـه بـه امیـد               . در این ماه رها نموده است نجات مى دهد        

دنیـا در راه خـدا آزاد مـى         نجات خودم از آتش ، عده اى از کسانى که مالک هستند در سـراى                

زیرا اگر بـرده را در اول یـا   . هیچگاه خادمى را بیش از یک سال کامل به خدمت نگرفت     . نمایم  

وسط سال مى خرید در شب فطر آزاد مى کرد و عده دیگرى را در سال بعد مى خرید و سپس                     

 حالى که هیچ نیـازى      و نیز در  . و تا زمانى که به خداوند ملحق شد همینگونه بود         . آزاد مى نمود  

به سیاه پوستان نداشت تا با خریدن آنان نیازش را بر آورده سازد، آنـان را مـى خریـد و هنگـام           

  .))بازگشت از عرفات دستور مى داد آنان را از بردگى آزاد نموده و اموالى به آنان ببخشند

گ به او اقتدا نماید که      اگر بتواند، باید خود را شبیه به امامش گردانیده و در شکل این عمل بزر              

و . و اگر نمى توانـد حتمـا بانـدازه اى کـه مـى توانـد آن را انجـام بدهـد                     . این کار گواراى او باد    

کمترین کارى که در این جهت مى تواند انجام بدهد این است کـه سـتمهایى کـه زن ، فرزنـد،          

مـاه رمـضان از آنـان        نسبت به او روا مى دارند را ثبت کرده و در شب آخر                 خدمتکار و اجیرش    

و بهتر است آنچه را که ثبت کـرده اسـت یـک یـک گفتـه و بـا پروردگـار خـود                        . گذشت نماید 

فالن بنده ات در فالن مورد به من ظلم کرد و من صـبر کـردم              ! خداوندا: مناجات نماید و بگوید   

نـان انتقـام    مى دانى به من ظلم کردند و فقط به خـاطر تـرس از تـو از آ                 ! خدایا: آنگاه بگوید ... و

پس . بندگانت را امر به عفو نمودى       . باین امید که تو نیز عذاب خود را از من باز دارى             . نگرفتم  
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آنان را از عفو خود محروم مفرما که شما به عفو شایسته تر از کسانى هستى که آنان را به عفـو                      

  .دستور دادى 

 ببخـشم و بـدین وسـیله بـر مـن      به من توفیق دادى که کسانى را که به من ستم کردند  ! خدایا

زیرا منت تـو بجهـت گذشـت مـن از دیگـران ،         . پس مرا از عفوت محروم مفرما     . منت گذاشتى   

و بخاطر ایـن منـت بـزرگ آن منـت کوچـک را هـم       . بزرگتر از منت گذشت تو از من مى باشد      

بـه  پـس کـسى کـه    . بنده ، مالک حقیقى نیست و حق مال مالک اوست       ! خداوندا. نصیبم بفرما 

من ستم کند حق تو را از بین برده و هنگامى که امر فرمودى که او را عفو نمایم در حقیقت تـو   

  .پس آنگاه که او را عفو مى نمایى از من نیز درگذر. او را عفو نمودى 

دستور دادى کسى را که به ما تحیت و درود مـى فرسـتد بهتـر از او جـواب گـوییم و                       ! خداوندا

است که در مقابل این عمل من که بخاطر رضاى تو از کسانى که به مـن                 اکنون پاسخ بهتر این     

 نسوزانى و در مقابل امید من به عفـو فـراوان و فـضلت بعـد از                  ظلم نمودند گذشتم مرا با آتش       

عفو، گناهانم را به چند برابر نیکى تبدیل نموده و بدین وسیله من را به درجات بلندى رسـانیده      

  .دانى و امیدم را ناامید نگر

  آثار این عمل

گرچه صرف قصد این مطالب در دل مؤ ثر است ولى گفتن تمامى آن و انجام آن با اعضاى بدن                    

  :اثرات مخصوصى دارد از قبیل 

الف همانگونه که عمل قلبى عبادتى قلبى محسوب مى شود، همانطور نیز انجام آن بـا اعـضاى                 (

  .بدن عبادتى بدنى محسوب مى گردد

  تنهایى این اثر راه ى بـى در قلب مى شود که عمل قلبـث تاءثیر خاص و رقتب این عمل باع(

  و نیز باعث انجام عملى دیگر مى گردد که او نیز مؤ ثر بوده و بدین ترتیب فیض ادامه.  ندارد
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  . پیدا مى کند

گـو  ج اکتفا نکردن به کفار، بلکه انجام آن با اعضاى بدن ، باعث تاءثیر گذاشتن بر دیگـران و ال                   (

علیه السالم  (بهمین جهت اگر امام     . گرفتن آنان و رواج این سنت نیکو در میان جامعه مى شود           

فقط به عبادت قلبى اکتفا مى فرمودند این مطلب به ما نمى رسـید و نمـى توانـستیم بـه آن                      ) 

و بطور کلى اعضاى بدن نیز بهره اى از نور عمل داشته و انجام عمل با اعضاى بدن                  . عمل کنیم   

  .باعث ایجاد نور دیگرى در قلب عالوه بر نور عمل قلبى آن مى گردد

  محاسبه نفس

 از کارهاى مهم این است که مانند شریکى که در پایان کار با شریک خـود تـسویه حـساب                   - 3

مى کند، از نفس خود حساب کشیده ، و سرمایه خود را که همـان عمـر، ایمـان و برکـات مـاه                  

د را در نظر آورد؛ و ببینید آیا ایمان او بـه خـدا، رسـول ، کتـاب و                    رمضان و نورهاى آن مى باش     

  حجتهاى او و روز قیامت بیشتر شده است یا نه ؟

اخالق او که از این معارف سرچشمه گرفته ، چگونه است ؟ خـوف و رجـا، صـبر، زهـد، خلـوت               

شـته و  نمودن براى ذکر خدا و تفکرى که باعث انس است ، شـناختى کـه محبـت را بـدنبال دا               

محبتى که به رضایت ، تسلیم و توحید منجر شود، شرح صدر ناشى از نـور شـناخت در دیـدن                     

غیب و گشادگى قلب او در تحمل بالهـا و حفـظ اسـرار، تـا چـه انـدازه اى اسـت ؟ چگونـه در                 

بازگـشت کـرده اسـت ؟ آیـا مـاه رمـضان و              )) سراى جاوید ((آرام نگرفته و به     )) سراى فریب   ((

   تاءثیرى در این امور داشته است یا نه ؟اعمال این ماه

آیا همانگونـه بـاقى مانـده یـا در ایـن مـورد       . در مورد افعال و حرکتهاى اعضاى بدنش بیندیشد   

 نسبت به حرکتهـاى زبـانش هنگـام سـخن             بیشتر به احکام الهى توجه نموده است ؟ بخصوص          

 غیبـت ، تهمـت ، تعـرض بـه           گفتن در مورد آنچه به او مربوط نبوده ، سـخنان باطـل ، دروغ ،               
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اگر ببینید که تمام این موارد همانطور که بوده بـاقى           . آبروى مؤ منین ، فحش ، اذیت ، و غیره           

مانده ، باید بداند که این مطلب ناشى از کارهـاى بـد او در ایـن مـاه پربرکـت بـوده و تـاریکى                          

زیرا ممکن نیست کـه  .  فائق آمده است  گناهانش بر نورهاى این شهر درخشان و روشنى بخش    

نورهاى ماه رمضان ، شبهاى قدر و این دعاهاى گرانقدر قلب او را روشن کند ولـى بـاز هـم بـه                       

  .گناه سابق خود ادامه دهد

) صلى اهللا علیه و آله و سلم (کسى که چنین ضررى کرده است ، باید از خطر دعاى رسول خدا          

از ماه رمـضان خـارج شـود و آمرزیـده نـشود             خداوند کسى را که     : ((بترسد؛ آنجا که مى فرماید    

باید بـا یـارى خـدا،       . زیرا یکى از سخت ترین مصیبتها و بزرگترین بالها همین است            .)) نیامرزد

اى کسى که   : (( و در حالى که با زبان حال مى گوید         -پناه آوردن به رحمت و رفتن به درگاه او          

خـود را  !)) رفتارى او را برطرف مـى نمـایى     به داد بیچاره مى رسى هنگامى که تو را بخواند و گ           

اصالح نموده ، بر گناهان خود گریسته و آثار این اعتراف صادقانه را در خـود هویـدا سـازد و بـا                   

  .))هیچ خدایى بجز تو نیست تنزیه مى کنم تو را و منم که ستمکارم : ((زبان حال بگوید

 تـرس آنـان و آمـرزش خواسـتن از           یکى از نشانه هاى اصالح حال داشتن عالمت گناهکـاران و          

و اگر نفس او که عبادت به تنبلى نموده است ، نتوانـد او              . خداى متعال باندازه گناهان مى باشد     

را براى بجا آوردن حق استغفار یارى کند، باید از درى که شیطان از آن در وارد شد و بـه مـراد                      

و باالخره باید در آخر ماه تمـام        . دخود رسید که همان در ناامید نشدن است بر خداوند وارد شو           

چیزهایى را که از دین خود ضایع کرده جبران نماید؛ تا براى روز عید و دیدار با خداوند در ایـن   

  .و بدین ترتیب به زیانى جبران ناپذیر گرفتار نگردد. روز آماده شده و از فواید آن محروم نشود

  وداع با ماه رمضان

  در این رابطه.  رمضان و متاءثر شدن بخاطر جدایى از آن است  کار مهم دیگر وداع ماه-)4(
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  .دعاها و مناجاتهایى پرارزش با ماه بزرگ خدا رسیده است 

  توضیح وداع با ماه رمضان

 برایت مـشکل اسـت      - که فاقد درك سخن ما و خداحافظى است          -))زمان  ((اگر خداحافظى با    

و اگر به آن قانع نشدى ایـن مطالـب را   . ه کن    در اقبال مراجع   - قدس اهللا سره     -به جواب سید    

  .بخوان 

زمان و مکان و سایر چیزهایى که از قبیل حیوانات نیستند، گر چه در این عالم بـه ایـن شـکل                      

درك و شعورى ندارند ولى تمام آنها در بعضى از عالمهاى باالتر داراى زنـدگى ، درك ، توانـایى              

و روایات بسیارى کـه دربـاره احـوال         . ى مى باشند  سخن گفتن و بیان نمودن و دوستى و دشمن        

تمـام  . عالم برزخ و قیامت رسیده و نیز مکاشفات اهل مکاشـفه ایـن مطلـب را ثابـت مـى کنـد                   

موجودات این عالم ، قبل از بوجود آمدن ، در عالمهاى دیگرى بوجود آمده انـد و موجـودات در                  

ا شکل و خصوصیات این عالم فـرق        هر عالمى شکل و خصوصیاتى مخصوص به آن را دارند که ب           

  .مى کند

یکى از خصوصیاتى که بعضى از عالمهاى برتر دارند این است که تمام موجودات آن زنـده بـوده         

و همانا سراى   : ((و داراى شعور مى باشند و شاید این آیه هم اشاره به همین مطلب داشته باشد               

  .دگى نامیده است زیرا فقط سراى آخرت را زن.)) آخرت بهترین زندگى است 

روایاتى که درباره سخن گفتن میوه ها در بهشت و خوشحال شدن تخت و سرور او بخاطر تکیه                  

زدن مؤ من بر آن وارد شده است نیز داللت بر حیات موجـودات در عـالم آخـرت دارد و حتـى                       

  .بعضى از روایات داللت بر سخن گفتن زمین با مؤ من و کافر دارد

کـه از معجـزات آن   ) صلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم    ( دست رسول خدا     سخن گفتن سنگریزه در   

و اعجـاز   . بزرگوار است نیز از همین قبیل است ؛ زیرا سخن گفـتن آن در ملکـوتش مـى باشـد                   
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او بـه  ) با زبان ملکوتى    (فقط در رسانیدن سخن گفتن      ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (رسول خدا   

  .گوش مردم این جهان است 

 معجزاتى که پیامبران و اولیاء از خـود بـروز داده انـد، از قبیـل بـه سـخن واداشـتن                       حتى تمام 

زنـدگى عـصاى موسـى و پرنـده عیـسى یـک       . جمادات و زنده کردن آنها، از همین قبیل است   

زندگانى ملکوتى و بر اهل این عالم پوشیده بود و زمانى که خداوند الزم دید این زندگى را براى                   

 وداع بـا او و        پس  .  زمان نیز در بعضى از عوالم خود زنده و داراى شعور است              .مردم آشکار نمود  

  !مخاطب ساختن او در عالم خودش چه اشکالى دارد

مهم این است که وداع کننده باید در اظهار غم و اندوه هنگام وداع راسـتگو باشـد؛ تـا مبـادا بـا          

پایان برساند؛ گر چـه چنـین صـداقتى          این ماه را به      - در چنین زمان گرانقدرى      -دروغ و نفاق    

فقط براى کسانى تحقق پیدا مى کند که با اشتیاق و عالقه با نارضایتى و زحمت این ماه را بسر                  

  .برده باشند

بطور کلى غم در ماهیت وداع وجود دارد، و فقط کسى غمگین مـى شـود کـه بـه همـراه وداع                       

مخالفت نمى کند، بلکه آنچه را کـه مـورد   کننده خود عالقمند باشد و چنین کسى نه تنها با او           

بنابراین اگر از آمـدن مـاه رمـضان و روزه و عبادتهـاى آن خوشـحال          . عالقه اوست بجا مى آورد    

باشى و به آن عالقمند بوده و نسبت به انجام اعمالى که در این مـاه وارد شـده ، بـا توجـه و در         

 معتقد باشى ، طبیعى اسـت       -که باید    آنگونه   -این جهت جدى و به کرامت ، فضل و فایده آن            

و در چنـین صـورتى اگـر        . که از جدایى آن غمگین شده و بسر آمدن آن براى تو سخت اسـت                

السالم علیک من قرین جل قدره موجودا و افجع فراقه مفقودا سالم بر تو که همراهى و           : بگویى  

 و نیز اگر در مناجـات بـا         .وجودت گرانقدر و نبودن و جداییت فاجعه است ؛ راستگو خواهى بود           

نحن مودعوه وداع من عز فراقه فغمنا، و اوحش انصرافه عنا فهمنا؛ مـا بـا        : پروردگار خود بگویى    
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او مانند کسى که جدایى از او سخت و رفتن او موجـب وحـشت اسـت ، وداع کـرده و غمگـین                        

راى تو سخت بـوده و بـا         این ماه ب   - پناه بر خدا     -ولى اگر   . گفتار تو صادقانه خواهد بود    . شدیم  

سختى روزه و عبادتهاى آن را انجام داده باشى از باقى ماندن آن ناراحت باشى و در پایان ماه با                    

چنین سخنانى با این ماه وداع کنى ، ماه رمضان تو را دروغگو خواهد دانست و در جواب تو مى                    

من براى تو سخت بودم   از سخنانت خجالت نمى کشى ؛ به همراهى من راضى نبودى و             : ((گوید

؛ به خیرات و هدایا و تحفه هایى که براى تو بود بى اعتنایى مى کردى و با اشتیاق و رغبت بـه                       

استقبال من نیامدى ؛ با انس و عالقه مرا همراهى نکرده و مشتاق تمام شدن و جداییم بودى و                   

در ایـن  .)) ى نمـایى  اکنون در قلبت از جدایى من خوشحال ولى با زبانت اظهار غـم و انـدوه مـ       

صورت اگر خداوند در جواب مناجات از تو روى گردانده یا بخاطر دروغ گفتن و کوچک دانستن                 

  !جناب قدسش تو را مجازات نماید، چه حالى خواهى داشت 

اگر از مقام ماه رمضان نزد خدا و باندازه فضل و نعمتى که براى تو داشته اسـت آگـاهى داشـته                    

هایى که نسبت به تو انجام داده و رفتار کریمانه اى که با تو داشـته بـا آن               باشى متناسب با نیکی   

و براى این که مقام این ماه براى تو روشن شـود، مـى تـوانى آن را ماننـد                    . برخورد خواهى کرد  

میهمان بزرگوارى که بر تو وارد شده بدانى که با آمدن او سود تو بیشتر شـده و مقامـت بـاالتر                      

اگر بدانى که این میهمـان باعـث نجـات تـو از             . ونه که در روایات آمده است       رفته است ؛ همانگ   

جهنم و رسانیدن تو به باالترین درجات نزدیکى در بهترین مکانهاى صدر نشین بهـشت همـراه                 

با پیامبران و صدیقین شده ، و تو را در مکان صدق همراه پیامبران و رسوالن و فرشتگان مقرب                  

 این میهمان برخورد مى کنى و از همراهى آن لذت مى برى و چگونه از                خواهد نشاند، چگونه با   

و ! او مراقبت کرده و خود، خانواده و تمام چیزهایى را که براى تو عزیز است فداى آن مى کنى                    

در این هنگام با حالتى با آن وداع مى کنى که سـرور          ! چگونه از جدایى آن به وحشت مى افتى         
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با آن وداع نمود؛ و ماه رمضان نیز آنگونه که با او وداع نمـود بـا                 ) الم  علیه الس (سجده کنندگان   

و حتى بهتر از وداع تو با تو وداع مى کند و هنگام وداع با تو باالتر از آنچـه                  . تو وداع خواهد کرد   

زیرا همیشه عنایت مقام باال بهتر و کـاملتر از مقـام پـایین              . که تو اظهار کردى ، اظهار مى کند       

  .است 

 اگر حال تو در تمام ماه یکسان نبود، یعنى گاهى از وجود ماه رمضان راضـى ، از همراهـى آن                 و

خوشحال ، با نورهاى آن نورانى ، از فیوضـات پـاك و برکـات آن بـابهره ، آگـاه بـه فوایـد آن ،                           

شکرگزار نعمتهاى آن ، بیاد دارنده منت هـاى آن ، جـدى در مراقبـت آن ، از توشـه هـاى آن                         

 با اثرهاى بزرگ آن سعادتمند بوده ، و گاهى از این امور غافل یا مخالف با مقتـضاى آن                بابهره و 

باشد، باید در آخرین شب با معذرت خواهى صادقانه و اظهار توبه و پـشیمانى برخاسـته از دل ،           

زیرا او مهمان بزرگوارى است که کریمتـرین کریمـان او را فرسـتاده            . نه زبان ، او را راضى کنى        

خیر او به تو برسد و با کمى سخنان لطیف در هنگام معذرت خـواهى ، از تـو راضـى خواهـد                       تاء

  .شد

مصیبتى را که در طول این ماه بر خود وارد کرده اى مى توانى با پشیمانى صـادقانه و آمـادگى                     

با این ماه و کرامت بزرگ که کـسى از  ! خدایا: ((کامل جبران کنى و با این عبارت لطیف بگویى         

و همانطور کـه بهتـر از همـه    . ار آن آگاه نیست ما را بزرگ داشتى ولى ما آن را تباه کردیم     مقد

اکنـون عنـایتى از عنایـات تـو     . شبها و روزهاى این ماه گذشـت  . مى دانى بر خود ستم کردیم    

در حـالى  . نصیبم گشته ، از خواب غفلت بیدار شده و مصیبت و جنایت بزرگ خود را فهمیـدم              

به هالکت نزدیک شده ام ، در پیشگاه تو به بدکارى و تباه کردن این کرامت بزرگ و                  که اکنون   

اکنـون چـه کـسى مـرا از     . قرار دادن خود در هالکت جاوید و افسوس بزرگ ، معتـرف هـستم            

با ! و چه کسى مرا از آثار اعمال بدم که در دل قرار دارد رها خواهد نمود               ! عذابت نجات مى دهد   
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ر میان هالکت خود با یادآورى تو فهمیدم که مرا به حـال خـود و غفلـتم رهـا                    این بد حالى و د    

زیـرا غیـر از     . بنابراین از رحمتت نومیـد نمـى گـردم          . را بر من نبسته اى      )) توبه  ((نکرده و درِ    

و از رحمتت ماءیوس نمى گردم زیرا بجز زیانکاران         . کافران کسى از بخشش تو نومید نمى گردد       

  .ماءیوس نمى شودکسى از رحمت تو 

پس با رحمتى که بندگان هالك شده ات را با آن نجـات داده ، بـا قبـولى کـه بـا آن سـاحران                          

 که مهلت خواست و بـه  -فرعون را پذیرفته و با اجابتى که فرعون و بدترین دشمنانت ، شیطان      

ر ایـن شـب    را اجابت کردى مرا نیز نجات ده ، با قبول خود مـرا بپـذیر و دعـایم را د            -او دادى   

اجابت کن و آنگاه گناهانم را به چند برابر اعمال خیر مبدل گردان ؛ نامم را در این مـاه مبـارك              

از دفتر سیه روزان جهنم پاك ، و در دفتر رستگاران در بهترین جاى بهشت ثبت بفرمـا؛ و مـرا                     

ود تو بر    در -به دوستان قدیمى و برگزیدگان نزدیک خود ملحق فرما؛ بحق محمد و آل پاك او                

  .تمامى آنان باد

 -پس بـا روى نـورانى آل محمـد     . گناهان و کمى حیایم رویم را نزد تو سیاه کرده است            ! خدایا

ایـن مـاه   ! خـدایا .  به سویت روى آوردم تا مرا قبول نمایى و پنـاهم دهـى   -درود تو بر آنان باد      

پـذیرایى نکنـد؛ گـر چـه        سراى میهمانى تو است و دوست ندارى که میهماندار از میهمان خود             

میهمان از کسانى باشد که پذیرایى نکردن از او، او را نابود نکرده و میهماندار از کسانى باشد که               

و اگر تو مرا از پذیرایى خود محروم نمایى در پناه تو گرسـنه              . احسان ، دارایى او را کم مى کند       

  !)) افزایش مى دهدمانده و به هالکت مى رسم ؛ اى کسى که احسانش دارایى او را

  توبه

 آنگاه توجه داشته باش که با بازگشتى صادقانه ماه را بـه پایـان رسـانده و از ایـن پـس بـا                -)5(

  .اهداف پروردگار و موالیت مخالفت نکنى 
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  مناجات با نگهبان روز

 سپس در ساعات پایانى روز آخر، که روز عرضه اعمال ماه است ، بـا نگهبـان روزت کـه از                      -)6(

و آنگونـه بگـو   . مى باشد با رعایت آداب تواضع و توسل ، مناجات نما) علیهم السالم (ین  معصوم

و بـا معـذرت خـواهى     . که محبت آنان را برانگیخته و باران رحمت و کرامت آنـان بـر تـو ببـارد                 

اعمالى را که در این ماه انجام داده اى را به آنان واگذار نما و با درخواستى تضرع آمیز بخواه که                     

با شفاعت و دعایشان اعمالت را اصالح نموده و با تضرع از خدا بخواهند که با عفو فـراوان خـود                     

و اگر امـور مـذکور را در آخـر روز در            . آن را پذیرفته و به چندین برابر، اعمال خیر تبدیل نماید          

رد سجده انجام دهى و این ماه را با حال سجده و گرسنگى به پایـان برسـانى و بـا ایـن حـال وا                

  .شب عید شوى ، امید است به کرامتى از جانب خداوند متعال برسى که باالتر از آرزویت باشد

  مراقبت شب عید فطر: فصل دوازدهم 

  حقیقت عید

عید زمانى است که خداوند متعال براى جایزه دادن و بهره مند کردن بنـدگان از نعمتهـا، آن را            

ن خلعتها و عطایا جمع شوند و بـه همگـان اعـالم             در میان روزها انتخاب مى کند، تا براى گرفت        

کرده است که به درگاه او روى آورده و با اعتراف بـه بنـدگى و آمـرزش خواسـتن از گناهـان و                        

خداوند نیز در تمام این موارد بـه آنـان وعـده            . عرضه نیازها و آرزوهایشان براى او تواضع نمایند       

. االتر از آنچه در دل بشرى خطور کرده ، داده اسـت  اجابت و اعطایى باالتر از آرزوهایشان بلکه ب 

دوست دارد در چنین روزى به او خـوش گمـان بـوده و جانـب امیـدوارى بـه قبـول خداونـد و                  

  .آمرزش و عطاى او را بر جانب ترس از رد و عذابش ترجیح بدهند

 کف زدن و    و ناامید ورشکسته در این روز از معنى عید غافل و سرگرم آرایش خود براى مردم و                

و بجـاى   . شانه کردن مو بوده و از امر مهم درخواست عطوفت و رحمت پروردگـار غافـل اسـت                   
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انس در مجالس پاکان و خواص پروردگار جهانیان ، پیامبران و رسوالن و شهدا و صـدیقین ، بـا             

چهارپایانى مانند خود خو گرفته و درجات بهترین جاهاى بهـشت را رهـا و بـه طبقـات جهـنم                     

و باالتر، پناه خداى متعال و جبار آسمانها و زمین را بـه چـسبیدن بـه زمـین و               . ده است   چسبی

  .چه ورشکستگى آشکار و بزرگى . عالم طبیعت فروخته است 

خالصه خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه عبادت خود قرار داده و بندگانش را در روز عید فـرا       

  .ع شوندخوانده تا براى گرفتن جوایز و هدایا جم

  گروههاى مختلف در برابر عید

  :مردم در رابطه با عید به چند دسته تقسیم مى شوند

 عده اى روزه را تکلیفى بیش ندانسته و فقط با خوددارى از خوردن و نوشیدن و زنان ، خـود                1(

 اما اعضاى بدن خود را از گناهان حفظ نکرده و بـا دروغ و غیبـت روزه  . را به ناراحتى مى اندازند 

. خود را نقض کرده و با تهمت ، افترا، فحاشى به خدمتکار و آزار او روزه خود را از بین مى برنـد                    

و گمان مـى کننـد کـه بـر     . و در عین حال با کمال اطمینان خود را از فرمانبرداران مى پندارند          

سوا شـده و  ولى نمى دانند که با گناهان و نادانیشان نزد عاقالن ر. پروردگار جهانیان منتى دارند  

چنین کسانى اگر در عید به عنایـت خـداى   . روزه آنان مورد قبول خداى خدایان قرار نمى گیرد      

 بخواهند، شـاید       گمان بوده و در مکان نماز گزاردن خود از پروردگارشان آمرزش               متعال خوش   

ود بعضى  خداوند متعال هنگام اعطاى جوایز آنان را نیز مورد آمرزش خود قرار داده و با فضل خ                

  .از پاداشهاى خود را نصیب آنان نماید

 دسته اى نیز مى دانند که این خداست که در تکالیف بر آنان منت داشته ، و روزه اى کامـل   2(

از این رو مواظب اعضاى بدن خود نیز هستند؛ اما          . است که همراه با بازداشتن اعضاى بدن باشد       

با ناراحتى روزه گرفتـه و  .  مرتکب گناهى مى گردند   گاهى خالفى از آنان سر زده و با بیم و امید          
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کارهاى خوب و بد را با هم مخلوط نمـوده          . باندازه اى که حال دارند مستحبات را بجا مى آورند         

خداونـد آمـرزش ، پـاداش و تبـدیل         . و با ترس و خجالت ، حیا و امیدوارى وارد عید مى شـوند             

و با عطایاى خود پـاداش عبادتهـاى آنـان را بطـور     گناهان به کارهاى نیک را به آنان وعده داده         

  .کامل و بگونه اى که باالتر از آرزویشان باشد، به آنان عنایت مى کند

 گروهى از روى عادت و غفلت روزه گرفته و در ماه رمضان نیز مانند سایر مـاه هـا در غفلـت                   3(

سرنوشت این گروه ، بـه  . بسر برده ، مرتکب گناهان شده و از روى عادت نیز وارد عید مى شوند   

ممکن است عنایت خدا شامل حال آنان شده و فقـط بخـاطر فـرا             . خواست خداوند بستگى دارد   

رسیدن عید و یا بجهت کرامت بعضى از اعمال نیکوکاران آنان را مورد آمرزش خود قـرار دهـد،                   

  .ندیا بدى کردارشان آنان را از رحمت خداوند خارج نموده و به ورشکستگان ملحق شو

 دسته اى نداى خداوند را در این ماه لبیک گفته و با تمام توان در مراقبـت دسـتورات الهـى                   4(

تالش کرده و براى بدست آوردن رضاى خـداى متعـال در پـى بدسـت آوردن تمـامى خیـرات                     

هستند و عبادات زیادى بجا مى آورند در حالى که دلهاى آنان به سبب آگاهى خود به کوتـاهى              

 نعمت تشریف با این ندا ترسان بوده ، و قدر منت خداوند متعال بر آنان ، بخـاطر                در شکرگزارى 

خداوننـد متعـال هـم خـدمت آنـان را           . اجازه به نزدیکى به او و خدمت و عبادت او را مى دانند            

قبول ، از سعى آنان تشکر مى کند و با کرامتها و انواع عنایات خود آنان را پاداش مى دهـد؛ بـا                       

یشتر آنان را بزرگ داشته ، با نور قرب خود آنان را مى پوشاند و آنان را بـه دوسـتان       هدایتهاى ب 

  .برگزیده اش ملحق مى نماید

 گروهى نیز نداى خداوند متعال ، سختى گرسنگى و شـب زنـده دارى را بـراى آنـان از بـین              5(

ـ                        راى رفـتن و   برده ، با اشتیاق و شکرگزارى ، حتى با شـادمانى و مـستى بـا آن روبـرو شـده ، ب

مسابقه جدیت بخرج داده ، با روح و عقل خود بخوبى خطاب خداى خدایان را اجابت مى کنند؛                 
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براى از بین بردن حجاب با بذل جان همت کرده و با قرب به او به مراد رسـیده و بـه پروردگـار                  

خـود، در  پروردگارشان آنان را بخوبى پذیرفته ، نزدیک کرده و در پنـاه            . بندگان متصل شده اند   

جایگاه صدق بهمراه دوستان و برگزیدگانش مى نشاند با جام لبریز خود آنان را سیراب کـرده و                  

به زیبایى ، نور، شادمانى و سرورى مى رسند که کسى توان تصور آن را نداشته ، چـشمى آن را      

  .ندیده و کسى از آن چیزى نگفته است 

.  عبادتهـاى آن مـى باشـد        و اعطـاى پـاداش      روز عید زمان آشکار شدن آثار اعمال ماه رمـضان           

بنابراین کسى که بخوبى از خداوند متعال در شب عید مراقبت نموده ، کوتاهى هاى خـود را در             

ماه رمضان ، در شب فطر جبران نماید و خود را براى عید آماده کنـد و از بنـدگان صـالح خـدا                        

عید قبول مى کند، او نیز پذیرفته ، و         شود، امید است همانگونه که خداى متعال آنان را در روز            

او را از الطاف خاص خود محروم ننماید؛ و بعد از اعتراف به کوتـاهى در عبـادت و جبـران آن ،                       

خداوند او را مورد محاسبه دقیق قرار نداده و با او نیز مانند بندگان گرامیش و شهدا و صدیقین                   

  .که شایسته بخشش او هستند رفتار کند

   در این شباهمیت عبادت

روایـت شـده اسـت کـه بـه       ) علیه الـسالم    (از امام سجاد    . عبادت در این شب بسیار مهم است        

و .)) این شب کمتر از آن شب نیست        : ((فرزندانش در مورد این شب سفارش کرده و مى فرمود         

. با این کالم تصریح مى کند که شـب قـدر نیـست      . شب قدر بود  ) علیه السالم   (منظور حضرت   

زیرا این شب عـالوه     . راین الزم است عمل کننده در این شب بیش از شب قدر جدیت نماید             بناب

بر این که باین جهت شرافت دارد وقت پاداش و آخر کار نیز بوده و بهمـین جهـت احتیـاج بـه                       

  .جدیت زیاد دارد

  اعمال شب عید
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ى اسـت کـه     مهمترین کارها در این شب بعد از جستجوى ماه و دیـدن آن ، خوانـدن دعـای                 )1(

هنگام دیدن ماه خوانده مى شود و در صحیفه سجادیه آمده است و نیز سالم و تضرع کامل بـه                    

است و توسل به آنان جهـت جـدیت ایـشان در            ) علیهم السالم   (نگهبان شبش که از معصومین      

همچنین باید اعمال ماه رمضان و خود، دل ، روح ، ضمیر، ظاهر، باطن              . اصالح اعمال این ماه او    

، تمامى وجود و جزء جزء وجود خود را تسلیم آنان نموده و از آنان بخواهد که واسطه شده و از                     

  .خدا بخواهند او را تا رمضان آینده و تمامى عمر موفق بدارد

 بوده و تمام نواقصش را  بطور کلى قصد او در این توسل اصالح تمام مفاسد ماه ، سال و عمرش             

فتن و لطیف نمودن معانى تضرع ، توسـل و تـسلیم خیلـى جـدیت     باید در تملق گ. کامل نماید 

کرده و امیدوارى کامل خود را به پذیرش آنان آشکار نماید؛ و بخـاطر آنـان بـه درگـاه خداونـد                      

آنگاه این شب را با همان اعمال قلبى و بدنى که در شبهاى قدر گفتیم ، مگر                 . شکرگزارى نماید 

  . زنده بدارداعمال مخصوص به هر کدام از آن شبها

  . غسل به هنگام غروب 2(

یا ذالمـن و الطـول ،   :  بعد از نوافل مغرب در حالى که دستهاى خود را بلند کرده است بگوید     3(

یا مصطَفى محمد و ناصره ، صل على محمد و آل محمد واغفر لـى کـل ذنـب احـصیته ، و هـو              

سـپس  )) اتـوب الـى اهللا      : ((دعندك فى کتاب مبین آنگاه سجده کرده و صد بار در سجده بگوی            

  .حاجت خود را بخواهد که اگر خدا بخواهد برآورده مى گردد

اهللا اکبر ال الـه اال اهللا و اهللا اکبـر و            :  بعد از نماز مغرب ، عشا، صبح و عید این تکبیر را بگوید             4(

مازهـا تـرك   بهتر است این تکبیـر را در پـى ایـن ن        . هللا الحمد اهللا اکبر و الحمد هللا على ما هدانا         

  .نکند
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 مستحب است بعد از نماز مغرب و عشا دو رکعت بجا آورده در رکعت اول بعد از سوره فاتحه              5(

آنگـاه  . صد بار سوره اخالص و در رکعت دوم بعد از سوره فاتحه یک بار سـوره اخـالص بخوانـد                   

 صـد بـار     آنگاه سجده کرده و در سـجده      . قنوت خوانده ، به رکوع رود، سجده کند و سالم بدهد          

قـسم  : ((روایت شده است که فرمودند) علیه السالم (از امیرالمؤ منین  )) اءتوب الى اهللا    : ((بگوید

به کسى که جانم بدست اوست کسى این عمل را انجام نمى دهد و چیزى از خدا نمـى خواهـد            

  .باشد)) عالج ((مگر این که خداوند به او اعطا مى کند گر چه گناهان او بعدد شنهاى 

  .و اگر حال عبادت دارد عمل بعد را نیز انجام بدهد

خوانـده  )) قل هو اهللا احد   (( دو رکعت نماز که در رکعت اول هزار بار و در رکعت دوم یک بار                 6(

سـپس  )) اءتـوب الـى اهللا      : ((و بعد از سالم دادن سجده کرده و در سجده اش صـد بـار بگویـد                

و . صل على محمـد و آل محمـد     ! یا مصطَفى محمد   ! یا ذالمن و الطول   ! یا ذالمن و الجود   : بگوید

کـسى کـه چنـین      . حاجات خود را بگوید و بعد دعایى را که در اقبال روایت شده است بخوانـد               

  .کند، حاجت او برآورده مى گردد

  .و اگر براى این عمل نشاط ندارد عمل بعد را انجام دهد

حمـد و ده بـار سـوره اخـالص خوانـده و       ده رکعت نماز بجا آورده ، و در هر رکعت یک بـار      7(

سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اکبر و بعد از             : بجاى ذکر رکوع و سجود ده بار بگوید       

! یا ذالجالل و االکـرام      ! یا حى یا قیوم     : پایان آن هزار بار استغفار نموده و در سجده شکر بگوید          

یـا الـه االولـین و االخـرین ، اغفـر لـى             !  یا ارحم الراحمین     !یا رحمن الدنیا و االخره و رحیمهما      

کسى که این عمل را انجام بدهـد قبـل از           : ((روایت شده است    . ذنوبى و تقبل صومى و صالتى       

  .))این که سرش را از سجده بردارد، آمرزیده شده ، روزه او قبول و گناهان او بخشیده مى شود

  . انجام بدهداگر هم براى او سخت است عمل بعد را
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و سـه بـار   )) آیـه الکرسـى   ((و )) فاتحه الکتـاب  (( چهارده رکعت نماز، که در رکعت یک بار       8(

کسى کـه ایـن عمـل را انجـام دهـد، خداونـد در               : ((روایت شده   . مى خواند )) قل هو اهللا احد   ((

 و روزه   مقابل هر رکعت ، عبادت چهل سال و عبادت تمام کسانى را که در این ماه نماز خوانـده                  

  )).گرفته اند، به او عطا مى فرماید

  .و اگر براى این هم ، حال ندارد، عمل بعد را انجام دهد

: روایـت شـده     . مـى خوانـد   )) قل هـو اهللا احـد     (( شش رکعت نماز، که در هر رکعت پنج بار           9(

اوار کسى که این نماز را بجا آورد، شفاعت او در مورد خانواده اش قبول مى گردد، گر چه سـز                   ((

  .))آتش باشند

اگـر فطریـه خـارج نـشود، روزه رد خواهـد            : ((در روایت آمده اسـت      .  خارج نمودن فطریه     10(

روزه بـا آن کامـل شـده و ماننـد صـلوات             . فطریه نقص زکات مال را از بین مـى بـرد          ((و  .)) شد

رسـتد،  و همانگونه که کسى در نمازش بـر پیـامبر صـلوات نف            . فرستادن بر پیامبر در نماز است       

  .))نماز ندارد، همانگونه هم کسى که عمدا آن را ترك کند روزه ندارد

  زکات فطره

هدف مهم ما در این مختصر این است که انسان عاقل را توجه بدهیم که باید درباره قـرار دادن                    

این حکم اندیشه نموده که در مقابل این بخشش کم چه فواید بزرگى قـرار داده شـده اسـت و                      

حدود سه کیلو و نـیم گنـدم یـا          (و ببینید که آیا ندادن این مال اندك         . شکر کند سپس خدا را    

و سـالمت عقـل   ) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم   (با تصدیق دین ، فرمایشات سید رسوالن       ...) جو

سازگارى دارد یا نه ؟ چگونه ایمان با ندادن یک صاع جو که دادن آن باعـث رسـتگارى دهنـده                  

رگ و کامل شدن روزه و زکات است ، و ندادن آن در بردارنده خطر مـرگ      آن ، ایمنى از خطر م     

و رد شدن روزه است ، سازگارى دارد؟ چگونه ممکن است صاحب عقل سلیم از دادن این مـال                   
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و اگر ایـن    . حتى ممکن نیست هیچ عاقلى احتیاط را در این مورد از دست بدهد            ! خوددارى کند 

اقل باید از مالک دین و دنیایش درباره ندادن این مال اندك            دفع ضرر و این استفاده هم نبود، ع       

خجالت مى کشید؛ بعد از این که در قرآن روى آن تاءکید شده و وعده رستگارى به دهنـده آن                    

حتما رستگار شد کسى کـه زکـات        : ((داده شده و بر نماز مقدم شده است ؛ آنجا که مى فرماید            

را با دستورات کـسى کـه تـو را مکلـف بـه دادن ذره اى از                چ.)) داد و با ذکر نام خدا نماز خواند       

عطایاى بزرگ و فراوان خود که نزد تو است نموده است ، مخالفت مى کنـى ؛ در حـالى کـه او                       

ضامن رزق تو و زن و فرزندت مى باشد و مى تواند در صورت مخالفت ، تـو را از عطایـاى خـود                 

تو نموده است ، به تـو وعـده رسـتگارى ، کامـل              و عالوه بر عطایاى زیادى که به        . محروم نماید 

منـشاء نـدادن   . شدن روزه و زکات و برطرف نمودن خطر مرگ حاضر تا پایان عمـر داده اسـت     

این مال چیزى جز ضعف ایمان و اسالم و پستى و زشتى یا واگـذارى خـاص از جانـب خداونـد                 

  .پناه بر خدا از تمام این امور! است 

  .است ) علیه السالم (ین شب زیارت امام حسین  از مهمترین اعمال ا11(

 و نیز از مهمترین کارها به پایان بردن آن با تسلیم اعمال به نگهبان شب است ؛ همانگونـه                    12(

  .که شب هاى شریف دیگر را ختم مى نمود و قبال در مورد آن سخن گفته ایم 

  مراقبات روز عید فطر: فصل سیزدهم 

روز عیـد عـده اى را دیـد کـه مـى             ) علیـه الـسالم     (امـام حـسن     در کتاب فقیه آمده است که       

خداى عزوجل ماه رمـضان را      : ((خندیدند و بازى مى کردند، رو به همراهان خود نموده و فرمود           

 باشد که در آن با طاعت و رضایت او با یکدیگر مسابقه               آفرید تا میدان مسابقه اى براى خلقش        

شـگفتا از   . ند شدند و عده اى عقب افتاده و ناامید شدند         عده اى سبقت گرفته و سعادتم     . بدهند

روزى کـه نیکوکـاران در آن پـاداش یافتـه و            . کسى که در این روز مى خندد و بازى مـى کنـد            
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بخدا سوگند اگر پرده ها فرو افتد، نیکوکـار مـى اندیـشد کـه               . کوتاهى کنندگان زیان مى بینند    

و از شـانه کـردن مـو و         ! گوید چرا بد مى کـردم       چرا بیشتر عمل نیک انجام ندادم و بدکار مى          

  .))صاف کردن لباس خود باز مى مانند

  اعمال این روز

  توسل

 از کارهاى مهم ، توسل به حامى و نگهبان آن روز و شفیع قـرار دادن او در اول آن و مبالغـه     1(

ات و حـاالت او در      بزرگى این روز نیز باندازه بزرگى تمام اوق       . در آن باندازه بزرگى این روز است        

زیرا این روز وقت آشکار شدن ثمره ، اعطـاى جـوایز و فهـم قبـول یـا رد                    . ماه رمضان مى باشد   

بـدین جهـت بنـده      . شدن ، رضا یا خشم ، نزدیکى یـا دورى و خوشـبختى یـا بـدبختى اسـت                    

روزهـا  سعادتمند باید در این مقام بخوبى ادب را رعایت نموده و آثار بد تمام گناهان خود را در                   

و شبهاى این ماه از بین برده و کرامتهاى الهى و الطاف خداوندى را که در طول ماه ضایع کرده                    

و خالصه مى توان با رعایت کامل ادب در یک ساعت تمـام کوتاهیهـاى خـود در                  . ، اصالح کند  

  .داعمال مهم ماه رمضان را جبران و گناهان را تبدیل به نیکیها نموده و به درجات بلندى برس

  غسل

 غسل نیز تاءکید شده است و سزاوار است در رودخانه غـسل کنـد و اگـر نباشـد در سـایه و                    2(

شـروع  )) بـسم اهللا  ((غسل خـود را بـا      . پشت دیوار این کارها را انجام بدهد؛ تا کسى او را نبیند           

الـدرن ؛   اللهم اجعله کفاره لذنوبى ، و طهر دینى ، و اذهب عنـى              : کرده و بعد از انجام آن بگوید      

آنگـاه  . این را کفاره گناهانم قرار ده ، دینم را پاك گردان و پلیدیها را در من از بـین ببـر                    ! خدایا

نماز صبح را آنگونه که شایسته است بجا آورده و سپس خدا را شـکر نمـوده و دعـایى را کـه از                        

  . نقل شده بخواند- قدس سره العزیز -شیخ بزرگ محمد العمرى 
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  دعاى ندبه

آنگـاه مـؤ منـى کـه     . وه بخاطر غیبت امام زمان و دعا براى فرج او و خواندن دعاى ندبـه               اند 3(

 کسى که حجت خدا، امام زمـان ، نـاموس           -را امام خود مى داند      ) علیه السالم   (صاحب الزمان   

دنیا، سلطان امتها، عدل کامل خدا، خورشید تاریکیها و ماه کامل ، گشایش نزدیک خدا، نـشانه                 

 جـان  - خلیفه بزرگ خدا، امام ، پسر امام ، پسر ائمه ، پسر پیـامبر، پـسر پیـامبران                  بزرگ خدا، 

 کسى که خداوند بوسیله او به وعده هایش جامه عمل مى پوشاند             -تمامى جهانیان فداى او باد      

گسترش عدل ، از بین بردن ظلم ، گستراندن فـضل و غلبـه قـدرت او بـر                   : وعده هایى از قبیل     

دین او بر تمام ادیان و به هنگام غیبت امـام خـود، غـصب حاکمیـت او از طـرف                     تمام قدرتها و    

دشمنان ، سختى شیعیان در سلطنت کفار و بدکاران و قتل ، از بین بردن آبرو، غـصب امـوال ،                     

بدحالى و ذلت آنان را مى بینید، باید خوشحالى او به غمى سنگین ، خنده او به گریه و عیـد او                      

  . دعاى ندبه بخواند و مانند مادر بچه مرده گریه کند و براى فرج او دعا کندبه عزا تبدیل شده و

  آداب نماز عید

قبل از خروج از منزل بنیت انجام دستور خداوند، با یک یا چند دانه خرما افطـار                 ) نماز عید - 4(

ود و   در -زیرا در این دعـا نیـز امـامش          . نموده ، و دعایى را که در این مورد رسیده است بخواند           

زیـرا دعـا    .  ذکر شده و باید در مضمون دعـا تاءمـل کنـد            -سالم خدا بر او و پدران و فرزندانش         

اگر بتواند بایـد بانـدازه بزرگـى خـدا و شـناخت             . بروشنى باید نشانه دیدار با خدا را داشته باشد        

قام را  منت او، در اجازه دیدارش بلکه دعوت به این کرامت ، آنگونه که شایسته است ادب این م                 

ولى خیلى بعید است این مخلوق ضعیف بتواند آنگونه که شایسته این مجلس است              . رعایت کند 

بنابراین باید همراه با اعتراف به ناتوانى بانـدازه اى کـه مـى             . تواضع و احترام و شکرگزارى نماید     

  .تواند سپاسگزار و متواضع باشد
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کتر از حـضور در مجلـس سـلطان زمـانش           و اگر نتواند، نباید حضور در این مجلس براى او سـب           

اگر سـلطان بدانـد کـه    .  هنگام سخن گفتن با او زیرا از سلطان غفلت نمى کند؛ بخصوص      . باشد

دل رعیتش جاى دیگر است او را از مجلس خود طرد، از حضور او جلـوگیرى و او را از عطایـاى                 

؛ کـه در ایـن حالـت        بخصوص که بداند این غیر، دشمن سـلطان اسـت           . خود محروم مى نماید   

و اگر از یاد و احترام به خدا غفلت کردى باید بدانى که ایـن همـه                 . بشدت بر او خشم مى گیرد     

غفلت از پروردگار چیزى جز دوستى دنیا نمى باشد؛ دنیایى که دشـمن خـدا و دوسـتانش مـى           

  .باشد

 پیـامبران  زیـرا اهـل آن ، فرشـتگان مقـرب ،    . بپرهیز از این که این مجلس را کوچک شـمارى       

شرمـسار بـاش کـه    . مقرب ، پیامبران و رسوالن ، شهدا و صدیقین و بندگان صالح خدا هـستند    

 همگى پاك ، مقدس ، آراسته ، بر سـر ایـشان تـاج           -حاضرین مجلس در بهترین حاالت باشند       

کرامت مراقبت خداى جلیل بوده ، بر بدنهاشان لباس توجه به خدا، بر دلهاشان جامـه اشـتغال                  

دا و بر بدنهاشان لباس بازداشتن از نافرمانى خدا، بر دستهایشان انگشتر نگشودن دست بـه            به خ 

 و سـر تـو برهنـه از عمامـه           - منع از رفتن در حرامهاى خدا          نافرمانى خدا و بر پاهایشان کفش       

مراقبت و قلب تو آلوده به دوستى دشمن خداوند، بدنت برهنه از لباس نگهداشـتن از مخالفـت                  

و بر دستت انگشتر ستم بر بندگان خدا بوده و پایت برهنه از رفتن به سوى طاعـت خـدا         با خدا   

  .باشد

اگر پرده از جلو دیدگانت برداشته شده و ببینى بدنت آلوده به نجاسـتهاى گناهـان و بـاطن تـو                    

گرفتار انواع بیماریهایى است که تو را از چشم دیگران مى اندازد چه حالى خواهى داشت ؟ آیـا                   

اگـر  ! این شکل و قیافه بر سر سفره پاکان ، و بزرگانى که هیچ عیبى ندارند حاضر خواهى شد                 با  

زیبایى باطنى آنان را ببینى از همنشینى آنان پرهیز خواهى کرد، چه رسد به این که سر سـفره                 
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و حتى اگر هزار چوب هم به تو بزنند راضى نمى شوى با این همه پلیدى کـه در           . آنان بنشینى   

حال بـد و وزر و وبـال خـود را بنگـر و خـود را           ! برادرم  . ست ، خود را به آنان نشان بدهى         تو ه 

. مضطر به این مطلب بنما تا خداوند بدیهایت را پوشانده و بدیهایت را بـه خـوبى تبـدیل نمایـد                 

اى اجابت کننده دعـاى  ! اى کریمترین کریمان : ((آنگاه درِ کرم حضرت اله را بکوب و صدا بزن    

تـو از مـن بـه خـودم     . به پستى و ذلتى که نـسبت بـه خـودم روا داشـتم رحـم کـن         ! رهامضط

مـن میهمـان   . مهربانترى بخصوص در مثل چنین روزى که مرا دعوت به دیدار خود نمـوده اى       

کارم را اصالح کرده و از لباسهایى     .  راضى نشو که آبرویم پیش میهمانهایت بریزد         تو هستم پس    

 دهى به من نیز عنایت فرما تا بتوانم زشتى ها و نقـایص خـود را پوشـانده                   که به میهمانانت مى   

  .خود را بیارایم و آبرویم را حفظ کنم 

او . اگر انسان با اضطرار واقعى روى به درگاه پروردگـارش آورد محـال اسـت او را اجابـت نکنـد                    

ف الـسوء؛ اى    امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکـش       : ((کسى است که در قرآن خود فرموده است         

.)) کسى که هنگامى که مضطر او را بخواند، او را اجابت نموده و گرفتاریش را برطرف مى نمایـد          

اغلب مردم روحیات بـدى در خـودى بوجـود    . بنابراین بنده باید اضطرار را در خود بوجود بیاورد    

اطر حیا  بهمین جهت نیز از خود خجالت نمى کشند تا بخ         . آورده و از صفات خوب غافل هستند      

و اگر در این مورد عملى هم انجـام بدهنـد،           . و پوشاندن زشتیها و رسواییهاى خود مضطر شوند       

ناشى از چیزهایى است که بطور اتفاقى شنیده و مسموعات آنها خجالت و شرمى در آنها بوجود                 

  .نمى آورد؛ چه رسد به این که آنچنان خجالت بکشند که به اضطرار برسند

 که به اضطرار برسد بوجود آمد، اجابـت نیـز بـدنبال آن آمـده و گرفتـارى                   و خالصه اگر شرمى   

عالمت اضطرار نیز این است که در هنگام عید قلب او شکسته ، و از رد شدن                 . برطرف مى گردد  

بترسد؛ امیدوار عفو و فضل او بوده و امیدوارى بـه کـرم پروردگـارش را بیـشتر نمایـد؛ بانتظـار                      
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د آنگونه که بندگان صالح او هستند؛ و ترس خود را با مالحظه ایـن       رحمت و عنایت خداوند باش    

در عین حال با گوشه چشم      . که امروز روز جایزه دادن و بدست آوردن فضیلت است از بین ببرد            

به عظمت خدا و بزرگى جنایت خود نگریسته و مانند کوتاهى کنندگانى که به دامن عفو فراوان                 

کند؛ و تمام سعى و تالش او براى استغفار و جلـب رحمـت و دیـدن      او پناه آورده اند، رفتار مى       

مـى باشـد،   ) علـیهم الـسالم   (و به نگهبانان و حامیان خود کـه از معـصومین            . آثار قبولى است    

و خداوند را به حق و آبروى آنان نزد خدا قسم مى دهد که         . پناهنده شده تا او را شفاعت نمایند      

 ، از فضل مخصوص خود محروم نکند، صـورت کـریم خـود را از او                 او را با عفو خود اکرام نموده      

برنگردانده ، بخاطر آنان او را قبول نماید و آنگونه که با حزب و دوستان خود رفتار مى کند با او                     

از بوجود آمدن این حاالت معلوم مى گردد که فیض قدسى شامل حال او شده               . نیز معامله کند  

ات و رهایى از خطر هالك ثنا گفته ، و از ایـن بـه بعـد بـا یـارى             است که باید خدا را بخاطر نج      

  .گرفتن از پروردگار خود را از غفلت و انجام کارهایى که باعث هالکت دائمى است دور بدارد

آنچه درباره اضطرار به پوشش پروردگار گفتیم ، فقط در کسى بوجود مى آید که بـا چـشم دل                    

آن هـم نـه     . لیدى عیوب دل بر روح و جـانش را ببینیـد          نجاست گناهان را بر اعضاى بدنش و پ       

مجازا بلکه واقعا این مطلب را درك کند و بفهمد که این نجاستها و پلیدیها نجستر و کثیفتـر از                   

  .چیزهاى کثیف این عالم و بدبوتر از مردارهاى بو گرفته دنیاست 

مقرب و سایر پیـامبران و      اگر کسى خود را در پیشگاه سرور رسوالن و ائمه طاهرین و فرشتگان              

رسوالن فرض نماید چه حالى خواهد داشت ؟ فکر مى کنم اگر انسان یک دهم این رسـوایى را                   

مـریم راسـتگو هنگـام    . داشت ، آرزو مى کرد زمین او را فرو برد تا از این رسـوایى رهـایى یابـد              

بهـر  : ((گفـت   رسوایى بین مردم ، با این که نزد خداى عزوجـل و فرشـتگان پـاك بـود،               فرض  
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صورت تمامى ما به پوشش زیباى خدا محتاج بوده و اگر این پوشش از ما برداشته شـود، رسـوا                    

  .خواهیم شد

یکى از پوششهاى زیباى او، همین شکل انسانى است که اگر از مـا سـلب شـده و مـردم شـکل                

مثال کسى  . زیرا شکل روح متناسب با اخالق و صفات است          . واقعى ما را ببینند رسوا مى شویم        

مگر این کـه خُلـق خـود را بـا           . که صفت غضب بر او غالب باشد، روح او بشکل سگ خواهد بود            

داروى حلم معالجه نموده ، خشم تبدیل به شجاعت شده و شکل سگ به شکل انـسانى شـجاع                   

بهمین جهت گذشـتگان هـر روز بـا آینـه و غیـره      . و همینطور سایر اخالق و صفات   . تغییر یابد 

ود را بررسى مى کردند تا مطمئن شوند که تغییر نکرده و مسخ نشده و پوشش خـدا                  سیماى خ 

و این شکلهاى حقیقى گاهى اوقات به بعضى از اولیا نشان داده مى شود و               . همچنان باقى است    

روایت شده است که پرده را از جلـو         ) علیه السالم   (از امام سجاد    . مردم را باین شکلها مى بینند     

 برداشته و شکل واقعى حاجیها را به او نشان داد و او در میان جمعیت فقط دو                  دیدگان شخصى 

  .نفر را به شکل انسان دید

هنگام برپایى نماز عید بصورت جماعت ، مصیبت غیبت او را بیـاد آور و بیـاد داشـته بـاش کـه                 

 و برپـایى آن از کارهـاى معـروف اوسـت          ) عـج   (امامت نماز عید از حقوق مخصوص امام زمـان          

ارواح آنـان بـسوى   . چون در روز عید خود را آشکار کند، دیده همگان بر زیبائیش خیره گردد     .((

عیـد مـن آن     . زیبائیش سرازیر شوند و مردمک چشمانشان از فرط زیباییش هوس گلزار نمایند           

  .))روزى است که با دیدگان شاد که زیباییش را تحسین مى کند، آن زیبایى را ببینم 

اگـر بجـاى   ! با دیگران نماز بگـزاریم  ) علیه السالم  ( نیست که بجاى نماز با امام        آیا این مصیبت  

و اگـر او    ! خطبه هاى نماز عید را مى خواند چه حالى داشتیم           ) علیه السالم   (دیگران امام زمان    

  !در میان ما بود روزگار ما چقدر با امروز فرق داشت 
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برکتها و نورهاى زمان حضور او، گـسترش        : ر از قبیل    آنگاه به آنچه در روایات درباره او آمده بنگ        

عدل ، برچیده شدن بساط ظلم و سرکشى ، عزت اسالم ، احتـرام قـرآن ، رواج ایمـان ، کامـل                       

  .شدن عقلها، تزکیه دلها، اصالح اخالق و از بین رفتن تفرقه و نفاق 

  مناجات با امام زمان

:  و با زبان شوق به حضرت قـدس او عرضـه بـدار             آنگاه با صداى بلند او را مورد خطاب قرار داده         

چه وقت روزهـا را بـا تـو سـپرى           . آیا به سوى تو راهى هست تا مالقات شوى          ! اى پسر احمد  ((

چه زمانى وارد آبشخورهاى فـراوان و سـیراب کننـده ات شـده و               . کرده و بهره مند مى گردیم       

آب گوارایـت اسـتفاده خـواهیم       چه هنگـام از     . سیراب مى گردیم ؟ تشنگى زیاد ما طول کشید        

چه وقت ما را دیده و ما نیز تو را مى بینیم در حالى که پـرچم پیـروزى                   ! سرورم  ! کرد؟ موالیم   

چه زمانى یکدیگر را دیده و چشمان ما از دیدار تو روشن مى گردد و            ! را برافراشته اى ؟ موالیم      

امورمان آگاه کرده ، گره ام بـه دسـت          با راهنمایى تو هدایت مى شویم ؟ و آنگاه ما را از حقایق              

  .تو باز شده ، نادانیها از بین رفته و کماالت کامل مى شود

کاش سرنوشت خود را مى دانستم ، آیا بـا نـور جمالـت دیـدگانم                ! امید و آرزویم    ! آقا و موالیم    

 شـده و  یا با این اندوه ها روانه قبـرم    ! آیا از وصال گوارایت سیراب خواهم شد      ! روشن خواهد شد  

  !))با غصه ها و اندوه فراوان از این دنیا مى روم 

طوالنى شدن جدایى شما مـرا کـشته و امیـد وصـال شـما و آنچـه دربـاره نـشانه هـاى               ! آقایم  

چرا چنین نباشد که اگر این وعده هاى در روایات و انتظـار             . ظهورتان فرمودید، زنده ام مى کند     

درود و سالم خدا بر کسى که ما را با این وعده ها             . بودیم  ظهور شما و آثار آن نبود از بین رفته          

زیـرا ایـن مطلـب ، امـروز باعـث زنـدگى        . و انتظار ظهور شما زنده کرده و ما را از آن آگاه نمود            

  :بندگان مشتاق به شما و به وصال شماست و زبان حال همه ما مى گوید
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ه آیین عـشق را بـه تـاءخیر انداختنـد، در            و اعالم راءى دادگا   . مرا وعده دادند  . مرا وعده دادند  ((

دل را با یاد محبوب شاد گردان و گوشهایم را با وعده اش             . حالى که آیین عشق آیین من است        

  .))نوازش کن 

اگر نمى دانستم که گشایش بعد از سختى است ، این سختیها بر دل و جان ما بـیش از                    ! آقایم  

 باین جهت که اینها عالمت گشایش است تحمل آن          آن بود که بتوانیم آن را تحمل کنیم ؛ ولى         

براى ما آسان است و بدین جهت که باین وسیله به شما مى رسیم این سختیها محبوب ماسـت               

.  

