
دعای مطالعه 
ُهــّمَ اْفَتــْح َعَلْينــا َاْبــواَب 

ٰ
لّل

َ
ْكِرْمنــٖى ِبُنــوِر اْلَفْهــِم ا

َ
ُهــّمَ َاْخِرْجنــٖى ِمــْن ُظُلمــاِت اْلَوْهــِم َو ا

ٰ
»َالّل

َرْحَمِتــَک َو اْنُشــْر َعَلْينــا َخزاِئــَن ُعُلوِمــَک ِبَرْحَمِتــَک يــا َاْرَحــَم الّراِحمٖيــَن.«1
ج كن و به نوِر  فهم گرامى ام بدار. خدايا، درهای  )خدايا، مرا از تاريکى های َوهم خار
كن، به  مهربانى ات،   رحمتت را به روی ما بگشا و خزانه های علومت را بر ما باز 

ای مهربان تریِن مهربانان!(

1 .  عباس قمى، مفاتيح الجنان، دعای مطالعه.
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پیشگفتار
همان طورکه در روایت شریف پیامبر خاتم؟لص؟ آمده است، ماه رمضان با  
برکت و رحمت و مغفرت همراه است و ارزش عمل انسان در این ماه شریف، 
نسبت به ماه های دیگر، صدهابرابر بیشتر است.1 البته میزان بهره گیری از 
آثار و برکات بی شمار این مهمانِی بزرگ خداوندی نیز بستگی به نحوۀ رفتار 
با وجود چنین  ما در قبال این موهبت ویژه دارد؛ زیرا هستند کسانی که 
فرصت عظیمی، لباس آمرزش به تن نپوشیده و جز تشنگی و گرسنگی، 

بهره ای از برکات روزه داری و درک ماه رمضان نخواهند برد!2
ویژگی ها و برکت های ماه رمضان و نیز نحوۀ رفتار ما در قبال  این فرصت  
ویژه برای اوج گیری بهتر، چه در زمینۀ روحی و چه در زمینۀ جسمی، در 
کالم ائمۀ طاهرین؟مهع؟ بیان شده و بارهاوبارها از طریق  منابر و تریبون های 
دینی به گوش مخاطبان رسیده است؛ ازاین رو، معاونت تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی افتخار  دارد گلچین ناب سخنرانی هایی را که دربارۀ 
ماه مبارک رمضان، در حرم مطهر رضوی ایراد شده است، به رشتۀ تحریر در 
آوَرد تا نقشی هرچندکوچک در انتقال این مفاهیم ارزشمند به امت اسالم 
ایفا کند. امید آنکه در محضر حضرات معصومین؟مهع؟ مقبول واقع شده و 

شما گرامیان نیز از آن بهره َبرید! 

معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی

1. نک: محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص93.
2. نک: علی بن ابی طالب؟ع؟، نهج  البالغه، حکمت 145.
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نقشۀ  راه
کتاب شریف مفاتیح الجنان، در قسمت اعمال  شیخ عباس قمی؟هر؟ در 
ماه مبارک رمضان، خطبۀ پیامبر عظیم الشأن اسالم؟لص؟ را آورده است. 
این خطبه را امام رضا؟ع؟ از اجدادشان نقل فرموده اند.1 مهم ترین دستاورد 
که معرفت ما را به ماه مبارک  مطالعۀ این خطبه، در درجۀ اول این است 

رمضان تقویت می کند و  متوجه می شویم که این ماه چه ظرفیتی دارد!
جملۀ  چند  قالب  در  نورانی،  خطبۀ  این  مقدمۀ  در  ما؟لص؟  عزیز  پیامبر 
بسیار کوتاه، اسرار ماه رمضان را افشا کرده اند. این خطبه نقشۀ راه ماه مبارک 

رمضان است و برای ما مشخص می کند که چه  کارهایی باید انجام دهیم!
ــرفــتــن؛ کـــار اصــلــی و ویـــژه در مـــاه مــبــارک رمــضــان داریـــــم:  1. روزه گ  دو 
2. تالوت قرآن. با دل پاک و نیت صادق به درگاه خداوند متعال بروید و از او 
درخواست کنید که در این ماه، به ما توفیق روزه داری و تالوت قرآن کرامت کند.

کسب آمادگی
همۀ برادران و خواهران اهتمام داشته باشند که حداقل یک بار احکام شرعی 
ماه مبارک رمضان را مطالعه کنند. معموًل ما وقت نمی گذاریم و به همین که 
کتفا می کنیم! این روِش درستی  جایی مسئله ای شرعی بگویند و بشنویم، ا
نیست: خالف ادِب استقبال است. ماه مبارک رمضان احکام و آیین و آدابی 
گر هم جایی  دارد. قاعده اش این است که انسان از قبل این ها را مرور کند و ا
برایش سؤالی پیش آمد، مراجعه و پیگیری کند. این نشان می دهد که این 

آقا یا خانم، دارد خودش را برای ماه مبارک رمضان آماده می کند.

