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ابراهیم محدث بندرویگى: مترجم 
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  اعمال شب آخر ماه رمضان: فصل یازدهم  *

  مراقبت شب عید فطر: فصل دوازدهم  *

  مراقبات روز عید فطر: فصل سیزدهم  *

  



   ماه مبارك رمضانمراقبات: فصل دهم 



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 



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 



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 



 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                 



، 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         



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



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              



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   



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  



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



  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 



 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          



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                    ) 



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 



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



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 



 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 



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            



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 ،                        



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                



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



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 

  



  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          



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 



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



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                



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



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          



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



  .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 



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         



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



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



  ! 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      



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



 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



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 



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    



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  



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 ؟           ((



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            



.  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              



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



  . 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



  .)) 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           



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



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  



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



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  



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 



 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       



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                    



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 



  .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



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                       



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 



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  



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     



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 



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   



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     



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



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  



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



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



) 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                



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



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



))) 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



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                     



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                       



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                  



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    



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   (



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         



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     



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                     



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           



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  



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        



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



  .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  .)) 



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      



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     



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



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 



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



 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



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



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                 



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



  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      



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 



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  



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  



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  



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



  . 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 ،               



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(



  .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                   



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    



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         



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   



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 



  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                   



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          



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؛                 



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



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



 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



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                   



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            



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 



  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



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                 



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                      



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  



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 



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



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 



  .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 



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



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         



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                      



 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 



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       



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 