با یاد شما زنـدگى کـرده ، و         . منتظر امر شما هستیم     . مدت سپرى شده و به آخر رسید      ! آقایم  

 شده و ظلم و ستم فراوان ، و فـساد بـى   کار سخت! آقایم . آثار ظهور شما را جستجو مى کنیم  

هواى نفس نیـز ضـمیمه آن شـده و آتـش هواهـاى           . سابقه اى سراسر گیتى را فرا گرفته است         

نفسانى شعله ور گردیده و گیتى را سوزانده است ؛ بوسیله آن شـهرها خـراب ، آبـادانى نـابود و            

  .انسانها و حیوانات از بین رفته اند

جـدایى  ! آقایم . الب پوشیده برمال گردیده و فقط به شما شکایت مى کنم    بالها زیاد، مط  ! آقایم  

و هجران تو از تمام این سختى ها سخت تر است زیرا بال بهمراه تـو، نعمـت و اذیـت در مقابـل                  

. و از من انتقام بگیر، اگر این انتقام مرا به تو نزدیک مى نماید             ! ((آقایم  . دیدگان تو راحت است     

  .آن شتاب کن فدایت گردم در 

و من آنچه رضاى تـو در  . و با هر وسیله اى که مى خواهى مرا در عشقم به خودت آزمایش کن       

  .آن است را انتخاب خواهم کرد

  .))زیرا اگر تو نباشى ، من هم نخواهم بود. و در هر حال ، تو به من از خودم سزاوارترى 

  !آقایم 
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  .ق تو هر موجود زنده اى از نابودى لذت مى بردتو قدرت نابودى قبیله را دارى ، در راه عش((

  .اگر تو او را رها کنى او تو را رها نمى کند. برده تو هرگز تقاضاى آزادى نخواهد کرد

آن زیبایى که با جالل بزرگ خود آن را پوشانیده اى ، هر نوع شکنجه اى را در اینجا گوارا مـى                      

  .))داند

  !آرزویم ! موالیم 

دستور بده خـواب در     .  رخصت بده تا باقیمانده خود را در آرزوى تو بگذراند          دلم آب شده به او    ((

شاید در عالم رؤ یا وجـود گرانقـدر تـو را            . زیرا من مطیع این دستور هستم       . چشمانم گذر کند  

  .))ببینم و به من وحى شود

  !حبیب من 

  .و باشدهر گاه باقیمانده جان من با آرزو زنده نمانده و فناى من مقتضى بقاى ت((

  .و اگر شیوه عشق از سنت چشم بر هم نهادن حمایت کند و از دیدارت محروم گردد

سیاهى چشمى براى من باقى بگذار، شاید پیش از مرگم بوسیله آن ، کسى را کـه تـو را دیـده                      

  .))است ببینم 

  !آه 

 اى  و بلکه پلک چشمان من فاقد پـرده       . چیزى را که تو مى خواهى کجا در من هست ؛ هرگز           ((

  .))از خاك پاى تو است 

  !موالیم 

اگر مژده دهنده اى با مهربانى از سوى تو آید و هستى من هم در مشتم قرار داشته باشد، آن                    ((

  .))آن را بگیر: را به تو تقدیم نموده و خواهم گفت 

  !اى امام من ! سرور و موالیم 
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مرا به زیر دست .  بى نیازى توبشکستگى من ، بذلت من ، بخضوع من ، بفقر و نیاز خودم و به             ((

  .))چون من یکى از ضعیفان تو هستم . خائنى واگذار مکن 

آنگاه که درباره رسیدن و وصل شدن به شما و لذت دیدار شما مـى اندیـشم و در مـورد                     ! آقایم  

احوال کسانى که آنها را به پناه خود نزدیک نموده ، به آنان احـسان کـرده ، مـشرف بـه دیـدار                       

وده ، با تعلیم خود آنان را بزرگ داشته ؛ با نوشانیدن جامهاى توحید بـر آنـان منـت                    جمالت نم 

گذاشته و شرافت آمدن در محفل اهل توحید را به آنان کرامت نمودى تاءمل مى کنم ، نزدیک                  

  .است قلبم از حسرت شکافته شده و از غیرت ، دو تکه شود

  .))واى بر قلب کسى که مثل قلب من باشد! ((آه ! آه 

بدون دیـدار بایـد پـاره    ! و اى کبد من   . پاکیزگى مرا سعادتمند نمى کند    ! اى پوست بدن من     ((

  .))پاره شوى 

زیرا زیبایى تو قابـل مقایـسه بـا زیبـایى سـایر           . خواهان شما، با سایر مشتاقین فرق دارد      ! آقایم  

ما محبـوبى هـستى     باین جهت که ش   . معشوقها نبوده و بزرگى تو مانند دیگر بزرگیها نمى باشد         

که علت ایجاد خواهان و دوستدار خود بوده و او در هر حال و براى هر کـارى بـه شـما احتیـاج        

بلکه در عالم محسوسات زیبـایى وجـود نـدارد مگـر ایـن کـه                . دارد؛ ولى دیگران چنین نیستند    

  .مظهر گوشه اى از زیبایى شما، و بزرگیى نیست مگر ناشى از یکى از آثار بزرگى شماست 

و نیـز   . زیرا زیبایى شما مظهر زیبایى خداوند زیبا و زیبایى دیگران از مظاهر زیبـایى شماسـت                 

شـما  . بزرگ و بزرگى دیگران برگرفتـه از بزرگـى شماسـت            ) خداوند(بزرگى شما مظهر بزرگى     

 منظور از زیباترین زیباییها، و بزرگترین بزرگها، در دعـاى         . منبع همه بزرگیها و زیباییها هستید     

  .و شمایید نورانى ترین و درخشنده ترین نور خدا. سحر، شما مى باشید

  زیرا اگر محبوبهاى دیگر. ر نیست و نیز جدایى و دورى شما مانند جدایى محبوبهاى دیگ
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محبوب او را تـرك کـرده ، و بخـاطر تـرك کـردن محبـوب                 : دوستدار را ترك کنند، مى گویند     

گر شما کسى را ترك کنید، مردم او را سرزنش نموده         ولى ا . سرزنش متوجه دوستدار نمى گردد    

زیـرا نمـى تـوان    . و هیچگونه تسالى خاطرى نیـز نـدارد  . و خود نیز خودش را سرزنش مى کند       

همه دوسـتدارانت اعتقـاد دارنـد کـه         . گفت شما بیوفا بوده یا به دوستدار خود عالقمند نیستى           

 بنابراین اگر آنان را ترك کنى معلوم مـى          .دوستى و وفاى تو بیش از دوستى و وفاى آنان است            

  .و کم محبتى آنان نشاندهنده نادانى آنان است . شود، آنان کوتاهى نموده اند

به همین جهت کسى که او را ترك نمایى ورشکسته ترین افراد است مگر این که خود را تسلى                   

ولـى چـه   . ر پـى دارد در آینده به شما رسیده و هجـران شـما پاداشـى بـراى او د            : داده و بگوید  

  !پاداشى بزرگتر از دیدار شماست 

جانم فداى شـرافتى کـه      . جانم فداى مجد ریشه دارى که همتایى ندارد       . همه فداى تو  ! موالیم  

تا کى برایت سرگردان بوده و تا کى و چگونه و با چه زبـانى دربـاره ات بگـویم ؟           . لنگه اى ندارد  

قابل تو و در مملکت تو تصرف ، و بر پیروان و حتى           براى من سخت است که ببینم دیگران در م        

بر خویشانت حکومت کرده و آنها به تو پناه آورده و از تو کمک مى خواهند ولـى جـوابى نمـى                      

از )) انا هللا و انـا الیـه راجعـون          ((پناه بر خدا از این مصیبتهاى دردناك و سختیهاى زیاد           . شنوند

ر حالى که شیعیانت مانند گله گوسفندى شـده انـد           مصیبت نبودن تو و طوالنى بودن غیبتت د       

که چوپان آن نبوده و گرگها از هر طرف به آن حمله کرده انـد گروهـى را خـورده و گروهـى را                

  .براى ذخیره مى کشند

این مصیبتهاى ما بود ولى ناراحتیهاى شما بخاطر این مطالب براى ما سخت تر بـوده و       ! سرورم  

زیرا از راءفت شـما بـه   . رد تا مصیبتهایى که به خودمان وارد مى آید      دل ما را بیشتر بدرد مى آو      

) علیـه الـسالم   (مگر جد شما امیرالمؤ منین . شیعیانتان و غیرت و رقت قلب شما آگاهى داریم         



http://www.ensanekamel.ir

اگـر  : ((نبود که از ربودن خلخال زن ذمـى توسـط لـشکر معاویـه شـکایت کـرده و مـى فرمـود            

پس شما چه حـالى داریـد زمـانى    .)) قابل سرزنش نمى دانم مسلمانى از این مطلب بمیرد او را       

به خداونـد و بـه      ! خداوند ملتت را یارى کند، موالیم       ! که بدانید با زنهاى مسلمان چه مى کنند       

سرور مردم محمد مصطفى و به على مرتضى و به سرور بانوان و به پدران پاکت ، امامان هدایت                   

، از ایـن    ))طیار در میان فرشتگان مقرب      ((ر شهیدان و به     و شیران درنده نبرد و به حمزه ، سرو        

  .پیش آمدهاى ناگوار و اوضاع بد شکایت مى کنیم 

سرورشــان را بــه آنــان بنمایــان اى . بنــدگان گرفتــارت را یــارى کــن اى یــاور یــارى خواهــان 

ز آنـان   و با آن ستم ستمکاران ، حاکمیت کفار و حیله هاى مخـالفین را ا              . مهربانترین مهربانان   

و با فرج ولى خود، در فرج آنان تعجیل نما و بعد از پر شدن زمین از ظلـم و جـور آن           . دور کن   

  .را پر از قسط و عدل گردان 

دیدگان مؤ منین را با جمال ولى دین روشن نموده و بهره آنـان را بـا ظهـور جاللـش در میـان                  

ود را آشکار نمـا و بـا آن حـق را        عدل فراوان و حکومت بزرگ و عالى خ       . جهانیان بیشتر گردان    

بـا آن از سـتمکاران و       . اولیایت را با آن حاکم و دشمنانت را خوار فرما         . برپا و باطل را از بین ببر      

و در انجام وعـده هایـت در مـورد یـارى مـؤ منـین و عاقبـت                  . دشمنان برگزیدگانت انتقام بگیر   

  !))ناترین توانمندان اى راستگوترین راستگویان و توا. پرهیزکاران تعجیل فرما

و خالصه اگر سالک در این دریا فرو رفته ، نسبت به این امـر اهتمـام ورزیـده و از ایـن فجـایع                         

دلتنگ شود، بطور طبیعى حال او تغییر کرده ، خوشحالى او به اندوه و عید او به عزا تبدیل مى                    

 نزد دلهاى شکـسته     خداوند متعال نیز  . و با حسرت و شکستگى در مصلى حضور مى یابد         . گردد

و اگر حسرتهاى سابق را که بخاطر فهمیدن نقایص باطنى و تیرگیهاى روحى مـى باشـد           . است  

به آن ضمیمه نموده و در حالى که مشغول خواندن دعاهاى وارده ، در راه مـى باشـد، از منـزل                      
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 خود به سوى مصلى حرکت نماید، در چنین شرایطى تمامى اسباب پنـاه بـردن بـه در فـضل ،                    

  .کرم و جود مالک نفسها، ارواح و وجود براى او بوجود مى آید

بنیت قرار گرفتن در سایه عنایت خدا، در فضاى بدون سقف نماز خوانده و بنیت فروتنـى بـراى                 

رب االرباب ، انتقال از گناه به طاعت ، از تکبر به تواضع و از دیدن خود به مقام فناء، بـر خـاك                        

زیرا توجه و رو به قبله کـردن یعنـى بریـدن کامـل از               . از کامل شود  بنشیند، تا روح توجه در نم     

و منظور از ایـستادن روى دو پـا ایـن           . همه و توجه به سرپرست همه اشیاء و مالک و خالق آنها           

  .است که در حال ترس و امیدوارى ، و شوق و ترس است 

وردن روح تکبیر تـالش     بهمین جهت باید براى بدست آ     . در نماز عید، تکبیر اهمیت زیادى دارد      

: آمده است کـه فرمودنـد     ) علیه السالم   (بنقل از امام صادق     )) مصباح الشریعه   ((در کتاب   . نمود

بـا مـن   : بنده اى که تکبیر بگوید ولى قبال از حقیقت آن روگردان باشد، خداوند به او مى گویـد             

وده و نمـى گـذارم بـه        به عزت و جاللم قسم تو را از شیرینى ذکرم محروم نم           . نیرنگ مى کنى    

  .من نزدیک شده و از مناجاتم لذت ببرى 

مطلب مهمى که انسان باید آن را رعایت کند، این است که بداند در رابطه با این نماز از او چـه                      

بـاین جهـت کـه      . مى خواهند، و چگونه باید مراقب خداوند بوده و چه حالى باید داشـته باشـد               

 باب عنایت ، لطف و احضار بندگان به مقام حضور است ولى             تکلیف به نماز گرچه در همه جا از       

مثال نمـاز  . در بعضى از آنها جهت ترس بیشتر بوده و بعضى دیگر فقط جهت ایجاد رغبت است             

آیات از روى لطف و عنایت ، ولى در مقام ترس از خـشم و نـازل شـدن بـال واجـب شـده تـا از           

نماز عید نیز فقط براى گرفتن جـایزه و         . فع شود شمول بال امنیتى حاصل و بال به وسیله نماز د         

  .کامل کردن نقصها و اعطاى بخششهاست 
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خالصه تشریع عید و نماز آن بمنظور اظهار راءفت و رحمت ، گستراندن جود و کرم و بخـشش                   

اجازه عمومى در این مقام اقتضا مى کنـد کـه بـساط قهـر و غـضب برچیـده و                 . به رعیت است    

و خوف و ترس با این امر سـازگارى نـدارد؛ گرچـه بنـده             . گار افراشته شود  بیرقهاى الطاف پرورد  

  .مرتکب گناهان جهانیان شده باشد

  خوش گمانى به خداوند در این روز

در این منزل از منازل سالک جا دارد به خداوند خوش گمـان بـوده و بـه بخشـشهاى بـزرگ و                       

داوند، لطیف نمودن درخواست عطوفـت      باندازه خوش گمانى به خ    . عطایاى عالى او امیدوار باشد    

و رعایت آداب اطمینان به وعده هاى خدا، جوایز نیز بیشتر شده ، ابرهاى جود باریده و مبارکى                  

  .این روز آشکار مى گردد

بنده اى در این روز نترسیده و انتظار خشم خداوند را ندارد مگر کسى که به او بـدگمان بـوده و    

و . ویت نکرده باشد و احتمال بدهد الطاف خدا شامل حال او نشود           امید به فضل او را در خود تق       

  .ممکن است کسى بخاطر بدگمانى در چنین اوقاتى ، از لطف و رحمت الهى محروم شود

بنابراین بحکم عقل و ادب و ایمان الزم است که امید بنده به ندیده گرفتن گناهـان ، عفـو آن ،           

 اهداف ، قویتر از ترس از مجازات و ذلـت و خـوارى            بخشش نعمتهاى خدا و رسیدن به آرزوها و       

باشد؛ و گرچه از بندگان صالح خدا نباشد خود را در میان آنان وارد کند؛ با صـورتهاى آبرومنـد                    

خداى متعال به   . دوستان خداوند به او روى آورد؛ گر چه روى او از ستم گناهان سیاه شده باشد               

 نمودن احسان در چنین اوقـاتى بـا حکمـت او مخـالف     این مسائل توجه نمى نماید؛ زیرا فراگیر    

  .بنابراین هیچ مانعى در راه شمول بخشش و گسترش جود و فضل خداوند نمى باشد. نیست 

نمازگزار بعد از توجه به این امور و تاءثیر گرفتن از آن با حیا و امید زیاد در مصلى حاضـر شـده    

ارى چـشم مـى دوزد؛ و بـا آداب و شـرایط آن     و با شرمسارى با گوشه چشم نگریسته و با امیدو       
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نماز مى خواند؛ فرادى یا با جماعت ، هر کدام که مناسب با حال اوست همراه با رعایت اخالص                   

در صورت فرادى خواندن ، مـى تـوان دو رکعـت            . البته اگر بتواند با جماعت بخواند بهتر است         . 

و در رکعـت دوم     )) الـشمس   ((و  ) )سـبح اسـم     ((خواند یا چهار رکعـت کـه در دو رکعـت اول             

تکبیره االحرام  : خوانده و در رکعت اول هفت تکبیر مى گوید        )) قل هو اهللا احد   ((و  )) والضحى  ((

را ...)) اللهم اهل الکبریـاء   : ((، و پنج تکبیر بعد از قرائت که بعد از هر کدام از آنها دعاى معروف                 

اگر بخواهد مى توانـد بجـاى ایـن دعـا،           .  رود مى خواند آنگاه تکبیر دیگرى گفته و به رکوع مى         

و هنگامى که از نماز فارغ شد تکبیر مذکور را گفته و تسبیح حضرت زهرا               . دعاى دیگرى بخواند  

و آنگاه دعایى را که براى بعد از نماز روایت شده است مى خواند که               . را مى گوید  ) علیه السالم   (

زیـرا  . ى زیـاد بایـد از روز عیـد مواظبـت نمایـد            آنگاه با ذکـر و دعـا      . دعاى بسیار جامعى است     

شیاطینى که در شهر رمضان زندانى و در زنجیر بودند و نمى توانستند او را بفریبند، امـروز رهـا     

و شاید با دعا و تضرع به خداوند متعال در جهت حفـظ او از شـر آنـان بتوانـد از آنـان          . شده اند 

  .رهایى یابد

لب مى خواند؛ دعایى که آداب معامله با خداى متعال ، پیامبران و             آنگاه دعاى ندبه را با حضور ق      

  .اولیاى او و رفتار پیروان با امام خود را بطور کاملى مى آموزد

  به پایان بردن این روز

روز خود را با توسل و واگذارى به نگهبـان          .)  به پایان بردن روز عید با توسل به نگهبان روز          - 5(

مى باشد و شـفاعت خواسـتن از او بـه پایـان برسـاند               ) علیهم السالم   (این روز که از معصومین      

و نباید در این جهت کوتاهى کنـد کـه   . همانگونه که در سایر روزهاى شریف نیز چنین مى کرد 

  .این از کارهاى مهم است 

  مراقبات ماه شوال: فصل چهاردهم 
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شوال نامیده شد زیـرا گناهـان   : ((روایت شده است ) صلى اهللا علیه و آله و سلم  (از پیامبر اکرم    

  .))مؤ منین در آن از بین مى رود

ورود در ماه شوال ماننـد ورود در رجـب اسـت و قـبال بطـور کامـل       : ((آمده است )) اقبال ((در  

و اگر نمى توانى آنچـه را گفتـیم بکـار بنـدى ، بایـد      . گفتیم که چگونه باید در این ماه وارد شد      

و همانگونه کـه کـسى وارد شـهر         . ن ماه را قبول دارند وارد آن شوى         مانند کسانى که احترام ای    

مکه و خانه خدا مى شود و آن را بزرگ مى دارد تو نیز باید با حرف و عمـل ایـن مـاه را بـزرگ       

بنابراین الزم است عقل و قلب تو این ماه را بزرگ دانسته و             . زیرا این ماه حرام مى باشد     . بدارى  

و بنده هنگـامى مـى توانـد ادعـا          . ى که در صراط مستقیم سیر نمایند      مواظب اعضاى بدنت باش   

  کند که تمام آداب بندگى را رعایت کرده است که تمامى کارهاى او مطابق با رضـایت مـالکش      

  .))باشد

ولى در این کـالم ایـن مطلـب         . این کالم طوالنى را بخاطر فوایدى که در بر داشت ذکر کردیم             

بلکـه از سـخنان بعـضى از بزرگـان          . ست و ایـن خـالف مـشهور اسـت           بود که شوال ماه حرام ا     

استفاده مى شود که تا به حال کسى چنین چیزى نگفته است ؛ زیرا در مقابل قول مشهور ایـن                 

ربیـع  ((شـروع و در دهـم       )) ذى الحجـه    ((قول را نقل کرده اند که ماههاى حرام از دهـه آخـر              

روایتى نقل شده مبنى بـر اینکـه شـوال از ماههـاى             )) ل  وسای((البته در   . پایان مى یابد  )) االخر

  .حرام بوده و محرم ماه حرام نیست 

بهـر صـورت    )). شـوال مـاه احـرام اسـت         : ((احتمال بعیدى هم هست که عبارت سید این باشد        

زیـرا  . همینقدر که این ماه ، ماه احرام براى زیارت خانه خدا مى باشد بزرگداشت آن الزم است                  

تى داشته که از ماههاى حج و وقت تشریع اعمال حج گردیده و زیارت خانه خـدا    حتما خصوصی 
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و این ، براى بنده اى که مراقب معامله با موالى خود مى باشد مطلـب                . در آن قرار گرفته است      

  .مهمى است 

  روزه هاى این ماه

مده است کـه    و در روایات دیگرى آ    . در بعضى روایات روزه شش روز بعد از عید وارد شده است             

بهمین جهت این شـش روز، از سـه روز بعـد از      . روزه سه روز بعد از این دو عید مطلوب نیست           

  .عید شروع مى گردد

روزه ماه رمضان و شوال و هر چهارشنبه و پنجـشنبه جانـشین روزه   : ((نیز روایت شده است که   

  )).روزگار بوده و کسى که این مقدار روزه بگیرد، وارد بهشت مى شود

  مراقبات ماه ذى القعده الحرام: فصل پانزدهم 

  احترام این ماه

و انـسان   . این ماه اولین ماه از ماههاى حرام است که جنگ با کفار در آن ماهها حرام مى باشـد                  

بکـوش در ایـن    ! بنابراین ، اى نفس     . از این مطلب حکم جنگیدن و مخالفت با خدا را مى فهمد           

سایر ماهها حفظ نموده ، کارى بر خالف احکام الهى انجام نداده و             ماهها دل و بدنت را بیشتر از        

چون این ، ماه حرامـى اسـت        . حتى از بالیا و مصیبتهایى که ناشى از قضاى اوست راضى باشى             

که احترام آن ، بخاطر این که خداى متعال جنگیدن با کفار را در آن ممنـوع نمـوده ، بـیش از                       

 با طاعت از خدا و باال بردن رضایت خود از او احتـرام ایـن مـاه را      بنابراین باید . سایر ماه هاست    

زیرا خداوند بسیار شکرگزار بوده و با رضایت خود از تو، از رضایت تـو از او، تـشکر     . حفظ نمایى   

و اگر از شرافت رضایت او اطالع داشتى ، در راه بدست آوردن آن از بـذل جـان هـم                     . مى نماید 

  .دریغ نمى کردى 

  و فضیلت توبه و استغفار) صلى اهللا علیه و آله و سلم (ى منقول از پیامبر اکرم توبه ا
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براى بدست آوردن طاعت خدا در این ماه قبل از هر چیزى از تمام مسائلى که قـبال گرفتـار آن              

  .بودى توبه کن ؛ توبه اى صادقانه 

 یکشنبه ماه ذى القعـده     روایت شده است که در روز     ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از رسول خدا    

همه ! رسول خدا : گفتیم  : کدامیک از شما مى خواهید توبه کنید؟ راوى مى گوید         ! مردم  : فرمود

غسل کرده ، وضو گرفته و چهار رکعـت نمـاز بجـا             : حضرت فرمودند . ما مى خواهیم توبه کنیم      

معـوذتین  ((و یک بـار  ) )قل هو اهللا احد((، سه بار ))فاتحه الکتاب ((در هر رکعت یک بار  . آورید

آنگـاه هفتـاد بـار اسـتغفار نمـوده و در            . بخوانید) قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق          )) (

اغفـر لـى ذنـوبى و    ! یـا غفـار  ! یا عزیـز : سپس بگویید. بگویید)) ال حول و ال قوه اال باهللا        ((پایان  

! اى بخـشاینده    ! اى عزیـز  (اءنـت   ذنوب جمیع المؤ منین و المؤ منات فانـه ال یغفـر الـذنوب اال                

گناهان من و گناهان تمام مردان و زنان مؤ من را بـبخش کـه جـز تـو کـسى گناهـان را نمـى             

  .)بخشد

بنده اى از امت من چنین عملى را انجام نمى دهد، مگر این که از آسمان به او نـدا   : آنگاه فرمود 

فرشـته  . ل ، و گناهانت بخشیده شـد      عمل را از نو شروع کن که توبه تو قبو         ! بنده خدا : مى رسد 

منـادى  . مبارك بـاد بـر تـو و بـر خـانواده و خانـدانت       ! اى بنده  : دیگر از زیر عرش ندا مى کند      

فرشته دیگرى ندا مـى  . در روز قیامت ، دشمنانت را از تو راضى مى نمایند       : دیگرى صدا مى زند   

تـه نـشده و قبـر تـو وسـیع و نـورانى       دینت از تـو گرف . با ایمان از دنیا مى روى       ! اى بنده   : کند

پدر و مادر تـو و خانـدانت بخـشیده شـده و در دنیـا و                 : منادى دیگرى صدا مى زند    . خواهد شد 

من با فرشته مرگ پـیش تـو آمـده و بـه او     : جبرئیل ندا مى کند . آخرت خوش رزق خواهى بود    

نیده و بنرمـى روح را      دستور مى دهم که با تو خوش رفتار بوده ، بخاطر مرگ آسیبى به تو نرسا               

اگـر کـسى در زمـان دیگـرى چنـین بگویـد چطـور؟               ! رسول خدا : گفتیم  . از بدنت خارج نماید   
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جبرئیل این مطالب را در شب معـراج بـه     . چیزهایى را که گفتم براى او نیز خواهد بود        : فرمودند

  .من گفت 

از شخصى که در شـب دراز و       خداوند از توبه بنده خود بیش       : ((فرمودند) علیه السالم   (امام باقر   

  .))بسیار تاریک مرکب سوارى و آذوقه خود را گم کرده و سپس پیدا کند، خوشحال مى شود

به شخصى که در حضور حـضرت       : ((روایت شده است که     ) علیه السالم   (و نیز از امیرالمؤ منین      

ست ؟ اسـتغفار    مـى دانـى اسـتغفار چیـ       . مادرت به عزایت بنشیند   : استغفر اهللا ، فرمودند   : گفت  

 تـصمیم بگیـرى     -دوم  .  پشیمانى از گذشته     -اول  : درجه بلند مرتبگان بوده و شش شرط دارد       

 این که حقوق تمام مخلوقـات را ادا کـرده تـا جـایى کـه      -سوم . که هیچگاه آن را انجام ندهى   

. ایى   تمام واجباتى را که ضـایع کـرده اى جبـران نمـ             -چهارم  . خداوند را سبکبار دیدار نمایى      

 گوشتى را که از مال حرام روئیده با اندوه ذوب کرده تا پوست بـه اسـتخوان بچـسبد و                     -پنجم  

 رنـج فرمـانبردارى را بـه جـسم بچـشانى ، همانگونـه کـه                 -شـشم   . گوشت جدیدى بوجود آید   

  )).استغفر اهللا : و در این هنگام بگو. شیرینى گناه را به آن چشانیده اى 

یى را که باید از آن توبه کرد در جـاى خـود آمـده ، و اینجـا همـین      شرح حقیقت توبه و چیزها 

  .مقدار بیان کافى است 

  روزه ماههاى حرام

 روایت شده است که رسول خـدا  - علیه الرحمه -درباره خصوصیات ماههاى حرام از شیخ مفید   

، جمعـه ، و     کسى که سه روز از ماه حرام ، پنجـشنبه           : ((فرمودند) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

و در روایـت دیگـرى آمـده    )). شنبه را روزه بگیرد خداوند عبادت یک سال را براى او مى نویسد       

عبادت نهصد سال که روزهاى آن را با روزه و شبهایش را در عبادت گذرانده اسـت                 : ((است که   

  .براى او نوشته مى شود)) 



http://www.ensanekamel.ir

 دو پنجشنبه و یک چهارشنبه وارد شده        این روایت با روایتى که درباره روزه سه روز در هر ماه ،            

و اگر دو پنجشنبه و یک چهارشنبه و جمعـه را روزه بگیـرد، بعیـد نیـست کـه                    . ، منافاتى ندارد  

  .براى عمل به هر دو روایت کافى باشد

  شب مبارك نیمه ذى قعده

از )) اقبـال   ((در  ) قـدس سـره     (سـرور مـا     : از کارهاى مهم این ماه عمل شب نیمـه آن اسـت             

صـلى اهللا علیـه و آلـه و         (از پیـامبر    : روایت کرده است که گفت      )) احمد بن جعفر بن شاذان      ((

خداونـد در آن بـا      . شب پانزدهم ذى القعده شب مبارکى اسـت         : ((روایت شده است که     ) سلم  

پاداش کسى که در آن بـا عمـل از خداونـد فرمـانبردارى              . رحمت به بندگان مؤ منش مى نگرد      

ش صد روزه دار مالزم مسجد که باندازه یک چشم بهم زدن نیز نافرمانى خـدا را                 کند، مانند پادا  

بنابراین انسان باید در نیمه شب مشغول به طاعـت خداونـد شـده و بـه             .)) ننموده اند، مى باشد   

کسى در این شب چیزى از خدا نمى خواهـد مگـر            : ((زیرا روایت شده است     . دعا و نماز بپردازد   

  .)) مى فرمایداین که به او عنایت

. اگر انسان به کسى چنین وعده هایى بدهد، بى تفاوت از کنار این وعـده هـا نخواهـد گذشـت                      

و همین که احتمال توانایى بر      . بخصوص اگر بداند که او مى تواند به وعده هاى خود عمل نماید            

 خیلـى   زیـرا پـاداش   . انجام وعده هاى او را بدهد براى عمل کردن به دستورات او کـافى اسـت                 

بزرگ است ؛ پاداشى چون پاداش صد مالزم مسجد که در عمر خود حتى در یـک چـشم بهـم                     

این پاداش قابل مقایسه با هیچیـک از سـعادتها، داراییهـا و    . زدن نیز نافرمانى خدا را ننموده اید    

و وقتى که سود زیاد باشد، گر چه احتمـال آن ضـعیف هـم باشـد عقـل                   . شادیهاى دنیا نیست    

که در اینجا احتمال سود ضعیف هـم        . نجام آن عمل براى رسیدن به آن سود مى کند         حکم به ا  

در دلیل اعمال مستحبى سند ایـن روایـت را معتبـر گردانیـده و               )) اخبار تسامح   ((زیرا  . نیست  



http://www.ensanekamel.ir

به رغبت و اشتیاق خـود بـراى بدسـت آوردن کاالهـاى ایـن دنیـاى                 . احتمال آن قوى مى شود    

با تلخیهاى فراوان همراه و مانع رسیدن نور اسـت بنگـر و ببـین بـراى     پستى که بقائى نداشته ،   

رسیدن به آن و اندوختن آن با احتمال ضعیفى وطن ، آسایش و خانواده را ترك و به مـسافرت                    

بیابانهاى وسیع را در نوردیده ، دریاها را زیر پا گذاشته و از جنگلها عبور مـى کنـى و   . مى روى  

در حالى که احتمال مـى      .  که مثال از این سفرها به هزار دینار برسى           نهایت آرزوى تو این است    

دهى به آرزوى خود نرسیده و حتى مال ، جان و آبرویت بخطر افتـاده و یـا بـا مـرگ دسـت و                          

پنجه نرم کنى ولى باز هم حاضر نیستى از هدف خود دست برداشته و با این عذرها از جدیت و                    

  .تالش دست بردارى 

ه این که نعمتهاى آخرت پایدار و بدون هیچ رنجى اسـت و بـا ایـن گونـه اعمـال                    پس با توجه ب   

و اگر نقص در خود انسان باشد نیز مـى          . بطور یقین مى توان به آن رسید، چرا عمل نمى کنى            

آیا در این صورت بـى تفـاوتى در مقابـل           . توان آن را رفع کرده و سپس به انجام عمل پرداخت            

  .عف ایمان یا بیمارى قلب که ناشى از حب دنیاست ، خواهد داشت این پاداشها علتى جز ض

  ویژگى طاعت و عبادت این شب

طاعت و عبادت ، در این شب از این جهت که مشهور نبوده و مردم کمتر، در آن به طاعت خدا                     

کـه ایـن مطلـب نـزد اهـل      . مشغول مى گردند، آن را از سایر شبهاى مشهور ممتاز مى گردانـد      

زیرا توجه ، در زمان غفلت عموم ، از مراقبات مهم و باعـث سـرعت اجابـت                  .  است   مراقبت مهم 

پـس بـا تمـام      . و نیز اعمال نزد خداوند بزرگتر و به قبول نزدیکتـر و اجـر بیـشترى دارد                . است  

جدیت و اشتیاق براى اجابت دعوت منادى به کرامت خـداى متعـال اقـدام نمـوده ، فرصـت را                     

چون بزودى مصیبت مرگ سراغت مى آید که بعـد از آن نمـى              . رخیزغنیمت شمار و از خواب ب     
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هنگام دیدن فرشته مرگ بیـدار شـده و یـک        . توانى ذره اى از این منافع بزرگ را بدست آورى           

  .سال مهلت مى خواهى ولى مى گوید سالهاى زیادى را از دست دادى 

یک ساعت راضى مى شـوى      به  . روزهاى زیادى را سپرى کردى      : یک روز؛ مى گوید   : مى گویى   

 زیاد بخاطر از دست دادن ایـام فرصـت و زمـان      و با افسوس    . ولى این فرصت را به تو نمى دهد       

  !چه افسوس سخت و چه اندوه جانکاهى . مهلت مى میرى 

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

حواالرض ؛ گـسترش زمـین      د((کار مهم در این ماه آگاهى از نعمتهایى است که خداوند در روز              

. زیرا آگاهى از نعمت و کم و کیف آن اولـین مرتبـه شـکر اسـت        . به بشر ارزانى داشته است      )) 

  .همانگونه که در روایات بر این مطلب تصریح و در علم اخالق ثابت شده است 

در روایات زیادى آمده است که در بیـست و پـنجم ذى القعـده کعبـه نـصب گردیـده ، زمـین                        

متولد شدند و رحمت پخـش      ) علیهما السالم   (ه شده ، آدم پایین آمده ، خلیل و عیسى           گسترد

  .شده است 

اولین رحمتى که از آسمان بـه       : ((روایت شده است که فرمودند    ) علیه السالم   (از امیرالمؤ منین    

ه کسى که این روز را روزه داشته و شبش را ب          . زمین نازل شد، در بیست و پنجم ذى القعده بود         

. عبادت بایستد، عبادت صد سال را که روزش را روزه و شبش را در عبادت باشد، خواهد داشت                  

هر گروهى که در این روز براى ذکر پروردگار بزرگشان گرد هم آیند، پراکنده نمى گردنـد مگـر            

در این روز یک میلیون رحمت نازل مى شود کـه نـود و نـه    . این که خواسته آنان داده مى شود      

  .))تاى آن براى روزه داران این روز و عبادت کنندگان این شب خواهد بودهزار 

  دو رکعت نماز در این روز

  پیش از ظهر، دو رکعت نماز با یک بار حمد و پنج بار شمس و ضحى خوانده: روایت شده است 
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مقیل العثرات یا : ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظیم و دعا کرده و بگوید             : و بعد از سالم بگوید    

یا سامع االصوات اسمع صوتى و ارحمنـى و   . اءجب دعوتى   ! یا مجیب الدعوات    . اءقلنى عثرتى   ! 

  !تجاوز عن سیئاتى و ما عندى ، یا ذالجالل و االکرام 

  .است بخواند)) یا داحى الکعبه ((نیز مستحب است دعایى را که اول آن 

  نعمت نصب کعبه و گسترش زمین

شکل ظـاهرى آن همانگونـه کـه در         .  گسترش زمین شکلى دارد و ماهیتى        نعمت نصب کعبه و   

به آن اشاره شده این است که خـداى متعـال در ایـن روز زمـین را بـراى سـکونت و                      )) اقبال  ((

زندگى انسانها آفرید و از رحمتى که در این روز نازل گردید، زمین و نعمتهاى آن حتـى بـدن و       

مام نعمتها از هر جنس ، نوع و صفت ، که کسى قادر به شمارش               بنابراین ت . روزى ما بوجود آمد   

  .آن نیست ، در این روز فرود آمده و پخش شده است 

بنابراین الزم است بنده اى که مراقب موالیش بـوده و در پـى شـکر نعمتهـاى اوسـت ، دربـاره                       

ره مند گردیده   نعمتهایى که از آن آگاهى داشته و با آفرینش زمین و آنچه در آن است از آن به                 

مثال از نعمتهاى خداوند متعال در بدن خود شروع نماید که با فراوانـى و لطافـت آن     . ، بیندیشد 

که براى توضیح بیشتر مى تـوان بـه علـم تـشریح     . قطعا نمى تواند تمام آن نعمتها را درك کند     

م کـه   در کتاب جدیدى از یکـى از نویـسندگان اروپـایى عکـسهایى دیـد              . پزشکى مراجعه نمود  

پوشش عضوى را با عضو دیگر و رگها و مویرگها را با رنگهاى مختلف و مـدارها، رگهـا و اجـزاى              

دیگر بدن را نشان مى داد بگونه اى که انسان و حتى پزشک به شگفت مى آید که چگونه تمام                    

اینها بطور مستقیم یا غیر مستقیم در سالمتى آن عضو و بطور غیر مستقیم در سـالمتى مـزاج                   

و از  . و باالخره نعمتهایى که با حس درك مى شوند بالغ بر چند میلیون هـستند              . ان مؤ ثرند  انس

  .اینجا مى توانیم بفهمیم نعمتهاى غیر محسوس بیش از نعمتهاى محسوس است 
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این گونه اى از نعمتهاى بدنى است که انواع دیگرى نیز دارد که شاید تعداد آن بیشتر و عجیب                   

جمله نعمتها نیروهایى نامرئى است که در این اجزاء با تکثیر، تحریک ، شـکل  از . تر از این باشد 

و هر کدام عالمت و آثار خـاص خـود را           . فعالیت مى کنند  ... دادن ، تغذیه ، رشد، هضم ، دفع و        

یکى دیگر از نعمتها وجود ملکوتى این نیروها، قوایى که از آنها تبعیت نموده ، کـارکرد و                  . دارند

ر کار نیروهاى نامرئى که به شرایط زمانى ، مکانى ، وضعیت جسمى و روحى و سـایر  تاءثیر آن ب  

شرایط خارجى بستگى دارد، مى باشد؛ که هیچکس قادر به شمارش عناوین این گونـه نعمتهـا                 

نمى باشد، مگر خدا یا کسى که از جانب او از آن مطلع شده باشد؛ چه رسد بـه شـمارش تـک                       

ارتباط عوالم با یکدیگر را بفهمد، بروشنى مـى یابـد کـه تمـام ایـن              و اگر انسان شکل     . تک آن   

عوالم در سالمتى کامل هر کدام از اعضاى بدن و حتى هر جزء از اجزاى آن عضو، نقش دارنـد؛                    

و مى فهمد که خداوند متعال براى اعطاى یک نعمت بظاهر جزئى به او ایـن همـه مقـدمات را                     

  .ایجاد نموده است 

ه نعمتهاى خارجى از قبیل خـوردنى ، نوشـیدنى ، لبـاس ، چیزهـایى کـه در آن                    آنگاه اگر دربار  

دخل و تصرف مى کند و حواس ظاهرى و باطنى که در عوالم مختلف هـستند اندیـشه نمایـد،                    

لـشکریان پروردگـارت را     ((و  ))  کامل نعمتهاى خدا نیـستید       قادر به شمارش    : ((فرموده خداوند 

  .ا بهتر درك مى کندر.)) بجز خود او کسى نمى داند

یکى از عالمهایى که انسان با نیروى خیال در آن دخل و تصرفات جزیى دارد عالم مثـال اسـت                    

چه رسد به دخل و تصرفاتى که با عقل محـیط           . که بشر توانایى فهم و و گستردگى آن را ندارد         

امـور یکـى از     تو کجا و فهم تفـصیلى یکـى از          ! اى مسکین   . خود در تمام این عالمها، مى نماید      

به این نعمتها بنگر و خود قضاوت کـن  . عالمهایى که عقل تو در آن دخل و تصرف مى کند کجا  

  .که چگونه باید شکر این نعمتها را بجا آورى 
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تازه اینها ظاهر نعمتهایى است که آفریننده زمین با گسترش زمین به تو عنایت نمـوده اسـت و              

که با آفریدن زمین به تو عنایت نموده ، اندیـشه کـرده و              اگر درباره عطایاى مالک دنیا و آخرت        

  .آن را کامال درك کنى ، شگفتیت افزون خواهد شد

آنچه اهل حق و مکاشفه دریافته و روایات اهل بیت وحى           : در این مورد باختصار مى توان گفت        

ا در عالم مثـال     به آن اشاره دارد این است که خداى متعال آدم را آفریده و او ر              ) علیهم السالم   (

)) جابلقـا (( عالمى که در بعضى از روایات از آن به بهشت و در بعضى دیگـر بـه شـهر                -قرار داد   

و این همان بهشت آدم است که از آن به زمین فرود آمده ، تا با عبور از ایـن                    . تعبیر شده است    

 کند؛ که ایـن عـالم در   دنیا از نعمتهاى مثالى ، که در عالم برزخ براى او آماده شده بهره بردارى          

نامیده مى شود؛ و نیز به این جهت فـرود آمـد کـه در عـالم                 )) جابلسا((برابر بهشت آدم بوده و      

و اگـر آدم بـه   . آخرت و در بهشتهاى جاوید از نعمتهایى که براى او مهیا شده ، اسـتفاده نمایـد            

عمتهایى که خداوند به    این دنیا نمى آمد، هیچگاه به نعمتهاى سراى آخرت نمى رسید؛ و تمام ن             

پیامبران ، جانشینان آنان ، اولیا و مؤ منین وعده داده است از فواید سفر به این عالم بوده و این                     

حتـى از یـک جهـت منـشاء و سرچـشمه            . عالم ایستگاهى از ایستگاههاى سفر آخرت مى باشد       

و شـاید   .  اسـت    نامیده شـده  )) مزرعه آخرت   ((بهمین جهت نیز در روایات      . نعمتهاى آن است    

این همان چیزى است که قبال روزى مـا         : ((این آیه قرآن نیز به همین مطلب اشاره داشته باشد         

  .))بوده و اکنون مانند آن روزى ما شده است 

بنابراین تمام نعمتهاى جاوید و فناناپذیر که قابل مقایسه با نعمتهـاى ایـن دنیـاى پـست نمـى                    

 دنیا هیچگـاه بـه آن نظـر نکـرده و آن را بـراى بنـدگانش                   و خالق آن از هنگام آفرینش      -باشد  

بنـابراین  .  منشاء و سرچشمه آن همین عالم دنیا اسـت           -انتخاب ننموده و سراى پاداش نیست       
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بر خود الزم مى بیند کـه در مقابـل تمـام    )) دحواالرض ؛ گسترش زمین     ((عارف مراقب در روز     

  .این نعمتها شکرگزارى نماید

بخوبى مى یابد که نمى تواند حق مقدار کمى از اجزاى گوشه کـوچکى از آن را                 و در این هنگام     

نـه  . ادا نماید؛ گرچه تمام عابدین شاکر را به کمک طلبیده و تا ابد مشغول شـکرگزارى گردنـد                  

باین جهت که شکر این نعمتها نیز از نعمتهاى خدا بوده و بر آن نیز شکرى واجب است ، بلکـه                     

و آنگاه که بنده به ایـن شـناخت   . نى ، ظرافت و دیده نشدن آن نعمتهاست بخاطر بزرگى ، فراوا  

رسیده و نعمتهاى الهى را قدر شناخت ، نشانه کسانى را که بخوبى ناتوانى و کوتاهى خود را در                    

 هر مقـدار    -شکرگزارى خداى متعال فهمیده اند پیدا کرده و خجالت مى کشد کوشش خود را               

و مى فهمد که خداوند با قبول این شـکرگزارى کـم و نـاچیز ایـن                .  شکرگزارى بداند  -که باشد   

و خداوند متعال را براى این انجـام دادن ایـن شـکرگزارى ، سـپاس     . نعمتها چه منتى بر او دارد    

. را که از نامهاى خداوند است ، تا اندازه اى مى فهمد           ) بسیار شکرگزار (و معنى شکور    . مى گوید 

  .وند متعال محال است گرچه شناخت کنه نامهاى خدا

از بزرگترین نعمتهاى این روز این است که کعبه را خانه خود قرار داده و اجـازه داده اسـت کـه                   

و این نهایت . مردم آن را زیارت نموده و با پاداش و رضایت فراوان این عمل را از آنان مى پذیرد                 

ى اعمال حـج تاءمـل نمایـد بـه     آنگاه که انسان با چشم باز در معان. لطف ، مهربانى و کرم است    

و باالتر از این ، مى یابد که او تا چه اندازه دوست دارد کـه دسـت                  . لطف بزرگ خدا پى مى برد     

نیز نهایت عنایت او در جذب آنان به در خود و دعوت          . عنایت خود را روى سر مؤ منین نگهدارد       

یامبر بزرگـوار را کـه بواسـطه       آنان به نزدیکى و پناه خود را درك کرده و قدر نعمت وجود این پ              

آن ما را به این عالمهاى گرانقدر هدایت نموده و ما را از اسرار آن آگـاه نمـوده ، و ایـن دلهـاى                         

  ن تبدیل به هدایت نموده ، ـى آن را با نور یقیـات بخشیده و گمراهـان حیـمرده را با نور ایم
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  .خواهد دانست 

خداوند متعال انسان را از خاك آفریـده و  : ان گفت بطور اختصار درباره نعمت نصب کعبه مى تو   

نزدیکى و پناه او نیز مخصوص بلنـد مرتبگـان و افـراد بـا               . او را به دیدار و پناه خود دعوت نمود        

و به جهت این که انسان در اوایل کار، به جهت فرو رفـتن در تاریکیهـاى عـالم                   . معنویت است   

گـل ، بـه ایـن عالمهـاى عـالى دسترسـى نـدارد،               طبیعت و اسارت در کره خاکى و میان آب و           

و آن را زیارتگاه زائـرانش و       . خداوند، عالم او را با ایجاد مکانى آباد کرده و آن را خانه خود نامید              

طالبین حضرتش قرار داد تا بر گرد آن چرخیده ، زیارتش کـرده ، بـه مقتـضاى حـال خـود بـا                       

. ه عالمهاى قدس و نزدیک شدن بـه خـدا گردنـد            شده و با این امور آماد        پروردگارشان ماءنوس   

براى این زیارت نیز عبادتهایى مقرر فرموده که تمامى آنان باعث پرواز از عالم خـاکى بـه عـالم                    

بعبارت دیگر این عبادتها عبادت کننده را آماده زیـارت کعبـه            . ملکوت ، جبروت و الهوت است       

زمین و آسمانم گنجایش مـن را نـدارد          : ((حقیقى مى نماید که درباره آن در روایت آمده است         

بعبارت دیگر این عبادات باعث شـناخت نفـس مـى       )). بلکه قلب بنده مؤ منم گنجایش مرا دارد       

همانگونه که در مناجـات شـعبانیه بـه آن اشـاره شـده           . شود که شناخت پروردگار را در بر دارد       

تا دیدگان قلبها حجابهاى نـورى را       چشم قلبهاى ما را با نگاه آن به خودت روشن فرما            : ((است  

  .))پاره کرده و آنگاه به معدن بزرگى رسیده و روحهاى ما به پاکى گرانقدرت آویزان گردد

حجابهـاى تـاریکى    . انسان بخاطر حجابهاى تاریکى و نورى نمى تواند بـه معـدن بزرگـى برسـد               

مهـاى مثـال نیـز بـه     همان عالم طبیعت است که آنرا دیده و حس مى کنیم البته بعـضى از عال         

حجابهاى نورى نیز از آنجا شـروع مـى شـود کـه انـسان بـا                 . حجابهاى تاریکى ملحق مى شوند    

واگذاشتن ماده و شکل از عالم طبیعت ترقى ، نفس خـود را مجـرد از ایـن دو دیـده ، نفـس و                         

بـا  و  . حقیقت او بدون پوسته ماده و شکل براى او آشکار شده و نفس خود را امر بزرگـى ببینـد                   
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بقاى حجابهاى نورى در معارف کشفى بر او گشوده مى شود و آنگاه باندازه اى که ایـن حجابهـا          

کنار رفته و در عوالم نورى اندیشه نماید، علم به مبداء، معاد و حقایق مقامات دینى که در ایـن                    

ایمـان  و کسى که به خداوند، فرشتگان ، کتابهـا و پیـامبران او و روز قیامـت                  : ((آیه آمده است    

تا جایى که دیدگان دلها حجابهاى نورى را پـاره کـرده و بـه        . براى او منکشف مى شود    ...)) آورد

معدن بزرگى برسد؛ و در این هنگام به مقام قرب رسیده ، و با مشاهده جلوه هاى نامها و صفات             