آمادگی جسمی
برای روزه داری، انسان باید از نظر جسمی مهّیا باشد. خوب است برنامه ریزِی 

1. عباس قمی، مفاتیح الجنان، فضیلت ماه مبارک رمضان.
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مشخصی داشته باشد تا بتواند از عهدۀ روزه برآید؛ هرچند شما عزیزان در 
برای  متعال  خــدای  که  کرده اید  تجربه  را  این  زندگی تان  سال های  تمام 
روزه گرفتن، توان ویژه ای می دهد. اصاًل فضای ماه مبارک رمضان فضای 
که: »این همه  گاهی شیطان در ذهن انسان می چرخد  متفاوتی است؛ البته 
را  گرسنگی  و  تشنگی  چطور  ســال،  گــرم  ماه های  در  به خصوص  ساعت، 
کسانی از نظر  گر  کنیم!« این ها وسوسه های شیطانی است. البته ا تحمل 
کرده و بر همان اساس،  جسمی مالحظاتی دارنــد، باید با پزشک مشورت 
هرکسی  که  است  این  مهم  کنند.  برنامه ریزی  خودشان  روزه داری  بــرای 

به سهم خود، از نظر جسمی، خودش را برای روزه دارِی بانشاط آماده کند.

آمادگی روحی 
کنیم و هنگامی  ما باید از نظر روانی ]هم[ خودمان را برای روزه داری مهّیا 
که ذهن شما به  کند. وقتی  که تمرکز  انسان می تواند از نظر روانی مهیا شود 
مسئله ای متمرکز می شود و به آن توجه می کند، شما را از نظر روانی دربارۀ آن 
موضوع آماده می کند. یکی از راه ها برای اینکه به آمادگِی روانی برسیم، این 
گر این ذکر و یاد، همراه  کنیم؛ مخصوصًا ا است که ذکر را در خودمان تقویت 

با شناخت و معرفت باشد، انسان آماده تر می شود.
مدام باید به خودتان بگویید: »ماه رمضان از راه رسیده است.« این یادآوری، 
که نتیجه اش شوق و انتظار است؛  قوای درونی و روانی ما را تجمیع می کند 
کند  کرده و احساس  به طوری که انسان برای آمدن ماه خدا لحظه شماری 
هرلحظه عطشش بیشتر می شود. بهترین روش آمادگی روحِی مؤمن برای 
مناجات  در  امیرالمؤمنین علی؟ع؟  توسط  مبارک رمضان،  ماه  از  استقبال 
که  گرفته است. این مناجات نورانی را  شریف شعبانیه1 در دسترس ما قرار 
گنج ها، عظمت و اسرار الهی است، با دقت و  مجموعۀ عظیمی از معارف، 

1. عباس قمی، مفاتیح الجنان، اعمال مشترکۀ ماه شعبان، مناجات شعبانیه.



ت/ 
اع

 ط
هار

/  ب
م 

ش
 ش

فتر
/ د

اة 
شک

م
12

آمادگی و با توجه  به معنا بخوانید؛ چراکه پرده هایی از خودشناسی را به شما 
نشان می دهد.

آماده سازی خانواده 
است.  چندبرابر  مسئولیتتان  و  خانواده اید  پدر  عزیزان،  شما  از  خیلی 
است؛  چندبرابر  مسئولیتشان  و  خانواده اند  مادر  هم،  عزیزان  از  عده ای 
خودشان  برای  باید[  خانواده  اعضای  ]از  هرکدام  اینکه  عالوه بر  یعنی 
برای  را  آن هــا  باید  هم  خانواده  مــادر  و  پدر  باشند،  داشته  برنامه ریزی 
کنند. ]اما به راستی[ چگونه از فضای  ورود به ماه مبارک رمضان آماده 
تک تک  برای  کنیم؟  استفاده  خانوادگی  به صورت  رمضان  مبارک  ماه 
کرده اید؟  فکری  چه  رمضان  مبارک  ماه  در  آن ها  برنامۀ  و  بچه هایتان 
کرده اید؟ در زمینۀ  گر خودتان مسلط نیستید، چقدر با اهِل فن مشورت  ا
به  تشویقشان  و  اشتیاقشان  افزایش  وضعیتشان،  درک  آن هــا،  احکام 

کرده اید؟ روزه داری و انجام وظایف در این ماه چقدر برنامه ریزی 

آمادگی اقتصادی
آن هایی که اهل دّقت هستند، قبل از ماه مبارک رمضان، برای خانواده هایی 
که ]از لحاظ مالی[ دچار مشکالتی هستند و در وضعیتی سخت به سر می برند، 
]دغدغه دارند و سعی می کنند[ همین طور که برای خانوادۀ خودشان، بستۀ 
کار را  غذایی آماده می کنند، برای چند خانوادۀ ]کم بضاعت[ دیگر هم این 
کار، به نوعی ادب استقبال از  انجام دهند. خوشا به سعادت این افراد! این 

ماه مبارک رمضان است. این در فرهنگ ما وجود دارد.
تصریح  ــاری دادن  ــط اف به  شعبانیه،  خطبۀ  در  مخصوصًا  و  روایـــات   در 
که  شنید  وقــتــی  راوی  اســـت:  عجیب  خیلی  ــت[  ــ روای ]ایـــن  اســـت.  شــده 
افطاری دادن در ماه رمضان چه آثار و نتایجی دارد، به پیامبر عزیزمان؟لص؟ 
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کار را نداریم!« رسول اکرم؟لص؟  عرضه داشت: »آقاجان، همۀ ما توان این 
ُقوا الّناَر َو َلْو ِبَشْرَبٍة ِمْن ماٍء.«1 )آتش جهنم  ُقوا الّناَر َو َلْو ِبِشّقِ َتْمَرٍة ِاّتَ فرمودند: »ِاّتَ
کنید؛ هرچند با نصف دانۀ خرما باشد. آتش جهنم را از خود  را از خود دفع 
کنید؛ اگرچه با جرعه ای از آب باشد.( معلوم می شود در افطاری دادن،  دفع 
فضیلت فوق العاده ای وجود دارد. من  در جاهایی دیده ام سفره های جمعی 

می اندازند و بقیه هم مشارکت می کنند که کار بسیار خوبی است.