اوند با  و خالصه خد  . خداوند رستگار شده و از زائرین و پناه داده شده هاى او محسوب مى گردد              

لطف خود براى اهل این عالم خانه اى همجنس عالم خودشان قـرار داده تـا از فـیض زیـارتش                     

محروم نمانده و براى این خانه نیز عباداتى را مقرر داشته که باعث آماده نمودن دیدار کننـده و                   

  .شایسته گرداندن او براى دیدار خانه حقیقى اش مى گردد

  بعضى از اسرار عبادات حج

ینجا بد نیست به بعضى از اسرار عبادات حج که باعث رسیدن به زیـارت حقیقـى و بـاطنى                    در ا 

  : آمده است ، اشاره نماییم - درود خدا بر همه آنان باد -شده و در روایات آل محمد 

درباره اسرار عبادت حـج رسـیده و در         ) علیه السالم   (در ابتدا روایتى را که از امام زین العابدین          

راوى حدیث که به حـج رفتـه و اعمـال           (لى از هر کدام از اعمال حج را براى شبلى           آن هدف اص  

اگـر  : ((فرمودنـد ) علیه السالم (آن حضرت : بیان نموده اند ذکر مى کنیم       ) آن را انجام داده بود    

فـرود آمـدن بـه    : این اعمال را به این نیتها انجام نداده باشى گویا اصـال آن را انجـام نـداده اى                  

بنیت بیرون آمدن از گناهان و پوشیدن لباس طاعت ، کندن لباس را بنیـت در آمـدن از      میقات  

ریا و نفاق ، غسل را بنیت پاك شدن از خطاها و گناهان ؛ پاکیزه شدن با داروى نظافت را بنیت                 

توبه خالصانه براى خدا؛ محرم شدن را بنیت حرام داشتن آنچه خدا حرام کرده ؛ پیمـان بـستن                   

نیت شکستن تمام پیمانها بجز پیمان خدا، ورود به میقات بعد از محرم شـدن بنیـت                 بر حج را ب   
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زیارت خدا، نماز در این زمان را به نزدیک شدن به خدا، لبیک گفتن را بنیت سـخن گفـتن در                     

راه طاعت خدا و نگهدارى آن از هر گناهى ، وارد شدن به حرم بنیت تحریم غیبت هر مسلمانى                   

 براى فـرار      یدن خانه خدا، قصد خداى سبحان ، بریدن از غیر خدا و تالش              ، دیدن خانه بنیت د    

بسوى خدا، لمس کردن حجراالسود بنیت مصافحه با خدا، توقف در مقام ابـراهیم بنیـت توقـف         

علیـه  (در هر طاعت و انجام ندادن هیچ نافرمانیى ، و نماز در این مقام بنیت نماز ابراهیم خلیـل    

 رفـتن  -مطلب اشاره باشد به این که به نیت دوستى و رفاقت رسیده است             شاید این    -) السالم  

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 بقـصد در امـان گذاشـتن مـردم از                        

در عرفه بنیت شناخت خدا و اطالع او از باطن و دل ، بـاال رفـتن از                  زبان ، قلب و دست ؛ توقف        

کوه رحمت بنیت اعتقاد این که خدا با هر مرد و زن مؤ منى مهربان است ؛ رفتن بـه مزدلفـه و                       

جمع کردن سنگریزه بنیت از بین بردن هر نافرمـانى و نـادانى و بدسـت آوردن علـم و عمـل ؛                       

احسان و شعور اهل تقوى و ترس در دل ، رسیدن به منـى و  رفتن به مشعر بنیت بوجود آوردن     

سنگسار کردن جمره ها بنیت رسیدن به هدف و بر آورده شدن نیازها، تراشیدن سر بنیت پاك                  

شدن از چرکها؛ خارج شدن از گناهان و جبران کارهاى بدى که در حق دیگران انجـام داده اى                   

 و امیدوار نبودن جز به او، ذبح قربـانى بنیـت   ؛ ورود در مسجد خیف بنیت نترسیدن مگر از خدا      

سر بریدن طمع و پیروى کردن از خلیل الرحمن در سر بریدن فرزندش ؛ و بازگشت بـه مکـه و                 

  .طواف بنیت بازگشت به رحمت و فرمانبردارى خدا و نزدیک شدن به خداى متعال 

ان با معنویت شده و از      هدف اصلى از تشریع حج و سایر عبادات تقویت بعد روحانى است تا انس             

عالم جسم به عالم معنى ترقى نموده و شـناخت خـدا، دوسـتى و انـس او را بدسـت آورد و در                        

و بجهت اینکه تمام انسانها بجز عده نـادرى قبـل از بلـوغ ،         . سراى کرامت او با اولیایش بسر برد      
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وانیت و شـیطنت    بخاطر نداشتن عقل ، علم و عمل بعد حیوانى آنان کامل شده و درندگى ، حی               

در آنان نیرومند و قواى عقالنى و معنوى آنان ضعیف مى شود؛ بگونه اى که موجودى است کـه             

بجز حیوانیت چیزى نداشته و گویا سگ ، خوك و شیطان بالفعل و انسان ضعیفى است بالقوه ؛                  

فرستاده و  لطف خداى متعال اقتضا نمود که آنان را بحال خود رها نکرده و پیامبرانى براى آنان                 

براى آنان شریعتها، عبادات و اعمالى تشریع نماید تا آنان را از بعد جسمانى به بعـد روحـى ، از                     

در . گمراهى به هدایت ، از حیوانیت به انسانیت ، از تاریکى به نور و از دورى به نزدیکى بکـشاند                

از بین بـردن تاریکیهـا و       این راستا تکالیف و عباداتى براى آنان مقرر فرمود که بعضى از آنها در               

  .بعضى دیگر در جلب نور و بدست آوردن آن مؤ ثر است 

بعبارت دیگر بعضى از آنها باعث دور شدن صفات بد بوده و بعـضى دیگـر در متـصف شـدن بـه        

حـج  . صفات نیک مؤ ثرند و بعضى از آنها هر دو جنبه را دارا هـستند کـه حـج اینگونـه اسـت                        

بیماریهایى که قلـب را     . ء بسیار نافعى براى بیماریهاى دل مى باشد       دارویى الهى و مرکب از اجزا     

مثال خرج کـردن در حـج بیمـارى بخـل را معالجـه نمـوده و تواضـع و                    . از عالم نور باز مى دارد     

خوارى در اعمال حج و طواف و نماز مرض تکبر را معالجـه مـى کننـد؛ بخـصوص اعمـالى کـه                       

یا تحمل سختیهاى اعمال آن کـه تنبلـى را معالجـه مـى              فلسفه آن را نمى دانیم ، مانند هروله         

  ...و سایر اعمال آن . کند

و تنها زمانى بـه ایـن امـر    . بنابراین حج و سایر عبادات باید آنطور انجام شود که خدا مى خواهد    

و اگر کسى حج    . رسیده و از نتیجه عبادت برخوردار مى شویم که هدف از آن عبادات را بدانیم                

 که در این روایت آمده بود انجام داده و به تک تک اعمال و نیتهایى که در آن آمده                    را همانگونه 

  .آنگونه حج را بجا آورده است که خدا مى خواهد: بود عمل کند، مى توان گفت 

  نیت تو از فالن عمل فالن: از این که فرمود) علیه السالم (الزمه به توضیح است مراد حضرت 
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اید آن نیت و قصد را در خارج از دل نیز بوجود آورد نه این کـه فقـط                   چیز باشد، این است که ب     

آیـا قـصد تـو از در آوردن      : نیت را از دل بگذراند ولى خالف آن عمل کند مثال آنجا کـه فرمـود               

لباس این بود که لباس نافرمانى را در آورده اى ؟ مراد این است که واقعا در حال حاضر گناهان                    

و بـاقى نیتهـا و      . جـدى بگیـرد کـه در آینـده مرتکـب گناهـان نـشود              را ترك نموده و تصمیم      

زیرا به کسى که کـارى بـر خـالف قـصد            . قصدهایى که در این روایت آمده نیز همینطور است          

و از دل گذرانـدن نیـت و انجـام          . خود انجام بدهد، نمى گویند قصد فالن عمل را نموده اسـت             

  .غفلت است نه نیت کارى بر خالف آن همزمان با هم استهزاء و 

در یک کالم ، مراد از نیت ، ایجاد آنچه قصد کـرده در خـارج اسـت ، نـه از دل گذرانـدن آن ،                           

: مـثال آنجـا کـه مـى فرمایـد     . گرچه در این حال مشغول انجام کارى که مخالف آن است باشـد      

ن اسـت   منظورش ای )) منظور تو از سعى بین صفا و مروه این بود که بین ترس و امید هستى                 ((

که در حالى بین صفا و مروه رفت و آمد کن که واقعا در حالت ترس و امید باشى ؛ مانند کـسى   

که در آستانه سراى سلطان قدم زده و بزودى او را مى بیند، که چگونه هم امید دارد که با کرم                     

 نماید؛ و در و جود با او برخورد نموده و او را بپذیرد و هم مى ترسد که او را رد نموده و مجازات        

 مشغول این دو است ، قدم مى زند و حتى رغبت و ترس دو محرك براى ایـن      حالى که فکرش    

  .قدم زدن هستند

  سعى در جهت اخالص

عالوه بر رعایت موارد فوق باید به اصالح نیت نیز بپردازیم زیرا اولین چیزى که بر هر مکلفـى و                    

 کـردن صـادقانه آن اسـت و آنچـه در ایـن              در هر عبادتى واجب مى باشد، اصالح نیت و خالص         

بحث بطور اجمال در این باره مى توان گفت این است که باید انگیزه او براى بجـا آوردن حـج ،                      

  این باشد که حج عاملى در جهت از بین رفتن پرده ها بین او و پروردگار بوده و او را به زیارت
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  .اید خوددارى نمایدخدا برساند و از همراه ساختن هر چیزى با این نیت ب

مثال اگر بعد از این که براى       . براى کشف نیت و انگیزه اى که دارد مى تواند خود را امتحان کند             

سفر حج آماده شد و مردم از این مطلب مطلع شدند، بفهمند که هدف او با صرف هزینه سـفر،                    

ه در آن مورد، نزد     در جاى دیگر برآورده شده و مردم نیز از آن مطلع نخواهند شد و صرف هزین               

خدا مطلوبتر از صرف آن در حج است که اگر در این صورت نرفتن به حج براى او سخت نبـوده                     

، و از مردم خجالت نکشد و وجود مردم و آگاهى آنان در این مورد براى او یکسان باشد و بـراى             

نباشد که مـردم بـا   او فرقى نداشته باشد که مردم او را مطیع یا گناهکار بدانند و براى او سخت           

او مانند سایر کسانى که به حج نرفته اند، رفتار کنند، معلوم مى شود که نیـت او از حـج فقـط                       

  .نزدیک شدن به خدا بوده و نیت خود را براى خدا خالص نموده است 

و اگر عالوه بر این براى رفتن به حج اشتیاق کاملى نشان داده و در راه رسیدن به حج و زیـارت               

هیچ کوشش و تالشى فرو گذار نکرده ؛ سختیها را راحت دیـده و بـا کمـال جـدیت تمـام                      او از   

  .موانع را از سر راه بردارد، معلوم مى شود نیت او چیزى جز نزدیکى به خدا و زیارت او نیست 

! پروردگـارم   : ((درباره تفسیر این فرمایش خداوند متعال که از کلـیم نقـل قـول نمـوده اسـت                   

موسـى چهـل روز از خـوردن غـذا و           : ((روایـت شـده     )) تـا خوشـنودى شـوى       بسویت شتافتم   

کـه اگـر ایـن قـصد     . آنگاه به لوازم این نیـت عمـل کنـد   .)) نوشیدنى خوددارى نموده و نخوابید    

بوجود آمد لوازمش خود بخود بوجود مى آید و احتیاج به یاد دادن و یادآورى ندارد، و یاد دادن                  

و پر واضـح اسـت کـه هـر        .  گریه و شیون به مادر بچه مرده است          لوازم این قصد مثل یاد دادن     

چیزى که او را از یاد خدا باز دارد خواه حرام ، مکروه یا مباح باشد مانع رسیدن او بـه آرزویـش                       

  .بنابراین باید به هیچ شهوت و خواسته اى جز رسیدن به خدا عالقه اى نداشته باشد. مى شود

   گردد، باید با تمام جدیت و توان و کمک گرفتن از عنایاتکسى که در این میدان وارد مى
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و بهتـرین   . خداى مهربان و کشش هاى او براى حضور در پیشگاه پروردگار جهانیان آماده شـود              

  .کارى که در این جهت مى تواند انجام دهد؛ عالقمند شدن و اشتیاق به آن است 

نقل شده است که درباره صـفات مـشتاق         ) علیه السالم   (در کتاب مصباح الشریعه از امام صادق        

میلى به خواب و آب و خوراك نداشته و با دوسـتى انـس نمـى گیـرد؛ در خانـه اى                      : ((فرمودند

منزل نکرده در هیچ منطقه اى ساکن نمى شود؛ لباس نپوشیده آرام و قرار نداشته و شب و روز                   

با زبان شوق با او مناجات نموده     خداوند را عبادت مى کند با این امید که به مشتاق خود برسد؛              

و آنچــه در دل دارد را بــر زبــان مــى آورد؛ چنانچــه خداونــد از حــضرت موســى در وعــده گــاه 

صلى اهللا  (و پیامبر   .)) شتافتم بسویت تا خوشنود گردى      ! پروردگار من   : ((پروردگارش نقل نمود  

د و بـه خـاطر شـوقى کـه بـه            نخوریـد، نیاشـامید و نخوابیـ      : درباره او فرمود  ) علیه و آله و سلم      

بنـابراین  . پروردگارش داشت در چهل روز رفت و آمد میلى هم به هیچ کـدام از اینهـا نداشـت                    

آنگاه که وارد میدان شوق شدى ، دست از هواهاى نفسانى و خواسته هاى دنیایى بشوى ، تمام                  

آن اشـتیاق دارى ،      گرفته اى فرو گذار، از هر چیزى بجـز آنچـه بـه                 چیزهایى را که با آن انس       

  .لبیک بگو)) لبیک اللهم لبیک ((و در بین زندگى و مرگ خود به جمله . روى گردان 

بنابراین بهتر است بـیش از  . گمان مى کنم اغلب مردم مثل من بوده و همت این کارها را ندارند  

اد معمـولى   اگر اهل محبت و شوق نیستى ، الاقل از یکى از افر           . این ، در این باره سخن نگوییم        

توبه کن ، با راسـتى ، توبـه اى          . اهل یمین باش که از رسوایى در مجلس اهل معنى مى ترسند           

نمى گویم توبه اولیاء، برگزیدگان و خواص ، بلکه توبه اى کـه بـر   . که بر هر مکلفى واجب است  

ا آنجـا کـه     هر کدام از افراد معمولى واجب مى باشد و با آن از گناهان فقهى توبه مى نمایند و ت                  

مى تواند گذشته خود را جبران و واجبات را ادا نموده ، کفاره ها را پرداختـه و بـه رد حقـوق و                        

بهتر است عملى را که براى کسانى که . مظالم مى پردازد همانگونه که در جاى خود آمده است           
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 مـى باشـد     مى خواهند توبه کنند و در ماه ذى القعده وارد شده و مشتمل بر غسل ، نماز و دعا                  

انجام داده و به اندازه تکلیفش امور خود، خانواده و امانتهاى پروردگار را سـر و سـامان ببخـشد؛          

 راحت شود و نیز وصیت کرده و فـرض کنـد کـه از سـفر حـج       بطورى که از این جهت خیالش   

  .برنمى گردد

بانـدازه اى باشـد   چیزى که باید توجه داشته باشد، این است که این کار باید فقط بخاطر خدا و      

  .که او مى خواهد

  آمادگى براى سفر

و در باطن و قلبش در رابطه با تمام متعلقات خـود در شـهر و دیـار، و خـانواده و پروردگـارش                        

امور آنان و امور خود و آنچه در سفر بهمراه دارد را بـه صـاحب خانـه اى کـه مـى                       . توکل نماید 

وار باشد کـه خداونـد بخـوبى امـورى را کـه بـه او                خواهد آن را زیارت کند، واگذار کرده و امید        

سپرده سرپرستى نموده و در راه زیارت و خود مقصد، تو و همراهان را بخوبى همراهى و از شما                   

  .زیرا او بهترین جانشین ، همراه و دیدار شونده است . حمایت مى نماید

وجب پراکندگى فکر و خیال     نیز سزاوار است در سفر حج عالئقى را با خود به همراه نیاورد که م              

او شود، مثل زن ، فرزند و رفیقى که با انسان موافق نباشـد یـا وسـایلى کـه الزم نیـست البتـه                         

و نیز باید وضع اقتـصادى رفـیقش ماننـد او باشـد تـا         . وسایل ضرورى را باید همراه داشته باشد      

یسته است رفیق او دانـاتر و       شا. مبادا مؤ منى را ذلیل یا خود را خوار کند یا سربار دیگران باشد             

با تقواتر از خودش باشد، تا از همراهیش اسـتفاده و بـا پیـروى از او خـود را کامـل کـرده و بـا                           

  .یادآورى او متذکر شود

 بـاقى مـى گـذارد،         خالصه این که خانواده ، اموال و تمام دارائـیش را کـه در محـل زنـدگیش                   

 بهمراه خود نیاورد که او را از یاد پروردگار و           و چیزى . فراموش نموده و فقط به هدفش فکر کند       
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تـا بـدین ترتیـب جـز زیـارت          . زیارت و نزدیکى جستن به او و بدست آوردن رضایتش بـاز دارد            

طبیعـى اسـت کـه در ایـن     . دوست و بندگى کامل در حضور مولى چیزى در اندیـشه او نباشـد          

از احسان و نیکى به آنـان خوشـش         صورت با رفقایش مهربان شده ، بخوبى با آنان رفتار کرده ،             

 مى گیرد و از همراهى آنـان لـذت مـى بـرد حتـى از                   آمده ، اذیت آنان را تحمل و با آنان انس           

کــسانى کــه وســایل نقلیــه را در ایــن ســفر عهــده دار بــوده و حتــى از خــود وســایل نقلیــه و 

  .استراحتگاههایى که در آن فرود مى آید نیز خوشش مى آید

دلـم از محبـت او لبریـز بـود نـه از          . شهر لیلى مى گذشتم دیوارها را مى بوسیدم         آنگاه که از    ((

  .))دوستى شهر او

  که خارهاى مغیالن حریر مى آمد   کعبه چنان مى دواندم بنشاطجمال

به همین جهت بود که طبق نقلى که از سرور سجده کننـدگان و امـام زاهـدین شـده ، بـادام ،                

و در راه خدا و براى دیدارکنندگان خدا و در مقابل           . ها مى داد  شکر و سایر شیرینیجات به حاجی     

  .چشم او خیلى خرج مى کرد

و در این صورت نمى توان گفت ، او براى چیزهایى که از دست مى دهد، یا بـا اختیـار خـود از                        

و نیـز از جفـاى خـدمتکار و رفیـق           . مال و مقام و غذاى خود مایه مى گذارد، ناراحت مى شـود            

ه و حتى تلخى آزار آنان براى او شیرین است ؛ بدرفتارى و آزار آنان را بـا مهربـانى و            بدش نیامد 

نیکى پاسخ داده و آزار آنان را منتى بر خود مى داند؛ زیرا رضایت خالق در جفاى مخلوق اسـت                    

  .چنانچه در حدیث قدسى به این مطلب اشاره شده است 

  مراعات توشه ، رفیق ، راهنما و سرپرست حاجیها

مطلب دیگرى که سالک باید توجه داشته باشد این است که سیر خـود را سـیر بـسوى خـدا و                      

نزدیکى جستن به او قرار داده و هر اندازه که بدنش به آن خانه نزدیک مى شود باید قلبش نیـز       
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به صاحب خانه نزدیک شده و در این سیر معنوى باید توشه اش را تقوى و مرکـب خـود را کـه     

 و رفیقش را که مؤ من و از اهل تقوى و راهنمایش را که از اهـل علـم و یقـین                       بدنش مى باشد  

  .مى باشد و فرمانده حاجیها را که امامش است رعایت کند

رعایت تقوى عبارتست از جهاد با نفس براى بدست آوردن درجات تقوى ، که پایینترین درجـه                 

االترین درجه آن پرهیز از هر چـه        آن پرهیز از محرمات ، درجه متوسط آن پرهیز از شبهات و ب            

  .او را از خدا باز مى دارد مى باشد گرچه مباح باشد

رعایت بدن این است که مواظب آن باشد تا او را در این سفر به سـوى خداونـد حمـل نمـوده ،            

توشه اش را برداشته و او را در راه نگذارد، انتظاراتى را که از بدنش دارد بـرآورده نمـوده و بجـز                       

  .ر ناتوانى از دستورات او مخالفت نکندبخاط

و نیز تـالش    . رعایت رفیق عبارتست از انتخاب رفیق باصفا و پرهیز از دوستان دو رنگ و عیاش                

کند که دل و عمل او با دوستان در بدست آوردن معرفت خـدا و دوسـتى او و در همکـارى در                       

  .ادى در رسیدن به هدف داردزیرا اجتماع و همدلى تاءثیر زی. تمام این موارد یکى باشد

 که همان مرجع تقلید در مسائل فقهى ، معلم اخالق و عارف کامل که درجات                -مراعات راهنما   

 پیروى از راهنماییهـاى او و اسـتفاده از نـور او و نـورانى                -عرفان را سپرى کرده است مى باشد        

  .شدن با نور او مى باشد

و امام زمان ) صلى اهللا علیه و آله و سلم    (پیامبر   که همان جانشین     -مراعات سرپرست حاجیان    

این مهمتـرین  .  عبارت است از شناخت ، والیت و فرمانبردارى از او         -مى باشد   ) علیه السالم   (او  

ایـن مطلـب از ضـروریات    . و واجبترین امور است که بدون آن نمى توان به سوى خدا سیر نمود    

کـسى کـه از فرمانـده     .  مطلب سفارش نـشده اسـت        بوده و در این راه به هیچ چیزى مانند این         

  .کاروان عقب افتد راه به جایى نبرده ، هالك شده و وارد حزب شیطان مى شود
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بنـابراین اگـر بنـده اى       . بطور کلى معرفت امام و والیت او از شرایط صحت و قبول عمل اسـت                

 و تمـام دارائـیش را     تمام عمر را روزه گرفته و در این مدت مشغول نمـاز، عبـادت و حـج بـوده                  

صدقه بدهد، ولى امام زمانش را نشناخته یا والیت او را نداشـته و ایـن اعمـال بـه راهنمـایى او                       

  .نباشد، از او قبول نخواهد شد

بهر حال باید همت او بر این باشد که خود را اصالح و از عالمهـاى طبیعـت نجـات یافتـه و بـه                         

ه مشاهده نورهاى جمـال خـدا و پـرده بـردارى از          بطورى که دل و روحش آماد     . عوالم نور برسد  

  .خداوند چنین حجى را نصیب ما و تمام دوستانش گرداند. عظمت هاى او شود

  اشکال

این مطالب فقط براى پیامبران و اولیاى مخصوص خدا با مجاهدات بسیار و تحمل سختى هـاى                 

 برسیم و بر فرض امکان براى       زیاد در طول سالها، امکان پذیر است و امثال ما نمى توانیم به آن             

و در مدت سفر حج که دو یا سه مـاه طـول مـى کـشد،        . رسیدن به آن عمر طوالنى الزم است        

  .کسى نمى تواند به این مطلب بزرگ که کمتر کسى به آن مى رسد، دست یابد

  جواب 

ته این ، وسوسه اى شیطانى است که در صورت پیروى از آن درِ اعمال خیر بـر روى انـسان بـس        

خداوند این عمـل را از مـؤ منـین خواسـته            : بنابراین باید در جواب این وسوسه بگوید      . مى شود 

و نیـز ایـن حـرف زمـانى         . است و اگر این عمل محال بود خداوند آن را از کسى طلب نمى کرد              

ولـى در ایـن صـورت اشـکال     . درست است که این اعمال را ناشى از توان و قدرت خود بـدانیم         

د مى آید و آن این است که ما تـوان و قـدرت در انجـام هیچیـک از اعمـال خیـر                        دیگرى بوجو 

و اگر بگوییم ایـن اعمـال بـا تـوان و            . نداریم زیرا هر چه قدرت ، توانایى و خیر هست از اوست             

قدرت و از فضل و رحمت او سرچشمه مى گیرد، در این صورت قادر به هر عمل خیرى خواهیم             
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: بـه مـا گفتـه انـد       ) علـیهم الـسالم     ( او و پناهان بندگان ، امامان ما         زیرا واسطه هاى فضل   . بود

و حجابى بین او و بندگانش نیست مگـر      . کسى که بسوى او حرکت کند بزودى به او مى رسد          ((

  .))این که اعمال بندگان حجابى بین خدا و آنان گردد

  قصد حج واقعى در مناسک حج ظاهرى

نمودن ظاهر و باطن براى انجام آن بایـد تمـام عبـادات و    پس از درك معنى واقعى حج و آماده     

و البتـه   . کارهایى که جهت بجا آوردن آن انجام مى دهد مناسب با حج واقعى و حقیقـى باشـد                 

باید مراقب باشد کارهایى که جهت انجام حج ظاهرى خود انجام مى دهد نیز صحیح باشد مثال                 

ن و تمام چیزهایى را کـه او را از خـدا بـاز مـى                هنگام ترك وطن و خانواده باید شهوات ، گناها        

و در نظر بیاورد که     . و بگونه اى با دیگران وداع کند که مورد رضایت خدا باشد           . دارد ترك نماید  

و نیز تصور کند کـه از ایـن سـفر بـاز نگـشته و                . خداوند بزودى از او درباره آنها سئوال مى کند        

از ایـن  . لیت طلبیده و آنان را از خود راضى کندبهمین جهت از تمام کسانى که مى شناسد حال        

و در .  و این سفر را پربار نماید- که تقواست -سفر به یاد سفر آخرت افتاده و توشه سفر آخرت        

هنگام گرفتن وسیله نقلیه براى این سـفر، مرکـب          . مورد حالل بودن توشه این سفر دقت نماید       

و بمقـدار اعتـدال     . رده و بخوبى مواظب آن باشـد      آخرت که همان بدن او مى باشد را در نظر آو          

هنگام پیمودن راه مکه بیاد پیمودن راه سفر آخرت از هنگام مـرگ             . براى تقویت آن اقدام نماید    

زیرا گردنه هاى سختى در این سفر وجود دارد کـه بجـز کـسانى               . تا ورود به سراى پاداش باشد     

د براحتـى از آن بگذرنـد و سـاده تـرین آنهـا              که از ترس خدا بسیار گریه کرده باشند نمى توانن         

  .مرگ مى باشد که گردنه هاى بعد از آن بزرگتر و عبور از آن سخت تر است 

  انسان باید بنیت خارج شدن از هر چه خالف رضایت پروردگار است لباسها را از تن بدر آورده و 

  و هنگام دیدن لباس. ندلباس احرام را بنیت پوشیدن بهترین لباسها که لباس تقواست به تن ک
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  .احرام کفن خود را که بزودى در میان آن قرار مى گیرد بیاد آورد

زیرا او با زبان دوست خود حـضرت ابـراهیم          . احرام و لبیک گفتن بمنزله پاسخ به خداوند است          

بهمـین جهـت بایـد در ایـن هنگـام از رد             . ما را به این عمل دعوت نموده است         ) علیه السالم   (

) علیـه الـسالم   (و به یاد داشته باشیم که از امام سجاد         . سیده و به قبول امیدوار باشیم       شدن تر 

و هنگامى که از علـت آن پرسـیدند،       . نقل شده است که هنگام احرام و لبیک گفتن غش کردند          

روایـت  .)) ال لبیک و ال سعدیک ؛ جوابى ندارى و با تو کارى ندارم       : ((ترسیدم که بگویند  : فرمود

کسى که بدون حاللیت طلبیدن حج کرده و لبیک بگوید، خداى عـز و جـل مـى                  : ((است  شده  

  .و نیز روز قیامت و محاسبه اعمال را در نظر بیاورد)) جوابى ندارى و با تو کارى نداریم : فرماید

. هنگام ورود به حرم باید بیش از ترس از مکر خدا و غضب او به کـرم و فـضل او امیـدوار باشـد                

ب این خانه شریف ، مهربان و کریم بوده ، حقوق دیدارکننـدگان را رعایـت و حرمـت                   زیرا صاح 

همچنین باید بـا    . و بر دیدارکنندگان سهل تر از دیگران مى گیرد        . پناهندگان را از بین نمى برد     

جسم و جان متواضع بوده و همانگونه که در روایات آمده است ، یکى از کفشهایش را بدسـتش                   

  .بگیرد

ر قدر مى تواند باید در اظهار خشوع و خوارى جدیت بخـرج داده و حـال او بگونـه اى            خالصه ه 

باشد که درباره کافران در روز قیامت ، هنگام آشکار شدن حکومت خدا روایت شـده و در قـرآن      

همراه با مستى محبت و هیجـان       .)) و با گوشه چشم نگاه مى کنند      ((نیز به آن اشاره شده است       

با نگاه هیبت و محبت به راههاى مکـه و خانـه هـاى آن بخـصوص خانـه کعبـه                   نیز باید   . شوق  

سبحان اهللا و الحمـد هللا و       : و بسیار بگوید  . نگریسته و در عین حال جهت محبت را تقویت نماید         

ال اله اال اهللا و اهللا اکبر و اگر هنگام تسبیح ، عظمتهاى جالل او و هنگـام ثنـا گفـتن ، نورهـاى                         

  چگونگى یکتایى او برایش آشکار شده و هنگام تکبیر)) ال اله اال اهللا گفتن ((جمال او و هنگام 
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  .کوه منیت را فرو گذاشته و دست از غیر خدا بشوید رستگار شده و به آرزوى خود مى رسد

امیرالمـؤ منـین نیـز    . طواف را به نماز تشبیه نموده اند  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (رسول خدا   

قـد قامـت   : ((رت تفسیر نموده و نماز را زیارت دانسته اند؛ آنجـا کـه مـى فرماینـد                نماز را به زیا   

و باین ترتیب مى توان نتیجه گرفت که طواف         .)) الصالة ؛ نماز برپا شد؛ یعنى زمان زیارت رسید        

  .از وظایف خود زیارت و از اجزاى زیارت بعد از رسیدن به خانه کعبه مى باشد

 بستن با خدا جهت فرمانبردارى کامل از او و سلب اختیـار از خـود       و حجراالسود را بنیت پیمان    

  .لمس نموده و پرده را بنیت پناه گرفتن ، حفظ شدن و تبرك جستن بگیرد

هنگام سعى باید مانند کسى باشد که به دیدار سلطان رفته و بر آستان خانه اش با بـیم و امیـد          

  .مى شوددر انتظار است که ببیند آیا پذیرفته شده یا رد 

  .هنگام توقف در عرفه ، با جدیت خود را آماده نیل به کمال شناخت بنما

بخـصوص از   . اجتماع حجاج در این مکان تقریبا علت تامه اى براى اجابت باشد           : مى توان گفت    

این جهت که افراد صالح و بزرگان اهل باطن نیز حتما در میان آنان وجـود داشـته و همـدلى و              

بهمین جهـت گفتـه   . ر میان آنان براى بارانیدن ابرهاى جود و کرم وجود دارد        اتحاد هدفى نیز د   

از بزرگترین گناهان این است که کسى در عرفات حضور یافتـه و گمـان کنـد خداونـد او را            : اند

  .نمى آمرزد

و بنیت مخالفت نکـردن  . توقف نماید)) منى ((و باید بنیت یکرنگى و مهربانى با بندگان خدا در           

دا، عدم ارتکاب گناهان و تحصیل علم و کارهاى نیک به جمع کردن سنگریزه ها پرداخته                ، با خ  

و . و بنیت رسیدن به مقصود و برآورده شدن حاجات سنگریزه ها را به جمـره هـا پرتـاب نمایـد        

و . قربـانى را ذبـح کنـد      ) علیه الـسالم    (بنیت قطع طمع از غیر خدا و پیروى از حضرت ابراهیم            

  .را انجام دهد)) طواف بازگشت ((به رحمت و قرب خدا به مکه باز گشته و بنیت بازگشت 
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  )علیهم السالم (و اهل بیت ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (آداب زیارت پیامبر 

  :بطور اجمال به مهمترین آداب زیارت آنان اشاره مى کنیم 

  .دارند مى باشداولین چیزى که باید رعایت شود درك احترام آنان و حقى که بر زائر 

بهترین مخلوقات خدا،   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (تمام مسلمانان بر این عقیده اند که پیامبر         

او، اولـین مخلـوق     : در روایـت معتبـرى آمـده اسـت          . سرور مخلوقات خدا و حبیـب خداسـت         

 نیـز  و در شب معراج به باالترین درجه نزدیکى به خداوند رسید بطورى کـه جبرئیـل               . خداست  

حـوض و   ((و  )) صـاحب وسـیله     ((و  )) اسـم اعظـم خـدا     ((و اوسـت    . نتوانست به آن مقام برسد    

طـرف  ((و  )) حجـاب نزدیکتـر   ((واسطه فیض خداى بـزرگ و       )) نمونه برتر ((و  )) شفاعت بزرگ   

و در یک کالم باید به این حقیقت معتقد باشیم کـه مقـام او نـزد خداونـد بگونـه اى                     )). ممکن  

پیامبران ، رسوالن و فرشتگان مقرب به او غبطه خورده و توان رسیدن به کنـه                است که تمامى    

  .شناخت او را نداریم 

براى شناخت حق او همین مقدار کافى است که بدانیم خداوند وحى نموده که اگـر تـو نبـودى                    

و بدانیم که او، هدف از آفرینش تمامى موجودات بـوده و رحمتـى بـراى    . افالك را نمى آفریدم     

  .هانیان است ج

ولى بر امت خود حقوق خاصـى نیـز دارد از           . این حقوقى بود که نسبت به تمامى مخلوقات دارد        

هیچ پیامبرى  : ((قبیل حق هدایت آنان و آزارهایى که در این راه تحمل نمود تا جایى که فرمود               

ه و آله و سلم     صلى اهللا علی  (و خداوند در قرآن فرموده است که پیامبر او          )). مانند من اذیت نشد   

  .از روى هواى نفس سخن نمى گوید) 

و آنگاه که بزرگى و حـق او را فهمیـدى و دانـستى کـه نـزد پروردگـار خـود زنـده بـوده و بـه                             

دیدارکنندگان خود نگریسته ، سالم آنان را شنیده ، بـاطن آنـان را دانـسته ، بـراى گناهانـشان               
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طه مى شود، در این صورت او را بگونه اى          آمرزش خواسته و براى برآورده شدن نیازهایشان واس       

زیارت مى کنى که گویا تو را دیده و با تو سخن مى گوید؛ چیزى تو را از توجه به او باز نداشته                       

، با تمام وجود و همراه با هیبت ، محبت ، ستایش و حیا بـه او روى نمـوده ، آداب حـضور او را            

در حـرم او    .  خواسته ها به او خسته نمى شوى         مراعات نموده و از مناجات طوالنى با او و عرض         

با هیچکس سخن نمى گویى و حتى به چیزى که مانع مراقبت تو از علم او به تـو و نگـاه او بـه                     

تو، مى شود نگـاه نکـرده ، و بـا جلـب عطوفـت و درخواسـت بـارش ابرهـاى جـود و راءفـت او              

  .بیماریهایت را معالجه و نیازهایت را بر آورده مى کنى 

. ین داشته باش که او بزرگوارترین مخلوقـات و بخـشنده تـر از هـر بخـشنده کریمـى اسـت                       یق

در جلـب   . خداوند متعال در کتاب عزیز خـود او را داراى اخـالق بـزرگ معرفـى نمـوده اسـت                     

رحمت ، درخواست ، تضرع و گریه و زارى کوتاهى ننمـا، زیـرا کـریم احتـرام دیدارکننـدگان را           

هیها و لغزشها بر آنان سهل گرفته و از خطاى عمدى و سهوى آنان چشم               نگهداشته و براى کوتا   

  .پوشى مى نماید

را بیاد داشته باش که توبـه او را قبـول نمـوده و       ) علیه السالم   (رفتار او با قاتل عمویش ، حمزه        

بیندیش که چقدر او را آزار داده و به او جفا کرده اى آنگاه که اعمـال تـو بـر او عرضـه شـده ،                           

چقدر او را اذیت و با اعمال زشـت خـود، دل او را   . اهانت را دیده و از این مطلب ناراحت شود     گن

  .بدرد آورده اى 

هنگام زیارت باید نشان حیا بر تو بوده و حتما بخاطر این مطلب از آن جانـب معـذرت خـواهى                     

اندازه نعمتهـاى   نموده و بخل نداشته باشى که باندازه جنایت خود از او معذرت بخواهى ، و نیز ب                

  .او بر تو در شکر و ثنا لطافت بخرج بده 



http://www.ensanekamel.ir

بجان خودم سوگند، نمى توانى آنطوریکه باید از جنایات خود معذرت بخـواهى ، گرچـه جهـت                  

نیز نمى توانى آنطورى که بایـد       . معذرت خواهى در تمام عمر با تمام اعضاى بدن سخن بگویى            

زیـرا جنـایتى کوچـک بـا        . ن عمل را انجـام دهـى        از او تشکر نمایى گرچه در طول روزگاران ای        

بزرگ بودن کسى که جنایت نسبت به او انجام مى گردد و بخاطر احسان او به جنایتکار بـزرگ                   

و آنگاه که بزرگى بى نهایت گردیده و احـسان را نتـوان بـه شـمارش در آورد زبـان از             . مى شود 

اداى حق شـکر نیـز همینطـور    . د بوداداى حق آن ناتوان و عمر مردم براى شمردن کافى نخواه         

است زیرا هر اندازه نعمت دهنده بزرگتر بوده و نعمتها بیشتر و ارزشـمندتر باشـد شـکر آن نیـز          

) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (و حق نعمت وجود، هدایت و بزرگى رسول خدا          . بیشتر خواهد بود  

بنـابراین بحکـم قاعـده    . بایـد، بجـا آورد  نیز نهایتى ندارد تا مسلمانى بتواند شکر او را آنگونه که  

الزم است براى معذرت خواهى و شکرگزارى تمام توان خود را بکار گیرد و در عین                )) المیسور((

  .حال به ناتوانى خود در اداى حق سپاسگزارى و معذرت خواهى اعتراف نماید

اگـر  . رت او بکـار گیـرى   آنگاه که مطالب باال را فهمیدى ، باید تمام توان و تالش خود را در زیا             

پایه هاى شناخت ، حقوق ، فواید و رحمتهاى او را محکم نموده و در این مورد به یقین دسـت                      

یافته باشى ، مشتاق زیارت او خواهى شد؛ بخصوص بـا در نظـر گـرفتن آنچـه دربـاره فـضیلت                      

او .  داد وزش و الزم نیست به انسان مشتاق آیین دوسـتى را آمـ       . زیارت او در روایات آمده است       

از تالش و کوشش در راه رسیدن به کسى که مـشتاق اوسـت و رضـایت او و عـرض اشـتیاق و                        

تواضع به او و تملق براى او خوددارى نمى کند و بگونه اى این عمل را انجام مى دهد که تـوان                      

 )) بـسطامى ((به زیارت مى رود نه با مرکب ، چنانچـه از  )) سر((با . تصور آن براى کسى نیست    

. نقل شده که در راه مکه مشرفه در هر دو قدم دو رکعت نماز مى گزاردند               )) الرابعۀ العدویۀ   ((و  

بنابراین زائر مشتاق باید در راه زیارت خود با هر کس ، و هر چه که بـه ایـن راه تعلـق دارد، بـا              
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کارها و  بهمین جهت نیز باید بـا زائـرین و صـاحبان وسـیله نقلیـه و خـدمت                 . محبت رفتار نماید  

حتـى  . چهارپایان با رفق و مدار رفتار نموده و آزار آنان را تحمل و در خـدمت آنـان قـرار گیـرد               

و . اذیت آنان را نیز آزار ندیده ، از صرف مال براى آنان خوددارى نکرده ، و آنان را گرامى بـدارد                    

شتر شـده در    آنگاه که به شهر کسى که مى خواهد او را زیارت کند نزدیک شـد، اشـتیاق او بیـ                   

سیر خود جدیت بیشترى نشان داده ، او را مورد خطاب قرار داده ، بر آن دیـار سـالم کـرده ، و        

  .مشتاق دیدن شهر و آثار حرم مطهر مى گردد

و آنگاه که حرم را مى بیند، براى خدا به سجده افتاده و پس از سـجده برخاسـته و سـالم مـى                        

زمان حیات او و سکونت او در این شهر و خانـه آن    . و با گریه شوق اظهار محبت مى نماید       . کند

از ورود بـه شـهر      . حضرت را مجسم مى نماید و جاى قدمهاى او را بر زمین آن شهر مـى بینـد                 

تبرك جسته و راه رفتن با پاها در آن ، بخصوص با کفش براى او سخت بوده ، دیوارها و خـاك                      

بر شهر لیلى گـذر     : (( گذاشته و مى گوید    آن را بوسیده و صورتش را از روى محبت بر زمین آن           

کردم این دیوار و آن دیوار را مى بوسم محبت کسى که ساکن در ایـن شـهر اسـت دلـم را پـر                         

  .))کرده است نه دوستى شهر

و نیز ورود به آن شهر را بزرگ دانسته و از خدا اجازه ورود خواسته و بخواهد که توفیق خـود را                      

اجازه گرفته و اشتیاق خود را بـه     ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از حضرت رسول    . نصیب او سازد  

دیدار روى مبارك او عرض نموده و حوادث بعـد از وفـات او از قبیـل نیرنـگ منـافقین و سـتم                        

ستمکاران ، آنگاه که خالفت را غصب نموده ، بـر مـردم حـاکم شـده ، گمراهـشان کـرده ؛ بـر                         

 بانوان جهان به ارث خود شدند را بطور اجمال گفتـه            خانواده او ستم کرده و مانع رسیدن سرور       

  .و از آن شکایت کند
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آنگاه پس از غسل ، پوشیدن تمیز لباسها، از عطرى که امکان تهیه آن را دارد اسـتفاده کـرده و                  

براى رفتن آهـسته قـدم برداشـته خـدا را تـسبیح و         . با آرایش و وقار بطرف حرم او حرکت کند        

گفته ، صلوات فرستاده و فرض کند که در جلـو           )) اهللا اکبر ((و  )) اال اهللا   ال اله   ((ستایش کرده ،    

) صلى اهللا علیه و آله و سـلم         (بوده ، رسول خدا     ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (چشم رسول خدا    

او را مى بیند و به حرکتها و آنچه در ذهن او مى گذرد نگریسته و مقدار اشـتیاق و افـسوسهاى                      

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم        (با تمام وجود به آن حـضرت        .  او را مى فهمد    قلبى و اندوههاى  

و بـراى اینکـه حـضور قلـب او از بـین             . توجه نموده و سعى کند غیر از او کسى در قلبش نیاید           

  .نرود، در راه زیارت نباید به کسى یا چیزى نگاه کند

رگى به روى کـه بـر بـساط آن    هنگامى که به در حرم رسیدى بدان که مى خواهى به جایگاه بز     

جز پاکان قدم نگذاشته و کسى به جز افراد صدیق اجازه ورود به آن را ندارد و مى خـواهى وارد                  

پس بـا دل  . حرم شوى که پیامبران ، رسوالن و فرشتگان مقرب بدون اجازه وارد آن نمى گردند    

و سـپس از    ) و سـلم    صـلى اهللا علیـه و آلـه         (و زبانت از خداى متعال و سپس از حضرت رسول           

و سپس فرشتگانى که در     )) باقیمانده جانشینانش   ((و  )) درِ شهر علم او   ((جانشینان او بخصوص    

حرم شریف او گمارده شده اند، اجـازه گرفتـه و سـپس بـه خـدمت او در آرى و در مجلـس او                         

  .که در صورت غفلت از این امور بهره هاى زیادى را از دست خواهى داد. حضور پیدا کن 

اگر با کـرم و فـضل       . و بدان که او مى تواند با اجازه خداى متعال با عدل و فضل با تو رفتار کند                 

خود به تو مهر ورزیده ، تو و زیارتت را قبول نموده ، سالمت را جـواب داده و سـخنت را گـوش      

 با  دهد خوشا بحال تو و خوشا بحال تو، که رستگار شده و فرشتگان مقرب و پیامبران و رسوالن                 

ولى اگـر صـداقت ، خلـوص ، اخـالص ، وفـا، ادب و      .  و چه دوستان خوبى -تو زیارت کرده اند   
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صفایى را که حق او بوده و اداى آن بر تو واجب است را از تو درخواست کرده و تـو را نپذیرفتـه       

  !و رد کند، واى بر تو، واى بر تو، که دچار چه ضرر بزرگى شده اى 

 ، کوتاهى ، شکستگى و فقرت اعتراف نمـا، کـه تـو بـراى زیـارت و انـس                     در مقابل او به ناتوانى    

با توسـل بـه او و پنـاه بـردن بـه             . گرفتن با او آمده اى و حال خود و درونت را به او عرضه کن                

 که او از طـرف خـدا از آنچـه در      -فضل و کرم او و واسطه قرار دادن خاندانش از او همت بخواه              

و در درگاه او مانند کوچکترین بندگانش باشد و بنگـر کـه نامـت            . ذهن تو مى گذرد آگاه است       

  .در کدام دفتر نوشته شده است 

اگر بخاطر اینکه بخوبى به تو توجه نموده و تو را پذیرفتـه ، قلبـت نـازك و اشـکهایت جـارى و            

اشتیاقت برانگیخته شده ، و در قلب خود شیرینى مناجات و لـذت گفتگـوى بـا او را یافتـه و از                  

جام کرامتش نوشیدى ، وارد شو که به تو اجازه داده شده ، در امان هستى و از لطف و احـسان                      

و در غیر این صورت مانند درماندگان ، براى جلب محبت و رحمت او به خداوند پنـاه                  . برخوردار

  .ببر

اگر در پناه جویى و درماندگى صداقت را پیشه کنى خداوند با چشم رحمـت و مهربـانى بـه تـو          

گریسته و قلب محبوب خود را به تو متمایل مى کند تا تو را از کرامت و محبت خود برخوردار                    ن

زیرا . و تو را به انجام اعمالى که مورد عالقه او بوده و به آنها راضى است ، موفق مى نماید                . نماید

ایتش را او کریم بوده و کرامت به بندگان درمانده و پناه آورده بـه درگـاه او بـراى نیـل بـه رضـ                       

اى کسى که درمانده را اجابت مى کنـد هنگـامى           : ((و در کتاب خود فرموده است       . دوست دارد 

  .))که او را بخواند و گرفتاریش را بر طرف مى سازد

بسم اهللا و باهللا و علـى ملـۀ رسـول اهللا ،             : آستانه شریف حرم را ببوس و در حالى که مى گویى            

آنگاه با آرامش و خـشوع و  . ا لنهتدى لوال ان هدانا اهللا وارد شو   الحمد هللا الذى هدانا لهذا و ما کن       
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آن را ببوس و با سالمى حقیقى ، به او و خاندان و             . تا به ضریح مقدس برسى      . ذکر حرکت کن    

  .پدران او به ترتیب و تک تک سالم کن و در سالم کردن و درود فرستادن مبالغه نما

ن به رسم امانـت بـه خلـق خـود عنایـت فرمـوده تـا در                  از نامهاى خداوند است که آ     )) سالم  ((

کسى که نتواند معنى آن را در رابطـه بـه پیـامبرش             . برخورد با یکدیگر معناى آن را بکار گیرند       

بکـار بـستن معنـى سـالم در     .  نمى تواند از آن اسـتفاده کنـد          بکار بندد در برخورد با هیچکس       

این است که طورى با او رفتار کند که به هیچ           ) لم  صلى اهللا علیه و آله و س      (رابطه با رسول خدا     

صلى اهللا  (بدین ترتیب آیا فکر مى کنى رسول خدا         . وجه موجبات اذیت و آزار او را فراهم نسازد        

 گناهان بزرگ تو را دیده و از آن ناراحت          - با آن محبتى که به امتش دارد         -) علیه و آله و سلم      

  !پس چه سالمى ! نشود و متاءلم نگردد

خالصه باید فرض کنى او در مقابل تو حاضر بوده و به تو توجه دارد و از پنهان و آشکار تو آگـاه    

بهمین جهت نباید در آن حال لباسى پوشیده باشى که بـر تـو حـرام باشـد یـا حقـى از                       . است  

حقوق خدا، یا فقیران امت او بر عهده تو باشد، یا مال کسى را غصب کرده باشى و در آن حـال                      

انا محلل حاللک ، محرم حرامک ؛ من حالل تو را حالل و حرام تو را حرام مـى دانـم              : ((ویى  بگ

زرتک یا رسول اهللا مستبصرا بضاللۀ من خالفک ؛ در حالى ترا زیارت مـى کـنم                 : ((یا بگویى   .)) 

آیا تو همان مخالف گمراه نخواهى بود؟ یا خـود را از            )). که معتقد به گمراهى مخالف تو هستم        

  !خالفین استثنا مى کنى م

باءبى انت و امى و نفسى و مالى و ولدى ، پدر، مادر، خودم ، مـالم      : ((آیا در زیارتش نمى گویى      

چگونه همه اینها را فداى او مى نمایى ولى بخاطر اندك دسـتورات او را      )) و فرزندام فداى تو باد    

چـه جـوابى خـواهى      ! رنـگ مـى کنـى       آیا با من نی   ! دروغگو: اگر به تو بگوید   . زیر پا مى گذارى     
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گاهى دروغ گفتن به کـسى  . مبادا به کسى دروغ بگویى که او دروغ را حرام کرده است         . داشت  

  .از تمام این امور به خدا پناه مى بریم . که مى داند دروغ مى گویى استهزاء اوست 

ار زائـر خـود را زیـارت    او دو ب: ((در یک کالم ، زیارت او بسیار مهم بوده و روایت شده است که     

بنابراین مبادا در آن جدى نبـوده و آن را          . ولى در عین حال خطر بزرگى در بر دارد        )) مى نماید 

  .کوچک شمارى که در پیشگاه خدا بزرگ است 

مهمترین مطلب این است که در شناخت ، بزرگ دانستن او و این عقیده که از حـال و باطنـت                     

بـا ایـن    . فتهاى سخن ، عمل و حقیقتهاى ادعایـت مطلـع شـوى             آگاهى دارد استوار بوده و از آ      

شرایط اگر نتوانستى قلب و عملت را اصالح نمایى ، باید به کوتاهى خود اعتراف نموده و ماننـد                   

در . کوتاهى کنندگان شرمسار و به اندازه جنایت خود، خوار شده و در ترس و تواضع بسر بـرى                

او و پناه بردن به در کرم و چـشم پوشـى او همـراه بـا                 این صورت چاره اى نیست جز توسل به         

نگرانى از این که بخاطر این جنایت مجازات شده ، پذیرفته نشده ، از رحمت او دور شـده و بـه                      

یا از چشم پوشى ، گذشت ، کرم و فضل بهره منـد             . ورشکستگى آشکار و هالکت جاوید برسى       

 این است کـه نبایـد ماننـد فرمـانبرداران           مطلب مهم دیگرى که باید به آن توجه داشت        . شوى  

  .توقع پاداشهاى الهى را داشته باشى 

زیـرا کـسى   . اگر دل تو از این احوال متاءثر شد حتما بعضى از این آثار در تو آشکار خواهد شـد         

شـنیده  . که از رد شدن و مجازات مى ترسد اعضاى بدنش به لرزه افتاده و رنگش تغییر مى کند           

: با آن بزرگى و عبادتى کـه داشـت چگونـه وقتـى مـى گفـت       ) علیه السالم  (اى که امام سجاد   

 -، رنگش تغییر کرده و غش مى کرد و آنگاه که از علت آن سـئوال شـد                   ))لبیک اللهم لبیک    ((

: ترسیدم در جوابم گفته شـود :  فرمود-جان و روحم و ارواح همه عابدین و مراقبین فداى او باد        

  )).ى ال لبیک ؛ جوابى ندار((
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این امام ، حجت خدا که هیچگاه لغزش ننموده و از گناه پـاك اسـت را بنگـر چگونـه از تـرس                        

بـراى تـو    : پس چرا ما نمى ترسیم که در جواب سالم ما گفته شـود            . بزرگى او تاءثیر مى پذیرد    

  .و لعنت و عذاب بر تو: سالمى نیست ؛ یا گفته شود

 مکان بزرگ حاضر نـشود، مگـر بعـد از توبـه اى           خالصه واجب است زائر، بحکم عدالت ، در این        

تا بدین ترتیـب از رد شـدن ایمـن شـده و از              . صادقانه که او را از مخالفت بالفعل با او پاك کند          

اگر این کار را نتوانست انجام دهد، مى توانـد از درهـاى دیگـرى کـه                 . ورطه سرزنش نجات یابد   

 رفتـه در هالکـت از آن وارد شـده و از             پاى بسته هاى در اسارت هـواى نفـس و زنـدانیان فـرو             

درهـایى از قبیـل در   . گذشت ، چشم پوشى زیبا و فضل فراوان بهره مند گردیده اند، وارد شـود            

و )) پناه بـردن    ((،  )) خواستن     آمرزش  ((،  ))توسل  ((،  ))حیا((،  ))معذرت خواهى   ((،  ))اعتراف  ((

حاضر به انجام لوازم ایـن درهـا نـشد،          اگر نفسى که به کوتاهى عادت کرده ،         )). مضطر شدن   ((

و با امیدوارى از خداوند متعال بخواهد که دل رسول          . باید از در ناامید نشدن از اجابت وارد شود        

زیرا ابلیس از همین در وارد شد       . را نسبت به او مهربان نماید     ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (خدا  

تو منفورترین آفریده هـاى خـود، شـیطان را          ! دایاخ: ((و در دعاى خود بگوید    . و به نتیجه رسید   

پس همانگونه که خواسته او را بـرآوردى ، خواسـته مـرا نیـز          . اجابت نموده و به او مهلت دادى        

پس همانگونـه  . من نیز گناهکارم و تو را مى خوانم   . او گناهکار بود و به درگاه تو دعا کرد        . برآور

  .))و را اجابت کردى من را نیز اجابت فرماکه او را از رحمت بهره مند نموده و ا

 گمانى بنده خود مى       او نزد خوش    . اگر از این در وارد شوى پروردگارت تو را ناامید نمى گرداند           

و هنگامى که بنـدگانم     : ((چرا چنین نباشد در حالى که در کتاب خود نازل فرموده است             . باشد

اى دعا کننده را، آنگاه که مرا بخوانـد اجابـت           را تو درباره من پرسش کنند، من نزدیک بوده دع         
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پس باید دعوت مرا پاسخ گفته و به من اطمینان کنند؛ شاید به راه راسـت هـدایت                  . مى نمایم   

  .)).قطعا خداوند به شما مهربان است ((و .)) از فضل خدا بخواهید((، .))شوند

صـلى اهللا علیـه و آلـه و      (ا  و آنگاه که خداوند بخواهد عطوفت او شامل حال تو شود، رسول خـد             

با قبول ، اجابت ، عطوفت و رحمت به تو روى آورده ، تو را در میان راءفت و محبت خود            ) سلم  

جاى داده ، با تو مانند پدرى با محبت و مادرى مهربان بوده و بخوبى پاسخت مى دهد و به این                 

  .ر خواهى شدترتیب به مراد و باالتر از مراد خود رسیده و براى همیشه رستگا

و آنگاه که به این مطالب رسیدى و این حاالت را در خود بوجود آوردى و توجهات او را نـسبت                     

به خود یافتى مى توانى با او نجوا نموده و نیازهایت را بگویى ؛ از آنچه بر اثـر جـدایى او بـر تـو                          

تـل ، اسـارت و      رفته ، از مصیبتهاى خاندان او، غصب حقوق آنان ، تـسلط منـافقین بـر آنهـا، ق                  

خوارى آنان و احکامى از دین که بعد از او دستخوش تغییر شده ، شکوه نموده و از درماندگى و                    

  .گرفتاریهاى خود شکوه نمایى 

سعادت اصحاب و کسانى که از نورهاى او بهره هـا گرفتـه و از موعظـه ، راهنمـایى و برکتهـاى                    

 سایه عطوفت او داشته و به فضل و کرامـت           زمان او استفاده نموده و زندگى سعادتمندانه اى در        

  :او رسیده اند را در نظر آورده و بگو

در زمان زندگیت در این دنیا پـرچم دیـن ، مـشعل هـدایت ، حـالل مـشکالت ،                     ! رسول خدا ((

کـسى کـه در دیـن یـا دنیـاى      . گشاینده گرهها و خبر دهنده از خدا، صفات و رضایت او بودى         

به تو مراجعه مى کرد و تو تاریکى حجابها را بـراى آنـان از بـین                 خود با مشکلى مواجه مى شد       

تو پناهگـاه بیچارگـان ، پـدر ایتـام ، گـنج فقـرا و پناهگـاه                  . برده و به نور راهنمایى مى کردى        

درماندگان و نیازمندان بوده و متدینین براحتى بوسیله تو نیرومند شده و براحتى به سوى خـدا                 

  .سیر مى کردند
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ولى آنچه نباید بشود شد و کار بجـایى رسـید           .  جانشینى مانند خود بجا گذاشتى       در میان امت  

که خالفت را غصب کردند، خاندانت کشته شده ، جانـشینت مخفـى و غایـب شـده ، امـت بـه                       

در معـضالت ره بـه جـایى نبـرده ،      . گمراهى کشیده شده ، مـسلمین گرفتـار مـشکالت شـدند           

 مانده ، ایتام بى پـدر، فقـرا بـى چیـز، حاجتمنـدان بـدون            بیچارگان در گرفتاریها بدون پناهگاه    

و ما بعد از تو در بیابان گمراهـى و بـدون نـور و    . و دیندارى سخت و مشکل شد . پناهگاه ماندند 

نشانه هاى دین کمرنـگ     . ظلم و جور فراوان و بساط عدل برچیده شد        . هدایت سرگردان شدیم    

عقلها ترك ، علـوم     .  رفته و هر کدام بسویى رفتند      وحدت مسلمین از بین   . و آثار اسالم محو شد    

  .کهنه شد و چیزى به بازگشت به زمان جاهلیت نمانده بود

اگر آثار نور والیت از زیر ابرهاى لجاجت و برکتهاى نور خورشید والیت از پس پرده                ! رسول خدا 

نده ، اسـالم بـه   هاى گمراهى براى ما آشکار نمى شد، اسمى از اسالم و رسمى از ایمان باقى نما  

مردم سنگها و بتها را پرستیده و مسلمین        . کفر، عقل به نادانى و وصل به هجران تبدیل مى شد          

ما با از دست دادن تو و غیبت جانشینت ماننـد ایتـام بـى سرپرسـت ، اسـیران                    . کافر مى شدند  

رحمت ((پس ، اى    . بدون نگهبان ، و رعیت بدون حامى و گوسفندانى که چوپان ندارند، شدیم              

  .به ما رحم نموده و از رحمتت ما را بهره مند فرما)) براى جهانیان 

به نوه خود که امام و جانشین تو بر مردم است دستور فرما، تـا ظهـور نمـوده و در شـب تـار و                          

تاریک به نور افشانى پرداخته و براى حمایـت اسـالم ، احیـاى قـرآن ، محکـم نمـودن ایمـان ،           

ل ، برچیدن ستم ، حفظ جان مؤ منین و آبـروى مـسلمین و تربیـت              تقویت عقلها، گسترش عد   

  .جهانیان برخیزد

بخـاطر کارهـاى مـردم      . به درگاه پروردگار بندگان براى تحقق وعده و یارى بندگان تـضرع نمـا             

بخاطر از دست دادن امـام و غیبـت سـرورمان ، سـختى              . فساد سراسر گیتى را فرا گرفته است        
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ار، زیادى دشمنان ، شوکت و قدرت کفار و غلبه بـدکاران و سرکـشان               فتنه بر ما، دشمنى روزگ    

بـال بـزرگ ، مطالـب       . و کسى براى این کار بجز تو سـراغ نـداریم            . شرور به تو شکوه مى کنیم       

  .))پوشیده برمال و زمین و آسمان تنگ شد

 افـشانى او     مناجات نموده و بـه زمـان حـضور و نـور            - که درود خدا بر او و خاندانش باد          -با او   

اظهار اشتیاق نموده و از هجران و بالهاى عمومى خصوصى که بر تو وارد آمده است به او شکوه                   

آنگاه در پیشگاه او به ستم خود بر خودت و کوتاهى در عبادت پروردگارت اقـرار کـرده و از                    . نما

ا کامل ، نـورت  او بخواه که از خدا برایت آمرزش خواسته و دردت را با دارویش معالجه ، عقلت ر       

کـه اوسـت   . را با دعاى خود تکمیل ، و تو را با اولیاى خود همراه نموده و در پناه خـود بپـذیرد                

کریمترین مخلوقات که دیدار کننده و زائر و میهمان خود را رد نمـى کنـد مگـر همـراه بـا بـر                        

  .آوردن نیازها و بیش از آن 

گر از فیض پاك و نور درخـشنده او محـروم   ا. یقین داشته باش ، او رحمتى براى جهانیان است         

 - حتى اگر زیاد باشـد  -شدى ، ایراد از تو است و این اشکال از گناهان تو سرچشمه نمى گیرد              

 باشد، پس ایمان خود را اصالح نموده و از کفر و شـرك آشـکار بـه     مگر این که ایمان تو ناقص     

  .خداوند پناه ببر

ع درك فیضهاى زیارت او که شامل تو نیز مى گردد شده و             ولى گاهى اوقات تاریکى گناهان مان     

که اگر دل و شعورى داشتى حتما   . تو را از دیدن نورهایى که به تو رسیده است محروم مى کند            

زیرا مهربانى او به امت مؤ مـنش    . آن را درك کرده و از بعضى از آثار آن آگاهى پیدا مى کردى               

و اگـر چنـین نباشـد،    . لوم است ، گرچه گناهکار باشـند که داراى والیت خاندانش مى باشند مع      

چرا گناهکاران را شفاعت مى کند؟ و در این صورت دیدار کننده اى که به دیدار او رفته ، بـه او              

سالم کرده ، با او نجوا کرده و از خوارى خود نزد او شکوه نموده است ، حقوق بیشترى دارد که                     



http://www.ensanekamel.ir

 که اخالق کریمانه او در مدت زنـدگى و رفتـار او بـا عمـوم                 تمام کسانى . نزد او از بین نمى رود     

مسلمانان و بخصوص با کسانى که به دیدار او رفته و خواستار رفع حـوائج خـود توسـط او مـى                      

این امر در حال وفات بخاطر نزدیک شدن به منبع          . شدند را دیده اند از این مطلب آگاهى دارند        

 میان امت او کسى هست که فکر کند مسلمان مؤ منـى             و آیا در  . فیض و نور در او بیشتر است        

مسافت دور و درازى را با رنج و مشقت و با شوق زیارت او و امیدوارى به پذیرش و بخشش او و                      

بخاطر نزدیک شدن به خداى متعال بپیماید ولى با ناامیدى از عطایا و محرومیـت از بخـشش و                   

ها هم نمى رود، چه رسـد بـه کریمتـرین آفریـده             چنین انتظارى از بادیه نشین    . کرم او باز گردد   

  .هاى خدا، مظهر رحمت خدا و داراى اخالق خدایى 

انتظارى جـز فـضل و کـرمش از او    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم       (بهر حال واجب است زائرین او       

نداشته و از فیض زیارت و نورهاى توجـه او یـارى جـسته و از درخـشندگى رو نمـودن او، نـور                        

که هر تاریکى را روشنى بخشیده و از فیض خود تمـام آفریـده هـا را برخـوردار نمـوده                     . بگیرند

  .درخشنده ترین نور خدا و پاکترین فیض اوست . است 

در بارگاه او زیاد توقف کرده و از این مطلب دلتنگ نشو که عاقـل از سـود بـردن دلتنـگ نمـى             

وده و هنگام زیـارت او مطـالبى را کـه در    در ضریح مقدس او قبر سرور بانوان را زیارت نم     . گردد

زیرا او پـاره تـن ، دختـر و          . گفتیم ، انجام دهد   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (زیارت آن حضرت    

  .محبوب او مى باشد

بعد از زیارت آنها و همانند زیارت او به زیارت امامان بقیـع رفتـه و همانگونـه کـه در زیـارت او                        

کسى که آنـان را اطاعـت کنـد از او           . که آنان مانند خود او هستند     . گذشت ، آنان را زیارت کن       

آنـان جانـشینان و   . فرمانبردارى کرده و کسى که آنها را دوست بدارد او را دوست داشته اسـت              

  .خاندان او بوده و همگى یک نور هستند
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 نیـز بعـد از    که بازگشت همانگونه که بعد از آشکار شدن آثار اجازه وارد بارگاه او شدى ، بکوش    

و وقتى خواستى خارج شوى کمى پس پس برو و دوباره به جاى خـود               . ظهور آثار اجازه او باشد    

  .وقتى از حرم خارج شدى آستانه در را ببوس . برگشته و کمى بایست و این عمل را تکرار کن 

یه و آله   صلى اهللا عل  (باید بدنت بتنهایى باز گشته و تو بهمراه دل ، روح ، و فکرت پیش حضرت                 

و وقتى به آخر هر جاده اى رسیدى و خواستى وارد جـاده       . مانده و در خدمت او باشى       ) و سلم   

  .دیگرى شوى ، باز گشته و با سالم به آن حضرت اشاره کن تا به منزلت برسى 

در روزهاى توقف در مدینه مشرفه ، از تمام جاهایى که روایت شده است که او در آنجـا توقـف                     

هنگام وداع در دل ، روح      . ارد شده است و نیز از محل شهادت اهل بیت او دیدن کن              نموده یا و  

، عقل و تمام وجودت حالى متناسب با وداع او بوجود بیاور هنگام خداحافظى بـا قبـر او ماننـد                     

و براى خداحافظى با او دعا و سـالمى         . کسى باش که با روح و زندگى خود خداحافظى مى کند          

هنگام وداع ماه رمضان بوجود آورند، بوجود آورده و آن          ) علیه السالم   (مام سجاد   رساتر از آنچه ا   

صلى اهللا علیه و آله  (زیرا حقوق ماه رمضان گرچه بزرگ است ولى در مقابل حقوق او             . را بخوان   

صلى اهللا علیه و آلـه و       (کم و این عمل جزئى از اجزاى حقوق زیاد و واجب آن حضرت              ) و سلم   

وداع نمـودى بـا سـرور       ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم         (و همانگونه که با پیامبر      . شدمى با ) سلم  

و همینطـور  . وداع کرده و سپس با مدینه مشرفه وداع نمـا  ) علیهم السالم   (بانوان و امامان بقیع     

و در زیـارت    . هر کدام از امامان را زیـارت کـرده و بـا هـر کـدام بطـور مناسـب مناجـات کـن                         

وه بر آنچه گفته شـد، در طـول راه و در کـربال از غـذاها و نوشـیدنیهاى ممتـاز                 سیدالشهداء عال 

و تـا  . از غذاها و لباسهاى پایین استفاده کرده ، ژولیده موى و خاك آلـوده بـاش        . استفاده نکن   

مصیبت او و خانواده و همراهان      . مدتى که در کربال هستى خوشیها را ترك کرده و عزادار باش             
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یک ذکر نموده و از این که نتوانستى در مقابل او به شهادت رسـیده و جانـت را در                    او را یک به     

  .مقابل او فدا کنى عمیقا اظهار تاءسف کن 

  .زیارت آنان اسرارى دارد که در این مختصر نمى گنجد

  اسرار مراقبات ماه ذى حجه: فصل شانزدهم 

یقین به زمان ، اعمـال را در اوقـات   رؤ یت هالل و خواندن دعاى آن اولین کار مراقب است تا با      

و حتى واجب است که مراقب این را یکى از نیازهاى مهم خود قرار داده               . مخصوص آن بجا آورد   

آنگاه دعایى را که هنگام دیدن هالل هر ماه در روایـات           . و در اوقات دعا آن را از خداوند بخواهد        

نیـز داراى مـضامین عـالى بـراى     دعایى که سـید قـدس سـره بوجـود آورده           . آمده است بخواند  

  .مراقبین مى باشد که خداوند از جانب ما بهترین پاداش مرشدین را به او عنایت فرماید

  فضیلت این ماه

از کارهاى مهم اهل مراقبت شناخت شرافت و فضل این منزل شریف و شناخت زمانهاى مذکور                

 بهتـرین ماههاسـت و روزهـاى    گرچه درباره ماه رمضان وارد شده که      . و شناخت فواید آن است      

ولى درباره بعـضى از روزهـاى ایـن مـاه           . آن بهترین روزها و ساعتهاى آن بهترین ساعات است          

مـاه رمـضان    : جمع بین اینها این است که بگوییم        . فضایلى بیش از ماه رمضان وارد شده است         

ر والیت ، کامل نمودن برتر از سایر ماههاست بالذات و روز غدیر از این جهت فضیلت دارد که ام           

دین و تمام کردن نعمتها در این روز اتفاق افتاده ، یا بگوییم روایات ماه رمضان با روایات غـدیر                    

. هر کدام از آنها از یک جهت برتر هـستند نـه از تمـام جهـات                  : یا بگوییم   . تخصیص مى خورد  

 دارند که بحکـم بنـدگى و     خالصه این ماه بسیار مهم بوده و مراقبین در این منزل توفقگاههایى           

بجا آوردن حق مراقبت واجب است که با غفلت وارد آن نشده و بدین ترتیب احترام آن را حفظ                   

بلکه واجب است قبل از آمدن این ماه مواظب آن بوده و از قبـل بـراى آن آمـادگى پیـدا                      . کنند
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کسى کـه مـى خواهـد       براى  . زیرا این ماه محضر نیکان و پاکان و اهل قدس و انوار است              . کنند

در محضر این بزرگان و بزرگواران ، حاضر شود سزاوار است مانند آنان لباس پوشیده و به شکل                  

آنان داراى نفسها و قلبهاى مهذب و       . آنان در آید تا آنان از همنشینى با او کراهت نداشته باشند           

بـا تقـوا، عارفـانى حکـیم ،         پاك ، و اخالق نیکو و اعمال صالح بوده و عالمان بردبار، نیکوکارانى              

نگهبانانى پارسا، عبادت کنندگان شب و روزه داران روز، ذکـر گوینـدگان متوکـل ، مـسلمانانى                  

گـوى و یکتاپرسـتى     )) تکبیـر ((گویـانى   )) ال الـه اال اهللا      ((راضى ، تسبیح کننـدگان ثنـاگوى ،         

  .راستگو و مخلص مى باشند

الت و اگر نیستى بکـوش کـه ماننـد آنـان شـده و               اگر از آنان هستى که گوارایت باد و خوشا بح         

و اگر نتوانستى و براى این که تو را براى خدمت بپذیرند، به کـرم               . خصوصیات آنها را پیدا کنى      

آنان متوسل شده و با خجالت و معذرت خواهى خود را بجاى خدمتکاران و بندگان آنان قرار ده                  

 شبیه بـه آنـان نمـوده و آمـادگى الزم و رغبـت      ولى در عین حال تا آنجا که مى توانى خود را         . 

زیـرا  . حضور در این محضرهاى بزرگ و ایستگاههاى ممتاز را با بذل زندگى و جانت پیـدا کـن                   

اینان اهل کرم و بخشش بوده و کسى که با آنها معامله کند زیـان ندیـده ، کـسى کـه از آنـان                         

ر دهد رستگار گردیده و کـسى کـه   پیروى کند هالك نمى شود، کسى که خود را میان آنان قرا        

خداى متعال آنان را با بزرگوارى خود تربیت و نـه تنهـا             . با آنان همنشینى کند عزیز خواهد شد      

: بگـو : ((بر پیروان آنها سخت نمى گیرد بلکه آنان را دوست دارد و در کتاب خود فرموده اسـت                   

اگـر کـسى را بخـود       .)) ت بـدارد  اگر خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا شما را دوس             

نزدیک نمایند خداوند نیز او را به خود نزدیک نموده و اگر کسى را گرامى بدارند خداوند نیـز او                    

  .را گرامى خواهد داشت 

  دهه اول ذى حجه
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تا خدا را در    : ((و منظور از ایام معلومات در این آیه         . یکى از این توقفگاهها ده روز اول آن است          

پـس  . با هم سازگارى ندارنـد    )) غفلت  ((و  )) یاد((و  . نیز همین است    .)) ن یاد کنند  روزهاى معی 

ذکر کامل  . بپرهیز از این که در این ماه دل خود را بنجاست آلوده نمایى ، بخصوص با نافرمانى                  

که در آیه باال آمده این است که با عقل ، روح ، دل و بدن در ذکر خدا باشى ، زیرا هر کـدام از                          

این فرصت را غنیمت شمار که خداوند به تو اجازه ذکـر خـود را داده        . ا ذکر مخصوصى دارند   آنه

در عقل خود این را از نعمتهاى بزرگى بدان که عمرت براى اداى شکر آن کافى نبـوده ،                   . است  

روحت را در مقام حضور حاضر کن که گویا حاضر در نشستگاه صدق نـزد پادشـاه مقتـدر مـى                      

د به بندگى او و شکر نعمت هاى بى منتهاى او روى آور، و با تمام اعضاى بـدنت  با دل خو  . باشد

اگر خدا را اینگونه ذکر کردى ، مژده بده که چنین ذکرى ،             . مشغول انجام عبادات و طاعات شو     

عالمت این است که خداوند تو را در تمام وجودت و با تمام وجودت ذکر نموده و براى بـار دوم                     

زیـرا خـداى متعـال      . ین ذکرى ، تو را در تمام این مـوارد ذکـر خواهـد نمـود               بخاطر پاداش چن  

  .ذاکرین را دوباره ذکر مى نماید

روایت شـده  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم  (درباره روایتى که پیرامون فضیلت این روزها از پیامبر          

شـش بیـشتر از روز   هیچ کدام از روزها نزد خـدا بهتـر و پادا  : ((است بیندیش ، آنجا که فرمودند    

حتى جهاد در راه خدا مگـر  : حتى جهاد در راه خدا؟ فرمودند: شخصى گفت . عید قربان نیست   

: و آنجـا کـه فرمودنـد   .)) فردى که با جان و مال خود به جهاد رفته و همه را در راه خـدا بدهـد        

 یعنـى ده    -روزهایى که عمل صالح در آن محبوبتر باشد نزد خداى عز و جـل از ایـن ده روز                    ((

حتى جهـاد در راه خـدا   : حتى جهاد در راه خدا؟ فرمودند! اى رسول خدا: گفتند. روز ذى حجه  

  .))مگر فردى که با جان و مالش در راه خدا جهاد کرده و جان و مال خود را فدا نماید

  . آنچه را خدا بزرگ مى داند تو نیز بزرگ بدان . این دو روایت بخصوص روایت دومى را بنگر
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مادگى کامل پیدا نموده و با تمامى نشاط و شوق و دعا و توسل به نگهبانان امت ، بخصوص در        آ

در تضرع خود به درِ کرم آنان بخواه که تـو را در قـصد، حـزب ،                  . شب اول ، وارد این میدان شو      

دعا، حمایت ، والیت ، شفاعت و شیعیان خود وارد نموده ، به درگاه خداى متعال براى توفیق ،                   

بول ، رضایت او از تو، تاءیید، اصالح و تمـام خیرهـاى دینـى و دنیـوى و آخرتـى بـراى تـو و                          ق

  .خانواده ات ، برادران دینى ، همسایگان و کسانى که حقى بگردن تو دارند، تضرع نمایند

  نماز شبهاى دهه اول

تحـه  فا((در هر شب از آن بین مغرب و عشا دو رکعت نمـاز بجـا آور؛ در هـر رکعـت آن سـوره                        

  :و این آیه را بخوان )) اخالص ((و )) الکتاب 

و واعدنا موسى ثالثین لیله و اءتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله و قـال موسـى الءخیـه            

هارون اخلفنى فى قومى واصلح و ال تتبع سبیل المفسدین تا در ثواب با حاجیها شریک شوى ،                  

  .گرچه حج نکرده باشى 

ن آیه شریفه از خود بپرس که این وعده چیـست ؟ حـسرت و شـوق خـود را      در هنگام قرائت ای   

کسانى که دیدار خدا را انکـار نمودنـد و          ((براى دیدار خدا افزایش داده و از ورشکستگان مباش          

. واى بر ما که آسایش و سـعادت ایـن روز را از دسـت دادیـم                  : آنگاه که قیامت فرا رسد، گویند     

  .))وش مى کشند و چه بار بدى آنان بار گناهان خود را بد

علیـه  (که در آن شـوق حـضرت موسـى    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (درباره روایت پیامبر اکرم  

در چهل روز رفت و آمـد  : (( آنجا که فرمودند   به این وعده گاه را بیان نمودند، بیندیش         ) السالم  

  .))امید و نخوابیدخود بخاطر اشتیاقى که به دیدار خداوند داشت ، نخورد، نیاش

  اعمال روز اول ذى حجه

  کسى که روز اول ذى حجه را: ((روایت شده است )) الفقیه ((در . روز اول آن را روزه بگیرد
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  )). روزه بگیرد، خداوند ورزه هشتاد ماه را براى او مى نویسد

و خداوند نیز شیخ روایت کرده است که این روز، روزى است که خلیل در آن روز متولد گردیده                

صلى اهللا علیـه و  (و روزى است که پیامبر . را بدوستى خود انتخاب فرمود) علیه السالم  (ابراهیم  

در همـین حـال بـر پیـامبر         . ابوبکر را ماءمور خواندن سوره برائت بر مشرکان نمـود         ) آله و سلم    

در ایـن   . وحى شد که این آیه را جز تو یا مردى که از خودت باشد نبایـد بـه مـشرکان برسـاند                     

را ماءمور کرده و به دنبـال ابـى         ) علیه السالم   (على  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (هنگام پیامبر   

علیـه  (علـى   . بکر فرستادند تا آیات را از او گرفته و خودش آن را بخواند و ابوبکر را بـاز گردانـد                   

  .نیز چنین کرد) السالم 

دیشه نما تا نکاتى را کـه در ایـن وقـایع وجـود دارد               درباره وقایعى که در این روز اتفاق افتاده ان        

  .مراجعه نمود)) اقبال ((و براى توضیح بیشتر در این زمینه مى توان به کتاب . درك نمایى 

خوانده شود این نمـاز چهـار رکعـت         ) علیها السالم   (مستحب است در روز اول نماز فاطمه زهرا         

که بعـد از نمـاز تـسبیح حـضرت زهـرا            )) اهللا احد قل هو   ((و پنجاه بار    )) حمد((است با یک بار     

سـبحان اهللا ذى العـز الـشامخ المنیـف ،           : گفته مى شود و نیز گفتـه مـى شـود          ) علیها السالم   (

  ...))سبحان 

  سایر اعمال دهه اول

اللهم ان هـذه االیـام      ((بعد از نماز صبح و مغرب ، در تمام این روزها خواندن دعایى که اول آن                 

  .مى باشد نیز مستحب است )) لى غیرهاالتى فضلتها ع

علیه الـسالم   (شیخ مفید از امام ابو جعفر       : از مهمترین اعمال این ماه ، عمل به روایت زیر است            

خداوند توسط جبرئیل پنج هدیه در ده روز اول این ماه براى عیس             : نقل کرده اند که فرمودند    ) 



http://www.ensanekamel.ir

با این پنج دعا، دعا کن زیرا در روزهاى ده           ! عیسى: فرستاده و فرموده    ) علیه السالم   (بن مریم   

  .گانه یعنى ده روز ذى حجه عبادتى محبوبتر از آن نزد خداوند نیست 

اشهد اءن ال اله اال اهللا وحده ال شریک له ، له الملک و له الحمد بیده الخیر و هو على کـل  : اول  

  .شى ء قدیر

  .، اءحدا صمدا لم یتخذ صاحبۀ و ال ولدااشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له : دوم 

اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له ، احدا صمدا لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفـوا                 : سوم  

  .احدا

اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له ، له الملک و له الحمـد یحیـى و یمیـت و هـو         : چهارم  

  . شیى ء قدیرحى ال یموت بیده الخیر و هو على کل

حسبى اهللا و کفى سمع اهللا لمن دعا لیس وراء اهللا منتهى اءشهد هللا بما دعا و اءنه بـرى                   : پنجم  

  .ء ممن تبرء و ان هللا االخره و االولى 

اى روح اهللا کـسى کـه ایـن کلمـات را بگویـد چـه                : پرسیدند) علیه السالم   (حواریون از عیسى    

اولى را بگوید زمینیان عملى بهتـر از عمـل او در آن روز      کسى که صد بار،     : پاداشى دارد؟ فرمود  

ندارند و در روز قیامت خوبیهاى او از همه بندگان بیشتر خواهد بود و کسى که دومى را صد بار                   

علیـه  (عیـسى  . بگوید گویا تورات و انجیل را دوازده بار خوانده و پاداش آن را بدست آورده باشد    

هیچ فرشـته اى در آسـمانهاى هفتگانـه         : ب آن چیست ؟ گفت      اى جبرییل ثوا  : پرسید) السالم  

قدرت حمل یک حرف از تورات و انجیل را ندارد مگر این که من و اسـرافیل برانگیختـه شـویم                     

و کـسى کـه صـد بـار، سـومى را            . زیرا او اولین بنده اى است که ال حول و ال قوه اال باهللا گفت                

 نیکى نوشته ، ده هزار گناه او را پاك کـرده ، ده هـزار                بگوید، خداوند بخاطر آن براى او ده هزار       

درجه او را باالتر برده و هفتاد هزار فرشته را که دستهاى خود را بلند کرده و بر کسى کـه آن را    
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مالئکه جز بـر پیـامبران      ! جبرییل  : عیسى گفت   . گفته است صلوات مى فرستند، فرود مى آورد       

کـسى کـه بـه آنچـه از سـوى خـدا توسـط           : ییل گفت   بر کسى دیگر صلوات مى فرستند؟ جبر      

و کـسى کـه   . پیامبران آمده است ایمان آورده و تعبیر نکند، پاداش پیامبران به او داده مى شود       

صدبار، چهارمى را بگوید فرشته اى که با خدا ارتباط دارد او را مى یابد آنگاه خداوند به گوینـده        

. با نگاه رحمت بـه او بنگـرد، بـدبخت نخواهـد شـد             آن با نگاه رحمت مى نگرد و کسى که خدا           

این دعاى من است و من اجازه نـدارم         : ثواب پنجمى چیست ؟ او گفت       ! جبرئیل  : عیسى گفت   

  .))آن را براى تو توضیح بدهم 

کاش مى دانستم آیا این پاداشها فقط براى خواندن این دعاهاست یا شرایطى هم دارد؟ روایـت                 

کـسى کـه ال الـه اال اهللا بگویـد،          : در راه طوس فرمودند   ) علیه السالم    (امام رضا ((شده است که    

بشرط آن و شـرایط آن و مـن یکـى از شـرایط آن مـى                 : آنگاه فرمود . بهشت براى او خواهد بود    

  .))باشم 

بنابر این ، این دعاها نیز حتما شرایطى دارد و از شرایط قطعى آن این است که گوینـده حتمـا                     

و من معنى این کلمات را گویم ، ببین معتقد به آن مـى باشـى                .  گوید، باشد  معتقد به آنچه مى   

  یا نه ؟

نیـز  )) شهاده  ((معنى  . بمعنى پناه است    )) اله  ((مى باشد بنابراین    )) پناه بردن   )) ((اله  ((معنى  

این است که من شاهدم که پناهى       )) اشهد ان ال اله اال اهللا       ((حاضر شدن است ، بنابراین معنى       

یعنى کسى مالک چیـزى نیـست جـز خـدا،     )) له الملک و له الحمد. ((ر وجود جز خدا نیست  د

خیر، نعمت و فضیلتى نیست مگر براى خدا و در خدا و یعنى تمـامى عـالم ملـک خـدا بـوده و                      

  .هیچکس خیر و فایده اى ندارد مگر خدا

   خود به غیر خدا پناه بنابراین کسى که اعتقاد دارد که پناهى جز خدا نیست چگونه در کارهاى
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برده و به خداوند پناه نمى برد؟ کسى که در کارهاى مهم یا دیگر کارهاى دنیـوى پـدر خـود را          

پناهگاه دانسته و به مال دنیا بیشتر اعتماد داشته و دلش با آن بیشتر آرامـش مـى یابـد تـا بـا                        

ند نیز تاءکیـد نمـوده   وعده هاى خدا در کتابش ، در حالى که خداوند وعده هاى خود را با سوگ             

کسى کـه اعتقـاد دارد تمـامى    . است ، چگونه مى تواند ادعا کند که پناهى جز خدا سراغ ندارم   

و چـرا توقـع دارد   . دارائیها از آن خداست ، چرا بدون اجازه او در آن دخـل و تـصرف مـى کنـد             

بنـدگان و روزى    دیگران آن را به او بدهند؟ و چرا براى او سخت است که دارایى خدا به مصرف                  

خورهاى او برسد؟ کسى که معتقد است تمام نیرو، توانایى ، عزت و قدرت از آن خداسـت چـرا                    

چرا از دیگران مى ترسد؟ چرا دیگران را آسیب رسـان           . انتظار دارد دیگران نیازهاى او را برآورند      

  یا سود رسان مى داند؟ و چرا بخاطر رضایت کسى بر خالف رضایت خدا عمل مى کند؟

خالصه اگر کسى به مضمون شهادتى که در این دعاست معتقد باشـد، در کـس نفـع و ضـررى               

وقتى که در ظاهر خیـرى از کـسى ببینـد           . ندیده و مردم در نظر او مانند اشیاء بى جان هستند          

و آنگاه که کسى ضررى یا مصیبتى ببیند مى داند که خداوند بخاطر             . فقط خدا را شکر مى کند     

ولى کسى کـه خیـر را در دنبـال دنیـا     . مجازات نموده و خود او باعث شده است کار بدش او را     

رفتن دیده و براى بر آورده شدن نیازهایش فقط به آن اعتماد مى کند؛ خیر و سعادت را نیز در                    

دارایى اغنیاء دیده و به جهت دنیاى اغنیا و پادشاهان از آنـان چاپلوسـى کـرده ، بـراى بدسـت                     

با دستورات الهى مخالفت مى نماید؛ با بدست آوردن مـال خوشـحال و بـا از                 آوردن مال و مقام     

دست دادن آن اندوهگین مى شوند؛ در سختیها و حوادث ناگوار به غیر خدا پناه برده ، به وعده                   

 با این که خداوند در این مـورد سـوگند خـورده          -هاى خداوند در مورد رزقش اطمینان نداشته        

ر امیدش به غیر خداست چنین کسى در چنین شهادتى مانند منـافق              و در حوادث ناگوا    -است  

  .است که خداوند شهادت به دروغگویى او مى دهد



http://www.ensanekamel.ir

. در اینجا حیف است حدیثى قدسى که در کتاب کافى در این باب رویت شده اسـت را نیـاورم                     

: ه اسـت    روایت کـرد  ) علیه السالم   (از امام صادق    )) حسن بن علوان    ((در این کتاب آمده است      

یکى از دوسـتان    . در مجلس مذاکره علمى بودیم ، و من خرجى خود را در سفر گم کرده بودم                 

او مـشکل تـو را حـل        : گفـت   . فالنى  : چه کسى مى تواند مشکل تو را حل کند؟ گفتم           : گفت  

خدا تو را رحمت کند، از کجا فهمیـدى  : گفتم  . نکرده ، امیدت را ناامید و به مقصود نمى رسى           

به من فرمودند که در کتابى خوانده است که خداوند متعـال  ) علیه السالم (امام صادق  : گفت  ؟  

قسم به عزت و جالل و مجد و ارتفاع من بر عرشم ، بالشک امید هر کسى را کـه                    : ((مى فرماید 

 خوارى نزد مـردم بـه       با غیر من امیدوار شود حتما قطع مى کنم ؛ و بدون تردید و حتما لباس                 

ى پوشانم ؛ و یقینا و بطور قطع او را از قرب خود کنار مى زنم ؛ و بى تردید و بالشـک او را                         او م 

در حالى که سختیها در دست من است امیـد او در سـختیها   . از پیوستن به خودم دور مى کنم      

و درِ دیگران را مى کوبد در حالى که کلید درها در دست             . به دیگران و به دیگران امیدوار است        

کیـست کـه در   . ن بوده و درها هم بسته است ؛ و درِ من براى کسى که مرا بخواند بـاز اسـت          م

! حوادث ناگوار به من امید بسته و من امید او را براى برطرف شدن ناگواریش قطع کرده باشـم                    

کیست که براى کار مورد عالقه اش به من امیدوار شده و مـن امیـد او را از خـود قطـع نمـوده                      

. مام آرزوهاى بندگان نزد من محفـوظ اسـت ولـى آنـان بـه حفـظ مـن راضـى نـشدند           ت. باشم  

آسمانهاى خود را پر از کسانى نمودم که از تسبیح من خسته نمى شوند و به آنان دسـتور دادم                    

  .درها را بین من و بندگانم نبندید ولى بندگان به سخن من اعتماد نکردند

گوار من به او برسد کسى جز مـن نمـى توانـد آن را بـر                 آیا نمى داند اگر حادثه اى از حوادث نا        

طرف کند؟ آیا من که قبل از درخواست عطا مى کنم ، فکر مى کند اگر از من درخواست شـود                

آیا جود و کرم ، مـال مـن   ! آیا من بخیلم که بنده ام مرا بخیل مى داند! خواسته او را نمى دهم      
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چه کسى غیر من آرزوهـا      !  محل آرزوها نیستم     آیا! آیا عفو و رحمت بدست من نیست        ! نیست  

  !آیا امیدواران نمى ترسند که به غیر من امیدوار مى شوند! را قطع مى کند

اگر اهل آسمانها و زمینهایم همگى آرزو کنند و به هر کدام از آنان بانـدازه تمـام آنچـه همگـى                      

 و چگونه مالى که من سرپرست       .آرزو کرده اند، بدهم باندازه جز ذره اى از داراییم کم نمى شود            

چه بدبختند کسانى کـه     . چه بیچاره اند کسانى که از رحمتم ماءیوس هستند        ! اویم کم مى شود   

  .))از دستوراتم سرپیچى کرده و مرا در نظر ندارند

وعده هاى این حدیث و استداللها و عظمـت آن را بنگـر کـه بزرگتـر از آسـمانهاى                    ! اى بیچاره   

از خود بپرس آیا مى توانى قدرت ، حکومت ، و ملک او را کـه                .  خداست   هفتگانه و عرش بزرگ   

در این حدیث آمده و این که سختیها بدست او، کلید دردها در دسـت او و در او بـراى کـسانى                   

که او را بخوانند باز است را انکار کنى ؟ آیا در این باره در قرآن سخن نرفته و براى دعـا کـردن                        

ه اى ؟ آیا به تو نفرموده است که به کسانى که به درگاه او دعـوت نـشده     به درگاه او دعوت نشد    

اى ؟ آیا به تو نفرموده است که به کسانى که به درگاه او دعا کنند نزدیک بوده و کسانى کـه او                       

را صدا بزنند پاسخ مى دهد؟ آیا کسى را دیده اى که در حوادث و کار مهمى بـه او امیـد بـسته      

مید کرده باشد؟ مى پندارى که در گذشته آرزوى بهبودى وضعیت در شرایط              را ناا    ولى امیدش   

سخت را از خدا داشته ولى خدا تو را به آرزویـت نرسـانیده و امیـد داشـتى کـه او نیازهایـت را                       

اگر چنین چیزى هم باشد بخـاطر ایـن اسـت کـه آرزوى تـو                . برآورده اما ترا ناامید کرده است       

  .انه بوده است دروغین و امید تو غیر صادق

زیـرا امیـد و     . اگر به او امیدوار بودى ، در پى رضایت او حرکت کرده و از خشم او مى گریختى                   

آرزو دو عمل قلبى هستند که از سه چیز سرچشمه مى گیرنـد؛ آگـاهى از توانـایى ، آگـاهى از                      

 برخـوردارى   آنگاه که این سه در قلب بوجود آمدند انسان در دل توقـع            . کرم و آگاهى از عنایت      
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از کرم و خیر را پیدا مى کند، که این توقع امید نامید مى شود و همین توقع اگر ضعیفتر باشد،           

  .آرزو نامیده مى شود

و کسى که از قادرى انتظار عنایت داشته و توقـع کـرم او را داشـته باشـد، مراقـب او بـوده ، در        

ه امید افزون شـده و کـسى کـه بـه او           و باندازه اى ک   . مقابل او تواضع کرده و چاپلوسى مى کند       

 اگر امیدهاى او فراوان و غیر قابل شمارش بوده و امیـدوار    بخصوص -امیدوار شده بزرگتر باشد     

براى وجود، بقا، سالمتى و تمام امور زندگیش به بعضى از چیزهایى که امید بسته نیازمند باشد                 

ایت او و گریز از خـشم او بیـشتر مـى     مراقبت ، تملق ، تواضع و تالش براى بدست آوردن رض         -

همانگونه که همیـشه مـردم در مقابـل         . سرشت انسان چنین بوده و بنده نعمتها مى باشد        . شود

عـالوه بـر ایـن ، بـه حکـم           . ثروتمندان و بخشندگانى که به آنها امیدوار باشند، اینگونه هـستند          

خدا بوده و هرگونه که بخواهد او       ایمان و تجربه دریافته اند که دل این آفریده ها فقط به دست              

  .را دگرگون مى کند

خالصه اگر انسان به قدرت ، کرم و عنایت شخصى یقین پیدا کند، فطرا براى او تواضع نموده و                   

بنابراین مخالفت با خداى متعال بخـاطر ضـعف ایمـان و    . در حال اختیار از او نافرمانى نمى کند     

  .فقدان یقین است 

جه مى رسیم که کسى که با دستورات خدا مخالفت مى کند، امیدوار نیـست               بنابراین به این نتی   

و کسى که امیدوار نباشد، اگر در چهار دعاى اول بگوید پناهى جز خدا نبـوده و دارایـى و خیـر              

دعاى پنجم تفاصـیلى دارد     . منحصر در خدا بوده و دیگران فاقد آن هستند، راستگو نخواهد بود           

 توحید یقین داشته و کسى جز خـدا را مـؤ ثـر ندانـسته و او بـراى             که کسى جز بنده اى که به      

نیازهاى خود کافى و او را از هر زشتى منزه بداند، قادر نیست با راستگویى آن را بگویـد؛ و نیـز                      

کسانى که خدا را از هر عیب ، ناتوانى و بخل و دروغى منزه بدانند و سخنان او در قرآن را قبول                  
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و )) کسى که بر خدا توکل کند خدا براى او کافى خواهـد بـود   : ((ه است   داشته باشند که فرمود   

  .))بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را((

کسى که به تمام این موارد در خداوند یقین داشته باشد، آیا ممکن است چیز دیگرى را در نیاز                   

که براى خداونـد    و خواسته هایش مؤ ثر بداند؟ افراد موحد این را چیزى جز شرك نمى دانند بل               

 عـالم وجـود مـؤ ثـرى جـز خـدا             در: شریکى در اداره و حتى در وجود قائل نبوده و مى گوینـد            

  .نیست

. این مقدمات براحتى مى توان پاداشهایى را که روایت هاى قبل براى این دعاها بود، باور کنـى                   

و . ین آن اسـت     و نیز مى فهمى که پاداش به اندازه ایمان به آن دعاهـا و بوجـود آوردن مـضام                  

  .یقین پیدا مى کنى که منظور از آن هر خواندنى نیست 

و این دعاهـا جهـت دیگـرى    . تمام اینها از جهت صدق در قصد معانى الفاظى بود که مى گفت              

بنـابراین کـسى    . نیز دارد که عبارت از خواندن آن با حضور قلب و قصد کردن معانى آن اسـت                  

ست چگونه خود را مشمول این روایت مى داند کـسى کـه آن            که از معنا و حتى لفظ آن غافل ا        

دعـا  : و از این جهت که ذکر خدا و دعا مى باشـد، نمـى گوینـد   . را خوانده ولى از آن غافل باشد   

دعا شکل و روحى دارد     . الفاظ دعا را تلفظ کرده است       : خوانده و دعا کرده است بلکه مى گویند       

ن بوجود مى آید و روح آن معـانى آن اسـت کـه عملـى            شکل آن عبارت است از الفاظ که با زبا        

بنابراین کسى که قلبش غافل از دعـا و الفـاظى اسـت          . قلبى است و بوسیله قلب بوجود مى آید       

  .که تلفظ مى کند، دعایش بى روح و مرده است 

  اشکال

با این سخنان شما، کسى که گناهکار بوده و بخصوص موقـع خوانـدن از قـصد معنـاى آن نیـز                      

ل باشد، خواندن این دعاها براى او هیچ فایده اى ندارد و گناه نکردن و توجـه داشـتن فقـط                غاف
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در مؤ منین کامل وجود دارد بلکه این دو امر مخصوص کسانى است که به خدا نزدیک شده اند                

  .نه هر مؤ منى 

  جواب 

ست که آن و الزمه سخنان ما این است که آنچه در روایت آمده فقط حق کسى ا              . چنین نیست   

را آنطور که باید، بخواند، و کسى که از خـدا نترسـیده ، امیـدوار بـه او نبـوده و از دسـتورات او                       

اما کسى که مؤ من به خدا بوده ، قصد          . فرمانبردارى نکرده باشد از همه این فواید محروم است          

 مى گردد چنـین     فرمانبردارى او را دارد ولى گاهى اوقات اختیار را از کف داده و مرتکب گناهى              

کسى اگر با قصد معانى ، این دعاها را بخواند، از فواید آن محروم نبوده و حتى امیـد اسـت کـه                  

خداوند پاداشى بیش از آنچه در روایت آمده است به او بدهد، و حتى اگر هنگـام قرائـت گـاهى                     

 ممکن اسـت    اوقات از قصد معانى آن غافل شده و گاهى اوقات به آن توجه داشته باشد، باز هم                

  .لطف خدا شامل او شده و قسمتى را که با غفلت خوانده است ، حیات بخشیده و بپروراند

خداونـد  .  مـى بینـد   خالصه بطور یقین ، باندازه ایمان ، عمل و قصدش و حتى بیـشتر، پـاداش    

تقصیرات او را بخشیده و نورى عالوه بر آنچه در روایت آمده اسـت بـه او عنایـت مـى فرمایـد؛                       

انـسان  . اقص آن را تکمیل ، آن را پرورش داده و پاداش تمام و کمالى به او عنایت مى نمایـد                   نو

زیـرا هـر    . نباید هیچ خیر و عبادتى را با این شبهه که بخاطر بدیم برایم فایده ندارد، ترك کنـد                 

بلکه باید تا جـایى کـه مـى توانـد           . اندیشه اى که باعث ترك عملى شود وسوسه شیطان است           

و در .  را بوجود آورده و آن عمل را انجام دهد و براى قبول شدن آن به خداوند پناه ببـرد      شرایط

صورتى که خداوند اضطراب واقعى او را ببیند، یا توانایى انجام آنچه را نمى توانـد، بـه او عنایـت         

ا فرموده و یا همان عمل بدون شرایط را که مى تواند انجـام دهـد از او قبـول مـى نمایـد و او ر                         

  ى ـوانـى نمى کند که این ناتـو فرق. رایط مى باشد رد نمى کندـبخاطر این که عملش فاقد ش
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  .خاطر کارهاى بد گذشته اش بوده و هنگام عمل از آنها پشیمان و توبه کرده باشد، یا نه 

 ده است که در هر روز)) ال اله اال اهللا   ((از مهمترین کارهایى که در این دهه وارد شده ، ده ذکر             

ثـواب زیـادى در روایـات    )) ال اله اال اهللا عدد اللیالى : ((بار گفته مى شود و اول آن چنین است        

  .براى این عمل ذکر شده است 

از مضمون این ذکر مى توان برداشت کرد که خداى متعال با فضل و کرم خـود بـه کـسى کـه                       

و فقـط یـک بـار       ))  ، صـد بـار      خداست   الحمد هللا ماءة مرة ؛ حمد و ثنا مخصوص          : ((مثال بگوید 

  .گفته باشد به او مى دهد)) الحمد هللا (( کسى را که صد بار  بگوید، پاداش )) الحمد هللا ((

عدد ما یجمعون ؛ خدایى نیست جز خداى        )) ال اله اال اهللا     : ((در جمله سوم بجاى این که بگوید      

ته خیـر ممـا یجمعـون ؛ خـدایى          ال اله اال اهللا و رحم     : ((گفت  )) یکتا بعدد آنچه جمع مى کنند     

منظور از آنچه جمـع  )). نیست جز خداى یکتا و رحمت او بهتر از آنچه جمع مى کنند مى باشد      

بجهت این  . مى کنند همان اموال دنیا مى باشد که نزد خدا حقیر، و حتى دشمن خدا مى باشد                

ادت او پرداختـه و  که با مشغول کردن بندگان او مانع مى شود که آنان بـه ذکـر، اندیـشه و عبـ     

بهمین خاطر بجاى این کـه      . بدین ترتیب راه رسیدن به قرب و کرامت او را بر آنان سد مى کند              

با کالمى به همین مطلب اشاره کرد که در آن کـالم            )) ال اله اال اهللا بتعداد اموال مردم        : ((بگوید

را رحمت خداوند بهتـر     زی. به علت حقارت و انتخاب این لفظ به جاى آن لفظ، اشاره شده است               

و انسان بایـد از  . از اموال دنیا مى باشد، یعنى آخرت بهتر از دنیا و خداوند بهتر و ماندنیتر است      

  .این تغییر اسلوب به این مطالب پى ببرد

و آنگاه که این مطلب را درك کرد، باید کمتر غم و غصه دنیا را خورده و بداند اندوه فراوان دنیا                     

  . شود شرفى را که قلب در نزد خداوند دارد، از دست بدهددر قلب باعث مى

  روایت شده است.  از مهمترین کارها روزه نه روز اول این دهه ، بخصوص روز نخست آن است 
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 که روزه روز اول آن برابر با روزه هشتاد ماه و روزه نه روز برابر با روزه روزگار مـى باشـد و روزه                        

  .باشدروز ترویه کفاره شصت سال مى 

  شب عرفه

درباره شب عرفه روایت شده است که دعاى خیر در آن مستجاب است و کـسى کـه در آن بـه                       

شـب مناجـات بـوده و       . فرمانبردارى خداى متعال مشغول شود پاداش صد و هفتاد سال را دارد           

و مـستحب اسـت دعـایى کـه اول آن           . کسى که در آن شب توبه کند خداوند او را مـى بخـشد             

  .مى باشد، خوانده شود)) شاهد کل نجوى اللهم یا ((

اگر اهلش باشى علومى در آن وجود دارد که سـزاوار          . از مضامین این مناجات گرانقدر غافل نشو      

با زنده دلى و حضور قلب با آن دعا کن          . است مسلمانان تمام عمرش را صرف تحصیل آن نماید        

  .نه با غفلت 

ر آن آمده است اندیشه نمـا کـه اگـر مقـدار بـسیار               درباره اسماء، صفات و کارهاى خداوند که د       

  .کمى از حقایق آن را درك و بعضى از مرادات آن را بفهمى این مطالب را باور خواهى کرد

منظور از نامهایى که در این دعا با آن به خدا سوگند یاد مى شود، نام لفظى و زبانى اسـت ، یـا              

و :  تفکر در آن بخصوص در فرازهایى ماننـد        اسمى است که وجود خارجى و عینى دارد؟ شاید با         

؛ و به نامت که با آن آسـمانها را          ...باسمک الذى رفعت به السموات بال عمد و سطحت به االرض            

و نیـز ایـن     . دریابى که مراد اسم عینى اسـت        ... بى ستون برافراشته و زمین را گسترده نمودى         

ر على کل نور، و نور من نور، و نور یـضیئى ء  و باسمک السبوح القدوس البرهان الذى هو نو    : فراز

؛ با نام سبوح ، قدوس و برهانت که نـور آن افـزون از تمـام                 ...منه کل نور اذا بلغ االرض انشقت        

نورها و نورى است از نور و نورى است که هر نورى از آن روشنى مى گیرد، و آنگاه که به زمـین         

زیرا ایـن صـفات را در نامهـاى لفظـى           . گارى ندارد با نامهاى لفظى ساز   ... رسد شکافته مى گردد   
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نمى توان تصور کرد مگر این که آنها را طورى تفسیر کنیم که به نامهـایى کـه وجـود خـارجى                      

  .دارند برگردند

در این مناجات و بیشتر مناجاتهاى طوالنى تصریح شده است که وجود هـر چیـز و آفریـدن آن     

بهمین جهت در این معـانى اندیـشه        . باید غفلت نمود  فقط با نامهاى خداست که از این مطلب ن        

کن ، شاید با نور تفکر به علوم حقیقى که تاکنون از آن غافل بوده اى و اسرار وجـود دسترسـى              

همان که در قرآن عزیز با عبارت ایمان به خـدا، فرشـتگان ، کتابهـا و پیـامبران او و            . پیدا کنى   

نگاه نعمت کسى که این مطالب را به تو آموختـه اسـت          و آ . روز قیامت ، به آن اشاره شده است         

  .سپاسگزارى کن 

نیز ده تسبیح روایت شده است که اگر کسى آن را هـزار         ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از پیامبر   

بار بخواند، هر چیزى که از خدا بخواهد به او عنایت مى فرماید مگر این که قطع رحم یا گناهى                    

  .را درخواست نماید

  .در این شب مستحب است ) علیه السالم (یارت امام حسین ز

در اول و آخـر آن اسـت ،   ) علیهم الـسالم  (از کارهاى مهم این شب مراجعه به حاجیان معصوم        

  .همانگونه که بارها در اوقات شریف گفته ایم 

  و آداب آن) علیه السالم (روز عرفه ، زیارت امام حسین 

یا به کربال برساند، بهتـرین مکانهـا را بـراى           )) عرفات  ((خود را به    اگر کسى بتواند در روز عرفه       

بنابراین الزم اسـت مراقبـت بـا تمـام     . و گویا این روز مختص بدعاست  . دعا انتخاب کرده است     

توان خود را براى این روز بزرگ آماده نمـوده و مهمتـرین کـار در ایـن جهـت ، بدسـت آوردن                   

عا در ایـن روز بانـدازه اى اسـت کـه روزه ایـن روز را بـراى       اهمیت د. شرایط استجابت دعاست    

کسى که روزه باعث ضعف او هنگام دعام مى شـود ممنـوع کـرده انـد؛ بـا ایـن کـه در روایـات              
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گفتیم بهتر است روز عرفه در عرفـات        . صحیحه آمده است که روزه آن کفاره نود سال مى باشد          

 در این روز از اعمال حج بوده و روایات زیـادى            باین جهت که توقف در عرفات     . یا کربال دعا کند   

مـثال در روایـت     . در روز عرفه وارد شـده اسـت         ) علیه السالم   (درباره پاداش زیارت امام حسین      

  .صدوق از امام صادق آمده است 

جلـوه کـرده ،     ) علیـه الـسالم     (خداوند متعال قبل از اهل عرفات براى زائـرین قبـر حـسینى              ((

آنگـاه  . رآورده ، گناهانشان را بخشیده و آنان را به خواسته هایشان مـى رسـاند              نیازهاى آنان را ب   

) علیـه الـسالم   (نیـز از آن حـضرت     .)) نزد اهل عرفات آمده و با آنان نیز اینگونه رفتار مى کنـد            

را در روز عرفه زیارت کند، خداى       ) علیه السالم   (کسى که حسین بن على      : ((روایت شده است    

، یـک میلیـون     )صلى اهللا علیه و آله و سـلم         (یک میلیون حج با قائم آل محمد        عزوجل براى او    

آزاد کردن یک میلیـون بـرده و کاالهـایى کـه     ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (عمره با رسول خدا  

بنـده صـدیق مـن بـه        : و مى فرمایـد   . باندازه بار یک میلیون است باربر باشد براى او مى نویسد          

  .))دوعده ام اطمینان کر

علیـه  (روایاتى که درباره فضیلت زیـارت امـام حـسین     : مى گوید ) قدس سره   (سید بن طاووس    

  .رسیده ، به حد تواتر است ) السالم 

اسـت ایـن    ) علیـه الـسالم     (شاید علت اختالف روایات در مورد تعیین ثواب زیارت امام حسین            

 دارد مثال با تـرس از خطرهـایى        باشد که ثواب آن به درجه زائرین ، یا به کیفیت زیارت بستگى            