فضای پاک اقتصادی در خانواده
ک شود.  فضای اقتصادِی خانواده برای ورود به ماه مبارک رمضان باید پا
که چیزی از اموال  کند ]و مطمئن شود[  مدیر اقتصادِی خانواده باید بررسی 
دیگران در خانه شان نباشد! نکند چیزی از حقوق شرعی دیگران در زندگی 

ما باشد: از حق سادات، حق امام، حق الناس و... . 
ــات، مــؤمــن هــر شب  ــ روایـ مــعــمــوًل مؤمنین وصــیــت نــامــه دارنــــد. طبق 
وصیت نامه اش را زیر سرش می گذارد.2 چقدر خوب است بنشینیم و وصیت 
کنید، می گویید: »من فالن قدر به  بنویسیم. شما وقتی می خواهید وصیت 
فالنی بدهکارم!« شروع می کنید به فهرست بندِی بدهی هایتان و مشکالتتان 
را می نویسید. حقوق شرعی تان تعریف می شود. اینکه چقدر خمس یا زکات 
آن طرف  مسافِر  می خواهیم  ما  می کنید.  مشخص  را  همه  و...،  بدهکارید 
کوتاه می شود! وقت خوبی است  آنجا دستمان  در  و  آخرت[ شویم  ]یعنی 

برای اینکه وضعیتمان را برای ورود به ماه مبارک رمضان اصالح کنیم.
گناهی بین ما و خدای متعال، یک جور فاصله ایجاد می کند. بهترین  هر 
کار برای ورود به ماه مبارک رمضان، توبه و استغفار است. اصل توبه هم 
اول، پشیمانی و بعد، جبران است. باید از آن هایی که لزم است، عذرخواهی 

1. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص94.
2. نک: محمدبن نعمان بن عکبری بغدادی )شیخ مفید(، المقنعة، ص666.
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کنیم و حاللیت بطلبیم و مال مردم را به آن ها پس دهیم و... . من تعجب 
غافل  نزدیکانشان  حق الناس  از  بعضی ها  وقت ها،  گاهی  چرا  که  می کنم 
ک تر  هستند: حق همسر، حق فرزندان، حق والدین و... . هرچه کامل تر و پا
وارد ماه مبارک رمضان شوید، بیشتر از برکات ماه مبارک نصیبتان می شود.

کبری، صحن جامع رضوی، 7مرداد1390 حجت السالم والمسلمین حاج علی ا

خالصۀ فصل اول
خطبۀ پیامبر عظیم الشأن؟لص؟ ]در جمعۀ آخر ماه شعبان[ نقشۀ راه   
کارهایی باید  که چه  ماه مبارک رمضان است و برای ما مشخص می کند 

انجام دهیم!
برای روزه داری، انسان باید از نظر جسمی مهّیا باشد. خوب است برنامه ریزِی 

مشخصی داشته باشد تا بتواند از عهدۀ روزه برآید.
که   ماه مبارک رمضان احکام و آیین و آدابی دارد. قاعده اش این است 

انسان از قبل این ها را مرور کند.
  برای تک تک بچه هایتان و برنامۀ آن ها در ماه مبارک رمضان چه فکری 

گر خودتان مسلط نیستید، چقدر با اهِل فن مشورت کرده اید؟ کرده اید؟ ا
ک    فضای اقتصادِی خانواده برای ورود به ماه مبارک رمضان باید پا
که چیزی از  کند ]و مطمئن شود[  شود. مدیر اقتصادِی خانواده باید بررسی 

اموال دیگران در خانه شان نباشد!
  هر گناهی بین ما و خدای متعال، یک جور فاصله ایجاد می کند. بهترین 
کار برای ورود به ماه مبارک رمضان، توبه و استغفار است. اصل توبه هم 

اول، پشیمانی و بعد، جبران است.



فصل دوم

ویژگی های ماه رمضان
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معنای رمضان
در بین ماه های قمری، یعنی شوال و ذی القعده و...، فقط اسم ماه رمضان 
روزه؛  به  نه  است،  قرآن  به  هم  رمضان  ماه  عظمت  است.  آمده  قرآن  در 
ُاْنِزَل  ــِذی 

َ
اّل َرَمضاَن  Nَشْهُر  کتاب شریف  آمده است:  این  چنان که در خوِد 

که قرآن در آن نازل شده است.( ِفیِه اْلُقْرآُن1M )ماِه رمضان، ماهی ]است[ 
رمضان یعنی چه؟ یعنی گناه سوزی! امام رضا؟ع؟ به نقل از رسول خدا؟لص؟ 
فرموده اند: »َمْن  َاْدَرَک  َشْهَر َرَمضاَن  َفَلْم ُیْغَفْر َلُه َفَاْبَعَدُه اهلُل.« 2 )هرکس ماه 

رمضان را دریابد و آمرزیده نشود، خداوند او را ]از رحمت خود[ دور می کند.(
گر انسان بداند در ماه رمضان چه  بر اساس روایتی دیگر  از  پیامبر خدا؟لص؟  ا
برکاتی هست، دوست دارد تمام سال، رمضان باشد.3 امام زین العابدین؟ع؟ 
مضمون  این  با  رمضان  مبارک  ماه  پایان  در  خود  دعــای  از  بخشی  در  نیز 
می فرمودند: »ماه رمضان خدانگهدار. نرفته، دل تنگت شدم!«4 ]ولی بعضی 

از[ ما می گوییم: »خوب شد که تمام شد!«
حجت السالم والمسلمین قرائتی، رواق امام خمینی؟هر؟، 9تیر1393

خدای میزبان؛ بندۀ مهمان
آن  را  نورانی  خطبۀ  ایــن  شنیده اید.  را  پیامبر؟لص؟  شعبانیۀ  خطبۀ  بارها 
حضرت در آخرین جمعۀ ماه شعبان، یعنی قبل از ماه رمضان ایراد فرموده 
که در واقع  کرده اند. در آغاز این خطبه  و امیرالمؤمنین علی؟ع؟ آن را نقل 
ح وظایف انسان در ماه رمضان است، پیامبر عظیم الشأن اسالم؟لص؟  شر
ْحَمِة َو اْلَمْغِفَرِة.«  َلْیُکْم َشْهُر  اهلِل ِباْلَبَرَکِة َو الّرَ ِ ُه َقْد َاْقَبَل اݫ َها الّناُس ِاّنَ فرموده اند: »َاّیُ
 )اى مردم! همانا ماه خدا، همراه با برکت و رحمت و آمــرزش، به شما روى

1. بقره، 185.
2. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، فضائل الشهر الثالثة، ص54.

3. نک: محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج93، ص346؛ محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، ثواب العمال 
و عقاب العمال ، ص68.

کاملۀ  سجادیه ، دعای 45. 4. نک: علی بن حسین؟ع؟، صحیفۀ  
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که برکت، رحمت، مغفرت و لطف الهی همیشه  آورده است.( درست است 
شامل حال بندگانش است، اما این ماه، سرشار از این سه نعمت خداست. 

گسترده است. خدا در این ماه، سفرۀ مخصوص و ویژه ای 
ُهوِر... َو ساعاُتُه  

ُ
در ادامه حضرت فرموده اند: »َشْهٌر ُهَو ِعْنَد اهلِل َاْفَضُل الّش

که نزد خدا  ِاَلی ِضیاَفِة اهلِل.« )ماهی  َاْفَضُل  الّساعاِت ُهَو َشْهٌر ُدِعیُتْم ِفیِه 
که در آن به  برتریِن ماه هاست... و ساعاتش برتریِن ساعات است. ماهی 

مهمانی خدا دعوت شده اید.( 
گسترده  ما همواره بر سر سفرۀ  ِنَعم الهی هستیم. درحقیقت، عاَلم سفرۀ 
که همۀ موجودات بر سِر این سفره نشسته اند: »َو ُجِعْلُتْم  و عام الهی است 
کرامت الهی قرار  که[ در آن از شایستگاِن  َکراَمِة اهلِل.« )و ]ماهی  ِفیِه ِمْن َاْهِل 
که برعهدۀ انسان است، حق مهمان است؛  داده شده اید.( از حقوق مهمی 
کند، همۀ همت و توانش  گر مهمان را خوِد صاحب خانه دعوت  مخصوصًا ا
کند و باز، بیشتر  کرده و از او به خوبی پذیرایی  را به کار می گیرد تا احترامش 
کریم و آقا هم باشد. در ماه رمضان شما  که صاحب خانه  از آن، وقتی است 
دعوت شده اید به مهمانی خدا و خدای کریم برایتان سفره پهن کرده است. 
ِفیِه  »َاْنفاُسُکْم  فرموده اند:  خطبه  این  بعدِی  فراز  در  اکرم؟لص؟  پیامبر 
َتْسِبیٌح َو َنْوُمُکْم ِفیِه ِعباَدٌة.« )نفس هایتان در آن، تسبیح ]الهی[ و خوابتان 
گذاشته  در آن، عبادت است.( خدا آن قدر در این مهمانی، به شما احترام 

که خوابتان هم عبادت است! است 
»َعَمُلُکْم ِفیِه َمْقُبوٌل.« )عملتان در  آن ]ماه ازسوی خداوند[ پذیرفته است.( 
در این ماه، هرچه عمل داشته باشید، خدا می پذیرد. چرا؟ چون مهمانش 
هستید. مگر می شود مهمان در خانۀ میزبان کاری انجام دهد و صاحب خانه 