  .که ممکن است در راه زیارت باشد یا بدون آن یا با سایر ترجیحات 

بهتر است زائر عارف براى زیارت و روز عرفه غسل کرده و سپس زیـارت نمایـد بطـورى کـه تـا                

آداب زیـارت همـان اسـت    . ظهر زیارت او تمام شود و از اول ظهر به مقدمات نماز و دعا بپردازد      

عـالوه بـر ایـن هنگـام زیـارت امـام       . گذشته ) صلى اهللا علیه و آله و سلم    (که در زیارت پیامبر     
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در حالت حزن ، اندوه و گریه بسر برده ، ژولیده موى و خاك آلـود بـوده                  ) علیه السالم   (حسین  

م ؛ اى یا لیتنا کنا معکـ : ((اداى حق او و شهادت در مقابل او را آرزو کرده و زیاد از ته دل بگوید             

  )).کاش با شما بودیم 

توجه نموده و از فضل ، انوار و        ) علیه السالم   (و با دل و باطن خود به جنبه روحانى امام حسین            

برکات او براى قبول خود، زیارت ، و سایر اعمالش ، و نیز ملحـق کـردن او بـه اصـحابش یـارى              

 شده ، او را مى پذیرد و رحمت         بسرعت از انسان راضى   ) علیه السالم   (جوید و بداند امام حسین      

  )).احسان مانند باران است که بر نیکوکار و بدکار مى بارد: ((او گسترده است زیرا مى فرمود

  حکایتى که داللت بر عظمت شاءن زیارت عاشورا مى نماید

او . بد نیست در اینجا حکایتى را که یکى از علماى بزرگ و مورد وثوق برایم نقل نموده بگـویم                    

در زمان کودکى در محل خود دوستى داشتم        : یکى از افراد مورد اعتماد به من گفت         : گویدمى  

که وقتى بزرگ شد شغل عشارى پیشه کرده و مدتى به این کار اشـتغال داشـت بعـد از مـدتى             

در خواب دیدم که خوشـحال بـوده و زنـدگى خـوب و راحتـى                . مرد و در گورستان دفن گردید     

بعـد از مـرگ ،      : گونه نجات پیدا کردى و چرا وضعت خوب اسـت گفـت             از او پرسیدم ، چ    . دارد

بخاطر کارهاى بدم عذاب مى شدم تا این که فالن زن ، همسر فالنى در فالن روز مرد و در این                     

سه بـار از    ) علیه السالم   (گورستان بخاك سپرده شده در شبى که او را دفن کردند امام حسین              

.  فرشتگان دستور دادند که عـذاب را از همـسایه هـاى او بردارنـد    او دیدار کرده و در بار سوم به  

وقتى از خواب بیدار شدم ، در پى همسر او رفتـه            . پس از آن عذاب نشده و وضع ما خوب شده           

نشانیهاى او همان بود که عشار گفتـه  : ، او را یافته و از همسر، مرگ و مکان دفن او را پرسیدم             

ش پرسیدم و در میان کارهـاى همـسرش کـه مربـوط بـه امـام                 از حاالت و کارهاى همسر    . بود

  .باشد غیر از مداومت بر زیارت عاشورا چیز دیگرى نیافتم ) علیه السالم (حسین 
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چگونه در یک شـب سـه بـار از زنـى دیـدار           . را ببین   ) علیه السالم   (مهربانى و وفاى او     ! برادرم  

 و حتى عشار از شفاعت او بهـره منـد مـى    کرده و واسطه او مى شود بگونه اى که همسایگان او         

درود و سالمهاى ما را در هر لحظه و تا ابد و باندازه علم و رضایت خـود و بطـور               ! خداوندا. شوند

  .بى پایان به او برسان 

 و  -را آنگونه که سزاوار است زیارت نموده و خواست دعـا کنـد              ) علیه السالم   (بعد از اینکه امام     

فاتحـه  (( دوازده رکعت نماز بجا آورد، در هر رکعت یک بار            -اقتضا مى کرد    اگر حال و توفیق او      

پس از آن باندازه اى که مى تواند قـرآن          . بخواند)) قل هو اهللا احد   ((و  )) آیۀ الکرسى   )) ((اکتاب  

و سـپس خواسـته     ...)) سبحان من لبس العز   : ((خوانده سپس سجده کرده و بعد از سجود بگوید        

اگر حال این نماز را نداشت ، پیش از این که از حرم خارج شود، در            .  بخواهد هاى خود را از خدا    

و اگـر در    . را زیارت کند  ) علیه السالم   (زیر آسمان دو رکعت نماز خوانده ، آنگاه بازگشته و امام            

غیر کربال بود بعد از نماز ظهر و عصر و در زیر آسمان این دو رکعت را بجـا آورده و سـپس بـه                         

زیرا بمنزله هدیـه اى اسـت کـه       . او باید این دو رکعت را بخوبى بجا آورد        . خود برود محل دعاى   

  .انسان پیش از حضور در پیشگاه بزرگان آن را بعنوان هدیه به او تقدیم مى کند

گشودن درهاى دعا از جانب خداى متعال کرامتى است که هیچ مخلوقى توان چنـین کـارى را                  

که با تمامى درهاى سعادت برابرى کرده ، آسـانتر از تمـامى ایـن               درِ دعا درِ بزرگى است      . ندارد

درها بوده و در میان درهاى سعادت درى نیست که بتوان با آن به تمامى اهداف جزئى و کلى ،                    

  .دینى و دنیوى و تمامى آرزوها و اهداف رسید

جـسمى  و سـایر شـرایط آن کـه بـه اعمـال             . شرایط آن مربوط به اصالح عقیده و معارف است          

مربوط مى شود شرایط کمال دعا مى باشد و تمامى آنهـا آسـان و راحـت اسـت ، ماننـد گریـه                      

کردن ، انگشترى بدست کردن ، با عجله دعا نکردن ، تمجیـد کـردن ، حمـد کـردن ، صـلوات                       
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، اعتراف به گناهان ، شریک کردن مؤ منین در دعـا            )علیهم السالم   (فرستادن بر پیامبر و آل او       

)). ال قـوة اال بـاهللا گفـتن         ((و  )) ما شاء اهللا گفـتن      ((،  ))صلوات فرستادن   ((ردن دعا با    و پایان ب  

شرایط معنوى و قلبى آن نیز، در یک کالم داشتن ایمـان حقیقـى بـه خـدا، صـفات و نامهـاى                       

و آنگاه که قلب بنده به خدا و به قدرت و علم ، عنایت و جود و کـرم و راسـتگویى او، و               . اوست  

  گان به دعاى خود ایمان آورده و دعا کند بـدون شـک بـه خواسـته خـود یـا عـوض        دعوت بند 

در هنگام نشستن براى دعا آرامش و وقار داشـته و بانـدازه نـشاط خـود              . خواسته خود مى رسد   

ال الـه  ((در ابتدا بطور اجمال به حمد خدا،     . ذکرهایى را که قبل از شروع دعا رسیده است بگوید         

صـد  )) الحمـد هللا  (( تمجید و ستایش او پرداخته و آنگاه صدبار تکبیر، صـدبار  گفتن و)) اال اهللا   

و بنـابر روایتـى صـد بـار         )) قدر((و سوره   )) قل هو اهللا احد   ((گفته ، صد بار     )) ال اله اال اهللا     ((بار  

و اگـر بـاین مقـدار نـشاط         . خوانده و صد بار بر پیامبر و آل او صلوات بفرسـتد           )) آیۀ الکرسى   ((

گفتـه و   )) سـبحان اهللا    ((و  )) الحمـد هللا    ((و  )) ال الـه اال اهللا      ((ت مى تواند، فقط تکبیـر و        نداش

  .صلوات بفرستد ولى باید همراه با حضور قلب ، صدق و اخالص باشد

را فرامـوش   )) مصباح الـشریعه    ((در  ) علیه السالم   (هنگام تکبیر گفتن این فرمایش امام صادق        

 تمامى موجودات آسـمانى و زمینـى را در مقابـل بزرگـى و شـوکت                 هنگام تکبیر گفتن  : ((نکن  

  .خداوند کوچک شمار

زیرا اگر خداى متعال در حالى که بنده تکبیر مى گوید از قلب او آگاه شـده و ببینـد قلـب او از                 

بـه عـزت و جاللـم    ! مرا فریب مى دهـى  ! دروغگو: حقیقت تکبیر روى گردان است ، مى فرماید      

یرینى ذکر خودم محروم نموده و نمى گذارم به قرب من رسیده و از مناجـاتم                سوگند تو را از ش    

هنگام نماز دلت را بررسى کن ، اگر شیرینى آن را درك کرده ، در خود سـرور                  . خوشنود شوى   

و شادى آن را احساس نموده ، قلب تو با مناجات او شادمان شده و از گفتگوى با او لذت بـردى        
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د راست گفته اى واال از سلب لذت مناجات و محـروم شـدن از شـیرینى     ، بدان که در تکبیر خو     

  .))عبادت دریاب که خداوند تو را دروغگو دانسته و از درِ خود رانده است 

اهللا ((زیرا تکبیر شکل زیبـایى دارد کـه همـان گفـتن             . این مطالب قطعا صحیح و درست است        

 است از این که خداونـد را بزرگتـر از هـر             بوده و حقیقتى در قلب و عمل دارد که عبارت         )) اکبر

عالمت این مطلب هم این است کـه دل ، روح و          . بزرگى و بزرگتر از این که توصیف شود بدانى          

جسم تو، همگى براى خداى متعال فروتن شود، بگونـه اى کـه در مقابـل هـیچ بزرگـى چنـین                      

شى که با هـیچ بزرگـى ایـن         تواضعى نداشته و آنقدر مشتاق همنشینى و انس و مناجات با او با            

گونه نباشى و آنگاه که اینگونه شدى ، با ذکر او تبرك ، با خدمت به او شریف ، از همنشینى بـا           

او واال مقام و از مناجات و انس با او لذت مى برى ، بیش از آنچه از شـخص بـزرگ یـا شـریفى                          

  .زیرا لذت عقلى بزرگى و شرف شیرینترین لذتهاست . بهره مند گردى 

زمانى که روح ، دل و عمل تو زبانت را در تکبیر، تصدیق کرد، خداونـد نیـز بـیش از هـر کـس                         

دیگرى از تو تشکر مى نماید، و همانگونه که در روایت آمده تو را بزرگ داشـته و بخـوبى پـاك                      

مى کند ولى اگر دل ، حقیقت و عملت مخالف زبانت باشـند، تکبیـر تـو فریبـى بـیش نبـوده و         

که در ایـن صـورت      .  بود که خداوند تو را دروغگو شمرده و از در خود طرد نماید             سزاوار خواهى 

  .ضرر بزرگى را متحمل خواهى شد

آنچه را که در تفسیر آن ، در ضمن ذکرهاى دهگانه گفتـیم بیـاد          )) ال اله اال اهللا     ((هنگام گفتن   

؛ که در هر موردى تنزیه      آور، همچنین در موقع الحمد هللا گفتن خدا را آنگونه که باید تنزیه نما             

تنزیه او در عبادت این است که در عبادت او مخلص بوده ، و تنزیه او در                 . او به یک شکل است      

یکتاپرستى این است که به حقیقت یکتاپرستى متصف شده و براى او شریکى در اراده نـدانى و                  

ع نیز همین است ؛ و تنهـا  تنها او را داراى اراده مستقل بدانى همانگونه که منظور از تسبیح رکو        
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او را داراى وجودى حقیقى و مستقل بدانى ؛ چنانچه مراد از تسبیح سجده نیز همین است کـه                   

  .از آن تعبیر مى شود)) حقیقت یکتاپرستى ((و )) مقام فناء((با نام 

البته این درجات مراتب کاملین بوده و ما با این سهل انگارى و عقلها و عملهـاى نـاقص ، نمـى                      

ولى حداقل باید هنگام گفتن این الفاظ، باندازه فهم خود معـانى آن را در          . وانیم اینگونه باشیم    ت

نظر داشته و تا آنجا که مى توانیم مضمون این الفاظ را در خود بوجـود آورده و در هنگـام ذکـر     

ارى خداى متعال به یاد کس دیگرى بلکه به یاد دشمن او نباشیم زیرا در این صورت سزاوار خو                 

  .و محروم شدن از احسان الهى خواهیم شد

هنگام صلوات فرستادن بر پیامبر و آل او در نظر داشته باش که خداوند صلوات فرسـتادن بـر او          

را همراه با صلوات فرستادن بر خود ذکر فرموده و فرمانبردارى او را با فرمانبردارى خـود پیونـد                   

احترام او بـى بهـره بـوده و از فوایـد صـلوات او               مواظب باش مبادا از برکات شناخت       . زده است   

  .محروم شوى 

پس از این اعمال تا آنجا که سر حال هستى ، دعاهاى وارده را با حضور قلب ، تدبر و فهم آنچه                      

با ملحقاتى که عالمه و سید بر آن افـزوده         ) علیه السالم   (دعاى امام حسین    . مى گویى ، بخوان     

ایـن ملحقـات گرچـه جـزو     . ت و تالش در پى فهم معانى آن باش  اند را نیز ترك نکن و با جدی       

نیست ولى مضامین عالى داشـته و برخاسـته از اندیـشه هـاى     ) علیه السالم (دعاى امام حسین    

  .دعاى صحیفه سجادیه را نیز بخوان . بلندى است 

واه و هنگـام    را نیز خوانده و آنگاه حوائج خـود را بخـ          ) علیه السالم   (بهتر است دعاى امام صادق      

دعا براى خود، برادران دینى بخصوص معلمین علوم دینى ، پدر، مادر، و پدران و مادران آنهـا و                   

در حال دعا تا آنجا که مى تـوانى سـعى کـن بهتـرین               . سایر ارحام و ذوى الحقوق را مقدم کن         

ستها را  حاالت از قبیل گریستن ، زارى کردن ، خوار شدن ، پوشیدن لباسهاى مویین و بستن د                
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در روایـت آمـده اسـت کـه     . داشته و بهترین سخنان را براى جلب رحمت و عطوفت بکار بـرى        

آنگاه که به درگاه من دعا مى کنى ترسـان بـوده ، صـورت               : ((خداوند به حضرت موسى ، فرمود     

بـا ترسـى کـه ناشـى از         . خود را خاك آلوده کرده ، و با ایستادن در مقابل من برایم تواضع نمـا               

و نیز روایت شده اسـت      .))  من است و برخاسته از قلبى ترسان است با من مناجات کن              عظمت

از چشمهایت براى من اشک ریخته و با        ! عیسى  : وحى شد ) علیه السالم   (که به حضرت عیسى     

در سختى ها از من کمک بخواه که من غمزدگان را یارى نمـوده              ! عیسى  . دلت برایم تواضع نما   

  .و من مهربانترین مهربانان هستم . را اجابت مى کنم و نداى درماندگان 

  مقدم کردن برادران دینى بر خود هنگام دعا

اگر بعد از بوجود آوردن این شرایط در خود، هنگام دعا برادران صمیمى را بر خود مقدم نمـوده                   

ى و نام تک تک آنان را برده ، از خداوند حاجات آنان را خواسته ، و تک تـک نیازهـاى خـصوص                      

آنان و سپس خواسته هاى عمومى آنان را بگویى ، نه تنها ضـرر نکـرده بلکـه بـه سـودآورترین                      

تجارتها خواهى رسید زیرا در صورتى که به خاطر خدا آنان را در دعا بر خود مقـدم نمـایى ، بـا                

زبانى براى خود دعا کرده اى که حتى به اندازه یک چـشم بـه هـم زدن هـم نافرمـانى خـدا را                         

است ؛ با زبان فرشتگان معصوم ، بلکه با زبان خدا پروردگار جهانیان ، بلکه یک دعا را با                   ننموده  

زیـد نرسـى    ((روایت شده که از     )) ابن ابى عمیر  ((چنانچه از   .  کرده اى      دعاهاى بى پایان عوض     

او دعا مى کرد دقت کـردم       . بودم  )) موقف  ((در  )) معاویه بن وهب    ((با  : نقل کرده که گفت     )) 

دیدم اصال براى خود دعا نکرد بلکه براى افرادى از نقاط مختلـف بـه طـور                 . ببینم چه مى گوید   

و به همین عمل مشغول بود تـا مـردم از آنجـا    . تک تک با ذکر نام آنان و نام پدرانشان دعا کرد          

:  تعجـب داشـت ؟ گفـتم           کجـایش   : گفـت   . چیز عجیبى از تـو دیـدم        ! عمو: گفتم  . بازگشتند

تعجـب  : رادرانت را در اینجا بر خود مقدم کرده و براى تک تک آنان دعا کردى گفـت   همینکه ب 
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 و به خـدا قـسم       -از موالى من و موالى تو و موالى هر مرد و زن مؤ منى               ! ندارد، فرزند برادرم    

 و اگـر نـشنیده باشـم گوشـهاى          - شـنیدم    -سرور تمام پیشینیان و آیندگان ، بعد از پـدرانش           

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (مهایش کور شده و به شفاعت حضرت محمد         معاویه کر و چش   

کسى که پشت سر برادر خود براى او دعا کند، فرشته اى از آسمان دنیـا      :  که مى فرمود   -نرسد  

فرشـته دیگـرى از     ! صد هزار برابر آنچه خواستى براى تو خواهد بود، اى بنده خـدا            : ندا مى کند  

دویست هزار برابر آنچه خواسـتى بـراى تـو خواهـد            ! اى بنده خدا  : دهدآسمان دوم او را ندا مى       

سیـصد هـزار برابـر آنچـه        ! اى بنـده خـدا    : فرشته دیگرى از آسمان سوم او را ندا مى دهـد          . بود

! اى بنـده خـدا    : فرشته دیگرى از آسمان چهارم او را ندا مى دهـد          . خواستى براى تو خواهد بود    

فرشته دیگرى از آسمان پنجم صـدا مـى     . ى براى تو خواهد بود    چهار صد هزار برابر آنچه خواست     

فرشته دیگـرى از آسـمان      . پانصد هزار برابر آنچه خواستى براى تو خواهد بود        ! اى بنده خدا  : زند

فرشـته  . ششصد هزار برابر آنچـه خواسـتى بـراى تـو خواهـد بـود           ! بنده خدا : ششم ندا مى دهد   

آنگـاه  . د هزار برابر آنچه خواستى براى تو خواهد بود        هفتص: دیگرى از آسمان هفتم ندا مى دهد      

یک میلیـون  ! من بى نیازى هستم که نیازمند نمى گردم ، بنده خدا : خداى عزوجل ندا مى دهد    

کدامیک بهتر است ، آنچـه انجـام        ! اکنون اى برادر زاده     . برابر آنچه خواستى براى تو خواهد بود      

  دادم یا آنچه تو مى گویى ؟

 که باید به آن توجه داشت این است که در حالى که براى برادر مؤ منـت دعـا مـى                  نکته دقیقى 

زیرا در غیر این صورت بیم      . کنى او را واقعا دوست داشته و سایر حقوق او را نیز ادا کرده باشى                

  .آن مى رود که دعایت اثرى را که در این روایت گرانقدر بر آن مترتب شده ، نداشته باشد

  دعامراعات آداب 

  مطلب دیگرى که باید به آن توجه داشت این است که دعا کننده باید فرمایش امام صادق
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ادب دعـا را رعایـت      : ((را بیاد داشته باشـد کـه فرمودنـد        )) مصباح الشریعه   ((در  ) علیه السالم   (

کرده و بنگر که چه کسى را، چگونه ، و براى چه مى خوانى ؟ عظمت و بزرگى خداونـد را بـاور                       

ه باش با دیده دل آگاهى او از باطن و اسرار و اعتقادات خود را ببین و راه نجات و هالکـت                      داشت

خود را دریاب ، مبادا چیزى از خدا بخواهى که هالکت تو در آن بوده ولى گمان دارى که باعث                    

و انسان با دعاى خیر، شر خود را مـى خواهـد و             : زیرا خداوند متعال مى فرماید    . نجات تو است    

  .سان شتابکار است ان

دعا یعنى در حالى که اندیـشه ات     . بیندیش که چه و چه مقدار و براى چه درخواست مى کنى             

غرق در مشاهده پروردگار بوده ، اختیار را از کف داده و تمام امور ظاهرى و بـاطنى خـود را بـه             

و در  .  بخـواهى    پروردگار تسلیم و واگذار نموده اى ، با تمام وجودت از خداوند حاجـت خـود را                

زیـرا او رازهـا و نهـان هـا را مـى             . صورت عمل نکردن به شرایط دعا انتظار اجابت نداشته باش           

  .))و شاید چیزى بخواهى و او بداند در باطن تو چیزى بر خالف آن است . داند

ایـن اسـت کـه بخـاطر     )) با تمام وجودت از خداونـد حاجـت بخـواهى        ((ظاهرا مراد از این فراز      

و اسـاءلوا اهللا ؛ از      : ((آنجا کـه مـى فرمایـد      .  از دستور خداى متعال ، به درگاه او دعا کن            تبعیت

مرا اجابت کنند و به من ایمـان        ) با تمام وجود  (فلیستجیبوا لى و لیؤ منوا بى ؛        )) ((خدا بخواهید 

دعو را این باشد که اگر دعا کننـده ، مـ     )) در مشاهده خدا  : ((و شاید علت این که فرمود     .)) آورند

و شاید در این صورت به گمان این که به درگاه خدا دعا مـى        . نشناسد، دعاى او دعا نخواهد بود     

که در بیشتر غیر کاملین که دعا مى کنند نیز همینگونه است            . کند، به درگاه غیر خدا دعا نکند      

نـد  و شناخت خدا، باید شناختى حقیقـى باشـد بگونـه اى کـه بـا روح و دل خـود خـدا را ببی        . 

ظاهر ما را با فرمانبرداریت ،      ! خداوندا((آمده است   ) علیه السالم   (همانگونه که در دعاى معصوم      

  .))باطن ما را شناخت ، و دلهاى ما را با دوستیت و جانهاى ما را با دیدارت روشن فرما
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ایـن اسـت کـه بـه درگـاه خـداى متعـال بـراى          )) از کف دادن همه اختیارها    ((و مراد از عبارت     

استه ات دعا کرده و راه و چگونگى رسیدن به آن را معین نکن مثال اگر مالى را مى خـواهى                     خو

آن را از دست فالنى یا خرید یا فروش فالن چیز به من برسان ، مگر ایـن کـه خـصوصیات             : نگو

  .خواسته ات نیز جزو خواسته باشد

 سـعادت را در خواسـته       نیز ممکن است منظور از این عبارت ، این باشد که انسان چون خیـر و               

خود مى بیند آن را طلب مى کند و باالترین خیرها و سعادتها شناخت خـدا و نزدیکـى و پنـاه                      

اى نهایـت آرزوى    : ((نیز آمده اسـت     ) علیهم السالم   (اوست همانگونه که در دعاهاى معصومین       

ن مطلـب را   همـی    بنابراین دعا کننده باید بـراى رسـیدن بـه تمـام خواسـته هـایش                 !)) عارفان  

زیرا اگر خیر و سعادتى که در پى آن است او را به      . خواسته و هیچ سعادت دیگرى را طلب نکند       

و در غیـر ایـن صـورت معـین کـردن آن      . این هدف نهایى برساند، خداوند از آن آگاه مى باشند   

 فایده اى نداشته و حتى گاهى مانعى در جهت رسیدن به هدف اصلى بوده و براى او مضر اسـت  

ولى چنانچه گفته شد این مقام کسانى است که در شناخت خداوند کامل شده باشـند، آنـانى                  . 

عقل او را غرق در معرفـت خـود نمـوده و    : ((که خداوند در حدیث معراج درباره آنان مى فرماید   

  !چه مقام بلند و باالیى .)) خود، عقل او مى شوم 

 مى گویى و آنچه را مى گویى در خود شـکل   هنگام خواندن دعاهایى که وارد شده بفهم که چه        

مواظب باش و مبادا که با سخنان دروغ و بدون داشتن حاالت بنـدگى و مراسـم تـضرع و                    . بده  

! پروردگـارا : ((مـثال وقتـى در دعـا مـى خـوانى       . گریه و زارى و نیاز با پروردگارت روبرو شـوى           

تـوانم بـه خـودم سـودى رسـانده یـا            توانایى رفع هیچکدام از احتیاجات خود را نداشته و نمـى            

امیدى برایم نبوده و دوستى نمى یابم درها به رویـم بـسته شـده و از همـه                   . ضررى وارد نمایم    

با من چگونه رفتار مـى نمـایى ؟ نمـى        . ناامید شده و روزگار تنها تو را برایم باقى گذاشته است            
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واى )) نـه  ((است یـا  )) آرى ((بت جوا!  مى دانستم که درباره دعایم چه مى گویى   دانم و کاش    

چـه بـدبختى بزرگـى چـه بـدبختى      ! واى واى باید بحال خود بگریم ، باید به حال خود بگـریم              

اگر جوابت نه باشد، بـه چـه کـسى ،      ! چه ذلتى چه ذلتى چه ذلتى       ! بزرگى چه بدبختى بزرگى     

رك کنـى ، چـه کـسى از         و اگر من را ت    ! چگونه ، با چه وسیله اى و به چه چیزى امیدوار باشم             

کـسى کـه از     . درباره این سخنانى که به خداوند مى گویى بینـدیش           !)) من حمایت خواهد کرد   

همه بریده و از همه مردم قطع امید کرده باشد و با بـیم و امیـد در پیـشگاه خـدا ایـستاده و از                

گداشت خود  سرنوشت بد خود شکایت کند، قطعا خداوند او را اجابت کرده و مورد رحمت و بزر               

ولـى اگـر کـسى کـه ایـن          . و حتى او را دوست داشته و به خود نزدیک مى سازد           . قرار مى دهد  

الفاظ را خوانده و اثر اجابت را ندیده و پناه بر خداى او ثمـره اى جـز ناامیـدى و دورى نداشـته               

  .باشد تنها علت این امر دورویى و ادعاى دروغ اوست 

ر جهانیان و به پدر و فرزند بیش از خـداى آسـمانها و زمـین           کسى که به پول ، بیش از پروردگا       

امید داشته ، فریب مالش را خورده و به تدبیر خود در زندگى اطمینان دارد و حتى در ایـن راه                      

 کارهایى که خداوند به او فرموده است کـه بـا انجـام آنهـا بـه                  -به کارهاى حرام دست مى زند       

یاد خدا باشـد، دل او در دنیـا سـیر مـى کنـد، چنـین          و بجاى این که ب     -هدف خود نمى رسى     

کسى اگر این دعا را بخواند و بخصوص در حال خواندن دعا ملتفت مطالب مذکور نیز باشد ولى                  

از خود خجالت نکشیده و از سخنان دروغى که بر زبان مى آورد ناراحت نشود، چنـین شخـصى                   

رد، طرد و راندن و حتى خشم و دشـمنى       بزرگى و عظمت بى پایان او را ناچیز شمرده و سزاوار            

و البتـه  . منشاء آن هم چیزى جز ضعف ایمان و نبودن معرفـت نمـى باشـد    . و مجازات مى شود   

فاسد شدن دل نیز که ناشى از فرو رفتن در دوستى و یاد دنیا مى باشد در این جهـت بـى اثـر                        

  .نیست 
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پروردگارش دعا کنـد ولـى در مـسیر      کسى که در چنین زمانى و با این زبان و اینگونه به درگاه              

وزش نسیم فضل و قبول الهى قرار نگرفته و به خواسته و آرزوى خود نرسیده و عالمت پذیرش                  

دعا که همان تغییر حال و تغییر اندیشه هایى است که به ذهن او وارد مـى گـردد، را در خـود                        

لوم مى شـود بنـده بیمـار و    نبیند، باید بخاطر هالکت قلب و ضعف ایمان بر خود بگرید، زیرا مع     

  .پستى است 

شخص مراقب باید در دعاى خود موفقیت براى انجام اعمال عید بخصوص شرکت در نماز عیـد                 

و قبول آن را از پروردگار خواسته و در ابتدا و انتهاى این روز به نگهبانان این روز مراجعه کنـد،                     

  .نند آن گفتیم همانگونه که بطور مفصل پیرامون این مطلب در روزهاى ما

  اعمال شب عید قربان

امـام  ((نقل نموده است    ) علیهم السالم   (روایت شده که از پدرانش      ) علیه السالم   (از امام صادق    

شب اول رجـب ، شـب   : دوست داشت چهار شب در سال خود را فارغ نماید) علیه السالم (على  

ر از فراغـت ، فراغـت بـراى    ممکن است منظـو )) نیمه شعبان ، شب عید فطر و شب عید قربان        

. بلکه بقرینه احادیث مشابه ظاهرا منظور همین است         . عبادت در آن با زنده نگهداشتن آن باشد       

زنده نگهداشتن آن عبارت از فارغ ساختن نفس ، قلب و اعـضاى بـدن در خـدمت بـه خداونـد                       

دارى و عبـادت    متعال است ، به این صورت که دل او در یاد خدا بوده ، بدنش مـشغول فرمـانبر                  

خدا بوده و در طول شب هیچ چیزى حتى مناجات او را از خداوند غافل ننمایـد مگـر ایـن کـه                       

مشغول شدن به این مناجات نیز براى خدا و بخاطر او باشد، که این مطلب اولین درجه مراقبت                  

  .مى باشد

  علیه السالم (از امام صادق. مستحب است ) علیه السالم (در شب و روز آن زیارت امام حسین 

  را در یکى از سه شب زیارت کند،) علیه السالم (کسى که امام حسین : ((روایت شده است  ) 
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  .خداوند گناهان گذشته و آینده او را مى آمرزد

  .))شبهاى عید قربان : راوى پرسید کدام شبها؟ فرمودند

اى توفیـق انجـام   عید از اوقات مهمى است که سزاوار است انسان ، در ایـن شـب و همیـشه بـر               

 - همانگونـه کـه در عیـد فطـر اشـاره کـردیم               -و روز عید    . اعمال خداپسندانه در آن دعا نماید     

روزى است که خداى بزرگ به بندگان خود اجازه عمومى براى حـضور در پیـشگاه خـود داده و        

ز و آنان را از بخشش خاص ، آمرزش گناهان ، اصالح عیوب ، رسیدن به حاجات و آرزوها، جـوای            

  .ایمنى خود از فتنه ها و آشوبها بهره مند مى سازد

خداى بزرگ به تو روى آورده و پیش از آفرینش تو با قرار دادن این عید بـه یـادت                    ! اى بیچاره   

پس این فرصت را غنیمت شمرده و درباره خوبیها، مهربانیها و نعمتهاى او بینـدیش      . بوده است   

جود آورد، اسباب قدرت تو را بوجود آورده و قبل از آفـرینش             قبل از اینکه تو و سستى تو را بو        . 

 را بـراى   پیش از این که پدرانت خلق شـوند، دوسـتان و عزیـزانش    . تو، نعمتها را براى تو آفرید     

راهنمانى تو فرستاده و دستورشان داده که براى هدایت و تربیت تو از نثار خـون و غـرق شـدن                 

ر جنگیده و بدکاران را از بین بردند تا دین تو سالم مانـده و بـا                 در دریاها کوتاهى نکرده ، با کفا      

آسایش مشغول عبادت پروردگار و شناختن موالیت شده و با خدمت به پروردگـار جهانیـان بـه               

  .سلطنت سراى آخرت رسیده و براى همیشه در نعمتهاى جاوید بسر برى 

داد از دوستان خدا که در راه اعـتالى         چه تع . اى بسا پیامبران که در راه ترویج دین جان باختند         

چه حرمتهایى که هتک نشد، چه اموالى که غارت نشد، چه دخترانى            ! اسالم مبین کشته نشدند   

و تـو در زمـانى متولـد        . که اسیر نشدند تا دین خدا ثابت شده و دستورات الهى حـاکم گـشت                

 واضح و اسـتوار بـوده و   دین ، روشن ،.شدى که احتیاجى به چنین مجاهدات و مبارزاتى نیست  

راه درك معارف بسیار آسان اسـت و  . تو در کمال آرامش ، راحتى ، عزت و نعمت بسر مى برى              
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بدون این که زحمت اندیشیدن ، گرسنگى و شب زنده دارى را به خود داده یا در این راه جانت                    

شـته و از کتابهـاى      به خطر افتاده یا رنج هجران را تحمل کنى ، مى توانى در ایـن راه قـدم گذا                  

  .ولى گذشتگان در این امور گرفتار انواع تلخیها و سختیها شدند. پیشینیان استفاده کنى 

انصاف بده که اگر بعد از آماده شدن این زمینه ها و در زمانى که این گونه گرفتاریها و سـختیها          

ه مقـدار از    وجود ندارد باز هم سستى کنى ، سـزاوار چـه رفتـار و گفتـارى خـواهى بـود؟ و چـ                      

نعمتهاى خدا را از بین برده و در چه تجارت پر سودى ضرر کـرده اى ؟ روزى را بیـاد آورد کـه                        

حقیقت این حاالت ناشایست و کارهاى زیانبار برایت آشـکار شـده و ببینـى کـه چـه نعمـت و                       

کرامتهایى را به ذلت و پستى تبدیل نموده و آنگاه قلبت از حـسرت تکـه تکـه شـده ، افـسوس                  

در وقت مهلت به حال خود رحم کرده ، فرصـت را از دسـت نـداده ، از                   . ده و شیون نمایى     خور

. امروز براى فردا آماده شده ، بحال خود گریسته و دستگیره این موسم بزرگ و گرانقدر را بگیـر                  

در محل کرامت خدا، همراه پاکان و اولیاى خدا به میهمانى خداوند دعوت شده اى و اگر موفـق   

ت ادب این مجلس بزرگ و شریف شوى به باالترین درجه کرامت و سـعادت و بـاالترین                  به رعای 

  .مقامات خواهى رسید

  اعمال روز عید قربان

با شروع روز عید مواظب باش تمامى کارهایى که باعث رضایت و جلب عطوفت پروردگار اسـت                  

خواهد خدمتى بـراى  و مانند کسى باش که براى موالیش چاپلوسى نموده و مى        . را انجام دهى    

 ولـى خـداى متعـال مالـک     -او انجام دهد حال آنکه آن موال حق زیادى بـر بنـده اش نداشـته       

 و نباید از پروردگار و بزرگى چنین عطـوف و           -وجود، دنیا، آخرت ، زندگى و مرگ تو مى باشد           

  .زیرا ممکن است باعث محرومیت از عطایاى او گردد. مهربان غافل شد

  و عزت و بى نیازى او را نگریسته و خجالت بکش از اینکه در مقابل روى آوردنفقر و ذلت خود 
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 او، از او روى گردانده و بر سر سفره میهمانى و در حالى کـه خـود او نیـز حـضور دارد، بجـاى                         

توجه به او در یاد دشمنش بوده و سرشار از دوستى کسى باشى که تـو را از دوسـتى و پنـاه او                        

چـه  . لى که براى دعوت به این مهمانى سرور آفریدگانش را فرستاده است             دور مى سازد، در حا    

و اگر این لطف    . نادانى بزرگ ، چه عقل بیمارى ، و چه عذاب دردناکى که در پى آن وجود دارد                

را درك مى کردى ، جان خود را فداى مقدم دعوت کننده بزرگ و رسول بزرگوار مى نمـودى ،                    

دیدن تنگناهاى شما بر او سخت ، براى نجات         : ((او فرموده است    همان کسى که خداوند درباره      

  .))شما حریص و با مؤ منین رؤ وف و مهربان است 

ى ))اهللا اکبـر ((آنگـاه  . در ابتداى روز بنیت پاك نمودن قلب از اشتغال به غیر خـدا غـسل کـن                 

و بنیـت  . مارواقعى گفته و با این تکبیر تمام موجودات ، جـز شـکوه و بزرگـى او را کوچـک شـ                   

پوشش و آرایش با لباس تقوى و اخالص نیکو، تمیزترین لباسـهاى خـود را پوشـیده و در ایـن                     

آنگـاه  .)) تا آخر دعایى که در اقبال روایت شـده اسـت            ... بسم اهللا الرحمن الرحیم     : ((هنگام بگو 

که به مصال رسـیده  و وقتى ...)) بسم اهللا و باهللا اهللا اکبر: ((بطرف مصال حرکت کرده و در راه بگو 

  .همانگونه که در کتاب اقبال آمده است ...)) اهللا اکبر: ((و در جاى نمازت نشستى ، بگو

سعى کن معانى چیزهایى را که در این دعا، ادعا مى کنى در خود بوجـود آورى کـه ایجـاد آن                      

که به حـال    در این دعا، ادعا مى کنى       . کار آسانى نبوده و با راحت طلبى نمى توان به آن رسید           

عالى و صفات برجسته و نیکوئى رسیده اى ، از قبیل ترس ، پناه جـستن ، حیـاى زیـاد، یـارى                       

طلبیدن ، فقر، اعتراف ، فرار بسوى خدا و بریدن از غیر او، تمامى این صفات حالتهـاى نفـسانى                    

 مـى   راسخ در نفس است که باید حال انسان نمایانگر آن باشد، و اال خطر دروغ و دورویى پیش                 

  .آید که از این مطالب باید به خدا پناه برد

  بهتر است نماز عید بر روى زمین غیر مفروش بجا آورده شود تا تواضع در آن بیشتر باشد
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علماى بزرگ ما از کتاب فضل دعا روایت کرده اند که نماز عید قربان دوازده تکبیـر دارد هفـت                    

اهر کالم آنان این است که این نمـاز پـس    تکبیر در رکعت اول و هفت تکبیر در رکعت دوم و ظ           

و مستحب است بعد از نماز دعایى که روایت شده          . از سر برداشتن از سجده و رکوع تکبیر ندارد        

دعایى که بـه مـا مـى    . آمده است خوانده شود، که یکى از آنها دعاى ندبه است    )) اقبال  ((و در   

د بوده و چه کسى سزاوارتر از ما به ما مـى            گوید چگونه در این روز به یاد امام و حاکم زمان خو           

  .و این که چگونه براى از دست دادن امام خود گریان و اندوهناك باشیم . باشد

مطلب دیگرى که الزم به ذکر است این است که اگر بتوانى باید سعى کنى در تمام این روز بـه                    

و اگر بخاطر این کـه در جمـع      . دیاد موالیت بوده و نگذارى مراسم عید، تو را از این مهم باز دار             

مردم هستى نتوانى این مهم را بخوبى انجام دهى ، تا آنجا که مى توانى ایـن مطلـب را در ایـن                     

زمان مبارك و میمون رعایت نموده ، در باطن با پروردگار مـاءنوس بـوده و حتـى ارتبـاط و دل      

  .مشغولى تو با مردم نیز با اجازه و رضایت او باشد

  قربانى

این عمل همانگونه که در روایات آمـده واجـب اسـت ؛    . ارهاى مهم در این روز قربانى است      از ک 

بنده ، بایـد در ایـن   . گر چه مراد از وجوب در اینجا استحبابى است که بر آن تاءکید شده است           

آنجـا  . پند بگیـرد  ) علیه السالم   (کار ادب بندگى را رعایت نموده و از عمل فرزندان حضرت آدم             

  .))هر دو قربانى کردند ولى از یکى پذیرفته و از دیگرى قبول نشد((که 

درباره پذیرفته نشدن قربانى قابیل روایت شده اسـت کـه او متـاع پـست خـود را بـراى قربـانى         

و بعلـت اینکـه     . و در پى آن به هالکت همیشگى و خـوارى جاویـد گرفتـار شـده                 . انتخاب کرد 

نى انتخاب کـرد، پذیرفتـه شـده و در پـى آن بـه سـعادت                 هابیل بهترین متاع خود را براى قربا      

 سـتایش     شهادت در راه خدا و کرامت جاوید رسید؛ تا جایى که خداوند او را در کتاب خـویش                   



http://www.ensanekamel.ir

خوددارى از بذل اندکى مال در چنین موردى ، و در جهت خدمت به موال و مالک دیـن ،              . نمود

ى بى پایان و کسى که در آینده براى بـرآوردن           دنیا و آخرت و آفریننده انسان و اموال و نعمتها         

  .تمام نیازهاى خود به او محتاج باشد، از پستى نفس سرچشمه مى گیرد

بـسم اهللا ، وجهـت وجهـى        : بگویـد : مى گفت   ) علیه السالم   (هنگام ذبح آنچه را امیرالمؤ منین       

 و نسکى و محیـاى  للذى فطر السموات و االرض حنیفا مسلما و ما اءنا من المشرکین ان صلوتى         

و مماتى هللا رب العالمین ، اللهم منک و لک و از این نکته نباید غافل شد که این ، گفتار کـسى           

 نمـوده و بـا یـاد او           است که در وجود، جز خدا کس دیگرى را مؤ ثر ندانسته ، خود را فراموش                 

 تواند هنگام ذبـح  و اگر انسان دیگرى را براى ذبح کردن انتخاب کرده است مى     . زندگى مى کند  

  .دستش را بر دست ذبح کننده گذاشته ، دعا را خوانده و خودش هم بسم اهللا بگوید

باید اولین چیزى که در روز عید مى خورد از گوشت قربانى بـوده و گوشـت آن را سـه قـسمت                  

یک قسمت براى همسایه ها، قسمت دیگر براى کسانى که درخواست کرده و قسمت سوم               : کند

در . پوست آن را صدقه داده و به قـصاب از گوشـت قربـانى ندهـد    . انواده خود نگهداردرا براى خ 

پایان روز باید به بررسى حاالت خود در طول روز پرداخته ، کوتاهى خود در خدمت موالیش را                  

دیده و آنگاه به سراغ نگهبان و میهماندار خود که از معصومین مى باشد رفته و با توسل به آنها                    

آنان به درگاه خداوند براى تبدیل گناهان به چند برابر اعمال نیک ، کوتـاهى خـود را                و شفاعت   

زیرا آنان درخواست او را قبول نموده و خداوند نیز شفاعت آنان را براى پذیرش او                . جبران نماید 

  .و اعمالش مى پذیرد

ام مناجـات بـا   هنگام تضرع به درگاه آنان بخوبى رحمت و عطوفت آنان را برانگیختـه و در هنگـ            

پس بحق کسى که شـما را  . گناهانم رویم را نزد خدا سیاه کرده است        ! سروران من   : آنان بگوید 

از گناه نگاه داشته و با دادن نگهبانى بندگان خود به شما، بزرگتان داشته است ، شما را سوگند                   
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 خداونـد شـما را    زیـرا . مى دهم که با رویهاى درخشان خود مرا نزد پروردگارتان شفاعت نمایید           

او بزرگداشت بنـدگان مخلـص      . رد ننموده و شما را براى شفاعت و نگهبانى انتخاب کرده است             

خود را دوست داشته و از این که آنان نیز بندگان پایینتر از خود را بزرگ بدارند خوشـنود مـى                     

  .گردد

  عید غدیر

  و آله و سلم و امیرالمؤ منین علیه السالمپیوند بعثت و غدیر و یگانگى نورى پیامبر اکرم صلى اهللا علیه 

گفتـیم کـه ایـن روز بجهـت شـرافت بعثـت             ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (در روز مبعث پیامبر     

و روز غدیر نسبت بـه      . بهترین روز و بهترین زمان مى باشد و روایاتى در این زمینه ذکر کردیم               

له باطن یک چیز ظاهر و بمنزله روح نسبت         این روز بمنزله آخرین جزء از علت تامه ، بلکه بمنز          

زیرا تمام خیرها و سـعادتهایى کـه در مبعـث وجـود دارد مـشروط بـه والیـت                    . به انسان است    

روایات زیادى از طریق شیعه و اهل سنت وارد شـده           . امیرالمؤ منین و فرزندان امامش مى باشد      

یکـى بـود   ) علیه السالم (رالمؤ منین و امی) صلى اهللا علیه و آله و سلم     (است که نورهاى پیامبر     

و خداوند والیت آنـان را بـر همـه مـردم            . تا اینکه در صلب عبداهللا و ابوطالب از هم جدا گشتند          

و بهمین جهت درباره آن در قرآن آمده است         . واجب نموده و این والیت در روز غدیر آشکار شد         

کمیل و دین اسـالم را بـراى شـما انتخـاب     امروز دینتان را برایتان کامل و نعمتم را بر شما ت  : ((

  .))نمودم 

  )علیهم السالم (رسول اکرم ، امیرالمؤ منین و اهل بیت  گوشه اى از فضایل

از مفضل بن عمر، روایت مفصلى را نقل کرده که در آن آمـده              )) علل الشرایع   ((شیخ صدوق در    

 تمام پیامبران و رسـوالن فرسـتاده   را براى) صلى اهللا علیه و آله و سلم  (خداوند پیامبر   : ((است  

و همانگونه کـه فرمـانبردارى   . جانشین او در میان آنان مى باشد ) علیه السالم   (و امیرالمؤ منین    
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بر آنان واجب مى باشد، فرمـانبردارى از امیرالمـؤ منـین            ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از پیامبر   

ین بهـشت و دوزخ از او دسـتور گرفتـه ، و             نیـز بـر آنـان واجـب بـوده ، مـاءمور            ) علیه السالم   (

فرشتگان ماءمور به آمرزش خواستن براى شیعیانش مى باشد، همانگونه که ماءمور بـه پـذیرش                

کـسانى کـه عـرش و اطـراف آن را        : ((خداوند متعال مى فرمایـد    . توحید، نبوت و والیت هستند    

 ایمان آورده اند، آمرزش مـى  حمل مى کنند، با ستایش خدا او را منزه داشته و براى کسانى که  

از این مطالب روشن مى شود که تمام هدایتها و سعادتها منسوب بـه ایـن دو نفـر و                    .)) خواهند

صـلى اهللا علیـه و   (و بهمین جهت از طریق عامه و خاصه از رسول خدا . جانشینان آنها مى باشد   

 مرکـب ، جنیـان حـسابدار        اگر گلزارها قلم ، دریاهـا     : روایت شده است که فرمودند    ) آله و سلم    

  .شده و انسانها بنویسند نمى توانند فضایل امیرالمؤ منین را بشمارند

و ) علیـه الـسالم     (و امیرالمؤ منین    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (روایات قطعى داریم که پیامبر      

هـل  پیش از این ، از پیشوایان ا   . همچنین جانشینان آنها سرچشمه و منشاء همه خیرات هستند        

و از  )) فـردوس   ((در کتـاب    )) ابـى یعلـى     ((در مسند خود و     )) احمد بن حنبل    ((سنت ، مانند    

روایت صریحى نقل کـردیم کـه شـیعه ، تـسبیح ،     )) منهج التحقیق   ((در کتاب   )) ابن خالویه   ((

ان تقدیس ، ثنا کردن ، ال اله اال اهللا گفتن و یکتا شمردن خدا را از آنان و فرشتگان نیز از شیعی                     

  .آنان آموختند

روایت کرده و تمام علماى شیعه آن را        )) الفقیه  ((زیارت جامعه کبیره که شیخ صدوق آن را در          

پذیرفته و به آن عمل کرده اند، بعضى از فرازهاى آن گویاى این مطلب است که آنان سرچشمه             

  .هر خیر و سعادتى بوده ، حساب خلق با آنان و بازگشتشان نیز بطرف آنان است 

آنان معادن رحمت بوده و هر کـسى کـه خـدا را             . و هر شریفى در مقابل آنان پایین آمده است          

خدا با آنان شروع و با آنـان کـار را پایـان داده ،    . یگانه بداند باید آنان این مطلب را از او بپذیرند     
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در میـان   بخاطر آنان باران فرو فرستاده و بخاطر آنان آسمان را نگه داشته اسـت ؛ جـسم آنـان                    

اجسام دیگران ، روح آنان در میان روحهاى دیگران و وجـود آنـان در میـان مـردم اسـت ولـى                       

جایگاه و منزلت آنان نزد خدا بگونه اى است که کسى به آن نرسیده و توقـع رسـیدن بـه آن را                  

  .هم ندارد

لیه الـسالم  ع(به على ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (شیعه و سنى روایت کرده اند که رسول خدا          

اگر عده اى از امت من درباره تو سخنانى شبیه به آنچه مسیحیان در مورد عیـسى                 : ((فرمودند) 

بن مریم گفتند، بر زبان نمى آوردند، امروز درباره تو سخنى مـى گفـتم کـه از کنـار هـر جمـع            

 مسلمانى که مى گذشتى ، از خاك پا و باقیمانده آب شستـشویت برداشـته و بـراى شـفا پیـدا                     

ولى همین مقدار براى تو کافى است که تو از مـن و مـن نیـز از تـو                    . کردن از آن استفاده کنند    

  .بوده ، تو از من ارث برده و من نیز از تو ارث مى برم 

فقـط از تـرس از دیـن     ) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم          (این روایت تصریح دارد به این که پیامبر         

در عین حال مى بینـیم کـه فـضایل او آشـکار و     . ه است برگشتن مردم فضایل او را کتمان کرد    

نیز در احادیث زیادى آمده است که آنان علت ایجاد عالم بـوده و حـدیث   . دنیا را پر کرده است  

  .معروف و مشهور است .)) اگر تو نبودى افالك را نمى آفریدم ((

مى کند کـه یکـى از   و کسى که از چگونگى و حکمت خداوند در آفرینش عالم آگاه شود، یقین   

حجـاب  ((مخلوقات ، اولین آفریـده او، نزدیکترینـشان بـه او، واسـطه فـیض او، اسـم اعظـم او،                    

طبق روایات زیادى کـه وارد شـده تمـامى ایـن مـوارد در               . مى باشد )) نمونه برتر ((و  )) نزدیکتر

ول کند در مورد    و اگر کسى این مطلب را قب      . وجود دارد ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (پیامبر ما   

و اهل بیت او آمده است تردیـد نخواهـد      ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (فضایلى که درباره پیامبر     

گرچه در ایـن    . و با تمام وجود باور مى کند که عقل ما قدرت شناخت کامل آنان را ندارد               . نمود
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گـارم مرکـب شـوند      اگر آب دریا براى نوشتن کلمات پرورد      . ((راه تمام عمر خود را صرف کنیم        

  .))پیش از این که کلمات پروردگارم تمام شود، آب دریا تمام خواهد شد

و اگر چشمانم اجازه یابد، با یک نگاه که در آرزوى آن بودم ، معروف و مشهور خواهم گردید،                   ((

  .در حالى که ناشناخته بوده ام 

  .بازگو مى کندو من در میان جالل و جمالش مدهوش شدم ، و زبان حال ، وضع مرا 

نگاه هایت را به زیبایى هاى چهره اش بیفکن ، خواهى دید که تمـام زیبـایى هـا در چهـره اش         

  .فراهم آمده است 

اگر بنا باشد همه زیباییها چهره اى را به حد کمال برساند، خواهى دید کـه زیبـاییش او را وادار      

  .))به تهلیل و تکبیر مى کند

و این آیـه کلمـات      . تمام فضایلى هستند که در کلمات خداست        آنان منشاء، سرچشمه و پایان      

  .خدا را غیر قابل شمارش اعالم کرده بود

بانـدازه اى زیـاد     ) علیـه الـسالم     (پس بدون هیچ شکى به این نتیجه مى رسیم که فضایل على             

  .است که قابل شمارش نیست 

 کـه در آن گوشـه اى از     )علیـه الـسالم     (در اینجا بد نیست نوشته اى از امـام حـسن عـسکرى              

ماییم که با گامهاى نبوت و والیـت  : ((آمده است را نقل کنیم ) علیهم السالم (فضایل اهل بیت    

. قله هاى حقیقت را فتح نموده و هفت طبقه کوههاى بلند فتوى را با هـدایت روشـن نمـودیم                     

مـشیر و قلـم از آن   امـروز ش . ماییم شیران درنده نبرد و کسانى که دشمن را از پـا مـى اندازنـد              

نوه هاى ما هم پیمانـان دیـن ، جانـشینان پیـامبران ،              . ماست و فردا پرچم ستایش و علم از ما        

خدا بخاطر گواهى ما بـه وفـاى او لبـاس        )) همسخن  . ((چراغهاى مردم و کلیدهاى کرم هستند     

اهـل نجـات ،    شیعیان ما   . از میوه نوبر باغهاى ما چشید     )) روح القدس   ((برگزیدگى را پوشیده و     
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و بعد از سختى ها چشمه هـاى زنـدگى          . پاك ، یاور و محافظ ما و دشمن ستمکاران مى باشند          

حسن بن علـى  ) امضا. (را تمام نمایند)) طواسین ((و )) طه ((و )) الم ((براى آنها مى جوشد، تا      

  .سال دویست و پنجاه و چهار. العسکرى 

  در قرآن) م علیهم السال(فضایل پیامبر اکرم و اهل بیت 

در این کتاب آیه هـایى وجـود       . در میان مسلمانان دلیلى قویتر از کتاب خداى متعال نمى باشد          

را بیان مى کنـد و مـى گویـد    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (دارد که بروشنى فضایل رسول خدا    

ن درجـه   که آن حضرت براى تمام مردم فرستاده شده ، رحمتى براى جهانیان بوده ، به بـاالتری                

نزدیکى به خداوند رسیده ، محبوب خدا و آخـرین پیـامبران بـوده ، از تمـام پیـامبران بـراى او               

خداونـد بـه   . پیمان گرفته شده و خداوند خیر زیاد و مقامى پسندیده به او عنایت فرموده است                

 خـود او  على مانند: دستور مى دهد که اعالم کند)) مباهله ((پیامبرى با چنین اوصافى ، در آیه  

صـلى اهللا  (بعد از رسول خـدا  ) علیه السالم (با این مقدمات نتیجه مى گیریم که على    . مى باشد 

  .برترین مخلوقات است ) علیه و آله و سلم 

  فضایل پیامبر اکرم و اهل بیت در سایر کتب آسمانى

  : این مطلب بطور مشروحتر از کتابهاى آسمانى نیز نقل شده است 

به نـورى کـه     )) آدم  : ((به ارث برده آمده است      )) آدم  ((از پدرش   )) شیث   ((الف در کتابى که   (

پرتو افشانى مى نمود و تمام فضا را روشن کرده بود نگریست که از مشرق آمده و تـا مغـرب را                       

و من فهمیدم نورى که     . پوشانید آنگاه باال رفت تا به ملکوت آسمان رسید، سپس رو به من کرد             

. مـى باشـد   ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم         (وشن کرده نور محمد، رسول خدا       همه جا را بخوبى ر    

چهار نور نیز از سمت راست ، چپ ، پس و پیش او را در بـر گرفتـه بودنـد کـه در روشـنایى و                           