از او تشکر نکند؟!
ُکْم ِبِنّیاٍت صاِدَقٍة َو ُقُلوٍب طاِهَرٍة  ُلوا اهلَل َرّبَ

َ
»َو ُدعاُؤُکْم ِفیِه ُمْسَتجاٌب َفاْسأ
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ِکتاِبِه.«1 )و دعایتان در آن، مستجاب است؛ پس  َقُکْم ِلِصیاِمِه َو ِتالَوِة  َاْن ُیَوّفِ
با نیت هاى صادق و دل هاى پاک، از پروردگارتان بخواهید تا شما را براى 

روزه دارى و تالوت کتاب خویش ]یعنی قرآن[ موفق بدارد.(
که دعای شما در این ماه مستجاب است، پس با نّیت های صادق و  حال 
دل های پاک و پاکیزه از خدا بخواهید. این ها شرط استجابت دعا هم است.
گوهرشاد، 3مهر1385 حجت السالم والمسلمین سیدآبادی، مسجد 

اقبال ماه رمضان به مسلمانان
گرامی اسالم؟لص؟ در ابتدای خطبۀ  معروف خود دربارۀ  ماه مبارک  رسول 
ْحَمِة  ُه َقْد َاْقَبَل ِاَلْیُکْم َشْهُر اهلِل ِباْلَبَرَکِة َو الّرَ َها الّناُس ِاّنَ رمضان فرموده اند: »َاّیُ
َو اْلَمْغِفَرِة.«2 )اى مردم! همانا ماه خدا، همراه با برکت و رحمت و آمرزش، به 

شما روى آورده است.( 
کلمۀ »َقد« در این مطلب، نشان دهندۀ قطعّیت و تأکید است. از همین تعبیِر 
»ماه خدا به سوی شما روی آورده است«، ارزش انسان های روزه دار فهمیده 
می شود. شما وقتی به کسی محبت داشته باشید، به استقبال او می روید و به 
دیدارش می شتابید؛ بنابراین، گویا ماه رمضان به مسلمانان عالقه مند است که 
به سوی آن ها روی آورده است، آن هم با سه ویژگی: برکت و رحمت و مغفرت.
کلمۀ NَغُفورM قبل از که در تمام قــرآن،   نکتۀ دیگر این خطبه، آن است 
 NَرحیمM آمده است؛3 یعنی خدا اول باید گناه را بیامرزد، بعد انسان را مشمول 
اما در این خطبه، پیامبر اکرم؟لص؟  کند؛  رحمت و فیض خــاّص خــودش 
رحمت را قبل از مغفرت بیان کرده اند و این به دلیل ارزش و عظمت ماه مبارک 

رمضان است که سراسر این ماه، رحمت خواهد بود.

1. عباس قمی، مفاتیح الجنان، باب فضیلت ماه مبارک رمضان؛ محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، 
ص93.

2. عباس قمی، مفاتیح الجنان، باب فضیلت ماه مبارک رمضان؛ محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی  الصدوق، 
ص93.

گون، قبل از NرحیمM آمده است. گونا کلمۀ NغفورM با تعابیر  کریم،  3. در 72 آیه از قرآن 
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امتیازات ویژۀ ماه رمضان
ماه رمضان سه امتیاز ویژه دارد که در هیچ ماه دیگری وجود ندارد:

۱. نزول قرآن: به همین دلیل در این ماه به تالوت قرآن تأکید بسیاری شده 
کاَن َلُه ِمْثُل  است. رسول اکرم؟لص؟ فرموده اند: »َو َمْن َتال ِفیِه آَیًة ِمَن اْلُقْرآِن 
ُهوِر.«1 )و هر کس در آن ]ماه[ آیه اى از قرآن 

ُ
َاْجِر َمْن َخَتَم اْلُقْرآَن ِفی َغْیِرِه ِمَن الّش

تالوت کند، پاداش کسی را دارد که در ماه هاى دیگر قرآن را ختم کرده است.(
َشْهُر  اْلُقْرآِن   یُع   ݭِ َربݫ َو  یٌع  ݭِ َربݫ َشْی ٍء  »ِلُکّلِ  فرموده اند:  نیز  باقر؟ع؟  امام محمد 

َرَمضاَن.«2 )برای هر چیزی بهاری است و بهار قرآن، ماه رمضان است.(
کرده است، در این ماه است.  ۲. وجوب روزه: آن روزه ای که خداوند واجب 
که فضیلت بسیاری هم  در بقیۀ ماه ها روزه های داوطلبی و تطّوعی3 داریم 
دارد؛ اما همۀ این روزه ها مستحبی است. ظرف زماِن روزۀ واجب به عنوان 

یکی از واجبات مهم اسالمی، در ماه رمضان قرار دارد. 
َشْهٍر4M )شب قدر  َاْلِف  ِمْن  َخْیٌر  اْلَقْدِر  Nَلْیَلُة  ۳. شب قدر: قرآن می فرماید: 
کسی تمام  گر  بهتر از هزار ماه است!( هزار ماه یعنی هشتاد سال! بنابراین، ا
عمرش را هم عبادت کند، به اندازۀ شب قدر نیست! خدا این شب باعظمت 

و ُپربرکت را در این ماه قرار داده است.
حجت السالم والمسلمین دهقان، صحن جمهوری اسالمی، 8تیر1393

ماه نزوِل بهترین مائدۀ  آسمانی
از خدای متعال بخواهید به شما توفیق دهد کتابش را در این ماه تالوت کنید؛ 
چون ماه رمضان ماه نزول قرآن است، ماه نزول وحی الهی است. قرآن می فرماید: 

1. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(،عیون اخبار الرضا، ج1، ص296؛ محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج93، 
ص357.

کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 2، ص630. 2. محمد بن یعقوب 
ع در اینجا یعنی به جاآوردن طاعت های غیِرواجب به قصد تقّرب. 3. تطّو

4. قدر، 3.
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ِذی ُاْنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن1M )ماِه رمضان، ماهی است که قرآن در آن 
َ
Nَشْهُر َرَمضاَن اّل

نازل شده است.( یکی از امتیازات ماه رمضان بر سایر ماه های سال، همین 
است که خدا بهترین و برترین نعمت و مائدۀ عرش و آسمان، یعنی قرآن را در 
 این ماه و آن هم در شب قدر نازل کرده است؛ چنان که در خوِد این کتاب شریف
کردیم!(  آمده است: Nِاّنا َانَزْلناُه ِفی َلْیَلِة اْلَقْدِر2M )ما قرآن را در شب قدر نازل 
ّنا َانَزْلناُه ِفی َلْیَلٍة ُمباَرَکٍة3M )ما آن را در شبی پربرکت  ِ در جای دیگر هم دارد: Nاݫ

نازل کردیم.(
قدر این ماه را بدانیم و به تالوت قرآن و تدّبر و تأمل در آن، توجه ویژه 
که وقتی وارد ماه رمضان می شدیم، امام جعفر  داشته باشیم. راوی می گوید 
صادق؟ع؟ اهل بیتشان را جمع می کردند و به آن ها چنین توصیه می فرمودند:
ْرزاُق  َو ُتْکَتُب  اآلجاُل  َو ِفیِه ُیْکَتُب  َ ْ

ُم  ال َفَاْجِهُدوا َاْنُفَسُکْم َفِاّنَ ِفیِه ُتَقّسَ
ُدوَن ِاَلْیِه َو ِفیِه َلْیَلُة اْلَعَمُل ِفیها َخْیٌر ِمَن اْلَعَمِل ِفی  ِ ݫ ِذیَن َیفݫ

َ
َوْفُد اهلِل اّل

َاْلِف َشْهٍر.4
]در انجام عبادات[ خود را به تالش و کوشش وادارید؛ زیرا در این ماه، 
روزی ها تقسیم و مدت های عمر نوشته می شود و در این ماه ]نام[ 
 افرادی که قرار است بر خدا وارد شوند ]یعنی حاجیان[ نوشته می شود 
که عمل ]و عبادت[ در آن، از عمل در هزار  و در این ماه، شبی هست 

ماه بهتر است.
که باید َنْفسمان را به تالش وادار  این ماه، ماه ریاضت است: ماهی است 
نماز  ماه ها  بقیۀ  در  ما  جداست.  دیگر  ماه های  از  ماه  این  حساب  کنیم. 
به جا می آوریم، قرآن می خوانیم، روزۀ مستحبی می گیریم، انفاق و احسان 
می کنیم و...؛ اما انجام همۀ این ها در ماه رمضان زیباتر است و همان طورکه 

1. بقره، 185.
2. قدر، 1.

3. دخان،3.
کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 4، ص66. 4. محمد بن یعقوب 
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گر در این ماه، یک آیه از قرآن  که ا در خطبۀ پیامبر اکرم؟لص؟ آمده است 
بخوانیم، ثواب یک ختم قرآن را دارد،1 پس انفاق و ُحسن اخالق و رفتار 
خوب هم در این ماه همین طور است و پاداش مضاعف دارد. خدا می خواهد 
بندگانش در این ماه، وجودشان را به کار ]و عبادِت[ بیشتر وادار کنند؛ ازاین رو 
َر َلْوُنُه   دربارۀ پیامبر اکرم؟لص؟ چنین آمده است: »ِاذا َدَخَل َشْهُر َرَمضاَن َتَغّیَ
ِمْنُه.«2 )وقتی ماه رمضان وارد  َاْشَفَق  َو  عاِء 

ُ
الّد اْبَتَهَل ِفی  َو  َکُثَرْت  َصالُتُه   َو 

می شد، رنگ چهره اش دگرگون می شد و بسیار نماز می   خواند و با التماس و 
هراس به درگاه خدا دعا می  کرد.(

گشایش افزون تر و آسایش و رفاه بیشتر  گر روزِی بهتر و زندگی  بنابراین، ا
در زندگی می خواهید، این ماه، ماِه درخواست از خداست. مهمان های خدا 
در این ماه ثبت نام می شوند؛ مبادا از این گروه جا بمانید! تالش کنید نامتان 
در آن فهرست ثبت شود. در این ماه شبی وجود دارد که برتر از هزار ماه است. 
خداوند در سورۀ مبارکۀ قدر می فرماید: Nَلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر ِمْن َاْلِف َشْهٍر3M )شب 

قدر بهتر از هزار ماه است!(
چقدر  خواندنش  می دانید  می خوانید؟  چقدر  را  ســوره  ایــن  به راستی، 
فضیلت دارد؟! در واقع، این سوره برای تبیین عظمت این ماه ]و شناخت 

بهتر آن، نازل شده[ است.
گوهرشاد، 3مهر1385 حجت السالم والمسلمین سیدآبادی، مسجد 

ابزارهای تقرب به خداوند
می توانند  که  عواملی  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  البالغه،  نهج    110 خطبۀ  در 
انسان را به خدا نزدیک کنند، برشمرده اند. همۀ اعمالی که انجام می دهیم، 

1. نک: محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج1، ص296؛ محمدباقر مجلسی، بحار النوار، 
ج93، ص357.