این نور و نورهاى اطراف آن وسیله تو و وسیله          ! آدم  : به من گفتند  . خوبى خیلى شبیه آن بودند    
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این یکى ، احمد و سرور آنان و سرور مردمان است که            ... ار مى شوند  مخلوقاتم هستند که رستگ   

با علم خود آن را انتخاب کرده و اسـم او را از اسـم خـود گرفتـه ام و مـن محمـود هـستم و او               

دلهـاى  ... و این ، برادر تنى و وصـى او مـى باشـد کـه او را بوسـیله او یـارى مـى کـنم             . محمد

ردم و ندیدم کسى مانند محمد برگزیده مخصوصم فرمـانبردارم          پیامبران برگزیده خود را نگاه ک     

. او را با آگاهى انتخاب کرده و نام او را در کنار نام خود قـرار دهـم             . بوده و خیرخواه خلقم باشد    

آنـان را نیـز بـا او پیونـد          . آنگاه دیدم قلب خواص او که بعد از او هستند، مانند قلب او مى باشد              

وحى و آشیانه هاى حکمت و نور خود قرار داده و به نام خود سـوگند یـاد                 داده ، وارثان کتاب ،      

کرده ام هیچگاه کسى را که مرا دیدار کند و به یکتا دانستن من و رشـته دوسـتى آنـان چنـگ           

  *.زده باشد، با آتش خود عذاب نکنم 

و  ) علیـه الـسالم   )) (آدم  ((فرزنـدان پـدر شـما       : به قوم خـود گفـت       )) ادریس  ((ب در کتاب    (

بنظر شما چـه کـسى نـزد خـدا عزیزتـر،      : فرزندان فرزندان او و خاندان آنان از یکدیگر پرسیدند    

پدر شما، آدم ، که خداى متعـال او را بـا            : داراى مقام بهتر و نزدیکتر به اوست ؟ عده اى گفتند          

رار دست خود ساخته ، فرشتگان خود را براى او به سجده افکنده ، او را در زمینش جانـشین قـ                    

فرشـتگانى کـه هیچگـاه از       : عده اى گفتنـد   . داده و همه مردم را تحت تسلط او در آورده است            

رؤ سـاى سـه گانـه فرشـتگان ، جبرییـل ،             : عده اى گفتنـد   . فرمان خداوند سرپیچى ننموده اند    

. روانه شده و جریان را تعریـف کردنـد      ) علیه السالم   )) (آدم  ((میکاییل و اسرافیل ، آنگاه بسوى       

به شما مى گویم که چه کسى نزد خداى متعال از تمـام مخلوقـات عزیزتـر              ! فرزندانم  : و گفت   ا

بخدا سوگند، آنگاه که روح در من دمیـده شـد و نشـستم عـرش بـزرگ خداونـد بـرایم                      . است  

. فالنـى امـین خداسـت       . محمد رسول خداست    : درخشید، نگاه کردم دیدم در آن نوشته است         

صلى اهللا علیه و آله و سـلم  (تعال است و نامهاى دیگرى که با نام محمد    فالنى برگزیده خداى م   
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در آسمان جایى نبود مگـر ایـن کـه روى آن نوشـته              : آنگاه گفت   . مقرون بود نوشته شده بود    ) 

 البته نـه    -نوشته شده بود، نوشته بودند      )) ال اله اال اهللا     ((و هر جایى که     )) ال اله اال اهللا     ((بودند  

و هـر جـایى کـه نوشـته         )) محمد رسول خداست    ((؛  ))محمد رسول اهللا     ((-ه خلقتا   با خط بلک  

فالنـى دوسـت   .)) ((فالنـى برگزیـده خداسـت    : ((نوشـته بـود  )) محمد رسـول خداسـت      : ((بود

  .و نیز نامهاى دیگرى نوشته بود)) فالنى امین خداى عزوجل است .)) ((صمیمى خداست 

و کسانى که نامشان همراه با نام       ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (محمد  ! فرزندانم  : فرمود)) آدم  ((

  . خداوند عزیزتر هستند او نوشته شده بود، از تمامى مردم پیش 

نگـاه  )) تـابوت   ((نقل شده که در     ) علیه السالم   (حضرت ابراهیم خلیل    )) صلوات  ((ج از کتاب    (

امبران را دید در حـالى کـه علـى بـن            آخرین پی ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (کرد، خانه محمد    

نیز شکل بزرگ و درخشانى دید کـه در آن          . ابیطالب در سمت راست او و دست به دامان او بود          

: ابـراهیم پرسـید  . این وصى و برادر تنى اوست که او را یارى و تقویت مى کنـد             : نوشته شده بود  

ایـن  :  عزوجل وحى فرمود   این مخلوق شریف کیست ؟ خداى     ! سرور من   ! خداى من   ! پروردگارا

  .بنده و دوست صمیمى من ، آغازگر و پایان دهنده است و این وصى و وارث او مى باشد

این محمد است ، برگزیده من ، اولین مخلوق         : عرض کرد آغازگر و پایان دهنده کیست ؟ فرمود        

 بسر  وقتى که آدم در مرحله گل و جسد       . من و بزرگترین حجت من در میان مردمان من است           

و در زمانى که پیامبرى نبود او را براى تکمیل دین به           . مى برد، او را آگاه نموده و حیاتش دادم          

  .پیامبرى برانگیخته و با او به رسالتها و انذارهاى خود پایان دادم 

پیش از ایـن کـه آسـمان و زمیـنم و مخلوقـات خـود را                . این هم برادر و بهترین دوست اوست        

ینکه از آنان و دلهایشان آگاه بودم ، آنان را خلق کرده رشته بـرادرى بـین آنهـا     بیافرینم بخاطر ا  
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و مـن از حـال      . نیکوکاران از آنها و دودمان آنها برخاسته اند       . ایجاد، آنان را پاك و خالص کردم        

  .بندگان خود آگاهم 

اعیل رسـولى    نخوانده هاى فرزندان اسـم       در میان درس    : آمده است   )) تورات  ((د در سفر دوم     (

برانگیخته ، کتاب خود را بر او فرو فرستاده ، و شریعت گرانبهایى را به وسـیله او بـراى تمـامى                      

حکمت خود را به او عنایت کرده ، با فرشتگان و لـشکریانم او را تقویـت                 . مخلوقاتم مى فرستم    

خود را کامل نموده و     با دوازده نفر از دودمان او دین        ... نموده و دودمان او را مبارك مى گردانم         

  .او آخرین پیامبر و رسولى است که مى فرستم 

به ! اى فرزند بتول پاك     ! عیسى  : آمده است   ) علیه السالم   ( در مفتاح چهارم وحى به عیسى          ه(

تو را بدون اینکه پدرى داشته باشى آفریده و نشانه اى       . سخنانم گوش و در راه من کوشش کن         

کتـاب را بـا توانـایى       .  فقط مرا پرستش نموده و فقط بر من توکل کن            .براى مردمان قرار دادم     

مـن خـدایى هـستم کـه        : و از طرف من به آنان بگو      . گرفته و آن را براى اهل سوریا تفسیر کن          

پـس بـه    . هیچ خطایى بجز من نبوده ، زنده ، ازلى و قیوم بوده تغییر نکرده و از بین نمـى روم                     

نخوانده ام که در آخر الزمان بوده و پیامبر رحمت و نبرد و اولـین  من و به رسول و پیامبر درس   

  .و آخرین مى باشد ایمان آورید

  .او اولین پیامبرى بود که آفریده شد، و آخرین پیامبرى بود که مبعوث گردید

ابى ((مطالبى که از کتابهاى آسمانى نقل کردیم بنقل از روایت سید در اقبال با اسناد صحیح از                  

از )) حـسن بـن اسـماعیل اشـناس         ((و در کتاب    . بود))  محمد بن عبدالمطلب شیبانى      المفضل

صـلى اهللا  (هنگامى که پیـامبر خـاتم   : درباره مباهله پیامبر مى گوید)) کتاب اعمال ذى حجه    ((

نمایندگانى براى مسیحیان نجران فرستاد و آنان را به پذیرش اسالم دعـوت             ) علیه و آله و سلم      

بود بـه ایـن کتـاب       )) جامعه  ((براى تطبیق خصوصیات آخرین پیامبر که در کتاب         فرمود، آنان   
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و همـین   . مراجعه نموده و عین این مطالب را با همین الفاظ در کتابهاى مذکور مطالعه نمودنـد               

  .کافى است ) علیه السالم (مقدار براى اثبات فضایل امیرالمؤ منین 

  ل از مخالفین اهل بیتبنق) علیه السالم (فضایل امیرالمؤ منین 

نقـل  ) علیه السالم   (بهر صورت فضایلى را که مخالفین اهل بیت و حتى دشمنان آنها براى على               

صلى اهللا علیه و آله و سلم       (بلکه حدیث غدیر و تصریح پیامبر       . کرده اند بیش از حد تواتر است        

نها، نیز در روایت آنـان بـیش        بر مؤ منین ، نسبت به آ      ) علیه السالم   (به اولویت امیرالمؤ منین     ) 

بـا آنکـه    )) ابـن حجـر عـسقالنى       ((تا جـایى کـه      . از حد تواتر است ؛ چه رسد به روایات شیعه           

سى نفر از صحابه به اسناد صحیح و معتبـر  : دشمن اهل بیت است درباره حدیث غدیر مى گوید   

کـه  . عیف دانـسته اسـت   فالنى آن را ض: البته بعد از این سخن مى گوید. آن را روایت نموده اند 

  .چنین سخنى از عجایب روزگار است 

که مخالف اهل بیت مى باشد بنقـل  )) ابى سعید مسعود بن ناصر سجستانى ((از کتاب  )) سید((

نقل کرده است که پیامبر ) صلى اهللا علیه و آله و سلم       (از صد و بیست نفر از صحابه رسول خدا          

و . نموده است ) علیه السالم (به وجود این فضایل در على   تصریح  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

حـدیث غـدیر و     )) الـرد علـى الحرقوصـیه       ((نیز از محمد بن جریر طبرى تاریخ نگار، از کتـاب            

را بـا هـشتاد و پـنج        ) علیه الـسالم    (به والیت على    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (تصریح پیامبر   

نقل نمـوده اسـت کـه او بـا صـد و پـنج               )) ابن عقده   ((ظ،  و نیز از حاف   . سلسله نقل کرده است     

تصریح به  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (سلسله سند روایاتى را نقل کرده است که در آن پیامبر            

بـراى توضـیح بیـشتر مـى تـوان بـه کتـاب              . نموده اسـت    ) علیه السالم   (والیت امیرالمؤ منین    

مراجعـه کـرد، کتـاب بـى        )) میر حامـد حـسین      ((گ  تاءلیف سرور علماى بزر   )) عبقات االنوار ((

  نوشته شده و در اسالم و ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (نظیرى که درباره اثبات جانشینى پیامبر 
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  .سایر ادیان بى سابقه است 

  مشروح رویداد غدیر

صـلى  (از طـرف پیـامبر   ) علیه الـسالم  (درباره اعالم جانشینى امیرالمؤ منین على بن ابى طالب     

روایات مجمل و مفصلى ، با اندکى اختالف در بعضى از الفاظ وارد شـده               ) اهللا علیه و آله و سلم       

ولى روایات متواتر و باالتر از متواترى که همه علمـاى اهـل سـنت بـر صـحت آن اتفـاق              . است  

سران هم. پیامبر به مؤ منین سزاوارتر از خود آنهاست        ((دارند، این است که هنگامى که این آیه         

پیامبر مادران آنها بوده و در کتاب خدا، عده اى از مؤ منین نـسبت بـه بعـضى دیگـر سـزاوارتر                       

اسـت کـه شـما بـا آن         ) سزاوارى  (این چه والیتى    ! رسول خدا : نازل شد، مردم گفتند   )) هستند

والیت ایـن اسـت کـه از مـن حـرف      : نسبت به ما سزاوارتر از خود ما هستید؟ رسول خدا فرمود 

پیامبر در روز غـدیر     . اشته و مراعات کنید، خواه سخن من مطابق میل شما باشد یا نه              شنوى د 

اهل سنت بر صـحت     . هر کس من به او سزاوارتر هستم ، على نیز به او سزاوارتر است               : فرمودند

 بخصوص با مالحظه    -و اعتبار این حدیث با این الفاظ که تصریح به جانشینى دارد، اتفاق دارند               

 براى توضیح بیشتر مى توانید به کتاب هایى که در این            -وشن و قطعى و روایات مفصل       قرائن ر 

  .زمینه تاءلیف شده مراجعه نمایید

)) الخالص ((یکى از روایات مفصلى که اهل سنت آن را نقل کرده اند، روایتى است که در کتاب                 

از : او مـى گویـد  .  است نقل شده)) حذیفه بن یمان ((از احمد بن محمد با مستند کردن آن به   

پیـامبر  : ((خدا این آیه را بر پیامبرش نازل فرمود       : او در مورد روز غدیر و پیامبر پرسیدم ، گفت           

والیتى که  ! رسول خدا : در پى آن مردم پرسیدند    )) نسبت به مؤ منین سزاوارتر از خود آنهاست         

ف شـنوى و اطاعـت خـواه        حـر : شما نسبت به ما از خود ما سزاوارتر مى باشى چیست ؟ فرمود            

در پى آن خداوند این آیه را      . شنیدیم و اطاعت کردیم     : آنان گفتند . مورد پسند شما باشد یا نه       
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 از - وقتى گفتید شنیدیم و اطاعت کـردیم  -و نعمت خدا را بر خود و پیمانى را که  : نازل فرمود 

  .شما گرفت به یاد آورید

جبرئیـل فـرود آمـد و    . به حجۀ الوداع رفتـیم  ) له و سلم صلى اهللا علیه و آ(پس از آن با پیامبر    

. پروردگار به تو سالم رسانده و مى گوید على را به رهبـرى مـردم منتـصب کـن       ! محمد: گفت  

مـردم مـن    ! جبرئیل  : آنگاه به جبرئیل گفت     . پیامبر گریست ، به گونه اى که محاسنش تر شد         

اکنـون چگونـه مـى      . رزه کرده تا تسلیم شده انـد      تازه مسلمان شده و براى دین خدا با آنان مبا         

  .پس از این جبرئیل باال رفت . توانم کسى غیر از خود را بر آنان مسلط نمایم 

پیامبر، على را به یمن فرستاد بعـد        : نقل مى کند  )) حذیفه  ((از  )) کتاب النشر والطى    ((صاحب  

روزى على به سوى کعبه نمـاز مـى    - در این حال ما با رسول خدا بودیم -از مدتى به مکه آمد    

و در پـى  . گذارد و در حال رکوع بود کسى از او چیزى خواست ، او نیز انگشتر خود را بـه او داد        

ولى شما فقط خداست و پیامبرش و کسانى که ایمان آورده           ((آن خداوند این آیه را نازل فرمود        

زول این آیه رسول خدا تکبیر گفته و        بعد از ن  .)) ، نماز گزارده و در حال رکوع زکات مى پردازند         

برخیزید برویم چنین کسى را که خداوند فرموده است پیـدا           : آنگاه فرمود . این آیه را بر ما خواند     

وارد مسجد شد با شخصى روبرو شد از او        ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (وقتى رسول خدا    . کنیم  

 در حال رکوع ایـن انگـشترى را بـه مـن        پیش این نمازگزار بودم که    : پرسید کجا بودى ؟ گفت      

! علـى  : تکبیر گفته ، به سوى على رفـت و فرمـود  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (رسول خدا  . داد

صـلى  (امروز چه کار خیرى انجام داده اى ؟ على نیز جریان را تعریف کرد در این حـال پیـامبر                     

  .براى سومین بار تکبیر گفت ) اهللا علیه و آله و سلم 

بهمـین جهـت از   . ما تحمل والیت و اطاعـت او نـداریم          : نافقین به یکدیگر نگاه کرده و گفتند      م

مى خواهیم کس دیگرى را به جاى او انتخـاب کنـد و        ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (رسول خدا   
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بگو نمى توانم کس دیگرى را بجـاى  ((اینجا بود که آیه نازل شد . همین عمل را هم انجام دادند     

) صلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم           (پیامبر  . کار را تمام کن     : آنگاه جبرئیل گفت    )) نتخاب کنم   او ا 

  .توطئه هاى آنان را شنیدى ! حبیب من ، جبرئیل : فرمود

یکى از فرمایـشات    : مى گوید )) حذیفه  ((بنقل قول از غیر     )) النشر والطى   ((آنگاه صاحب کتاب    

ز گرانبها و دو ثقل در میان شما باقى مى گذارم که اگر بـه               دو چی ((این بود   )) منى  ((پیامبر در   

خداوند دانا به مـن     . کتاب خدا و دودمان خودم ، اهل بیتم         . آنها عمل کنید گمراه نخواهید شد     

 و  -خبر داده است که آنها تا روز قیامت از یکدیگر جدا نخواهند شد؛ مانند این دو انگشت مـن                    

 توجه داشته باشید، کسى که در پنـاه آنهـا باشـد نجـات     -شت دو انگشت سبابه را کنار هم گذا    

آیـا ایـن مطلـب را بـه     ! اى مردم . پیدا کرده و کسى که با آنها مخالفت نماید هالك خواهد شد      

  ))گواه باش ! خدایا: فرمود. بله : شما رساندم ؟ گفتند

 ایـن آیـه را      خداونـد )) تـشریق   ((در آخرین روزهاى    : ((سپس صاحب این کتاب اضافه مى کند      

ایـن آیـه خبـر      : فرمـود ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم         (پیامبر  ...)) اذا جاء نصر اهللا     : ((نازل فرمود 

رفته و هنگامى که وارد مـسجد شـد، نمـاز جماعـت را              )) خیف  ((آنگاه به مسجد    . مرگ مرا داد  

و در میـان     خداوند براى مـردم سـخنرانى نمـوده            پس از ستایش    . مردم جمع شدند  . اعالم کرد 

دو چیز گرانبها و دو ثقل در میان شـما بـاقى مـى گـذارم ،                 ! اى مردم   : ((سخنان خود فرمودند  

ثقل اکبر کتاب خداى عزوجل مى باشـد کـه یـک طـرف آن               . کتاب خدا و دودمانم ، اهل بیتم        

بدست خدا و طرف دیگر آن به دست شماست پس به آن متمسک شوید و ثقل اصغر دودمان و           

خداى آگاه مرا خبر داده است که آنها تا روز قیامت از یکدیگر جدا نشده و                . مى باشند اهل بیتم   

 که یکى برتر از دیگرى     - و انگشتان سبابه و میانه خود را کنار هم گذاشت            -مانند این انگشتان    

محمـد  : عده اى جمع شـده و گفتنـد       ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (بعد از سخنان پیامبر     . باشد
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اهد امامت را در بین دودمان خود قرار دهد و وارد کعبه شده و پیمانى را به این مضمون                  مى خو 

. اگر محمد از دنیا برود یا کشته شود، نخواهیم گذاشت جانشینى او به دودمانش برسـد              : نوشتند

آنان تصمیم به انجـام کـارى گرفتنـد؛ مـا نیـز             : ((در این جا بود که خداوند این آیه را نازل کرد          

ماءمورین ما تمـام آن     ! فکر مى کنند اسرار و سخنان پنهانى آنان را نمى شنویم            . م شدیم   مصم

دسـتور  ) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (پیامبر  : مى گوید )) حذیفه  .)) ((سخنان را مى نویسند   

مـى گویـد در همـین    )) النـشر والطـى     ((صاحب کتـاب    . حرکت داد و ما رهسپار مدینه شدیم        

! و اى رسـول  : بخوان : گفت ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (نازل شده و به پیامبر هنگام جبرئیل  

در بین راه به غدیر خم رسیدیم هـوا چنـان           ... آنچه را از جانب پروردگار بر تو نازل شده برسان           

پیامبر دسـتور توقـف و نمـاز       . گرم بود که اگر گوشت را روى زمین مى انداختند، کباب مى شد            

 آنگاه مقداد، سلمان ، ابوذر و عمار را خواسته و به آنان دستور داد تا زیر دو درخت                   .جماعت داد 

را جارو کرده ، در آن محل سنگهایى را روى هم گذاشته و از آن منبـرى بانـدازه قامـت رسـول              

صـلى اهللا  (سپس پیامبر . بسازند و پارچه اى روى آن بیندازند) صلى اهللا علیه و آله و سلم   (خدا  

به منبر رفته به راست و چپ خود نگریست و منتظـر شـد تـا مـردم جمـع                    ) و آله و سلم     علیه  

  :آنگاه فرمود. شدند

اقـرار مـى کـنم کـه        ... سپاس خداوندى را سزاست که یکتاى یگانه و در یگانگى بى نظیر است              

ما آنچه را از جانب خدا به من وحى شده بـه شـ        . بنده او بوده و به خداوندى او گواهى مى دهم           

و اى رسول آنچـه را از      : به من وحى شده است      . مى گویم ؛ تا مبادا بالیى آمده و مرا نابود سازد          

در بیان آیاتى کـه خداونـد بـر         ! مردم  ... جانب پروردگارت به تو نازل شده است به مردم برسان           

 کـه   شاءن نزول آیـه مـذکور ایـن بـود         . من نازل نموده و وحى خداوند متعال کوتاهى نکرده ام           

بارها جبرئیل به سویم فرود آمده و از جانب خداوند به مـن دسـتور داده کـه در میـان مـردم و                  
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براى سیاه و سفید بگویم و اعالم کنم که على بن ابى طالب برادر من جانشین من و امام بعد از                     

بخوبى مى دانم که منافقین با زبان چیزى مى گویند کـه در دل ندارنـد و فکـر مـى                   . من است   

. آزار بسیارى به من رسـاندند     . نند کار بدى نیست ولى خداوند آن را کار بسیار زشتى مى داند            ک

تا جـایى کـه خداونـد       . او گوش است    : به علت توجه زیادى که به آنان داشتم گاهى مى گفتند          

بگـو  . او گـوش اسـت   : عده اى از آنان به پیامبر آزار رسانده و مى گوینـد     : ((این آیه را نازل کرد    

و اگر مى خواستم مى توانستم نامهایى را که شایسته آنان اسـت             )) وش خیرى براى شماست     گ

  .بر آنان بگذارم 

خداوند او را ولى و امام شما نموده و فرمانبردارى از او را بر مهاجرین ، انصار و تابعین ، بیابـانى                       

 مـسلمانى واجـب     و شهرى ، عجم و عرب ، آزاد و بنده ، کوچک و بزرگ ، سفید و سـیاه و هـر                     

کسى که بـا او مخالفـت کنـد، ملعـون و        . سخن و حکم او قابل اجرا و دستور او نافذ است            . کرد

  .کسى که او را تصدیق کند، مورد رحمت قرار مى گیرد

. در قرآن تدبر کرده ، آیه ها و محکمات آن را فهمیده و از متشابهات آن پیـروى نکنیـد                   ! مردم  

ح آن را بیان نمى کند، مگر کسى که اکنون دستش را گرفته و              بخدا سوگند، کسى تفسیر صحی    

کسى که من موالى اویـم ، او نیـز مـوالى     : به شما اعالم مى کنم      . با دستم آن را بلند کرده ام        

  .اوست 

و تـا  . على و فرزندان پاکم ، که از نسل او مى باشند ثقل اصـغر و ثقـل اکبـر مـى باشـد                     ! مردم  

بعد از من کـسى جـز او حـق    .  وارد شوند، از یکدیگر جدا نمى شوندزمانى که بر حوض ، بر من   

  .فرمانروایى بر مؤ منین را ندارد

سـپس او را    . آنگاه بازوى او را گرفته ، او را مقدارى بلند کرده و در سمت راست خـود قـرار داد                   

 و رسول   خدا: چه کسى از خودتان بر شما سزاوارتر است ؟ گفتند         ! اى مردم   : بلند کرده و فرمود   
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بـا  ! خداونـدا . کسى که من به او سزاوارترم على نیز به او سـزاوارتر اسـت             ! توجه کنید : فرمود. او

یارى کنندگان او را یارى نموده و کسانى را کـه           . دوستان او دوست و با دشمنانش دشمن باش         

. و کامل کرد  خداوند دین شما را با والیت و امامت ا        . به او کمک نکنند از یارى خود محروم فرما        

خداوند قبل از اینکه در آیه اى مؤ منین را مورد خطاب قـرار دهـد او را مـورد خطـاب سـاخته                        

خداوند فقط براى او بهشت را گواهى نمـوده و ایـن آیـه دربـاره شـخص      )) هل اتى   ((در  . است  

فقـط  . دودمان پیامبران از نسل خودشان ولى دودمان من از نسل على مى باشد       . دیگرى نیست   

انسانهاى تیره روز با على دشمنى ورزیده و تنها انسانهاى پرهیزکارند کـه در والیـت علـى بـسر                

به پروردگار عصر سـوگند تفـسیر آن در         . درباره على نازل شده است      )) والعصر((سوره  . مى برند 

یعنـى دشـمنان آل     )) ان االنسان لفى خسر؛ تمامى انسانها ورشکسته انـد        ((روز قیامت است که     

و . ((یعنى به والیت آنان ایمـان آوردنـد       )) اال الذین آمنوا؛ مگر کسانى که ایمان آوردند       . ((محمد

تواصـوا بالـصبر؛   ((و در زمـان غیبـت غایـب آنـان     )) عملوا الصالحات ؛ به کارهاى نیک پرداخته        

 خداوند نـور را   . به خدا، رسول و نورى که نازل کرده ایمان آورید         ! مردم  )) سفارش به صبر کنند   

در من ، سپس در على و آنگاه در نسل او تا مهدى ، همان کسى که حق خدا را مى گیرد، فرود      

صـبر و شـکر، در      . قبل از من هم رسوالنى بـوده انـد        . مردم من رسول خدا هستم      . آورده است   

قبل از شما بیشتر پیشینیان گمراه بـوده انـد،          ! مردم  . على و بعد از او، در فرزندانش وجود دارد        

بعـد از   .  راه مستقیم خدا هستم ، راهى که شما مامور به پیروى از هدایت در آن مى باشـید                  من

مـن مطالـب را بـه       . من على و آنگاه فرزندان او امامانى هستند که به حق راهنمایى مـى کننـد               

بعد از من هم علـى راه را بـراى شـما روشـن     . خوبى برایتان گفته و بینشى روشن به شما دادم        

عد از پایان سخنانم دعوت مى کنم شما را براى بیعت بـا او بـا مـن دسـت داده و بـه            ب. مى کند 

من به خدا بیعت کرده و على به من ، من نیز از جانب خدا، براى او از شما                   . والیت او اقرار کنید   
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کسى که پیمان شکنى کند فقط به ضـرر خـود اوسـت و هـر کـس کـه بـه              . ((بیعت مى گیرم    

! مـردم   ))  کند، خداوند به زودى پاداش بزرگى به او عنایت مى فرمایـد            تعهدات الهى خود عمل   

بهمـین جهـت خداونـد بـه مـن          . شما بیش از آن هستید که بتوان یک بیک با شما دسـت داد             

دستور داده که براى فرمانروایى على و امامان بعدش که از من و او مى باشند، بـا زبـان از شـما                       

پس این مطالـب را حاضـرین بـه         . مان من از نسل او مى باشد      پیمان گرفته و اعالم کنم که دود      

و از ابـالغ پیامهـاى پروردگـارت راضـى          . شنیدیم و فرمان بـردیم      : غایبین اطالع داده و بگویید    

هستیم ، با دل ، زبان و دستهایمان این مطالب را پذیرفته ، با آن زندگى کـرده ، مـى میـریم و                  

 عوض نشده ، شک و شبهه اى پیدا نمـى کنـیم ، بـا دل و                  برانگیخته مى شویم ، تغییر نکرده ،      

زبان با خدا، تو، على حسن و حسین و امامانى که ذکر کـردى عهـد و پیمـان سـخت و محکـم              

مـردم در  . بسته ، چیزى غیر از آن نخواسته و این مطالب را به هر کس که ببینیم ، مى رسانیم   

 شنیدیم و اطاعت نمودیم و از ته دل به آن           به روى چشم امر خدا و رسول خدا را        : جواب گفتند 

در میـان آنـان بـود بـه طـرف      ) علیه الـسالم  (در این هنگام و در حالى که على         . ایمان آوردیم   

رسول خدا آمدند تا اینکه ظهر شد، نماز ظهر و عصر را با هم بـه جـاى آورده و پـس از غـروب                         

هر وقت عده اى براى پذیرش این مطلب        . آفتاب ، نماز مغرب و عشا را نیز با هم به جاى آوردند            

تمام ستایشها مخصوص خدایى است که مـا        : به خدمت پیامبر مى آمدند، رسول خدا مى گفت          

شیطان در شـکل پیرمـردى    : روایت کرده است    )) ابو سعید سمان    . ((را برتر از جهانیان گردانید    

تگان با تـو در مـورد آنچـه    چقدر کم هستند پیمان بس: پرهیزگار پیش رسول خدا آمده و گفت  

و شـیطان گمـان باطـل    ((در اینجا بود که خداوند این آیه را نازل فرمود  . درباره على مى گویى     

خود را راستین و حقیقى جلوه داده که در نتیجه بجز گروهى از مؤ منـین دیگـران از او پیـروى      

حمـد دیـروز در مـسجد     م: آنگاه عده اى از منافقین پیمان شکن گـرد آمـده و گفتنـد             .)) کردند
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. چنین گفت ، امروز نیز چنین ، اگر به مدینه باز گردد، حتما براى او بیعت مى گیرد                 )) خیف  ((

در آن شب چهـارده نفـر بـراى         . بنابراین بهتر است قبل از رسیدن محمد به مدینه او را بکشیم             

بـه کمـین    )) ابـواء ((و  )) جحفه  ((در گردنه اى بین     ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (کشتن پیامبر   

با این نقشه که هفت نفر در سمت راست گردنه و هفت تن دیگـر در سـمت چـپ آن                     . نشستند

وقتى شب فرا رسید رسول خدا نماز خوانده ، سوار بر شتر تنـدرو              . نشسته و شتر او را رم بدهند      

 بـه او  خود شده و در جلوى همراهان خود حرکت کرد، هنگامى که از گردنه باال رفـت جبرئیـل   

 همه آنها را نام برد که صـاحب کتـاب نـام تمـامى آنـان را آورده         -محمد فالنى و فالنى     : گفت  

رسول خـدا پـشت سـر خـود را نگـاه کـرد و          .  در گردنه به کمین نشسته تا تو را بکشند         -است  

رسول خـدا   . من هستم   : پاسخ داد )) حذیفه بن یمان    ((پرسید، چه کسى پشت سر من است ؟         

این مطلـب را کتمـان   : فرمود. بله :  پرسید آنچه ما شنیدیم تو هم شنیدى ؟ پاسخ داد    از حذیفه 

آنگاه به آنان نزدیک شده و آنان را با نام خود و پدرانشان صدا زد، همین که صداى رسول                   . کن  

خدا را شنیدند، شتران خود را که داخل گردنه بسته بودند رها کرده پا به فرار گذاشـته و خـود                     

میان جمعیت گم کردند وقتى مردم به رسول خدا رسیدند رسول خدا در پى شتران آنـان                 را در   

کسانى که در کعبـه هـم سـوگند مـى           : وقتى از گردنه فرود آمد، فرمود     . رفته و آنها را پیدا کرد     

شوند که اگر محمد به مرگ الهى از دنیا برود یا کشته شود، نگذارنـد رهبـرى بـه اهـل بیـت او           

آنگاه آنان پـیش  . آن ، این کار زشت از آنان سر مى زند، سخت در اشتباه هستند   برسد و در پى     

در اینجـا بـود   . رسول خدا آمده و سوگند یاد کردند که اصال چنین کارى از آنان سر نزده است              

سوگند یاد مى کنند که نگفته اند، ولى آنان کلمات کفرآمیز گفته و بعد              : ((که این آیه نازل شد    

رویداد عقبـه را عـده اى از        )) کافر شده و در پى چیزى هستند که بدان نرسیده اند          از مسلمانى   

  .اهل سنت نیز در تفسیر و کتابهاى دیگر خود نقل کرده اند



http://www.ensanekamel.ir

  اعمال شب عید غدیر

در شب عید غدیر دوازده رکعت وارد شده ، که مجموع دوازده رکعت ، یک سالم در پایان نمـاز                  

و یـک بـار     )) قـل هـو اهللا      ((و  )) حمد((ته ، در هر رکعتى ده بار        بعد از هر دو رکعت نشس     . دارد

خوانده ، سپس دست    )) قل هو اهللا    ((و  )) حمد((و در رکعت دوازدهم هفت بار       )) آیۀ الکرسى   ((

ال اله اال اهللا وحده ال شریک له ، له الملـک ، و لـه الحمـد            : به قنوت برداشته و ده بار در آن بگو        

ال یموت بیده الخیر و هو على کل شى قدیر آنگـاه رکـوع و سـجده را                  یحیى و یمیت و هو حى       

سبحان من اءحصى کل شى ء علمه ، سبحان مـن ال ینبغـى              : انجام داده و ده بار در سجده بگو       

التسبیح اال له سبحان ذى المن و النعم سبحان ذى الفضل و الطول سبحان ذى العـز و الکـرم ،              

تهى الرحمۀ من کتابک و باالسم االعظم و کلماتـک التامـۀ            اساءلک بمعاقد العز من عرشک و من      

ان تصلى على محمد رسولک و اءهل بیته الطاهرین و ان تفعل بى و حاجـات خـود را بگویـد و                      

  .انک سمیع مجیب : سپس بگوید

دعاى خوبى نیز روایت شده است که مضمون آن گواه درستى آن بوده و با این جمله شروع مى                   

  ...))دعوتنا الى سبیل طاعتک اللهم انک ((شود 

  اعمال روز عید غدیر

از پدران پـاکش ، سـخنرانى طـوالنى و ارزنـده امیرالمـؤ      ) علیه السالم (سید به نقل از امام رضا       

  :در روز عید غدیر را روایت کرده است که آخر آن چنین است ) علیه السالم (منین 

 آسایش قرار داده با برادرانتان نیکى نمـوده ،          بعد از پایان مراسم ، خانواده خود را در وسعت و          ((

گرد هم  . و به خاطر نعمتهایى که خداوند متعال به شما ارزانى داشته از او سپاس گذارى نمایید               

خداونـد  . آیید تا امور شما سامان پذیرفته ، به یکدیگر نیکى کنید تا خداوند الفت شما را بپذیرد   
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بل و بعد آن مگر در چنین روزى را به شما عنایـت مـى               در این روز چند برابر پاداش عیدهاى ق       

  .کند شما هم نعمتهاى الهى را که در اختیار دارید به یکدیگر ببخشید

مهربـانى بـا یکـدیگر رحمـت و     . نیکوکارى در این روز مال را افزایش و عمر را طوالنى مى کنـد    

سـت بـه انـدازه توانـایى بـه          از مالى که خداوند به شما داده ا       . عطوفت خداوندى را برمى انگیزد    

. برادران و خانواده خود بخشیده ، با یکدیگر خوشرو بـوده و در دیـدارهاى خـود مـسرور باشـید            

سپاسگزار نعمتهاى خدا بوده ، توقع کسانى را که از شما انتظار دارند بخـوبى بـرآورده نمـوده و                    

ساوى تقسیم نمایید، که هـر      متناسب با امکانات خود دارایى و توانایى خود را با ضعیفان خود بت            

روزه ایـن روز از روزه      . درهم از جانب خداى عزوجل برابر با دویست هزار درهم و بیـشتر اسـت                

تـا  . هایى است که خداوند آن را سفارش کرده و آن را برابر با پاداشـى بـزرگ قـرار داده اسـت                       

رفتـه ، شـبها مـشغول عبـادت     جایى که اگر بنده اى از ابتداى دنیا تا انتهاى آن روزها را روزه گ          

اگـر کـسى در ایـن روز     . بوده و در روزه خود مخلص باشد باز هم نمى تواند به این پاداش برسد              

ابتدا به یارى برادر خود برخاسته و با میل و رغبت بـا او خـوش رفتـارى کنـد پـاداش کـسى را            

و کسى که مؤ منـى  . خواهد داشت که این روز را روزه گرفته و شبش را به عبادت گذرانده باشد 

 شخصى برخاسـته و     -را در شب آن افطار دهد مانند کسى است که ده فئام را افطار داده باشد                 

 چـه   -صد هزار پیامبر و صدیق و شـهید         : امیرالمؤ منین فئام چیست ؟ حضرت فرمودند      : گفت  

داونـد  رسد به اینکه جمعى از زنان و مردان مؤ من را سرپرستى کند که من ضمانت مى کنم خ                  

و اگر در شب یا روز آن یا بعد از آن ، تا عید سال آینده ،                 . امان از فقر و کفر به او عنایت فرماید        

کـسى کـه بـه بـرادر        .  او با خداست       مرگ او فرا رسد و گناه کبیره اى انجام نداده باشد پاداش             

یـا بـاقى دارد    خود قرض داده و آنان را یارى کند من ضامن هستم کـه اگـر خداونـد او را در دن                    

هنگام دیـدار بـه     .  گرفته و اگر از دنیا برود در آخرت عمل او را جبران نماید               قرض او را باز پس      
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این مطلـب را حاضـرین بـه        . یکدیگر سالم کرده ، دست داده و نعمت این روز را تبریک بگویید            

ان بـه افـراد ضـعیف       باید افراد بى نیاز به یارى نیازمندان شـتافته و تـوانگر           . غایبین اطالع دهند  

  .))این مطالب را به من دستور داده بود) صلى اهللا علیه و آله و سلم (رسول خدا . کمک کنند

آنگاه به جاى نماز جمعه ، نماز عید خوانده و همراه با فرزندان و پیروان خود روانـه منـزل امـام                      

ارك دیـده شـده     گردیده و در ضیافتى که در منزل آن حضرت تد         ) علیه السالم   (حسن مجتبى   

بود شرکت نمودند و تمامى آنها از فقیـر و غنـى بـا تحفـه اى بـراى خـانواده خـود از خانـه آن                

  .حضرت خارج شدند

   فضیلت عید غدیر

در روز قیامت چهار روز با شتاب به خـدا          : روایت شده است که فرمود    ) علیه السالم   (از امام رضا    

ایـن چهـار روز کـدام اسـت ؟          : پرسیدند. سدمى رسند همانگونه که عروس به حجله خود مى ر         

روز قربان ، روز فطر، روز جمعه و روز غدیر که روزى اسـت کـه ابـراهیم خلیـل                    : حضرت فرمود 

و نیـز   . در آن از آتش رهایى یافت و بجهت سپاسگزارى ، آن روز را روزه گرفـت                 ) علیه السالم   (

را بـه عنـوان   ) علیـه الـسالم   (علـى  ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم   (روزى است که در آن پیامبر       

علـى  . جانشین خود معرفى و فضیلتهاى او را بیان نمود و خداوند بدین وسیله دین را کامل کرد 

  .بخاطر شکرگزارى این روز را روزه گرفته است ) علیه السالم (

د این روز روز کمال ، روز ناراحتى شیطان و روزى است که اعمال شیعه و دوسـتداران آل محمـ           

و ایـن همـان اسـت کـه         . پذیرفته شده و خداوند عمل منافقین آنان را باطل و نابود مى گرداند            

  .))آن اعمال را باطل و نابود نمودیم : ((خداوند در آن آیه مى فرماید

. روزى است که جبرئیل دستور مى دهد، کرسى کرامت خدا را روبروى بیت المعمور قرار دهیـد                

صلى اهللا علیه و آلـه و       (شتگان تمام آسمانها گرد او جمع شده ، محمد          آنگاه باالى آن رفته و فر     
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) علـیهم الـسالم   (را ستایش کرده و براى شیعیان و دوسـتدار امیرالمـؤ منـین و امامـان                 ) سلم  

  . مى خواهند آمرزش 

روزى است که خداوند در آن به نویسندگان بزرگوار اعمال دستور مى دهد، بخـاطر بزرگداشـت                 

 بمدت سه روز هیچ یـک از خطاهـاى دوسـتداران    - درود خدا بر آنان باد -ى و ائمه    محمد و عل  

  .اهل بیت و شیعیان آنان را ننویسند

روزى . روزى است که خداوند آن را مخصوص محمد، آل او و خویـشان نـسبى او نمـوده اسـت           

سـعت قـرار   است که هر کس در آن خدا را پرستش نموده و خانواده ، خـود و بـرادرانش را در و   

  ...دهد، خداوند مال او را افزایش داده و او را از آتش رها مى کند

روز تبسم نمودن در چهره مؤ منین است و کسى که در روز غـدیر بـه روى بـرادر خـود تبـسم                        

نماید، خداوند در روز قیامت با دیده رحمت به او نگریسته ، هزار حاجت او را بـرآورده نمـوده و                     

 بزرگ و درخشان و سفید براى او در بهشت ساخته و چهره او را زیبا مـى                  کاخى از مرواریدهاى  

  .نماید

این ، روز آراستن است ، کسى که براى روز غدیر خود را بیاراید، خداوند تمام گناهان کوچک و                   

بزرگ او را بخشیده ، و فرشتگانى را ماءمور مى کند از این روز تا سال آینـده در چنـین روزى ،                 

هاى نیک نوشته و مقام او را باال ببرند و اگر از دنیا برود با شهادت از دنیا رفته و اگـر  براى او کار 

و کسى که به مؤ منى غذا بدهد، ماننـد کـسى اسـت    . زنده بماند با سعادت زندگانى خواهد کرد     

که به تمام پیامبران و صدیقین غذا داده است و کسى که مؤ منى را دیدار کند خداونـد هفتـاد                     

ارد قبر او نموده ، قبر او را وسعت داده و هر روز هفتاد هزار فرشته از قبر او دیـدار کـرده و       نور و 

  .به او مژده بهشت مى دهند

  روز غدیر بود که خداوند والیت را بر اهل آسمانهاى هفتگانه عرضه نمود و اهل آسمان هفتم
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پـس از آن اهـل   . آراست )) ش عر((خداوند نیز آن آسمان را با . پیش از دیگران آن را پذیرفتند     

پـس از آن  . و بهمین جهت آن آسمان با بیت المعمور مزین شـد  . آسمان چهارم آن را پذیرفتند    

آنگاه آن را بـر زمـین هـا         . اهل آسمان دنیا آن را پذیرفتند و این آسمان با ستارگان آراسته شد            

سـپس  . زینـت داد )) کعبه ((آن را پذیرفت که خداوند آن را با )) مکه ((عرضه کرد قبل از همه  

آراسـته  ) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم          )) (محمد((آن را پذیرفت که با برگزیده خدا        )) مدینه  ((

  .مزین شد)) امیرالمؤ منین ((آن را پذیرفت که با )) کوفه ((آنگاه . شد

د از آن را بر کوه ها عرضه داشت ، اولین کوههایى که آن را پذیرفتنـد سـه کـوه بودنـد کـه بعـ            

پـس  . پذیرش تبدیل به کوه عقیق ، فیروزه و یاقوت گردیده و تبدیل به بهترین جواهرات شدند               

و کوههایى که بـه آن  . از آن کوههاى دیگر آن را پذیرفتند که تبدیل به معدن طال و نقره شدند     

  .اقرار نکردند به حال خود باقى ماندند

ى که آن را قبول کردند، تبدیل بـه آب گـوارایى        و نیز والیت در این روز بر آبها عرضه شد، آبهای          

گیاهـانى  . همچنین بر گیاهان عرضه شـد   . شده و قسمتى از آنها که نپذیرفتند شور و تلخ شدند          

که آن را پذیرفتند تبدیل به گیاهانى شیرین و مطبـوع شـدند و اقـسامى کـه نپذیرفتنـد، تلـخ                    

  .گردیدند

، دسـته اى کـه پذیرفتنـد، تبـدیل بـه پرنـدگان              سپس آن را در این روز بر پرندگان عرضه کرد         

مـؤ منـین کـه      . آوازخوان و خوش صدا شده و گروهى که نپذیرفتند کند زبـان و الل گردیدنـد               

سـجده  )) آدم  ((ایمان و والیت امیرالمؤ منین را پذیرفتند مانند فرشـتگانى هـستند کـه بـراى                 

. بول نکردنـد ماننـد شـیطان هـستند    و کسانى که والیت امیرالمؤ منین را در روز غدیر ق  . کردند

تمـامى پیـامبرانى کـه      . در این روز نازل شد    ...)) امروز دینتان را بخوبى کامل نمودم       : ((این آیه   

و هنگـامى کـه بـراى    . خداوند فرستاده است روز بعثت خود را باندازه روز غدیر ارج مـى نهادنـد     
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ز معین مى کردند، ارزش ایـن روز را        امت خود جانشین و خلیفه اى براى بعد از خود، در این رو            

  .درك مى نمودند

همچنین روایت شده   )) هر عمل در این روز برابر با عمل در هشتاد ماه است             : ((نیز روایت شده    

  .))عمل در آن کفاره شصت سال مى باشد: ((

  والیت مطلقه

شـتگان عرضـه    والیتى که به همه مخلوقات از قبیل جمادات ، گیاهان ، حیوانـات ، انـسان و فر                 

  .شد، والیت مطلقى است که در رسول خدا، امیرالمؤ منین و یازده جانشین آنهاست 

و نبوت مطلق   . این والیت ، باطن نبوت مطلق مى باشد       : ((یکى از محققین در این باره مى گوید       

عبارت است از، آگاهى مخصوص پیامبر از استعداد همه موجـودات و ماهیـت و طبیعـت آنهـا و                

. حقى که آن موجود با زبان استعداد خود فطرتا آن را مـى خواهـد              . ق هر کدام به آنها    اعطاى ح 

آدم حقیقـى  ((، ))انسان بزرگ ((، ))قطب االقطاب ((، ))خلیفه اعظم ((که صاحب چنین مقامى     

  .تعبیر مى شود)) روح اعظم ((و )) عقل اول ((، ))قلم باالتر((نامیده شده و از آن به )) 

من . اولین چیزى که خدا آفرید نور من بود    ((در این روایت    ) اهللا علیه و آله و سلم       صلى  (پیامبر  

تمـام  . به والیت مطلق اشاره دارد   )) پیامبر بودم ، در حالى که آدم هنوز در مرحله آب و گل بود             

درجات و مقام پیامبران ، اولیا و اوصیا به همین والیت برگشته و این والیـت از فنـاى بنـده در                       

در ایـن  ) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم     (پیامبر . و بقاى او بوسیله حق سرچشمه مى گیرد   حق  

خداونـد دو  ((و .)) من و علـى از یـک نـور هـستیم     : ((روایت نیز به همین والیت اشاره مى کند     

. هزار سال پیش از اینکه آفریده هاى خود را بیافریند روح من و على بن ابى طالب را خلق کـرد               

علیـه  (امیرالمؤ منـین    .)) ا هر پیامبرى بصورت پنهانى فرستاد ولى با من بصورت آشکار          على را ب  

من ولـى بـودم ؛ در حـالى کـه           : ((نیز در این دو روایت به همین مطلب اشاره مى کند          ) السالم  
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من چهره خدا هستم ، مـن پهلـوى خـدا           ((و  .)) هنوز در مرحله آب و گل بسر مى برد        )) آدم  ((

تا آخر کالم آن    ... من لوح محفوظ هستم     . خدا هستم ، من قلم اعلى هستم        هستم ، من دست     

  .))در خطبه بیان و جاهاى دیگر) علیه السالم (حضرت 

سـیماى انـسانى بزرگتـرین     : ((در این روایت نیز همین اسـت        ) علیه السالم   (منظور امام صادق    

ته و آینـه تمـام نمـاى        کتابى است که آن را با دسـت خـود نوشـ           . حجت خدا بر خلق مى باشد     

پلى است که بین بهشت و آتش کـشیده         . موجودات و نسخه مختصرى از لوح محفوظ مى باشد        

. آنها آغازگر و پایان دهنده آن هستند      . این والیت در پیامبر و جانشین او مى باشد        )) شده است   

  .داده اندو بخاطر اهمیت زیاد آن است که براى بزرگداشت آن این همه ثواب براى آن قرار 

. روز غدیر در آسمان مـشهورتر از زمـین اسـت            : ((روایت شده است    ) علیه السالم   (از امام رضا    

خداوند عزوجل در فردوس اعلى کاخى دارد که یک خشت آن از طال و خشت دیگر آن از نقـره                    

 خـاك . و صد هزار گنبد از یاقوت سرخ و صد هزار چادر از یاقوت سبز در آن وجـود دارد                  . است  

نهرى از مـى ، نهـرى از آب ، نهـرى از             : چهار نهر در آن جریان دارد     . آن از مشک و عنبر است       

بـر روى آن پرنـدگانى   . در اطراف آن درختانى از تمام میوه ها وجود دارد    . شیر و نهرى از عسل      

  .با بدن مرواریدى و بالهاى یاقوتى وجود دارد که با آوازهاى مختلف نغمه سرایى مى کنند

ى روز غدیر فرا رسید همه اهل آسمان به این کاخ وارد شده خدا را تسبیح و تقدیس نمـوده         وقت

پرندگان یاد شده به پـرواز در آمـده ، خـود را در آن               . و هر خدایى به جز او را تکذیب مى کنند         

وقتى فرشـتگان جمـع شـدند، ایـن     . آب انداخته و خود را میان این مشک و عنبرها مى غلتانند   

پرواز مى کنند که در نتیجه آب و مـشک و عنبـرى کـه بـه آنـان چـسبیده اسـت بـر                  پرندگان  

 به یکدیگر هدیـه     - درود خدا بر او باد       -آنان در چنین روزى از نثار فاطمه        . فرشتگان مى ریزند  

در پایان روز به آنان ندا مى کننـد؛ بـه جایگـاه هـاى خـود برگردیـد کـه بـه خـاطر                        . مى دهند 
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تـا چنـین روزى در سـال    ) علیه السالم (و على ) هللا علیه و آله و سلم صلى ا (بزرگداشت محمد   

  .آینده از هر لغزش و خطایى ایمن شدید

  سایر اعمال روز غدیر

  )علیه السالم (زیارت حضرت امیر ) 1(

سپس براى سپاسـگزارى از خداونـد       . دو رکعت نماز که بهتر است نزدیک ظهر خوانده شود         ) 2(

و سپس خواندن دعایى کـه در  )) شکرا هللا : (( صد بار در آن مى گویدسجده شکر بجاى آورده و    

شـروع مـى   )) اللم انى اسئلک باءن لـک الحمـد  : ((دعایى که با عبارت     . اقبال روایت شده است     

بعد از دعا سجده کرده و در سجده صد بـار خـدا   . شود که این نماز و دعا مستحب مؤ کد است     

کسى ))) شکرا هللا   : ((و صد بار بگوید   )) الحمد هللا   : ((بار بگوید مثال صد   (را ستایش و شکر کنند      

که این کار را انجام دهد، مانند کسى است که در این روز حضور داشته و در این مورد با رسـول     

بیعت کرده و هم مرتبه کسانى خواهد بود که در مورد والیت          ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (خدا  

صـلى  (و مانند کسى مى باشد که همراه با رسول خـدا            . استگو بوده اند  موالى خود در این روز ر     

و امام حسین   ) علیه السالم   (، امام حسن    )علیه السالم   (و امیرالمؤ منین    ) اهللا علیه و آله و سلم       

و مانند برگزیدگان و بزرگانى مى باشند که در زیر پرچم حضرت            . شهید شده اند  ) علیه السالم   (

  .خیمه او به سر مى برندو در ) عج (قائم 

و ده بار   )) قل هو اهللا احد   ((و یازده بار    )) حمد((کسى که در این دو رکعت یک بار         : روایت شده   

خوانده و این دو رکعت را نیم سـاعت قبـل از اذان ظهـر      )) آیۀ الکرسى   ((و ده بار    )) انا انزلناه   ((

ده و هـر چـه از خـدا بخواهـد و هـر              بخواند عمل او نزد خداى عزوجل برابر با صد هزار عمره بو           

اندازه خواسته او مهم باشد خداوند آن را به او عنایت فرموده و تـوانگرى و عافیـت را نـصیب او                      

شروع مى شود خوانده و     )) ربنا سمعنا ((و کسى که بعد از دو رکعت ، دعایى را که با             . مى نماید 
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، بخدا سوگند، بخدا سـوگند کـه        سپس خواسته هاى دنیا و آخرت خود را بخواهد، بخدا سوگند          

  .خواسته هایش برآورده مى شود

مستحب مؤ کد است که در ابتداى روز غسل کرده ، پاکیزه ترین لباسهاى خود را پوشـیده                  ) 3(

الحمـد هللا الـذى جعلنـى مـن     : عطر استعمال کرده ، و هنگام دست دادن بـا مـؤ منـین بگویـد         

  المتمسکین بوالیۀ امیرالمؤ منین و االئمۀ

اللهم صل على ولیک و : نماز و دعایى نیز در کتاب اقبال روایت شده است که دعا با عبارت             ) 4(

  .اخى نبیک شروع مى شود

اگر به اهمیت روز غدیر و اعمالى که در این روایت آمده معتقد مى باشـى پـس معطـل           ! برادرم  

 بـاش فـضیلتى     چى هستى ؟ خدا را به خاطر عظمت روز غدیر و این فضیلت بـزرگ سپاسـگزار                

والیت امامت را بر خود واجب شمرده و بـا تمـام تـوان      . بس بزرگ که شناختن آن دشوار است        

زیـرا فـضیلت و خیـر در        . در شناخت آن بکوش که شناخت امام سرچشمه تمام خیرات اسـت             

و طبیعـى اسـت کـه بعـد از شـناخت بـراى              . صورتى دوست داشتنى مى شود که شناخته شود       

والیت نیز چنـین اسـت و بـراى بدسـت آوردن آن بایـد قـبال آن را       . ى کندتحصیل آن تالش م  

  .شناخت 

و آنگاه که والیت او را بدست آوردى ، بطور طبیعى لوازم والیـت را انجـام مـى دهـى و پـس از                  

انجام لوازم والیت ، از کارهاى او پیروى نموده و اخالق خود را شبیه بـه او سـاخته ، بـه دنبـال                      

در پـى آن او نیـز تـو را بـه        . ته و براى بدست آوردن رضایت او تالش مى کنـى            هدایتهاى او رف  

و آنگـاه بـه مقـام بـاالیى رسـیده و در       . دوستى خود برگزیده و تو را به خود نزدیک مـى سـازد            

علیه السالم  (قرار مى گیرى زیرا خداوند به على        ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (همسایگى پیامبر   

  که شیعیانش همسایه و گرداگرد او بوده و بر منبرهایى از نور جاى داشتهوعده داده است ) 
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  .و ما باید براى رسیدن به این امر تالش کنیم .  باشند