2. علی بن موسی بن  جعفربن طاووس )سیدبن طاووس(، القبال بالعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة، ج 1، ص20.
3. قدر، 3.
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این قابلیت را ندارند که ما را به خدا نزدیک کنند؛ چه بسا بعضی  از آن ها ما را 
از خدا دور هم می کنند؛ بعضی هایشان هم نه دورمان می کنند و نه نزدیک؛ 
امیرالمؤمنین   . و...  می کنند  نزدیکمان  مختصری  فقط  هم  دیگر  بعضی  

علی؟ع؟ فرموده اند:
یماُن ِبِه  ِ

ْ ݧ
ل ُلوَن ِاَلی اهلِل ُسْبحاَنُه َو َتعاَلی اݦَ َل ِبِه اْلُمَتَوّسِ ِاّنَ َاْفَضَل ما َتَوّسَ

َها  ْخالِص َفِاّنَ ِ
ْ

َکِلَمُة ال ْسالِم َو  ِ
ْ

ُه ِذْرَوُة ال َو ِبَرُسوِلِه َو اْلِجهاُد ِفی َسِبیِلِه َفِاّنَ
ها َفِریَضٌة واِجَبٌة َو َصْوُم  کاِة َفِاّنَ

ُة َو ِایتاُءالزݨݨݨݨݨّݩَ
َ
َها اْلِمّل الِة َفِاّنَ اْلِفْطَرُة َو ِاقاُم الّصَ

ُهما َیْنِفیاِن  ٌة ِمَن اْلِعقاِب َو َحّجُ اْلَبْیِت َو ِاْعِتماُرُه َفِاّنَ ُه ُجّنَ َشْهِر َرَمضاَن َفِاّنَ
ها َمْثراٌة ِفی اْلماِل َو َمْنَسَاٌة ِفی  ِحِم َفِاّنَ ْنَب َو ِصَلُة الّرَ

َ
اْلَفْقَر َو َیْرَحضاِن الّذ

ها َتْدَفُع ِمیَتَة  َیِة َفِاّنَ ُر اْلَخِطیَئَة َو َصَدَقُة اْلَعالنݪݭِ ها ُتَکّفِ ّرِ َفِاّنَ َجِل َو َصَدَقُة الّسِ َ ْ
ال

َع اْلَهواِن... .1 ها َتِقی َمصاِر وِء َو َصناِئُع اْلَمْعُروِف َفِاّنَ الّسُ
که توّسل جویندگان به خداى سبحان، به آن توّسل  برترین چیزى 
می جویند، عبارت است از: ایمان به او و رسولش، جهاد در راه او که قلۀ  
که در فطرت هر انسانی است،  کلمۀ  توحید  بلند ]و رکن[ اسالم است، 
برپا داشتن نماز که ]نشانۀ [ مّلیت ]و بزرگ ترین رکن[ دین اسالم است، 
که سپری  ماه رمضان  روزۀ   که فریضه اى واجب است،  زکات  دادن 
به جاى آوردن  و  از عذاب خداست، حِجّ خانۀ  خدا  ]برای جلوگیری[ 
که موجب  گناه را می شوید، صلۀ  رحم  که فقر را می زداید و  عمرۀ  آن 
افزایش مال و طول عمر است، صدقۀ  پنهانی که خطاها را می پوشاند 
گهانی یا بر اثر سوختن و  که مرگ بد ]همچون مرگ نا و صدقۀ آشکار 
غرق شدن و...[ را دفع می کند و نیز انجام دادن کارهاى نیک که آدمی 

را از لغزیدن در خواری ها حفظ می کند... .

1. علی بن ابی طالب؟ع؟، نهج البالغه، خطبۀ 110.
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روزه؛ وسیلۀ  تقرب و سپر آتش
از  یکی  نهج  البالغه،   110 خطبۀ  در  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  فرمودۀ  طبق 
که سپری در برابر عذاب  وسایل تقّرب به خداوند، روزۀ ماه رمضان است 
گر کسی به عذاب الهی، حتی در حّد نازل آن یقین  الهی محسوب می شود. ا
روایت  این  می داند.  محتاج  روزه  یعنی  سپری،  چنین  به  را  خودش  کند، 
که روزه در دفع عذاب دارد، ]اعمالی مانند[ نماز و  می خواهد بگوید قدرتی 

زکات ندارند؛ بنابراین، از روزه به سپر تعبیر شده است.
در گذشته، وقتی رزمنده ای در میدان جنگ می جنگید، وسیله ای داشت 
که باعث می شد شمشیر ]یا سالِح[ حریف به او برخورد نکند و در واقع، مانعی 
درجه یک در برابر ضربات دشمن بود. به آن وسیله سپر می گفتند.1 باتوجه به 