کرم و شجاعت ، زهد و ترس ، امید و توکل ، رضا و تسلیم و معرفت و توحید او را بنگر، دربـاره             

خاوت و ایثار، انجـام کارهـاى سـخت ،      علم و عبادت ، گریه و شکست ناپذیرى او در راه خدا، س            

صبر او بر ناگوارى ها و اینکه چگونه مکارم اخالق و صفات پسندیده را در خود جمع کرده است              

مـثال رقـت قلـب در    . بیندیش صفاتى که مشکل است حد کمال آنها در یک انـسان پیـدا شـود     

 طـور توانـایى بـا روزه و         و همین . بیشتر اوقات با جهاد با کفار و کشتن اشخاص سازگارى ندارد          

و او همه این صفات را در       . گرسنگى زیاد، و نیز تواضع با ابهت ، عظمت و احترام سازگار نیست              

  .حد کمال دارا مى باشد

بارى بحکم عقل واجب است کسى که این مطالب را باور دارد تمام اعمال را که در این روز وارد                    

ن اعمال برده و از فضل خـدا و کـرم اولیـاى او در ایـن     شده انجام داده ، بهره کامل از خیرات ای 

اعمالى از قبیل غسل و پوشیدن بهترین لباسها، استعمال عطـر، دیـدار از مـؤ                . روز محروم نماند  

منین ، لبخند زدن به آنان ، نیکى و بخشش و افطارى دادن به آنان در شـب بعـد از روز غـدیر،          

 دادن ، میهمانى دادن ، روزه گرفتن ، اظهار شادى ،   در وسعت قرار دادن خود و خانواده ، صدقه        

 بخصوص هنگام دست دادن با برادران ایمانى و بخـصوص آن            -ستایش خدا و سپاسگزارى از او       

 تبریک گفتن به برادران ایمانى ، دست دادن به آنان ، بـرآوردن              -گونه که در روایت آمده است       

 همانگونـه کـه   -) علیـه الـسالم   (ت آن حـضرت  نیازهاى آنان بدون آنکه درخواست کنند، زیـار   

 صدقه دادن و غذا دادن به مؤ منین ، بخصوص افطارى دادن به آنان و بیش از شبهاى                   -گفتیم  

  .دیگر به عبادت و شب زنده دارى پرداختن 

  داستانى از دوستدار امیرالمؤ منین

  المؤ منین داشت شبى از اولنقل کرده اند که یکى از بازرگانان شهر ما که عالقه زیادى به امیر
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  . شب تا اذان صبح ، ایستاده و خطاب به امیرالمؤ منین این شعر را تکرار کرد

  جز تو نیابند در اعضاى من     گر بشکافند سراپاى من 

علیـه  (در سالهایى که در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم او بـه زیـارت قبـر امیرالمـؤ منـین                     

ا مانده و از امیرالمؤ منین درخواست کرد که او را از کنار خـود               آمده و چند روز در آنج     ) السالم  

بنابراین با امیرالمؤ منـین خـداحافظى کـرده و بـا            . ولى مجبور شد نجف را ترك کند      . دور نکند 

: سید خادم به من گفـت       . خادم سیدى در کجاوه نشسته و راه مسجد سهله را در پیش گرفتند            

او را بـه نجـف انتقـال داده         . ید، وقتى پیاده شد از دنیـا رفـت          مرا پیاده کن  : بین راه به ما گفت      

. غسل دادند، کفن کردند، بدنش را دور ضریح گردانده و در کنار امیرالمؤ منین بخـاك سـپردند                

  .گواراى او و خوشا به حالش 

  به پایان بردن این روز

مى باشد به پایـان     ) سالم  علیهم ال (این روز را باید با مراجعه به نگهبان آن روز که از معصومین              

او را به حق این والیـت       . برده و با تمام توان به تضرع ، گریه و زارى و جلب رحمت آنان بپردازد               

بزرگ قسم بدهد که اعمال ناقص او را کامل نموده و براى قبول و پرورش این اعمـال از جانـب                     

ى و نزدیکى به امیرالمؤ منین      براى او، شناخت ، محبت ، پیرو      . خداوند، به درگاه او واسطه شوند     

را از خداوند خواسته و بخواهند که پاداش او را همین مطلب قرار داده و او را به شیعیان نزدیک                    

 ملحـق  - که درود و سالم خداوند براى همیشه بر او و آنان بـاد          -و دوستان قدیمى آن حضرت      

  .نماید

  روز بیست و چهارم ، روز مباهله

  .وزهاى شریف این ماه ، روز بیست و چهارم مى باشدیکى از اوقات مهم و ر

  در چنین روزى آماده مباهله با مسیحیان شده و) صلى اهللا علیه و آله و سلم ( رسول خدا 
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حوادثى اتفاق افتاد که موجب خوارى آنان شده و مجبور شدند به جزیه دادن همراه با ذلت تـن      

  .در دهند

ز نازل کرده و به رسول خود دستور داد تا به همراه علـى ،               خداى متعال آیه مباهله را در این رو       

 سروران تمامى   - و فرزندانش ، حسن و حسین        - سرور بانوان جهانیان     -امیرالمؤ منین ، فاطمه     

و بدین ترتیب با خار نمودن مسیحیان ، اسـالم را عـزت    .  با کفار مباهله نمایند    -جوانان بهشتى   

صـلى اهللا علیـه   ( پیامبر  را نفس ) علیه السالم (یه شریفه على و از طرفى دیگر در این آ  . بخشید

  .معرفى نمود که این امر خود دلیلى بر حقانیت شیعه است ) و آله و سلم 

  رویداد مباهله

مکه را فتح کرد و عرب تحت فرمان او در آمـد     ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (هنگامى که پیامبر    

 خود به مناطق مختلـف جهـان فرسـتاده و مـردم را بـه اسـالم          نمایندگان را نامه هایى از سوى     

حبیـب بـن    ((،  ))هدیر بن عبـداهللا     ((،  ))عبداهللا بن ابى امیه     ((،  ))عقبه بن غزوان    . ((دعوت کرد 

اعـزام شـده تـا    )) نجران ((بودند که به ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (نمایندگان پیامبر   )) سنان  

عوت نمایند، و به آنـان پیـشنهاد کننـد یـا اسـالم را پذیرفتـه و بـا        مسیحیان آنجا را به اسالم د  

مسلمانان برادر شوند، یا در صـورت نپـذیرفتن اسـالم جزیـه پرداختـه و در صـورت رد هـر دو                       

  .پیشنهاد آماده جنگ باشند

بیاییـد از   ! اى اهـل کتـاب      : بگـو : ((آمده بـود  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (در نامه رسول اکرم     

حقى که ما و شما آن را قبول داریم پیروى کنیم ، که به جز خـداى یکتـا هـیچ کـس را            سخن  

اگر . نپرستیده ، چیزى را شریک او قرار نداده ، و برخى را به جاى خدا به خدایى تعظیم نکنیم                    

  .))آنها از حق روى گرداندند، بگویید شما گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوندیم 

  عده . در معبد بزرگ خود گرد آمدند) صلى اهللا علیه و آله و سلم (م پیامبر پس از رسیدن پیا
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و خویشان و همسایگان آنهـا از قبایـل         )) انمار((،  ))حمیر((،  ))عک  ((،  ))مذحج  ((دیگرى نیز از    

 که همگى بجهت سرنوشت مشترك خود و شرایطى که براى آنان بوجود آمـده بـود                 -)) سباء((

  .ان پیوستند به آن-خشمگین بودند 

) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (اسقف بزرگ آنان که انسان موحدى بود، عالوه بر مسیح به پیامبر             

وقتى دید مى خواهند بـه مدینـه رفتـه و بـا        . نیز ایمان داشت ولى این مطلب را پنهان مى کرد         

ز داده و به تاءمـل و       به مشاجره برخیزند، آنان را پند و اندر       ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (پیامبر  

بنى حـارث بـن   (( که در آن زمان سرپرست قبیله        -)) کرز بن سبره حارثى     . ((تاءنى دعوت کرد  

 از سـخنان او     -و فرمانده نظامى آنان و از اشـراف و بزرگـان آنـان محـسوب مـى شـد                    )) کعب  

آنـان نیـز    که  )) عاقب  ((و  )) سید((خشمگین شده و به مقابله با او برخاست ولى اسقف بزرگ ،             

و باین ترتیب گفتگوى آنان به طـول کـشید      . از بزرگان قوم خود بودند، به مقابله با او برخاستند         

با آنچه پیامبران گذشته در   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (تا جایى که براى تطبیق صفات پیامبر        

در . رسـت اسـت     را آورده و دیدند سخنان اسقف بزرگ د       )) جامعه  ((مورد او گفته بودند، کتاب      

مضطرب شـده و تـصمیم گرفتنـد بـراى مـشاهده صـفات              )) عاقب  ((و  )) سید((این جا بود که     

  .و تطبیق بشارتهاى پیامبران گذشته با او به مدینه بروند) صلى اهللا علیه و آله و سلم (پیامبر 

فـر از   بهمراه چهارده نفر از بزرگـان و علمـاى مـسیحى نجـران و هفتـاد ن                )) عاقب  ((و  )) سید((

بـه  ) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم          (براى دیدن پیامبر    )) بنى حارث بن کعب     ((اشراف و بزرگان    

آنان داراى چهره هاى زیبا و بـدنى متناسـب بودنـد و هنگـامى کـه         . طرف مدینه حرکت کردند   

نزدیک مدینه رسیدند، براى اینکه با همراهان خود به مسلمین و مردم مدینه فخرفروشى کنند،            

د و عاقب سفارش کردند که از مرکبهاى خود پیاده شده ، خود را آرایـش کـرده ، لباسـهاى                     سی

معمولى خود را از تن در آورده ، لباسهاى ابریشمى و بهترین لباسهاى خود را بپوشـند؛ خـود را          
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وقتـى در مـسجد   . خوشبو نموده و با شکلى زیبا و صفى منظم به سوى مدینـه حرکـت نماینـد        

وارد ) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم           (بـر آن حـضرت      ) اهللا علیه و آله و سلم       صلى  (رسول خدا   

مسلمانان خواستند مانع ایـن عمـل   . بطرف مشرق مشغول نماز شدند. شدند، وقت نماز آنان بود 

  .نگذاشت ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (شوند ولى پیامبر 

ان را دعوت به اسالم کرد و نه آنان از پیامبر آن) صلى اهللا علیه و آله و سلم       (تا سه روز نه پیامبر      

سؤ الى کردند، تا بدین ترتیـب آنـان فرصـت کـافى بـراى دیـدن              ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

و تطبیق صفات او با آنچه در کتابهاى خـود دربـاره پیـامبر    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم    (پیامبر  

صلى اهللا علیـه و  (پس از سه روز پیامبر . داشته باشنددیده بودند،  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

تمـام نـشانیهایى کـه در کتابهـاى         ! اباالقاسـم   : گفتند. آنان را به اسالم دعوت نمود     ) آله و سلم    

گفته شده ، در تو یافتیم مگر یک عالمت که          ) علیه السالم   (آسمانى درباره پیامبر بعد از عیسى       

در : چـه نـشانه اى ؟ گفتنـد   : فرمود) هللا علیه و آله و سلم       صلى ا (حضرت  . بزرگ ترین آنهاست    

انجیل آمده است که او مسیح را تصدیق کرده و به او ایمان دارد ولى تو به او ناسزا گفته و او را                        

: فرمـود ) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم          (پیامبر  . دروغگو مى دانى و مى پندارى او بنده خداست          

و به او ایمان دارم و گواهى مى دهم او پیامبرى است کـه از جانـب                 من او را تصدیق کرده      . خیر

 فرستاده شده و بنده اى است که سود و زیان و مرگ و زندگى و بـرانگیختن او بـه     پروردگارش  

آیا بندگان خدا مى توانند کارهایى را که او انجام مى داده            : آنان گفتند . دست خودش نمى باشد   

ن توانایى فوق العاده او را داشتند؟ آیـا او مردگـان را زنـده و کورهـا را           انجام دهند؟ و آیا پیامبرا    

بینا نکرده و پیسیها را شفا نداده است ؟ آیا مکنونات قلبى و آنچه در خانه هایشان ذخیره کرده                   

بودند را به آنان نمى گفت ؟ آیا کسى جز خدا یـا پـسر خـدا تـوان چنـین کارهـایى را دارد؟ و                          

  .خیلى غلو کردند)  السالم علیه(درباره مسیح 
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مردگـان را  . برادرم ، عیسى همانگونه که گفتید، بود   : فرمود) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (پیامبر  

زنده ، کور و پیس را شفا داده و آنچه را که در ذهن قوم خود بود و نیز چیزهایى را که در خانه                        

او بنـده   . اینها با اذن خداى عزوجل بود     ولى تمام   : هایشان ذخیره کرده بودند به آنان مى گفت         

او داراى گوشت ، خـون ،  . خدا بود و این مطلب براى او ننگ نیست و او نیز از آن ابایى نداشت                 

غذا مى خورد، تشنه مـى شـد و سـفره           . مو، استخوان ، عصب ، و آمیخته اى از اعضاى بدن بود           

  .نندى نداردپروردگارش یگانه حقى بود که هیچ مثل و ما. مى گستراند

  .کسى را به ما نشان بده که بدون پدر بوجود آمده باشد: گفتند

آفرینش آدم از او شگفت انگیزتر است ، او بدون پدر و مادر بوجـود آمـد، و هـیچ کـارى                    : فرمود

و هر وقت خدا بخواهد چیـزى را بـه وجـود            . براى خدا سخت تر یا آسانتر از کار دیگرى نیست           

: و ایـن آیـه را بـراى آنـان خوانـد         . وید بوجود بیا، او نیز به وجود مى آید        آورد، فقط به آن مى گ     

بـه  : خلقت عیسى نزد خدا مانند خلقت آدم است که آن را از خاك آفرید آنگـاه بـه او فرمـود                    ((

  .))وجود بیا، او نیز به وجود آمد

مـى کنـیم    سخنان تو ما را قانع نکرده و به آنچـه تـو مـى خـواهى اقـرار ن                  : سید و عاقب گفتند   

و بـاین ترتیـب حـق بـه زودى        . بنابراین مباهله کرده و لعنت خدا را بر دروغگو قرار مى دهـیم              

) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (در این جا بود که خداوند آیه مباهله را بر پیامبر            . آشکار مى گردد  

: جادله نمایـد، بگـو  با تو م) عیسى (اگر بعد از اینکه آگاه شدى ، کسى در مورد او   : ((نازل فرمود 

بیایید هر کدام از ما و شما خودمان و زنان و فرزندانمان را گرد آورده ، مباهله نموده و دروغگـو                  

: سـپس فرمـود   . پیامبر نیز این آیه را بـراى آنـان خوانـد          .)) را گرفتار لعنت و عذاب خدا نماییم        

باشید، به خواسته شـما عمـل   خداوند به من دستور داده که اگر بخواهید و بر گفته خود استوار           

آنگاه . فردا با تو مباهله مى کنیم تا حقیقت روشن شود         : آنان گفتند . کرده و با شما مباهله کنم       
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  .برخاستند) صلى اهللا علیه و آله و سلم (با همراهان خود از پیش پیامبر 

اهلـه کـار را   مب: رسیدند یکى از آنها به دیگـرى گفـت         )) حره  ((هنگامى که به منزلگاه خود در       

آیـا بـا   . بنابراین قبل از هر چیز بنگرید با چه کسانى براى مباهلـه مـى آیـد             . یکسره خواهد کرد  

تمام پیروان خود، یا با اصحاب باسوادش ، یا افراد متواضع ، بى چیز و برگزیدگان دینى خود که         

 کـسى ماننـد     تعدادشان اندك است ؟ اگر عده زیاد و قدرتمندان را به همراه خـود آورد چنـین                

و اگـر بـا عـده کمـى از پیـروان            . پادشاهان قصد فخر فروشى دارد و شما برنده مباهله هـستید          

 مبادا با آنان مباهلـه      - کسانى که پیامبر با آنان به مباهله مى آیند           -فروتن و برگزیده خود آمد      

مـن  . گرفتـار آییـد   هنگام مباهله حتما اینها را در نظر داشته باشید تا مبادا به عذاب خدا               . کنید

  .آنچه را باید بگویم ، گفتم ، دیگر خود دانید

دستور داد زیر دو درخت را جـارو کـرده و فـرداى آن              ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (رسول خدا   

هنگامى که سـید و عاقـب ایـن    . روز امر فرمود پارچه سیاه و نازکى را روى آن درختها انداختند        

صبغۀ المحسن ، عبدالمنعم ، سـاره و مـریم   : ود که عبارت بودند از   منظره را دیدند با فرزندان خ     

بـا بهتـرین شـکل و شـمایل ، بـراى مباهلـه از       )) بنى حارث ((و نیز مسیحیان نجران و سواران     

  .جایگاه خود بیرون آمدند

اهل مدینه یعنى مهاجرین ، انصار و دیگران نیز هر کدام با نشانها و پرچمهاى خود بـا شـکل و                     

) صلى اهللا علیه و آله و سـلم  (رسول خدا .  نیکو، به آنجا آمدند تا نظاره گر حوادث باشند   شمایل

آنگاه بیرون آمده ، دسـت علـى        . صبحگاهان ، در اطاق خود درنگ نمود تا مدتى از روز گذشت             

پـشت سـر او   ) علیهـا الـسالم   (را گرفته و در حالى که حسن و حـسین در جلـوى او و فاطمـه           

در اینجا نیـز  . د، به طرف آنان آمده ، در میان دو درخت و زیر آن پارچه ایستاد       حرکت مى کردن  

 پـشت سـر او      - درود خدا بر آنان      -دست على در دست او، حسن و حسین در جلو او و فاطمه              
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آنگاه به دنبال سید و عاقب فرستاد و آنان را به مباهله اى که خواسـته بودنـد، فـرا            . قرار داشت   

  .خواند

صلى اهللا علیـه و     (با چه کسى با ما مباهله مى کنى ؟ حضرت           ! اباالقاسم  : ز آمده و گفتند   آنان نی 

با بهترین مردم روى زمین و گرامى ترین آنان نزد خداى عزوجل ، با اینـان                : فرمود) آله و سلم    

 -و فاطمه ، حسن و حسین که درود خدا بـر آنـان بـاد اشـاره کـرد                    ) علیه السالم   ( و به على     -

براى مباهله با ما نه بزرگان را آورده و نه جمعیت زیاد، و نه افراد زیبـایى را کـه بـه تـو                         : دگفتن

بـا اینـان مـى      . و کسى را جز این جوان و این زن و دو تا بچه بـا تـو نمـى بینـیم                      . ایمان دارند 

 بله ، به کسى که مرا به حق برانگیخت سـوگند، دسـتور دارم             : خواهى با ما مباهله کنى ؟ فرمود      

در اینجا بود که از ترس رنگـشان زرد شـده و بـه نـزد یـاران خـود        . با اینان با شما مباهله کنم       

  .برگشتند

وقتى همراهان آنان ، قیافه رنگ پریده آنان را دیدند، پرسیدند چه اتفاقى افتـاده اسـت ؟ آنـان                    

ان بـود؛ بـه   جوان برگزیده و دانشمندى در میان آن      . چیزى نیست   : خود را کنترل کرده و گفتند     

. این کار را انجام ندهید، صفات او را که در جامعـه بـود بـه یـاد آوریـد             ! واى بر شما  : آنان گفت   

مدت زیادى از تبدیل شدن برادرانتـان       . بخدا سوگند شما به خوبى مى دانید که او راستگوست           

  .ف شدندسخنان این جوان بر آنان اثر گذاشت و از مباهله منصر. به خوك و میمون نمى گذرد

داشـت و آنـان او را بـا ایـن        )) منذر بن علقمـه     ((اسقف برادر دانشمندى به نام      : راوى مى گوید  

وقتى دید کار به اینجا رسیده و آنان در مورد کارى که مى خواستند انجام               . عنوان مى شناختند  

ن دو تنهـا    مـرا بـا ایـ     : را گرفته و گفـت      )) عاقب  ((و  )) سید((دهند، به تردید افتاده اند، دست       

پیشقراول قبیله که در پى آب و علف جلوتر حرکت مـى            : آنگاه رو به آنان کرده و گفت        . گذارید

من از روى خیرخواهى مى گویم به خودتـان کمـک           . کند، هیچگاه به قوم خود دروغ نمى گوید       



http://www.ensanekamel.ir

ن و بگـو، کـه تـو امـی    : گفتنـد . کنید و خود را نجات دهید و اال خود و دیگران را نابود مى کنید    

به خوبى مى دانید که هیچ قومى با پیامبر مباهله ننموده ، مگر اینکه نـابود                : گفت  . درستکارى  

، همان کسى است که پیامبران مـژده آمـدن او   )صلى اهللا علیه و آله و سلم   (محمد  . شده است   

ریـد  بنگ: چه چیزى ؟ گفت : پرسیدند. مطلب دیگرى نیز هست که باید از آن ترسید. را داده اند  

که نزدیک است ستاره ثریا بر زمین فرو آید، درختان سر خم کرده و پرنـدگان در مقابـل شـما                     

صورت بر زمین گذاشته و بالهاى خود را بر روى زمین پهن نموده و شکم آنها خالى شده اسـت                    

به لـرزش کوههـا و دودى کـه         . و نشانه هاى دیگر نزدیک شدن عذاب را در روى زمین ببینید           . 

صلى اهللا علیه (به محمد   .  و ابرهاى پراکنده در وسط تابستان و گرماى شدید بنگرید          پخش شده 

 را بلند کرده و با چهار نفر از اهل بیتش که با او بوده و منتظر پاسـخ                    که دستش   ) و آله و سلم     

و بدانید که اگر دهان گشوده و کلمه اى براى مباهله بگویید نمى توانیـد از  . شما هستند بنگرید  

با شنیدن ایـن    . ابودى خود جلوگیرى کرده و هیچگاه نزد خانواده و اموال خود باز نمى گردیم               ن

صـلى اهللا علیـه و      (و یقین کردند که پیامبر      . سخنان در فکر فرو رفته و دیدند درست مى گوید         

 اینجا بود که متزلزل شده و فهمیدند که  . واقعا از جانب خداوند فرستاده شده است        ) آله و سلم    

  .در صورت مباهله ، حتما گرفتار عذاب خواهند شد

اگر تسلیم او شـوید هـم اکنـون و          : وقتى منذر دید که آنان واقعا احساس خطر کرده اند، گفت            

و اگر این عزت و شرافت خود را در میان قومتان مى خواهیـد، بـه              . هم در آینده سالم مى مانید     

از نجران به اینجا آمدید؛ بـه محمـد پیـشنهاد           ولى این شما بودید که      . شما حسادت نمى ورزم     

محمد نیز بـه سـرعت بـه درخواسـت شـما            . مباهله داده و آن را تنها راه تشخیص حق دانستید         

. و پیامبران هنگامى که اراده کـارى کننـد تـا انجـام آن از پـاى نمـى نـشینند         . پاسخ مثبت داد  

باهله خـوددارى کنیـد و بـا شـتاب بـا      بهتر است از ترس عالمتهایى که مى بینید از م      ! برادرانم  
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ما اکنون در شرایطى به سر مى بریم کـه قـوم            . محمد مصالحه نموده و او را از خود راضى کنید         

  .یونس اندکى پیش از نزول عذاب در آن بسر مى بردند

از او بخـواه کـه      . بنمایندگى از جانب ما نزد محمد رفته و ببـین از مـا چـه مـى خواهـد                  : گفتند

در ایـن کـار     . ن افراد به او یعنى پسر عمویش بنمایندگى از او بـا مـا مـصالحه کنـد                 نزدیک تری 

  .تاءخیر نکن تا هر چه زودتر از نتیجه کار آگاه شویم 

! سـالم بـر تـو، رسـول خـدا         : رفته و گفت    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (بطرف پیامبر   )) منذر((

گیخته وجود نداشته و شما و عیسى هر دو         گواهى مى دهم که خدایى ، جز خدایى که تو را بران           

صلى اهللا علیه   (و بدین ترتیب اسالم آورده و به پیامبر         . بنده خداى عزوجل و فرستاده او هستید      

نیز ) صلى اهللا علیه و آله و سلم     (رسول خدا   . گفت که براى چه کارى آمده است        ) و آله و سلم     

پدر و مادرم   : عرض کرد ) علیه السالم   (على  . ستادرا فر ) علیه السالم   (براى مصالحه با آنان على      

راى تـو راى مـن   : بر چه چیزى با آنان مصالحه نمـایم ؟ حـضرت فرمودنـد   ! فداى تو رسول خدا   

  .است هر طور که مى خواهى مصالحه کن 

بطرف آن دو رفتـه و سـالیانه هـزار لبـاس و هـزار دینـار بعنـوان                   ) علیه السالم   (امیرالمؤ منین   

. ى آنان تعیین کرد که قسمتى از آن را در محرم و قسمت دیگرى را در رجب بدهنـد             مالیات برا 

) صلى اهللا علیه و آله و سـلم         (آنگاه آن دو را در حالى که سرافکنده و شرمسار بودند نزد پیامبر              

آنـان نیـز مالیـات و سـرافکندگى را     . برده و او را از مالیاتى که بـر آنـان بـسته بـود آگـاه نمـود           

این را از شما قبـول مـى کـنم ولـى            : فرمود) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (رسول خدا   . دپذیرفتن

بدانید که اگر با من در زیر آن عبا مباهله مى کردیـد، خداونـد در بیابـان شـما را دچـار آتـش                         

سوزانى مى نمود که دامنه آن در کمتر از یک چشم بهم زدن به پشت سریهاى شـما رسـیده و                   

  . زد مى همه را آتش 



http://www.ensanekamel.ir

با اهل بیتش بـاز گـشته و بـه مـسجد رفـت ،               ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (هنگامى که پیامبر    

وقتـى  : خداى عزوجل به تو سالم رسانیده و به تو مى فرمایـد  ! محمد: جبرئیل نازل شد و گفت      

بنده من موسى ، با دشمن خود، قارون مباهلـه نمـود، قـارون ، خـانواده ، دارایـى و یـارانش در          

بعزت و جاللم سوگند یاد مى نمایم که اگر تو با افراد خـانواده ات کـه در زیـر          . مین فرو رفتند  ز

آن عبا بودند، مباهله مى کردى ، همه زمینیان و آفریدگان نابود مـى شـدند، آسـمان ریـز ریـز           

  .شده کوهها سنگریزه شده و زمین هیچگاه آرام نمى گرفت ، مگر اینکه آن را بخواهد

 برخاسته ، دستهایش را بلنـد   بر به سجده افتاده و صورتش را بر زمین گذاشت سپس    آنگاه پیام 

. کرد، بگونه اى که سفیدى زیر بغلش آشکار شد، و سه بار گفت ، نعمت دهنده را سپاسـگزارم                    

بخـاطر سپاسـگزارى بـه درگـاه     : پرسیدند، چرا سجده نموده و خوشحال شـدید؟ پاسـخ فرمـود          

آنگاه آنچه را جبرئیـل گفتـه بـود،         . مت را به اهل بیت من ارزانى داشت         خداوند و اینکه این کرا    

  .براى آنان نقل کرد

بـا  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (رسول خدا   : شگفتا که بسیارى از بزرگان علماى سنى گفته اند        

د خداوند نیز این آیه را بر او نـازل کـر  . على ، فاطمه ، حسن و حسین علیهم السالم مباهله کرد        

بیایید فرزندان ما و شما، زنان ما و شما و نفـسهاى مـا و شـما را گـرد آورده و آنگـاه مباهلـه                          ((

) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم   (با در نظر گرفتن این آیه و کسانى که به همراه پیامبر     .)) نماییم  

صـلى  (امبر  را در این آیه نفس پیـ      ) علیه السالم   (مباهله نمودند، مى فهمیم خداوند متعال على        

ولى با این وجود دیگران را بر على مقدم مى نماید که بـه            . دانسته است   ) اهللا علیه و آله و سلم       

  .ستمى بزرگ و کارى بسیار نابخردانه است ! خدا سوگند

خـود  )) صـحیح   ((او در کتـاب     . اسـت   )) مـسلم   ((از کسانى که به این مطلب تصریح کرده اند          

، ))ثعلبـى   ((و نیـز    . ا على ، فاطمه ، حسن و حسین مباهله نمـود          روایت کرده است که پیامبر ب     
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، ))شـعبى  ((، ))حسن بـصرى  ((، ))عبداهللا بن عباس  ((،  ))ابن مردویه   ((،  ))کلبى  ((،  ))مقاتل  ((

  .و دیگران نیز آن را روایت کرده اند)) زمخشرى ((، ))سدى ((

صلى اهللا علیه و آله و سـلم        (ل خدا   رسو: ((زمخشرى در زیل این روایت ، از عایشه نقل مى کند          

در حالى که عباى مویین سیاهى بتن داشت ، حسن پیش او آمده ، او را با آن عبا پوشش داد                     ) 

و : آنگـاه فرمـود   . و سپس به ترتیب حسین ، فاطمه ، على پیش او آمده آنان را در عبا وارد کرد                 

زمخـشرى  )) ا را کامال پاك نمایـد     خداوند مى خواهد پلیدى را از شما اهل بیت دور کرده و شم            

اگر کسى بپرسد که پیامبر براى این مباهله کـرد کـه روشـن شـود دروغگـو       : ((سپس مى گوید  

کیست ؛ او یا دشمنانش و این مطلب فقط به او و دشمنانش مربوط است ، پـس همـراه آوردن                     

ینـان بـه خـود و       همراه نمودن زن و فرزنـد اطم      : زن و فرزند براى چه بود؟ در پاسخ باید گفت           

زیرا اگر اطمینان و یقین او نبود عزیزان و پاره          . یقین به راستگویى خود را بیشتر نشان مى دهد        

و دلیلى قویتر از این براى اثبات فضیلت اصحاب کـسا        ... هاى جگرش را در این میدان نمى آورد       

 علیه و آله و سـلم       صلى اهللا (و عالوه این دلیل بر صحت نبوت پیامبر         . علیهم السالم وجود ندارد   

  .))مى باشد) 

این روز از دو    . مراقب باید احترام این روز را درك و جایگاه مهم آن را در اسالم و ایمان بشناسد                

اول ثبوت نبـوت و دوم ثبـوت والیـت        : جهت شریف است که هر دو جهت نظیر یکدیگر هستند         

و از همـین جاسـت کـه یکـى از           . که با اولى بناى اسالم و با دومى بناى ایمان استوار مى شـود             

صـلى  ( پیامبر  علماى اهل سنت با تاءمل در آیه مباهله و اینکه خداوند در این آیه على را نفس               

خوانده و او را با پیامبر یکى دانسته است مذهب حق را تـشخیص داده و  ) اهللا علیه و آله و سلم  

  .شیعه مى گردد

   روز، روز ثبوت اسالم و ایمان است به شرف وبنابراین انسان منصف باید بجهت اینکه این
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این کرامت را مانند کرامت ایمان به خـدا، رسـول ، حجتهـا، نـشانه هـا،      . کرامت آن معتقد شود  

. کتابها و تمامى رسوالن آن دانسته و باالتر، این روز را برابر تمام نعمتهاى دنیـا و آخـرت بدانـد                    

را براى هـدایت او ایجـاد و بـا عـزت اسـالم او را       بیندیشد که چگونه خداوند این اسباب         سپس  

و اینکـه اگـر خداونـد بـا         . عزیز گردانیده ، و بدین طریق او را مورد لطف خود قـرار داده اسـت                 

دالیل عقلى او را به اسالم دعوت مى کرد ولى چنین وقایعى دالیل عقلى را تاءییـد نمـى کـرد،                

ته و او را از دین و ایمان خارج کنـد؛ و او را              ممکن بود دشمن او را به شک و شبهه گرفتار ساخ          

و نیز اگر ایـن حادثـه کـه کفـار را بـا پـذیرش                . به کفر و عذاب همیشگى و جاویدان مبتال کند        

مالیات و خوارى ، خوار نمود، بوقوع نمى پیوست آنان عزت و توانایى خود را حفـظ کـرده و بـا                      

 جز در سختى افتادن مسلمانان نبـود و         که نتیجه آن چیزى   . اسالم و مسلمین درگیر مى شدند     

ولـى  . حتى شاید عده اى ضعیف النفس بر اثر این سختى ها و مشکالت از دین خارج مى شدند          

خداوند با این حادثه و آشکار ساختن شرف و کرامت دوستان خـود تمـامى ایـن سـختى هـا و                      

 کـه کـسى تـوان    این نعمت آنقدر بـزرگ اسـت  . خطرات بزرگ را تبدیل به آسایش دائمى نمود     

  .اندازه گیرى و سپاسگزارى آن را ندارد

و در  . با توجه به این مطالب الزم است بمقدار ارزش این نعمت در سپاسگزارى آن تـالش نمـود                 

صورتى که نتوان آنچنان کـه حـق آن اسـت شـکر آن را بجـاى آورد، بایـد بانـدازه تـوان بـراى              

  . کرد سپاسگزارى آن تالش 

ب است نعمت وجود این بزرگواران را درك کرده و بـا تمـام تـوان بـه                  همچنین بحکم عقل واج   

ستایش و ثناى آنان مشغول شده و بر آنان درود فرستیم و اینگونه حساب کنیم که اگر حادثـه                   

اى براى کسى اتفاق مى افتاد که نتیجه آن هالکت و عذاب جاوید بود یا جنگى پیش مى آمـد                    

رفت ولى بزرگى با واسـطه گـرى عـده اى از کـارگزاران              که جان و ناموسش در خطر قرار مى گ        
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خود از این مطلب آگاه شده و او را از این شرایط نکبت بار نجات مى داد، و او را عزیز گردانیـده              

و در آسایش قرار مى داد، چگونه و با چه زبانى از این بزرگوار و واسطه هاى او تشکر مى کـرد؟                      

ارگزاران او مى دید؟ و آیـا بعـد از ایـن نعمـت مخالفـت بـا                  و چگونه خود را در گرو منت او و ک         

و اکنون چگونه به خـود      ! دستورات او و اطاعت از دشمن او را در حضور او کارى زشت نمى دید              

کـسى کـه آفریننـده و بوجـود     .  مخالفت نمایـد  اجازه مى دهد که با پروردگار و مالک وجودش        

و آیـا واسـطه درگـاه       . یار دارد از جانب او مى باشـد       آورنده اوست و تمام نعمتهایى را که در اخت        

  !خداوند، علت وجود تو و سایر نعمتهایى که در اختیار دارى ، نمى باشد

و در یک کالم ، اگر انسان در رفتار خود بر طبق عقل خود عمـل نمایـد، عقـل بـه کـوچکترین             

هر کارى دست بزند کـه      و تنها در صورتى مى تواند به        . مخالفتى با پروردگارش راضى نمى شود     

  .عقل خود را کنار گذاشته باشد

اگر درباره مقام ، موقعیت و شرف این روزها از این جهت که نعمت مباهله در آن تحقق                 ! برادرم  

یافته و با مباهله ، دالیل نبوت و والیت آشکار گردیده است ، تاءمل نمـوده و دربـاره آنچـه کـه              

دیشه نمایى ، این روز را بزرگ یافته ، با تمـام تـوان بـراى                درباره نعمت نبوت و والیت گفتیم ان      

اداى حق آن تالش خواهى کرد؛ انجام عباداتى که در این روز وارد شده براى تو راحت و آسـان                    

شده ، با اشتیاق آن اعمال را انجام بده و فقط به خاطر سپاسگزارى از نعمت دهنده بـزرگ ، آن             

ین حال خود را از کسانى خواهى دانست که در انجـام اعمـال              اعمال را انجام خواهى داد و در ع       

و بدین ترتیب فریب اعمال خود را نخـورده و از کرامـت           . این روز کوتاهى کرده یا ناتوان هستند      

  .پروردگار بهره مند مى گردى 

  اعمال روز مباهله

  ، از ))بال اق((در این روز، در ) قدس سره (از اعمال این روز مى توان به اعمالى که سید 
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روایـت کـرده اسـت و زیـارت در آن     )) محمد بن على قمى ((از  )) محمد بن على بن ابى قرة       ((

بنابر صحیح ترین روایات مباهله روز بیست و چهـارم مـى باشـد و مـى            : اشاره نمود او مى گوید    

ه گوید کسى که بخواهد این اعمال را انجام بدهد بایـد ایـن روز را بـه خـاطر شـکر گـزارى روز                       

گرفته ، تمیزترین لباسهاى خود را پوشیده ، عطر استعمال کند؛ غـسل کـرده ، در منـزل خـود      

آرامش و وقار داشته ، بعد از غسل و پوشیدن لباسـها از منـزل خـارج شـده ، بـه مـزار یکـى از             

اولیاى خدا یا مکان خلوت یا کوه بلندى رفته و کارهایى را که مردم هنگام رفـتن بـه سـر مـزار         

وقتى به آنجا رسید جایى که مى خواهد در آنجا حـق            .  خدا، انجام مى دهند، انجام بدهد      اولیاى

را ادا نموده و با شفاعت آنان خواسته خود را از خداوند بخواهد بایـد مـدتى صـلوات فرسـتاده ،                      

: مـثال هفتـاد بـار بگویـد     (آنگاه نماز خوانده و بعد از نماز هفتاد بار از خداونـد آمـرزش بخواهـد                 

آنگاه برخاسته دستهایش را بلند کـرده ، بـین زمـین و آسـمان را نگریـسته و                   ))) ستغفر اهللا   ا((

 در اینجا، سید، دعایى که مشتمل بر ستایش خدا بجهت معرفى مفصل والیت با آیه                -: ... بگوید

هنگـام خوانـدن هـر دعـا بایـد دو      :  و بعد از نقل آن دعا مى گویـد   -مباهله است را آورده است      

ماز خوانده و تا نیم روز یا تا اذان ظهر و بنـابر عقیـده بعـضى تـا زردى آفتـاب در آنجـا                    رکعت ن 

  .بماند

مـى  ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم     (یکى از دعاهاى روز مباهله دعاى رسول خدا         : سید مى گوید  

 ))حسین بـن خالـد    ((از  )) سلیمان دیلمى   ((از  )) شیخ محمد بن ابى قرة      ((باشد که ما آن را از       

امـام بـاقر   : مـى فرماینـد  ) علیه السالم   (امام صادق   . نقل کرده ایم    ) علیه السالم   (از امام صادق    

و . اگر بگویم اسم اعظم خداوند در این دعا مى باشـد، راسـت گفتـه ام         : فرمودند) علیه السالم   (

 آن تالش   اگر مردم مى دانستند این دعا چه اثرى در اجابت دعا دارد با تمام توان براى آموختن                

و ایـن همـان     . من نیز براى برآورده شدن حاجتم آن را خوانده و به نتیجه مى رسم               . مى کردند 
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بیایید فرزندان ما و شما، زنان مـا و         : بگو: ((دعاى مباهله است که این آیه در شاءن آن نازل شد          

علیه الـسالم   (رئیل  این دعا را جب   ...)). شما، نفسهاى ما و شما را گرد آورده آنگاه مباهله نموده و           

با وصى ، دو نـوه و دختـرت بـا           : آورده و گفت    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (براى رسول خدا    ) 

روایـت شـده اسـت کـه        ) علیه السالم   (و نیز از امام صادق      . آنها مباهله کن و این دعا را بخوان         

داست از هر چیـزى     در دعا کردن خیلى تالش کنید زیرا گنجینه هاى علمى که نزد خ            : ((فرمود

 مانند کم -دعا را واسطه خود قرار داده و آن را از کسانى که شایستگى آن را ندارند                 . برتر است   

اللهم انى اسئلک مـن     : ((این دعا با این عبارت شروع مى شود       .  پنهان دارید  -خردان و منافقین    

  ...)).بهائک بابهاها

معادن علم خداى متعال هستند همانگونه کـه در  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم    (اهل بیت پیامبر    

بهتـرین نامهـاى    ((؛  ))اسـماء اهللا الحـسنى      ((و نیز آنان    . زیارت جامعه به آن تصریح شده است        

بنابراین بعید نیـست کـه مـراد از ابهـى           . مى باشند چنانچه روایات نیز همان را مى گوید        )) خدا

زیباترین و ظریفترین زیبایى خـدا، بزرگتـرین        ((؛  ...بهاء اهللا و اجل جالل اهللا و اجمل جمال اهللا           

براى نزدیک نمودن ایـن معـانى بـه ذهـن     . نیز آنان باشند...)) جالل خدا و زیباترین زیبایى خدا   

 بعد از دستور حـضرت        دالیل عقلى و نقلى وجود دارد که اینجا جاى ذکر آن نیست ، بخصوص               

  .به پنهان نمودن این مطلب ) علیه السالم (

) علیـه الـسالم     (مچنین از دعاهاى این روز مى توان دعاى گرانقدرى را که به امیرالمؤ منـین                ه

زیـرا در آن دعـا،      . متن این دعا بهترین گواه بر درستى این نسبت اسـت            . منسوب است نام برد   

اشارات فراوانى به معناى نامهاى خداوند و آثار آن شده که این کار از کسى جز آنان یـا کـسانى            

  . از آنان آموخته باشند، بر نمى آیدکه
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  اعطاى انگشترى به فقیر در حال رکوع

) علیه السالم   (این روز از جهت دیگرى نیز ممتاز بوده و کرامت دارد، در این روز امیرالمؤ منین                 

خداوند نیز او را در کتاب خود، بـه عنـوان ولـى       . انگشترى خود را در حال رکوع به فقیر بخشید        

هـر  ! اى کسانى که ایمان آورده ایـد      : ((فى نموده و صفات نیکى را براى او برشمرد        مؤ منین معر  

کس از شما از دین باز گردد، بزودى خداوند گروهى را که آنان را دوست داشته و آنان نیـز او را         

دوست دارند، نسبت به مؤ منین سرافکنده و فروتن و نسبت بـه کفـار سـرافراز و مقتدرنـد، بـه                      

ایـن اسـت   . آنان در راه دین جهاد کرده و از سرزنش کسى باکى ندارند  . مى انگیزد یارى دین بر    

خداوند داراى رحمت گـسترده و بـى نهایـت بـوده و از              . فضل خدا بهر که خواهد، عطا مى کند       

ولى امر شما تنها خـدا، رسـول و مـؤ منـانى        . احوال کسانى که استحقاق آن را دارند آگاه است          

  .))اشته و در حال رکوع به فقیران زکات مى دهندهستند که نماز بپا د

هنگامى که مسلمانان در جنگ خیبر فرار کردنـد، پیـامبر       : یکى از اهل سنت روایت کرده است        

فردا پرچم را بـه دسـت مـردى خـواهم داد کـه خـدا و                 : ((فرمود) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

ت دارند، تاخت و تاز فراوانـى در جنـگ          رسولش را دوست داشته ، خدا و رسولش نیز او را دوس           

آنگـاه  . داشته و هیچگاه فرار نمى کند و تا زمانى که خداوند او را پیروز نکنـد، بـاز نمـى گـردد                     

  .))پرچم را به على داد

: به درگاه خداونـد عرضـه داشـت    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم       (پیامبر  : ((نیز روایت کرده است     

در پـى آن مـوالى مـا علـى     .  را بفرست تا این پرنده را با او بخورم  خدایا محبوبترین آفریدگانت  

  .))مشغول خوردن آن شدند) صلى اهللا علیه و آله و سلم (آمده و با پیامبر ) علیه السالم (

آیاتى را که ذکر کردیم ، آیاتى است که در این روزها نـازل شـده و در آن بـه فـضایل امیرالمـؤ        

این آیات از محکمات قرآن بوده و بـراى همگـان قابـل     .  شده است    تصریح) علیه السالم   (منین  
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ولى آیـاتى کـه در ایـن    . فهم است که اهل سنت نیز در تفسیر این آیات آن را تصدیق کرده اند            

مورد در قرآن هست و فقط خواص آن را مى فهمند چندین برابر این آیات بـوده و نزدیـک بـه                      

مى توان به روایاتى که شیعه از اهل بیـت رسـالت کـه    براى شناخت این آیات   . ثلث قرآن است    

مراجعه ) ره  (شریکان قرآن هستند و نیز کتابهاى دانشمندان شیعه مانند کتاب فضل بن شاذان              

  .نمود

انسان باید این روز را هم مانند سایر روزهاى شـریف بـه پایـان برسـاند و عـالوه بـر توسـل بـه                          

هله شرکت داشتند نیز توسل جسته و به حق بزرگ آنـان         نگهبانان روز باید به کسانى که در مبا       

اعتراف و نعمت وجود، هدایت ، نیکى ، احسان و فضل بـزرگ آنـان را سپاسـگزارى کـرده و بـا                       

بهترین زبان و گریه و زارى از آنان بخواهد که منت خود را بر او تمام کرده و نعمتهـاى خـود را             

تا کارهاى او با پذیرش ، رضـایت و نزدیکـى           . ایدبا واسطه شدن در درگاه خداى متعال کامل نم        

 درود  -به خدا و قرار دادن او در گروه دوستان خدا و شیعیان مقـرب و دوسـتان قـدیمى آنـان                      

  . پایان پذیرد-خدا بر آنان باد 

شما بـه مـا آموختیـد کـه بزرگـواران         ! سروران من   : ((مراقب مى تواند در مناجات با آنان بگوید       

و اکنون شما جانشینان خـدا در       . بخشندگان ، بخشش خود را کامل مى نمایند       نعمتهاى خود و    

پس نعمتها و بخشـشهاى خـود را بـر مـا            . میان آفریدگانش و مظهر کرم و رحمت او مى باشید         

ولى باز هم شما فرمودید که خداونـد        . کامل نمایید؛ گرچه عدل شما ما را شایسته آن نمى داند          

و اکنون مظهر این    . ت در کسى باشد آن را به او عنایت مى فرماید          قبل از این که شایستگى نعم     

  .اخالق چه کسى غیر از شماست ؟ به دیدار شما آمده و امیدوار به احسان و فضل شما هستیم

  گرچه . ما را از فضل خود محروم ننموده ، از در خود نرانده ، و از بخشش خود ناامید نکنید 

  ىـا دیدارکنندگان و امیدوارانـازگار نبوده و مـر و آثار امید ساعمال و دلهاى ما با ادب دیدا
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عـده اى   : مـى گوینـد   .  دروغین هستیم که فقـط ظـاهر دیدارکننـدگان و امیـدواران را داریـم                

اسنادى دروغین و جعلى ساخته و براى گرفتن کمـک بـه عـده اى از بزرگـواران دنیـا مراجعـه                      

ولى با این وجود کمک کـرده       . اختگى بودن آن شدند   آنان پس از دیدن اسناد متوجه س      . نمودند

بزرگـوارى شـما    . خداوند به وسیله شما بزرگوارى را به آنان عنایـت فرمـود           . و آنان را رد نکردند    

پس بیایید و بخاطر بزرگـوارى  . سرچشمه بزرگوارى آنان بوده و با کرم آنان قابل مقایسه نیست         

ر اعمال و کارهاى ما ادعاى دوستى شما را تـصدیق           اگ. خود، ما را از بخشش خود محروم نکنید       

نکرده و صفات دوستداران خود را در ما نمى یابید، بخاطر دشمنى دشـمنانتان بـا مـا، مـا را در                    

سایه رحمت خود قرار دهید زیرا از دیرباز بخاطر والیت شما مورد دشمنى آنـان قـرار گرفتـه و                    

  .م بجهت انتساب به شما مورد آزار قرار گرفته ای

 نمـودن مـن از    اگر شیطان در کمینم نشسته و تمام توان خود را بـراى مـاءیوس             ! سروران من   

عنایات شما صرف نماید، با کمک گرفتن از خداوند در مقابل او ایستاده ، با راهنماییهاى شما او               

 کـه   زیرا شما واسطه میان مردم و خداوند بـوده و کـسى           . را رد کرده و از شما ناامید نمى شوم          

  .و من نیز جز شما کسى را ندارم . بخواهد به خدا برسد، باید از هدایتهاى شما استفاده نماید

و شمایید راه بزرگ ، صراط مستقیم ، شهیدان سراى فنا، شفیعان سراى بقا، رحمـت رسـیده و                   

کسى که بسوى شما بیاید نجات یافته و کـسى کـه رو بـه شـما نیـاورد                   . شفاعت پذیرفته شده    

کسانى که والیت شما را داشته باشند رستگار شده و کسى که با شما دشمنى               . مى شوند هالك  

کسى که به هدایتهاى شما عمل نماید خوشبخت شده و کسى که به شما              . کند، نابود مى گردد   

  .و کسى که با شما پیوند داشته باشد راهنمایى مى شود. پناه آورد، ایمن مى گردد
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دوست داشته و شیرینى این دوسـتى را در قلـب و نـور آن را در                 بکورى چشم شیطان ، شما را       

والیت شما با گوشت ، اسـتخوان ، مغـز، مـو، پوسـت ، و                . عقل ، روح و جانم احساس مى کنم         

  :اعصاب و تمام وجود من آمیخته شده و مى گویم 

  جز تو نیابند در اعضاى من     گر بشکافند سراپاى من 

شما را در قلبم افزون نموده ، مرا شیعه نزدیک شما و از دوسـتان           از خداوند انتظار دارم دوستى      

  .))در بهترین جاهاى بهشت و در نشستگاه صدق ، و نزد خود جاى دهد. قدیمى شما بگرداند

وقتى ما مقام سروران خود را در نزد خدا فهمیده و نعمت وجود و لطف فراوان آنان را نسبت به                    

مالى که در این روز و هر روز دیگر انجام مى دهیم از برکـات               خود دریافتیم ، یقین مى کنیم اع      

وجود، نورهاى هدایت و دعاهاى پذیرفته شده آنان بـوده و تمـام اشـکاالت و نقـصهایى کـه در                     

بنـابراین  . اعمال ما به چشم مى خورد ناشى از کوتاهى ما در بهره مندى از عنایات آنـان اسـت                    

و پیش از آن انجام داده ایم را تسلیم آنان نموده و از خداوند            باید تمام عبادتى را که در این روز         

بخواهیم به آنان اجازه شفاعت ، اصالح مفاسد و برطرف نمودن نقصهاى عبادات مـا را داده ، آن            

  .عبادتها را تبدیل به اعمال نیک و قابل پذیرش نموده و به خداوند عرضه نمایند

  بیست و پنجم ماه

هل ((اسم گرانقدر براى موالیان ائمه دین است ، خداوند در این روز سوره              این روز نیز یکى از مو     

را در حق آنان فرو فرستاده و از صدقه آنان تشکر کرد؛ هدیه آنان را پذیرفته ، در کتـاب                    )) اتى  

  .خود شرح حال آنان را داده و آنان را مورد مدح و ثنا قرار داد

 چنـین آغـاز مـى گـردد کـه      -ان و معتبر آمده اسـت   همانگونه که در روایات فراو     -این رویداد   

از آنـان عیـادت   ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم  (پیامبر . بیمار مى شوند) علیهما السالم   (حسنین  

بهتر است  ! اباالحسن  : به امیرالمؤ منین مى گوید    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (پیامبر  . مى کنند 
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. در صورت بر آورده نشدن حاجت وفاى به نذر الزم نیست            زیرا  . براى شفاى فرزندانت نذر کنى      

اگر فرزندانم از این بیمارى شفا پیدا کننـد بخـاطر تـشکر از خـداى                : گفت  ) علیه السالم   (على  

. و فضه کنیـز آنـان نیـز چنـین گفتنـد           ) علیها السالم   (فاطمه  . عزوجل سه روز، روزه مى گیرم       

)) شمعون خیبرى   ((نزد  ) علیه السالم   (نداشتند، على   چون چیزى   . وقتى فرزندان او شفا یافتند    

نـزد  ) علیـه الـسالم     ( در بعضى از روایـات آمـده کـه علـى             -. رفته و سه صاع جو قرض گرفت        

که به پشم رشتن و بافتن اشتغال داشت ، رفتـه و بـه او               )) شمعون  ((همسایه یهودى خود بنام     

صـلى اهللا علیـه و آلـه و    (مه ، دختر محمـد  آیا به اندازه یک سبو، پشم مى دهى که فاط         : گفت  

او نیـز آن    . آنگاه پشم و جو را به او داد       . آرى  : در مقابل سه صاع جو آن را بریسد؟ گفت          ) سلم  

نیز قبول کـرد کـه آن       ) علیه السالم   (فاطمه  . را پیش فاطمه آورده و جریان را براى او نقل کرد          

  -.عمل را انجام دهد

ک صاع جو را آسیاب نموده و با آن پنج عدد نان تهیه کرد؛ هر نفر یک                 ی) علیها السالم   (فاطمه  

گـزارده و بـه   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم    (نماز مغرب را همراه پیامبر      ) علیه السالم   (على  . عدد

اهـل بیـت   ! سـالم بـر شـما   . ناگهان فقیرى آمـده و گفـت   . غذا را جلوى او گذاشتند. منزل آمد 

بـه مـن غـذا دهیـد تـا          . من فقیرى از فقراى شیعه هستم       ) و آله و سلم     صلى اهللا علیه    (محمد  

دسـتور داد غـذا   . صداى او را شنید   ) علیه السالم   (على  . خداوند از غذاهاى بهشتى به شما بدهد      

  .آنها نیز غذا را به او داده و فقط با آب افطار کردند. را به او بدهند

بـا  ) علیه الـسالم  (ر را آرد کرده و نان پخت ، على       یک صاع دیگ  ) علیها السالم   (روز دوم فاطمه    

همـین کـه غـذا را    . نماز مغرب را گزارده و بـه منـزل آمـد          ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (پیامبر  

صـلى اهللا  (اهل بیت محمد ! سالم بر شما: جلوى او نهادند، یتیمى به در خانه آنان آمده و گفت          

شـهید  )) عقبـه   ((پدر و مـادرم در روز       . ن مهاجرین هستم    یتیمى از فرزندا  )! علیه و آله و سلم      
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ایـن  ) علیـه الـسالم   (علـى  . غذایم دهید تا خداوند از غذاهاى بهـشت بـه شـما بدهـد           . شده اند 

آنان نیز اطاعت کرده و فقـط بـا آب افطـار            . سخنان را شنیده و دستور داد تا غذا را به او بدهند           

  .کردند

علیـه  (علـى  . سوم ، سومین صاع جـو را آرد کـرده و نـان پخـت              در روز   ) علیها السالم   (فاطمه  

نماز خوانده به منزل بازگشته و غذا را جلـوى او        ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (با پیامبر   ) السالم  

سـالم بـر شـما، اهـل بیـت محمـد            : در این هنگام اسیرى در خانه آنان آمده و گفت           . گذاشتند

) علیـه الـسالم   (علـى  ! ما را اسیر کرده و بدون غذا نگه مى دارید     )! صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

و در . آنان نیز غذا را به او داده و فقط با آب افطار کردند            . شنیده و دستور داد غذا را به او بدهند        

  .این سه شبانه روز غیر از آب چیزى نخوردند

با دست راست   ) علیه السالم   (ى  در روز چهارم و در حالى که آنان نذر خود را ادا کرده بودند، عل              

را گرفتـه و در حـالى کـه از          ) علیـه الـسالم     (و با دست چپ حسین      ) علیه السالم   (خود حسن   

صلى اهللا علیـه و آلـه و      (شدت گرسنگى مانند جوجه هاى پرندگان مى لرزیدند، نزد رسول خدا            

! اباالحـسن   : ا دیـد، فرمـود    آنان ر ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (هنگامى که پیامبر    . رفتند) سلم  

وقتـى  . حرکت کردنـد  ) علیها السالم   (آنگاه با هم بطرف منزل فاطمه       ! چقدر سختى کشیده اید   

را در جایگاه عبادت خود یافتند؛ در حالى کـه از شـدت             ) علیها السالم   (به آنجا رسیدند، فاطمه     

صلى اهللا علیـه    (ر  هنگامى که پیامب  .  چسبیده و چشمانش بگودى نشسته بود        گرسنگى شکمش   

از ) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (پناه بر خدا اهل بیت محمد       : او را دید، فرمود   ) و آله و سلم     

فرود آمد و گفت ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (در پى آن جبرییل بر پیامبر       ! گرسنگى مى میرند  

در این جا جبرئیـل     ! ئیل  چرا؟ جبر : فرمود. خداوند بخاطر اهل بیتت به تو تبریک گوید       ! محمد: 

  هل اتى على االنسان : جارى ساخت ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (این آیات را بر زبان پیامبر 
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  .ال نرید منکم جزاء و ال شکورا... حین من الدهر

در این روز غذایى از آسمان فرود آمد که تـا هفـت روز از آن         ((روایت کرده است که     )) ثعلبى  ((

عده اى از بزرگان اهل سنت نزول این سوره در مورد امیرالمؤ منین و خـانواده او                 .)) مى خوردند 

شیعیان باید براى سپاسگزارى از خداى متعال با تمام تـوان  . را روایت نموده اند) علیهم السالم  (

زیرا خداوند در این روز با این فضایل بـزرگ و نـزول ایـن آیـات                 . در این روز به عبادت بپردازند     

و آنان را بگونه اى به ما معرفى نمود که جاى هـیچ شـک و                . در اهل بیت را گرامى داشت       گرانق

خـداى را   . شبهه اى باقى نمانده و بدین وسیله دین ما را کامل و نعمتهاى خود را بر تمام کـرد                  

  .شکر آنگونه که خود مى پسندد

. کر و سجده هاى آن اسـت        شکرگزارى به درگاه خداوند در این روز و مانند آن با روزه ، نماز ش              

و این مطلب با اندیشه و دانش تحقـق مـى           . ولى مهم ؛ شناختن قدر نعمت است آنگونه که باید         

و از راههاى بزرگ دانستن نعمت عبادت       . و آنگاه که نعمت را شناخت آن را بزرگ مى داند          . یابد

  .کردن است 

  روز بیست و ششم ، بیست و هشتم و بیست و نهم

در هر کدام از روزهاى بیست و ششم ، بیست و هشتم و بیست و نهم یکى                 : ((ت  روایت شده اس  

کـسى کـه ایمـان      .)) نابود شده است    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از دشمنان اهل بیت پیامبر      

کامل به والیت آنان ، که از جانب خدا مى باشد، دارد، باندازه محبت و ارادتى که بـه آنـان دارد                      

  .نانشان مسرور و بخاطر آن سپاسگزار خداوند خواهد بوداز نابودى دشم

  روز آخر ذى حجه

در هـر  . در این روز دو رکعت نماز روایت شده است که اهـل مراقبـت آن را مهـم مـى شـمارند                     

خوانـده و  )) آیـۀ الکرسـى     ((و ده بار    )) قل هو اهللا احد   ((، ده بار  ))فاتحه الکتاب   ((رکعت یک بار    
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اللهم ما علمت فى هذه السنۀ من عمل نهیتنـى عنـه و لـم               :  مى خوانیم    پس از نماز این دعا را     

ترضه و نسیته و لم تنسه ، و دعوتنى الى التوبۀ بعد اجترائى علیک ، اللهم فانى اسـتغفرك منـه                   

فاغفر لى ، و ما علمت من عمل یقربنى الیک فاقبله منى ، و ال تقطع رجایى منک یا کریم ایـن                      

  . بگونه اى دیگر نیز روایت شده است دعا با اندکى اختالف و

زیـرا در روایـات     . سفارش به انجام این عمل در این روز خود گواه خوبى بر صحت روایت اسـت                 

دیگرى نیز داریم که بطور عموم سفارش به جبران اعمال یک روز یا یک ماه در آخـر آن ، مـى                      

بنـابراین بـا توجـه بـه        . مـاییم   و چه بهتر که در پایان سال اعمال یک سـاله را جبـران ن              . نماید

. مناسبت این نماز و دعا با آخر سال ، مى توان بخـوبى صـحت و اعتبـار ایـن روایـت را فهمیـد                    

واى بـر   : کسى که این نماز را گزارده و این دعا را بخواند، شیطان مى گوید             : ((روایت شده است    

  .))او گواهى مى دهداو تمام زحمات یکساله مرا به باد داد و سال گذشته نیز به خیر 

از پروردگار خود و اولیاى او بخاطر این معارف بگونه          ! اى کسى که به خدا و دین او ایمان دارى           

و با خود بیندیش که اگر  . اى تشکر کن که بخاطر هیچ نعمت دنیایى اینطور تشکر نکرده باشى             

 تو وجود داشت ولى     در این سال با حوادثى روبرو مى شدى که احتمال هالکت یا اسارت و قتل              

اگـر ایـن عمـل را    : دوستى مهربان عمل آسان و چند کلمه اى را به تو مى آموخت و مى گفت              

انجام داده و این کلمات را بگویى ، تمام بالهایى را که ممکن است به آنها دچـار شـوى ، از تـو                        

 را برایت فراهم کرده     دور کرده و تمام اموالت را که از بین رفته به تو برگردانده ، بهترین زندگى               

، دارایى و سلطنت و آسایش جاوید و باالتر از اینها، زندگى شیرین و جاویدان به تو خواهد داد،                   

عملى که این دوست به تو پیشنهاد کرد، چه ارزشى داشت و به این دوست چقـدر عالقـه پیـدا               

باندازه کسى کـه بـه تـو        آیا این عمل را بر کیمیا ترجیح نداده ، و آیا این دوست را               . مى کردى   

  کیمیا بدهد، بزرگ نمى دانستى ؟
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با ترازوى عقل خود عمل آسانى را که امامت به تو آموختـه و اثـرش را بـراى تـو گفتـه اسـت ،        

مهمترین کـار کیمیـا ثـروت بخـشیدن و          . بسنج و ببین آیا مى توانى در کیمیا این اثر را بیابى             

و در بیماریها و بالیا که از پول کـارى          . ان انجام داد  آسان نمودن کارهایى است که با پول مى تو        

  .ساخته نیست کیمیا هم ارزش ندارد

این فرصت را غنمیت شمرده و از پروردگار و پیامبر و امامت بمقدار این نعمـت و منـت بـزرگ                     

آنان تو را به راههاى نجات ، رسیدن به کاملترین سـعادتها و بـاالترین درجـات         . سپاسگزارى نما 

ولى آیا کـسى  . و عطا و بخشش ، تشکرى مناسب و شایسته خود مى طلبد           . ایى نموده اند  راهنم

مى تواند سپاسگزار حتى کوچکترین نعمت خداى متعال باشد؛ گر چـه عبـادت جـن و انـس را             

بنابراین همراه با شرمسارى بخاطر ناتوانیها و کوتاهیهاى خود، از هـیچ سـعى و   . انجام داده باشد  

  .ده و بدان تالش و کوشش تو نیز نعمتى از نعمتهاى اوست تالشى دریغ نکر

با وجود این که به اصل این لطفها و بخششهاى بزرگ ایمان داریم ولى با بى اهمیتى و بسادگى                   

این بى اعتنایى از چند چیز سرچشمه مى گیـرد کـه تعـدادى از    . از کنار این اعمال مى گذریم      

  :آنها عبارت است از

 به پاکى عمل از آفات مختلف که باعث مى شـود انـسان بخـاطر ایـن آفتهـا           الف عدم اطمینان  (

  .عمل را انجام ندهد

. ب گاهى بعلت اینکه ممکن است بعد از انجام عمل دچار آفتى شود آن را انجـام نمـى دهـیم     (

همان چیـزى   . آفاتى از قبیل یادآورى و عجب به آن یا انجام گناهانى که عمل را از بین مى برد                 

به سوى کارهاى ایشان رفته و همـه را ماننـد گـردى ، پراکنـده و                 : (( این آیه آمده است      که در 

  .))نابود مى سازیم 

  هر : ((ج گاهى بعلت اینکه ممکن است گناهى انجام داده باشیم که خداوند به ما گفته باشد(
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  .دهیم عمل را انجام نمى )) کارى مى خواهى انجام بده که بعد از این تو را نمى آمرزم 

د گاهى هم بعلت اینکه یک عمل جانشینى دارد که پاداش آن با آن عمل یکـسان یـا بـیش از      (

چـه خـداى بزرگـى کـه بخـاطر          . آن است ، و بجهت فراوانى این عمال آنها را انجام نمى دهیم              

  .فراوانى نعمتهایش ، نعمتهاى او را که اهمیت مى دادند

 از کسانى باشیم که تقدیر ما بد عـاقبتى بـوده ، و بـى              شاید: گاهى نیز ممکن است بگوییم      )    ه(

و بـاین ترتیـب عمـل       . ایمان از دنیا خواهیم رفت و در نتیجه اعمال خیر ما بى ارزش مى گردد              

  .خیر را ترك کنیم 

این احتماالت وجود دارد، و اگر منافع بزرگى در کار باشد، گرچه احتمـال نرسـیدن بـه آن نیـز          

ن براى رسیدن به آن تمام سعى خود را بکار گرفتـه و بگونـه اى بـراى                  وجود داشته باشد، عاقال   

بدست آوردن این منافع احتمالى تالش مى کنند که در مورد منافع اندك قطعـى چنـین نمـى                   

  .کنند

بهمین جهت است که مى بینیم آنان بخاطر نعمتهاى احتمالى و نسیه آخرت به زیباییهاى نقـد                

نعمتهـاى  . خرت محتمل را بر دنیاى مقطوع تـرجیح مـى دهنـد           دنیاى حاضر رغبتى نداشته و آ     

پست دنیایى براى آنان بى ارزش بوده ، آن را پست تر از خـاك دانـسته و سـعادتهاى آخـرت ،                       

آفریـدگار در  .  مـى داننـد      بخصوص نزدیکى و دیدار خدا را با ارزشتر از همه چیزهـاى پـرارزش               

اگر عمرهایى که خداوند براى آنان مقرر کـرده  و . وجود آنان بزرگ و غیر آن کوچک شده است  

است نبود از شوق دیدار خدا و ثوابهاى او روحهاى آنان حتى باندازه یک چشم بهم زدن نیز، در                   

از خداوند بحق دوستان پاکش مى خواهیم ، معرفت آنان را نـصیب             . کالبدشان آرام نمى گرفت     

  .ى از آنان نمایدما نموده و ما را موفق به ادامه راه آنان و پیرو
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  خاتمه

  مراعات اخالص و حفظ عمل از آفات

اگر بنده بتواند اعمال و مراقباتى را که به آن اشاره شد، آنگونـه کـه بایـد انجـام داده و آن را از                         

 ولى حتى عارفان کامل نیز در اینجا ممکن اسـت اشـتباه       -آفات حفظ نماید، که خوشا بحال او        

 و اگـر نتوانـست آن را انجـام بدهـد یـا در رعایـت                 -ید فریب بخـورد     بنابراین مراقب نبا  . نمایند

شرایط آن ناتوان بود، باید اوال براى گناهان خود آمرزش بخواهد و در مرحله بعد بفهمـد کـدام                   

گناه توفیق او را سلب نموده ، تا با توبه و جبران ، آثار آن را از بین برده و همیشه مراقب باشـد                        

همچنـین بایـد بخـاطر گذشـته خـود          .  نشود تا در آینده نیز موفق باشـد        که آن گناه را مرتکب    

اندوهگین بوده و اگر اعمال گذشته او قابل قضا مى باشد قضاى آن را بجا آورده و اگر قابل قـضا        

زیرا عمـل  . نیست با عمل دیگرى غیر قضا آن را جبران نموده و به هر حال خود را زیانکار ببیند         

ده گرچه با انجام عوض آن جبران مى شود ولى مى توانست هم عملـى               خیرى را که از دست دا     

را که از دست داده و هم عملى را که مى خواهد با آن گذشته را جبـران کنـد، هـر دو را انجـام           

مگر اینکه اندوه و افسوس از دست رفته ها باعث محو           . بنابراین بهر حال ضرر کرده است       . بدهد

و گاهى نیز نـور پـشیمانى بـیش از نـور توفیـق              . فیق به وجود آید   آثار بى توفیقى شده و نور تو      

زیرا گذشت خداوند زیاد بوده و گاهى عالوه بر عفو کوتاهیها، آن را تبدیل به سـعى                 . خواهد بود 

و تالش نموده و به عملى که مى خواهد با آن گذشته را جبران کنـد، بـیش از عملـى کـه اگـر                     

  .انجام مى داد، پاداش مى دهد

بى که در ابتدا گفتیم ، فرضى بوده و کسى که براى بدست آوردن اخالص سـعى و تـالش                    مطال

بنابراین بایـد  . مى نماید در بیشتر اوقات یا همیشه مطمئن نمى شود که به نتیجه رسیده است             

تمام توان خود را بکار گرفته و با جدیتى هر چند بیشتر به عمل بپردازد، تا در پرتو اعمال خـود   
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زیـرا مخلـص   . ه بدون یارى خدا و کمک گرفتن از او نمى تواند به اخالص دسـت یابـد             بفهمد ک 

کسى است کـه بـراى بـه دسـت     : ((روایت شده است ) علیه السالم   (همانگونه که از امام صادق      

آوردن چیزى که ارزش علم ، عمل ، عامل و نتیجه عمل همگـى بـدان وابـسته هـستند، جـان                      

و دسترسى به آن کار سختى است که بنده ، جز با            .  را مى دهد   خویش را فدا کرده و خون خود      

  .))توفیق مخصوص خداى متعال نمى تواند به آن دست یابد

و وقتى بنده تمام توان خود را بکار گرفت و فهمیـد کـه نمـى توانـد بـه مـراد خـود برسـد، در                          

و .  او پنـاه ببـرد     اینجاست که ناچار مى شود از ته دل از خداى متعال یارى جسته و به در کـرم                 

 زیرا او کریم بوده و گرامیداشت بندگان ناچـار          -در پى آن رحمت بى انتهاى الهى بر او مى وزد            

آنگاه او را قبـول کـرده ،        . خود را که به درگاه او و براى دریافت رضایت او آمده اند، دوست دارد              

ر پـى پـذیرش و رضـایت او     د زیرا اخالص . از او راضى شده و او را بنده مخلص خود مى گرداند 

  .بوجود آمده و قبل از قبول و رضایت او، اخالص تحقق نمى یابد

بنابراین بنده باید تمام توان و سعى خود را در جهت شناخت آفـات عمـل و خـالص کـردن آن                      

سپس تسلیم خداوند شده و خلوص را از او         . بکار گرفته تا ناتوانى و درماندگى خود را درك کند         

ر صورتى که اینگونه عمل کرده و این مطلب را بخـدا بـسپارد خداونـد بـدون هـیچ                    و د . بخواهد

  .بخل و خیانتى آنچه را به او واگذار کرده براى او انجام مى دهد

الزم به تذکر است ، گاهى شیطان با این عنوان که انسان به شناخت عجـز و اضـطرار رسـیده و                     

ب داده و در عین حال کـه او را از مجاهـدت بـاز               امور خود را تسلیم خدا نموده است ، او را فری          

بـراى  . مى دارد، به او وانمود مى کند که به مقامات عالى عجز، اضطرار و تسلیم رسـیده اسـت                    

رهایى از این فریب ، باید عجز، اضطرار و تسلیم را بخوبى شناخته و با استفاده از علـوم الهـى و                      

نها راه تشخیص شـناخت عجـز خـود از ادعـاى آن و              و ت . مالکها و دالیل قطعى خود را بیازماید      
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معناى آن از ظاهرش این است که هنگام عمل خود را نسبت به همـه چیـز نـاتوان دیـده و در                       

و زمانى که بنده به این شناخت رسید، جز خـدا   . تمام وجود جز قدرت خدا قدرت دیگرى نبیند       

نیروى او تالش نکـرده ، حرکـت نمـى          مضر و نافعى را ندیده و در پى آن جز براى امر خدا و با                

  .کند و آرام نمى نشیند

از لوازم این صفت این است که براى سلطان چاپلوسى نکرده و از کسى جز خدا نمـى ترسـد؛ از         

کسى بخاطر عطاى او تشکر نکرده و او را بخاطر محروم نمودن او سرزنش نمى کند؛ از خداونـد                  

 که خداوند او را محروم کند، خود را سرزنش مـى            بخاطر عطاى او سپاسگزارى نموده و هنگامى      

و اگر بهمراه رسیدن به این مطالب خود را محتاج نعمتهاى خداوند دیده و خود را بى نیـاز       . کند

و اگر با رسیدن به ایـن امـور عنایـت ، قـدرت و بخـشش او را                . از آن نبیند، به اضطرار مى رسد      

  .درك کند، تسلیم و توکل در او شکل مى گیرد

ولى کسى که این صفات را نداشته ، تاءثیر را در اسباب و وسایل ببینـد، و بـراى بدسـت آوردن          

آنها بدون امر خدا، تالش کرده و حتى با دستورات او نیـز مخالفـت مـى کنـد، بـه وعـده هـا و                          

ضمانت هاى خداوند در مورد رزق ، اجابت دعا و این که خداوند تمام امـور متـوکلین را سـامان       

، اطمینان نداشته و هنگام پرداخت مالى که واجب یا مستحب است از فقر مى ترسد،                مى بخشد 

مردم را بخاطر این که چیزى به او نداده اند، سـرزنش کـرده ، و بـراى ثروتمنـدان و سـالطین                       

چاپلوسى مى کند، هنگام کسب و کار از شبهات و حـرام خـوددارى نکـرده ، در بدسـت آوردن                     

 دین که میانه روى در آن را مى خواهد، عمل نمى کنـد، در چنـین                 مال حریص بوده و بر طبق     

شخصى که از سعى و تالش دست برداشته اسـت ، تـسلیم امـور بـه خداونـد وجـود نداشـته و                        

و اگر ادعاى تسلیم هم داشته باشد، این ادعا بیش از پیش توفیق را از               . موفقیتى نخواهد داشت    

  .او سلب مى نماید
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رسیم که عاقل باید تمام توان خود را، بخصوص براى رسیدن به اخـالص              پس به این نتیجه مى      

بکار گرفته و در این مورد از توانایى خود ماءیوس بوده و امیدوار به فضل و عنایت خدا باشـد تـا    

و در هـر  . مورد رحمت او قرار گرفته و با قبول ، رضایت و خالص نمـودن او، او را گرامـى بـدارد            

  .م رسیده باشد یا نه نباید از مجاهدت و تالش دست برداردصورت ، خواه به تسلی

هیچگاه شکل ظاهرى   . در تمام عوالم ماهیت هر چیزى اثرى داشته و شکل ظاهرى آن اثر دیگر             

و گاهى اثر شکل ظاهرى متضاد با اثر خود آن بوده و اثرى معکوس              . چیزى اثر خود آن را ندارد     

شکل ظاهرى مسلمان بودن و باطن مـسلمانى اعتقـاد بـه       ادعاى مسلمانى ،    : بعنوان مثال   . دارد

اکنون اگر کـسى بـدون اعتقـاد بـه          . اسالم بوده و اثر آن نجات از جهنم و ورود به بهشت است              

مسلمان هستم ، نه تنها وارد بهشت نمى شود بلکـه بـراى همیـشه در پـایینترین                  : اسالم بگوید 

  .طبقات جهنم جاى خواهد گرفت 

بهمین جهت ، کسى فقط شکل ظـاهرى فرمـانبردارى          .  آخرت همینگونه است     تمام امور دنیا و   

فرزندان یا خدمتکاران را نمى خواهد و اگر با او اینگونه رفتار کنند، این رفتار را مـسخره کـردن               

مـثال اگـر بخـواهى تـو را شـخص بزرگـى             . خود دانسته و بخاطر نافرمانى آنان را تنبیه مى کند         

تو بزرگترین بزرگان هستى ، ولى ببینى کارهاى او مخالف ایـن سـخن   : گویدبدانند و او با زبان ب  

. مرا کوچک و مسخره کرد: بوده و به آن اعتقادى ندارد، این سخن را از او نپذیرفته و مى گویى             

و تو که از آنان نمى پذیرى که اینگونه تو را بزرگ بدارند و سخن آنـان را اهانـت بـه خـود مـى         

نباید لفظ تکبیر را که در دل و یا کارهایت با معناى آن مخالفت مى کنـى از                دانى ، خداوند هم     

  .تو بپذیرد

خداونـد  : ((را شنیده اى که فرمـود )) مصباح الشریعه ((در  ) علیه السالم   (این سخن امام صادق     

اى : اگر ببیند که بنده با زبان تکبیر مى گوید ولى در دل به آن عقیده نـدارد، بـه او مـى گویـد                  
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هنگامى که بنـده اى در نمـاز        : ((و در روایت دیگرى آمده است       .)) مرا فریب مى دهى     ! وغگودر

! فرشـتگانم   : و خدا را ستایش کند، خداونـد مـى گویـد          ) خدا را بزرگ شمارد   (خود تکبیر گفته    

من نیز شما را گـواه  . ببینید که چگونه دستش را بلند کرده ، مرا ستایش نموده و بزرگ داشت               

  .)) که بزودى او را بزرگ داشته او را در سراى کرامت خود پاك مى نمایم مى گیرم

به این مقام بلند تکبیر واقعى که انسان را به شگفتى انداخته و باالتر از آرزوى اوسـت ،                   ! برادرم  

و ببین که اگر همین تکبیر، تبدیل به تکبیر ظاهرى شده و مخـالف تکبیـر واقعـى باشـد،                . بنگر

این مطلب مخصوص به تکبیـر نبـوده و تمـام ذکرهـا و      !  طرد و عذاب مى گردد     چگونه منجر به  

  .و شکل ظاهرى هیچکدام ، بدون حقیقت آنها پذیرفته نمى گردد. کارها همینطور است 

مى گفت ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (هرگاه کسى نزد پیامبر     : ((در روایات بسیارى آمده است      

. هر چیزى ماهیتى دارد   : از درجات دینى را داشت ، به او مى فرمود         ایمان آوردم یا ادعاى یکى      : 

: و براى اثبات سخنان مـا همـین بـس کـه در قـرآن آمـده اسـت          )) ماهیت ادعاى تو چیست ؟    

خداوند نیز مى داند کـه تـو   . تو رسول خدا هستى : هنگامى که منافقین نزد تو آمده و بگویند    ((

  .))دهد که منافقین دروغ مى گویندرسول او هستى ولى خداوند گواهى مى 

خالصه این که بنده باید تمام جدیت و همت خود را بـراى اصـالح عمـل و پـاك نمـودن آن از                

و اگر بتواند یک بار با دل ، عمل ، روح ، باطن و تمـام اعـضاى                  . آفات و هوى و هوس بکار گیرد      

عمـر شـبها را بـه عبـادت ایـستاده ،            بهتر از این است که در تمام        )) ال اله اال اهللا     : ((خود بگوید 

  . نباشد روزها را روزه گرفته و همیشه در حال ذکر باشد ولى عمل او از آنچه گفتیم ، خالص 

  

به عمل ابلیس بنگر که هزاران سال با فرشتگان خداى را پرسـتش کـرد ولـى بـراى او سـودى                      

علیـه  (ولـى حـضرت آدم     . نداشته و او را از عذاب نجات نداد و عاقبت از رحمـت خـدا دور شـد                 
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در . با چند کلمه اى که براى توبه گفت ، توبـه او قبـول شـده و خداونـد او را برگزیـد                      ) السالم  

اى ! اى دروغگـو : ریاکار را در روز قیامت با چهـار نـام صـدا مـى زننـد              : ((روایات هم آمده است     

  !))اى ریاکار! اى حیله گر! بدکار

راى خالص نمودن عمل از آفات بدست مـى آیـد، تواضـع             از مهمترین نتایجى که بعد از تالش ب       

زیرا انسان بعد از این تالش مى فهمد که اعمال گذشـته او تبـاه بـوده و بگونـه اى                     . قلبى است   

بر خود گریـسته و خـود را بخـاطر       . پیش خود خوار مى شود که خود و عملش متنفر مى گردد           

ى کند عمل صحیحى را انجام دهد، بیـشتر         هر اندازه بیشتر سع   . کارهایش طلبکار خدا نمى یابد    

به ناتوانى خود پى برده و براى جبران این ناتوانى ، درهاى فضل ، کرم و بخشش او را کوبیـده و      

و ایـن  . مى فهمد که خود و هواى نفسش بدترین دشمنان او بوده و خود را سـرزنش مـى کنـد           

 سال عبادت خواهد بـود، چنانچـه        بهترین خوارى و ذلت باطنى و سرزنش براى او بهتر از هفتاد           

عابدى هفتاد سال روزها را روزه داشته و شبها به عبادت پرداخـت آنگـاه از         : ((روایت شده است    

حاجـت کـسانى کـه      : خود را مالمت کرده و گفـت        . خداوند حاجتى خواست ولى بر آورده نشد      

در اینجـا بـود کـه    . پیش از تو دعا کردند روا شد اگر خیرى در تو بود حاجتـت روا مـى گردیـد    

مدتى که مشغول ماللت نمودن خـود       ! فرزند آدم   : خداوند فرشته اى را براى او فرستاد و گفت          

. خداونـد نـزد دلشکـستگان اسـت         ! آرى  .)) بودى ، بهتـر از عبادتهـایى بـود کـه انجـام دادى               

  .همانگونه در روایات نیز آمده است 

  ... ورعایت ظاهر و باطن ایمان ، اخالق ، عبادات

چیزى که براى همگان قابل رؤ یت مى باشد این است که بیـشتر مـردم در عبـادات و کارهـاى              

آخرت و حتى در ایمان و اخالق خود به شکل ظاهرى آن چسبیده ، ولى در امور دنیایى عـالوه                    

بر انجام دادن شکل ظاهرى ، براى بدست آوردن حقیقت و واقعیت آن دقت زیادى بخـرج مـى                   
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بیشتر مردم فقط شکل نماز را بوجود آورده و براى تکمیل ظاهر آن کوشـش کـرده                 مثال  . دهند

و مهمترین چیـزى کـه باعـث از بـین رفـتن دیـن و        . ولى در پى بدست آوردن روح آن نیستند       

آخرت انسان شده و او را بسوى دنیا کشیده و باعث حاکمیت هواى نفس بـر انـسان مـى شـود                      

  .همین مطلب است 

ا و ذکرهاى نماز که از اجزاء یا شرائط نماز هستند، از طهارت و تکبیر گرفته تـا                هر کدام از کاره   

ولـى مـردم شـکل    . سالم دادن و خواندن تعقیبات نماز، همگى داراى شـکل و روح مـى باشـند               

ظاهرى نماز را یاد گرفته و براى درست کردن تقلید و آموختن نماز خیلى تالش کرده و در این              

و حتى درباره میزان معلومات و تقواى مراجع تقلید تحقیق کـرده و در              . دموارد احتیاط مى کنن   

بخاطر فهمیدن مطالـب رسـاله هـاى عملیـه دقـت کـرده و               . این باره با یکدیگر بحث مى کنند      

درباره پاك بودن آب و پاك کردن اعـضاى بـدن           . درباره عبارتهاى آن با یکدیگر بحث مى کنند       

 آب به اعضاى وضو باندازه اى تالش مى کنند که شرع از آنان              زیاده روى کرده ، و براى رساندن      

و همینطـور در مـورد پـاك کـردن مکـان و             . نخواسته و حتى با صراحت آن را نهى کرده است           

و هنگام خواندن قرآن در نماز و گفتن ذکر باندازه اى در اداى حـروف از مخـارج آن                 . لباس نماز 

ولـى گویـا اصـال دسـتور     . هایت آن را غلط مى خوانند دقت کرده و زیاده روى مى کنند که در ن         

ندارند که اعضاى بدن خود را از گناهان و دل را از اخالق رذیله ، نفاق ، دوستى غیر خدا و بیاد                      

  .غیر خدا بودن پاك نمایند که به این امور نمى پردازند

تا جـایى کـه     . دو همینطور در بوجود آوردن ماهیت کارها و ذکرهاى نماز سهل انگارى مى کنن             

با . حتى گاهى علماى بزرگى نیز پیدا مى شوند که منظور از بعضى از کارهاى نماز را نمى دانند                 

این که فلسفه بلند کردن دست در هنگام تکبیر، ایستادن در نمـاز، رکـوع ، سـجده ، کـشیدن                     

مـد  گردن در رکوع ، برداشتن سر از سـجده ، خوانـدن تـشهد و سـالم دادن در روایـات آل مح       
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نیز آمده است که هر کدام از آنها حقیقـت و معنـایى            . آمده است   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

  .دارد که اگر این اعمال بقصد آنها نباشد، گویا اصال انجام نشده است 

صلى اهللا علیه و آله و سلم       (تکبیر، قرائت ، تسبیح ، ثناگفتن ، گواهى به توحید و رسالت پیامبر              

و اگر کسى این مطالب را بهمراه حقـایق آن نگویـد،            . ادن نیز هر کدام حقایقى دارند     و سالم د  ) 

شـرح  )) اسـرار الـصالة     ((این مطلب را در کتاب      . تکبیرگو، قارى ، تسبیحگر و ثناگو نخواهد بود       

  .داده و روایات آن را آورده ایم 

 آوردن چیزهاى حقیقى    ولى مردم در امور دنیوى چنین نبوده و تمام تالش خود را براى بدست             

. نمى تواند با شکل یا کلمه حلوا خود را راضى کند       . مثال کسى که حلوا مى دهد     . بکار مى گیرند  

ایـن  : و اگر یکى از اجزاى آن بحد کافى در آن نباشد، نام حلوا را از روى آن برداشته و مى گوید   

نـد در بیـشتر اوقـات بـصورت         و همینطور در سایر چیزها و امور دنیا مثال اگـر فرز           . حلوا نیست   

واقعى نسبت به پدر خود متواضع باشد ولى گاهى اوقات نشان بدهد که متواضع است و در واقع                  

نسبت به من متواضع نبوده و مـرا مـسخره          : اینگونه نباشد و پدر این مطلب را بفهمد، مى گوید         

او سـاختمان را    یـا اگـر کـسى از معمـارى بخواهـد بـراى او سـاختمانى بـسازد، و                    . کرده است   

همانگونه که خواسته است ولى بدون شالوده بسازد، و صاحب ساختمان بفهمـد کـه سـاختمان                 

آنچه را که خواسته بودم نـساخته  : بعد از چند ماه فرو مى ریزد، مزد او را نداده و به او مى گوید      

 در آن بکـار     اى بنابراین نه تنها مزدى طلبکار نیستى بلکه باید قیمت مصالح سـاختمانى را کـه               

و اگـر  . برده اى بدهى و تاکنون کسى را ندیده ام که در امور دنیایى به شکل و ظاهر اکتفا کنـد            

همه مردم چنین نباشند، بیشتر مردم در اغلب امور آخرت فقط شـکل ظـاهر را بوجـود آورده و     

  .انتظار دارند که شکل و ظاهر اثر روح را داشته باشد که به آن نمى رسند
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مور آخرت کارهایى است که ما براى نزدیک شدن بـه خـدا انجـام مـى دهـیم ، حتـى                      یکى از ا  

همین کتاب که عمرى را براى تاءلیف آن صرف کرده ام ، شکل ظاهرى آن در حد خـود کامـل      

ولى آیا شکل ظاهر فایده معناى آن را دارد؟ معنا و روح تاءلیف ماننـد ایـن کتابهـا ایـن                     . است  

شدن به خداى متعال و بدست آوردن رضایت او بـوده و مطالـب و              است که قصد مؤ لف نزدیک       

و اگر انگیـزه  . دانشهاى الهى را در آن بنویسد که خواننده از آن استفاده کرده و به آن عمل کند             

نویسنده ، نوشتن علومى باشد که براى مسلمین سودمند باشد، مى کوشد سودمندترین مطالب              

و نیـز شـیوایى   . هم نخواهد بود که دیگران چه خواهنـد گفـت     را براى آنان بنویسد، و براى او م       

حتـى  . عبارت براى او اهمیتى نداشته ، و از رهگذر این کار در پى اظهار برترى خود نخواهد بود                 

. نظم و ترتیب خوب هم ، براى او اهمیتى نداشته و تنها در پى اظهار برترى خـود نخواهـد بـود                     

 اهمیتى نداشته و تنهـا در پـى نوشـتن مطالـب مفیـدى           حتى نظم و ترتیب خوب هم ، براى او        

  .خواهد بود که در دلها تاءثیر گذاشته و مورد رضایت آفریدگار باشد

و در یک کالم ، ما در امور دینى و آخرتى خود گرفتار سهل انگارى شده و خود را بـا شـکلهاى                       

  .بدون حقیقت راضى نموده و در انجام این امور کوتاهى مى کنیم 

ه باید در نظر داشت ، ما که مى گوییم باید ماهیات و معـانى را بوجـود آورده و از اکتفـا بـه               البت

بلکه باید هـم جلـوه   . ظاهر پرهیز کرد، منظور این نیست که باید به شکل ظاهر بى اعتنا باشیم    

ظاهرى را ایجاد نموده و هم معنى و باطن را، همانگونه که خداوند از ما خواسته و رسـول خـدا                     

و اگر کسى . زیرا شکل و ظاهر نیز بسیار مهم است         . انجام مى داد  ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

مانند صوفیها، اصال جلوه خارجى و شکل ظاهرى را رعایت نکند، خود و دیگران را گمراه نموده                  

هر آنان ادعا مى کنند که در پى حقایق بوده و به شکل ظا            . و با این عمل از دین خارج مى شود        

و کسى که شکل ظاهر را تـرك        . ولى مى بینیم که حقایق را نیز بوجود نمى آورند         . کارى ندارند 
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و ضرر این کار از هر چیزى براى اسالم بیشتر          . کند، حتما روح و ماهیت را نیز ترك خواهد کرد         

و این نه بدان جهت اسـت کـه اسـالم از            . زیرا بقاى دین با حفظ شکل و ظاهر آن است           . است  

ل ظاهرى و معناى باطنى تشکیل شده و کسى که یکـى از ایـن دو را تـرك کنـد اسـالم را               شک

ترك کرده است که گرچه این مطلب درستى است و کسى در آن شکى ندارد، بلکه بدین علـت                  

 زیـرا معـانى   -است که مراقب از ظواهر و حفظ آن موجب پیروى بیشتر مردم از دین مى شـود   

تنهـا  . موال براى مردم آشکار نمـى گـردد تـا از آن پیـروى نماینـد               دین امور باطنى است که مع     

و علت اینکه سفارش بیـشترى بـه   . چیزى که مردم مى بینند شکل و ظاهرى معانى دین است           

روح و معانى دین مى نماییم این است که نزد شارع روح و معانى مهمتـر از شـکل و ظـاهر آن                       

ظاهر اهمیـت مـى دهـیم بایـد بـه روح و معنـا نیـز                 بنابراین بهمان مقدار که به شکل و        . است  

باید در ظاهر کار بیشتر به شکل و ظاهر آن توجه داشـته و در بـاطن بـه روح و                     . اهمیت دهیم   

  .معنى 

  مناجات با خدا

سرور ما اسوه اهل علم و عمل ، طاووس اهل مراقبت و آموزگار آنان و مروج ایـن علـم و عمـل                       

، اصول مراقبات اعمال را به بهترین شکل نوشته است که در نـوع         کننده به آن ، در کتاب اقبال        

از این کتاب بر مى آید که او در تاءلیف آن نیز چون سایر طاعات نیتـى   . خود بى نظیر مى باشد    

در آخر کتاب خود دعا و مناجاتى دارد کـه در آن            . جز بدست آوردن رضایت الهى نداشته است        

 این کار را انجام داده و در این کار با یارى تو همه سعى خـود            بخاطر دستور تو  ! خدایا: مى گوید 

  .را براى اخالص در آن بکار گرفتم 

ولى کسى که هیچ خیرى در وجودش نبوده و به تمام بدیها آلوده است علم و عملـى نداشـته و             

معلوم نیست حتى در یک عبادت و باندازه یک نفس کشیدن هم اخالص داشته باشـد، چگونـه                  
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آیـا بـا روى     . ردگار خود مناجات نموده و کتابش را به آفریدگار و مالک خود عرضه نمایـد              با پرو 

و چه بگوید اگـر  ! سیاه و گناه آلود یا با زبانى که ذکر مالک مهربان خود را فراموش نموده است       

آیا جـراءت دروغ گفـتن   ! معلوم نباشد در نیت خود صادق و مخلص بوده یا خالف آن ثابت شود   

: یا راست گفته و با جراءت مى گویـد        ! ردگارى که از باطن او اطالع دارد را خواهد داشت           به پرو 

هم به قصد تـو     ! سرور من   : یا مى گوید  . قصد من از انجام عمل کسى غیر از تو بود         ! موالى من   

! اى بنـده پـست     : آیا نمى ترسد که به او بگوینـد       . و هم به قصد بندگانت این کار را انجام دادم           

آیـا  . ا این همه بر پروردگار کریم خود دلیر بوده و در مقابل موالى بردبار خود جراءت دارى                  چر

از روى سیاه و زبان دروغ خود خجالت نمى کشى کـه بـا روى درخـشان پروردگـار راسـتگویت                     

کـسى  ! آیا از خشم او نمى ترسى که شرك و کفرت را براى او به هدیه مـى بـرى            ! روبرو شوى   

  :چه حالى خواهى داشت اگر بگوید.  هیچ نیازى نداردکه به شرك تو

چرا بندگانم را در نظر داشتى ولى به من بى اعتنا بـودى ؟ آیـا کـسى کـوچکتر از مـن پیـدا                         ((

آیـا در مـن خیـرى نمـى        . نکردى ؟ با چه خیالى به آنان توجه ولى به من بى اعتنـایى کـردى                 

آیـا دلهـاى آنـان    . رات بدسـت مـن اسـت    در حالى که تمام خیـ ! دیدى که به آنان امید بستى   

آیا در طول زندگى و عمر خود لطف و کرم مرا نسبت به خـود ندیـدى ؟ چـرا                    ! بدست من نبود  

نعمتهایى را که در این مدت به تو ارزانى داشتم ، در نظر نیاوردى ؟ آیا وجـود، زنـدگى ، روح ،                       

.  دارى از نعمتهـاى مـن نیـستند   عقل ، دل و تمام اعضاى بدن و تمام چیزهایى را که در اختیار         

و . آیا نمى دانى ، بندگانم را که بر من مقدم کرده اى نمى توانند نفع و ضررى بـه تـو برسـانند                       

آیـا بـه تـو      . حتى نفع و ضرر، زندگى و مرگ و بر انگیختن خود آنها نیز دست خودشان نیست                 

س تو را بـه ایمـان و علـوم          عقل ندادم تا حق را از باطل و ایمان را از کفر تشخیص بدهى و سپ               

شرعى و نکته هاى ریز علم مراقب راهنمایى نکردم تا شیوه رفتار بندگان را با من بدانى و آنگـاه         
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آیا با ایجاد زمینه هـا و مقـدمات نامحـدود آن بـر تـو      . تو را موفق به نوشتن و نشر آنها ننمودم       

 گرانقدر کافى نبود تـا مـرا بنـدگى          آیا این همه منتهاى بزرگ و نعمتهاى فراوان و        . منتى ندارم   

و چرا با این همه نعمتهایى که در اختیار تو قـرار دادم خـود را در                . نموده و فقط مرا خدا بدانى       

حضور من ندانسته رعایت آگاهى من نسبت به خود را ننموده و سفارشهاى مرا نادیده گرفتى ؟                 

و تو را   . یدن به کرامتهاى من جدا نمود     تا آنگاه که دشمنت تو را از من و از سعادت و خیر و رس              

تا بدانجا پیش برد که در کارهایت به رضایت بندگان و کنیزانم مـى اندیـشى در حـالى کـه بـا                       

شناختى که به تو داده بودم مى فهمیدى که آنان وجودى از خود نداشـته و زنـدگى ، قـدرت و            

چه وجود دارد، همگى دارایى مـن       و هر   . همه هستى و دارائیشان را من به آنان عنایت کرده ام            

و وجود موجودات به اراده من بستگى داشته و من قیم آنها هستم ؛ تمـام خیـرات بدسـت مـن                

آیا بعد از ایمان ، کافر شده و بعد از          . بوده و کسى جز من نمى تواند ضررى بزند یا نفعى برساند           

  !))یقین و کشف واقع ، شک کردى 

چه باید بکنم ؟ و چگونه این سرزنش را جـواب دهـم ؟ آیـا در                  ! چه رسواییى ! افسوس  ! آه  ! آه  

مقام چاره جویى بر آیم ؟ بهتر است از پروردگار بخواهم تا مرا به آنچه که بیشتر مـورد رضـایت               

بنـده اى  ! خداى من ! بسم اهللا الرحمن الرحیم سرور من       : ((آنگاه بگویم   . اوست راهنمایى نماید  

 از نیستى ، بـه وجـود آورده و بـا بخشـشهاى خـود بـزرگ داشـته و                بودم که با عنایت خود مرا     

تویى که مـا    ! موالى من   . نعمتهاى فراوان را که غیر قابل شمارش هستند به من ارزانى داشتى             

تـویى کـه بـى      . بخشش نموده ، و منت دارى       . را از نعمتها و احسانهاى خود بهره مند ساختى          

تـویى کـه راهنمـایى    . ه پناه داده و کارهـا را اصـالح کـردى    تویى ک. نیاز نموده و دارایى دادى  

تویى که آمرزیـدى و گناهـان را       . تویى که عیبها را پوشاندى      . نمودى و ما را از خطا باز داشتى         

تـویى کـه یـارى و مـساعدت     . تویى که عزیز ساختى . تویى که تسلط و غلبه دادى  . بخشیدى  
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تویى که بزرگ   . تویى که شفا و عافیت دادى       . ى دادى   تویى که راهنمایى نموده و یار     . نمودى  

  .داشتى و همیشه منزه ، پاك و بلند مرتبه اى 

منم . منم که نافرمانى نمودم     . منم که گناه کردم     . منم که غفلت نمودم     . و منم که خطا کردم      

منم کـه   . منم که اشتباه نمودم     . منم که کور گشتم     . منم که نادانى نمودم     . که مخالفت کردم    

  .منم که پیمان شکستم . منم که خالف کردم . منم که وعده دادم . بدیها کردم 

و اکنون عذر نـدارم     . منم که دستور دادى و سر پیچیدم ؛ نهى کردى و انجام دادم              ! خداى من   

بـا  ! چگونه با تو روبرو شوم      ! موالى من   . که معذرت خواسته و توانى ندارم که کارى انجام دهم           

 گناهکارم یا با زبانم که از فرمان تـو سـرپیچیده یـا بـا دسـت                    یا با گوش    !  سیاه گناهکارم    روى

و ! آیا تمام اینها نعمتهاى تو نیـست        ! یا با پایم که با آن از دایره دستورات خارج شدم            ! بدکارم  

  !من با تمام اینها از تو سرپیچى ننمودم 

واى بر من   . ست ، مرا در خود فرو برده و مى بلعید         که اگر زمین گناهان مرا مى دان      ! واى بر من    

که اگر دریاهـا مـى   ! واى بر من . که اگر کوهها گناهان مرا مى دانستند بر من فرو مى ریختند         ! 

واى بـر مـن و بـدا        ! اگر مجازاتم فقط در آخرت باشـد      ! واى بر من    . دانستند مرا غرق مى کردند    

واى بـر مـن و واى بـر تیـره     . نجیر به گردنم بسته شوداگر در روز قیامت دستانم با ز! بحال من  

واى ! چه بدبختى و سیه روزى اگر در مقابل مردم کمرم بشکند          ! روزیم اگر آتش بدنم را بسوزاند     

واى بر من و واى اگر بخواهند اعمال بدم را حـساب کـرده و               ! واى اگر روز قیامت رو سیاه شوم        

   کـاش   ! واى واى   !  به تحمل رنج عذاب اعمـال باشـم          در مقابل آن مجازاتم نمایند و من مجبور       

واى بـر مـن کـه       . آنچه از آن مى ترسم بسرم مى آمد ولى مورد خشم خداوند قرار نمى گرفتم                

  !واى از این بى حیایى . بخاطر گناهان بزرگم در روز دیدار با خدا رسوا هستم 
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 هنگامى که مـن سـرپیچیش مـى         آنگونه عیوبم را مى پوشاند که گویا      ! ولى چه خداى مهربانى     

و بگونه اى خوبیهایم را آشکار و بدیهایم را پنهان مى کنـد کـه               . کنم او از من خجالت مى کشد      

با به خشم آوردن او بندگانش را راضى کردم ولى او مرا            . گویا همیشه در فرمانبردارى او بوده ام        

گناه کردم ولـى او آنهـا را        . ح نمود به آنان واگذار ننموده و با رحمت گسترده خود امورم را اصال           

گناهانم را از دیده پدر و      . پوشانده ، و بر کسانى که باین جهت مرا سرزنش نمودند خشم گرفت              

مادرم دور داشت تا مرا طرد نکنند و از دیده خویشان و برادران دور داشت تا مرا مالمت نکننـد                    

و اگر آنهـا از ایـن جـرایم آگـاه مـى             . ندو از دیده ماءمورین دولت دور داشت تا مرا مجازات نکن          

  !شدند، با من چه مى کردند

اگر مى دانستم که بعد از مرگ مرا زنده نمى کنى ، بخـاطر شـرم از             ! موالى من ، پروردگار من      

  .روبرو شدن با تو و فرار از رسوایى روز قیامت در جمع نیکان ، خود را مى کشتم 

م و عذاب تو را داشتم هیچگاه نمـى خواسـتم مـرا عفـو               اگر تحمل انتقا  ! اى سرور و موالى من      

باندازه اى از خود خشمگین هستم که به عذاب تو رضایت مى دادم که چرا از فرمان تو                  . نمایى  

  .سرپیچیدم ، حضور تو را نادیده گرفتم تو به من روى آوردى ولى من به تو پشت کردم 

دچار تحیر شده ، عقلم فـرو مانـده و راهـى            آنقدر درباره حاالت خود اندیشیدم که       ! موالى من   

خواستم مخلص باشم ولى خواسته هاى نفسانى بر مـن غلبـه کـرده و         . براى اصالح خود نیافتم     

دشمنم مرا فریفت ؛ تا جایى که هر گاه اراده نزدیک شـدن بـه رضـایت تـو را داشـتم او مـرا از             

و بـه ایـن    . را از خطاهـا نگهـدارى       چاره اى جز این ندارم مگر این که تو مـ          . رضایت تو دور کرد   

نتیجه رسیده ام که جز با یارى تو نمى توانم از گناهى چشم پوشیده یا از تو فرمانبردارى نمایم                   

بهمین جهت محتاج رحمت تو بوده و اکنون خوار، بیمار و با اعتـراف بـه گناهـان و زشـتیها و                 . 
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که کسى جز تو نمى تواند مرا از مهلکه     و یقین دارم    . بدى و پستى خود در مقابل تو ایستاده ام          

  .اى که خود را در آن انداخته ام نجات داده و براى رسیدن به کرامتت کسى را جز تو نمى یابم 

سزاوار عذاب دردناك و مجـازات شـدید تـو       . امروز رسواى اعمال زشت خود بوده و خوار هستم          

 مگر اینکه باز هم عنایـت و رحمـت تـو            بوده و حتى سزاوارم که مرا از خود رانده و دور نمایى ،            

شامل حال من شده و به گذشت زیاد تو دست یابم ، ناپاکى خطاها را از من زدوده و با گذشـت         

خود مرا از پلیدى گناهان پاك و با کرامت خود گناهان مرا بچند برابر نیکى تبدیل ، و با فـضل                     

ن سزاوار فضل نیستم و تـو نیـز ایـن           و اگر فضل تو بگوید م     . خود مرا به درجات بلندى برسانى       

گرچه گناه روى مرا نـزد      ! سزاوارى را به من عنایت نفرمایى چگونه این سزاوارى را بدست آورم             

تو سیاه و مانع رسیدن رحمتت به من شده است ولى بـا روى درخـشنده اولیایـت بـه تـو روى                       

زات نکـرده و امیـد مـرا از    نموده و به آنان متوسل مى شوم ، تا مرا بخاطر پستى و گنـاهم مجـا            

 درود بر تمامى آنـان      -و بخاطر محمد و على و آل پاك آنان          . بخشش و کرم خود قطع ننمایى       

زیرا تو آنان   . همانگونه که بخاطر موسى و هارون ساحران فرعون را پذیرفتى           .  مرا بپذیرى    -باد  

 آلوده ام را بخاطر پاکى پس مرا بخاطر آنان و عمل    . را وسیله هاى جلب رحمت خود قرار دادى         

عمل آنان و گناهم را بخاطر فرمانبردارى آنان ، بیحـالى مـرا بخـاطر جـدیت آنـان بپـذیر و بـد                    

 اخالقى آنـان و غفلـت مـرا بخـاطر ذکـر آنـان و پـستى مـرا بخـاطر                        اخالقى مرا بخاطر خوش     

تان قـدیمى آنـان     مرا به آنان ملحق نموده و از شیعیان نزدیک و دوس          . بزرگوارى آنان قبول فرما   

  .گردان ، همانگونه که با شناخت و والیت آنان بر من منت گذاشتى 

بخاطر فضل دیرین خود که والیت آنان را به من عنایت نموده و مرا منـسوب بـه آنـان نمـودى                   

والیت آنان را همچنان برایم نگهداشته و روز قیامت مرا در میـان آنـان و در حـالى کـه از آنـان             

این کتاب را با قبول نیکوى خود از من پذیرفتـه و در  . و مرا همسایه آنان بگردان هستم برانگیز  
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. روز قیامت آن را در دست راست من و سکونت همیشگى در بهشت را در دست چـپم قـرار ده                

زیرا اگر چه نیتم را در آن خالص نکردم ولى با دست بندگان مخلصت آن را به پیـشگاه مقـدس      

  .پس عمل تقلبیم را بخاطر خلوص آنان بپذیر. ضه داشته ام و درگاه بزرگواریت عر

اگر ذره اى اخالص براى من نوشته اى ، این مقدار کم را افزون نموده و بـدین وسـیله                    ! سرورم  

ناخالصیهاى هواى نفس را در اعمالم از بین ببر که شریف ، معموال چنین مـى کنـد، بخـصوص                    

 درود تـو  -میترین آفریدگان و محبـوبترین دوسـتانت     که این اعمال با دست بهترین مردم ، گرا        

زیـرا روشـنایى آنـان تـاریکى مـرا از بـین بـرده و                .  به پیشگاهت عرضه شده است       -بر آنان باد    

حکمت تو اقتضا مى کند کـه شـخص بـدکار را بخـاطر فـرد نیکوکـار، و عـصیانگرى را بخـاطر                        

م را از مـن پذیرفتـه و درخواسـت          فرمانبردارى و ناخالصى را بخاطر خالصى بپذیرى پـس کتـاب          

 مرا از من قبول نموده و پس از قبول ، در عـوض ایـن کتـاب ،                     واسطه شدن آنان براى پذیرش      

  .دیدارت را. دیدارت را. آنگاه دیدارت را. رضایت خود را قبل از دیدارت نصیبم ساز

 من علت آن باشم     رضاى تو پاکیزه از این است که علتى داشته باشد تا          ! موالى من   ! خداى من   

کتابم را براى برادران مؤ منم سودمند نمـوده و آن را از             . و تو بى نیاز از من و کتابم مى باشى           . 

اسباب آمرزش و وسیله هاى رضا و علت توفیق من و برادران و خواهران مؤ منم گردانیـده و آن             

 ده ، زیـرا هیچکـدام از   را در ردیف کتابهایى که دوستانت فقط بخاطر رضاى تو نوشته اند، قـرار           

  .این خواسته ها براى تو بزرگ نبوده و عطاى تو از دارائیت نمى کاهد

از ترس مجازات و بزرگیت نمـى تـوانم ایـن کتـاب را جـزو             ! سرور من   ! خداى من   ! موالى من   

ولى از گذشـت    . بهمین جهت آن را از گناهانم بحساب مى آورم          . کارهاى نیکم به حساب آورم      

و دور نمى دانم که آن را تبدیل به نیکیها نموده و در روز قیامـت آن را بدسـت راسـتم                      فراوان ت 
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خداوند : دهى تا شاد شده و آن را بوسیده ، به سینه ام چسبانیده ، با آن ماءنوس شده و بگویم                     

  .این را قبول نموده است 

ن نبود از ناامیـدى     و اگر چنی  . خداى را سپاس که با فضل و گذشت زیاد خود به ما امید بخشید             

  .و ترس از مجازات نابود مى شدیم 

  .ستایش مخصوص خدایى است که پروردگار جهانیان مى باشد

  .درود و سالم خداوند بر محمد و آل پاك او باد

ظاهر ما را با رحمت خود، باطن ما را با شناخت خـود، دلهـاى مـا را بـا محبـت خـود،           ! خداوندا

بر محمـد و آل او درود  .  پنهان ما را با اتصال به خود روشن فرماروحهاى ما را با مشاهده خود و   

 بى عذاب ، بهشت بى حساب ، گذشت بى سرزنش و دیـدار بـى               فرستاده و بخاطر آنان آمرزش      

  .مانعى را نصیب ما فرما

  پایان

  :تهیه شده توسط 
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