این معنا، مانعی بین ما و عذاب الهی وجود دارد و آن هم روزه است.
گناه و معصیت او تعیین می کند؛ بنابراین جهنم  درجۀ ِعقاب هرکسی را 
شیطان  به  باشد،  لوده تر  آ گناه  به  انسان  هرچه  دارد2 و  گونی  گونا درجــات 
دارد:   وجود  ]مستقیم[  ارتباطی  گناه  و  شیطان  بین  یعنی  است؛  نزدیک تر 
امکان ندارد من با شیطان فاصله داشته باشم و از گناه فاصله نداشته باشم! 
که  کجاست؟ مطمئنًا جایی  گناه  گناه باشد و  که  عذاب الهی جایی هست 
شیطان باشد؛ پس به جرئت می توان گفت شیطان به کسی نزدیک تر است 

که بیشتر از دیگران، تابع امیال و شهواتش باشد.3
حجت السالم والمسلمین فرزانه، دارالزهد، 3مهر1385

فضیلت روزه در هوای گرم
اْلِعباُد ما ِفی َرَمضاَن   َیْعَلُم   پیامبر عظیم الشأن اسالم؟لص؟ فرموده اند: »َلْو 

1. نک: محمدبن مکرم بن احمد انصاری مصری )ابن منظور(، لسان  العرب، ج13، ص94.
2. نک: سیدهاشم بن سلیمان بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص370.

3. نک: عبدالواحدبن محمد تمیمی آُمدى، غرر الحکم و درر الکلم، ص38 .
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که در رمضان چه  گر بندگان می دانستند  ْت َاْن َیُکوَن َرَمضاُن َسَنًة.«1 )ا َلَتَمّنَ
]برکاتی[ هست، آرزو می کردند تمام سال رمضان باشد.( امام صادق؟ع؟ نیز 
.«2 )بافضیلت ترین جهادها روزه  ْوُم  ِفی  اْلَحّرِ  فرموده اند: »َاْفَضُل  اْلِجهاِد الّصَ
َب  در هوای گرم است.( این کالم امیرالمؤمنین؟ع؟ هم شنیدنی است: »ُحِبّ
ْیِف.«3  ْرُب ِبالّسَ

َ
ْیِف َو الّض ْوُم ِبالّصَ ْیِف َو الّصَ

َ
ُکْم َثالٌث ِاْطعاُم الّض  ِاَلّیَ ِمْن ُدْنیا

و  مهمان  اطعام  اســت:  دوست داشتنی  من  نــزد  چیز  سه  شما  دنیاى  )از 
روزه گرفتن در تابستان و شمشیرزدن ]در راه خدا[.(

گوهرشاد، 25تیر1395 حجت السالم والمسلمین فرازی، مسجد 

بعضی ها شغل های سختی دارند؛ بعضی ها هم در مناطق خیلی گرم و سوزانی 
زندگی می کنند. قطعًا تفاوت میزان زحمت، عامل تفاوت درجه خواهد بود. 
کارها  َاْحــَمــُزهــا.«4 )برتریِن  ْعــمــاِل   َ ْ

ال »َاْفــَضــُل   اکــرم؟لص؟ فرموده اند:  پیامبر 
سخت تریِن آن هاست.( طبعًا روزه ای که زحمت و رنج بیشتری داشته باشد، 
چه به علت حضور در هوای گرم و چه به علت انجام شغلی که طاقت فرساست، 

ثواب و فضیلت بیشتری را هم به همراه خواهد داشت.
 حجت السالم والمسلمین دهقان، صحن جمهوری اسالمی، 8تیر1393

روزه و کنترل شهوات
کنترل می کند. شکم  چرا روزه مانع از خشم پروردگار است؟ چون شکم را 
کنترل شود،  که  کنترل می شود.5 شهوت  و شهوات  امیال  کنترل شد،  که 
گناه  گناه وجود ندارد و  که شیطان جلو نیامد،  شیطان  انگیزه ندارد و هرگاه 

1. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، فضائل الشهر الثالثة، ص140؛ محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج93، 
ص346، با اندکی تفاوت در واژه ها.

2. محمد باقر مجلسی، بحار النوار، ج 93، ص256.
3. حسین  نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 16، ص259.

4. محمد باقر مجلسی، بحار النوار، ج 67، ص191.
5. نک: حسین نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج16، ص211.
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که نباشد، عذاب هم وجود ندارد: این داستان روزه است. روزه می تواند ما را 
بر امیال و شهواتمان مسلط کند؛ درنتیجه، شیطان از ما دور می شود و زمینۀ 

گناه به صورت قبل برای ما وجود ندارد. 
حجت السالم والمسلمین فرزانه، دارالزهد، 3مهر1385

توفیق روزه داری
ُکِتَب َعَلی  َکما  یاُم  ُکِتَب َعَلْیُکُم الِصّ ِذیَن آَمُنوا 

َ
َها اّل خداوند می فرماید: Nیا َاّیُ

ُقوَن1M )ای کسانی که ایمان آورده اید! روزه بر شما  ُکْم َتّتَ
َ
ِذیَن ِمن َقْبِلُکْم َلَعّل

َ
اّل

کسانی که قبل از شما بودند، واجب شد  که بر  واجب شده است؛ همان گونه 
تا پرهیزکار شوید.(

اولین چیزی که در این ماه از خدا می خواهید، این است که به شما توفیق 
دهد تا روزه بگیرید. کسانی هم که برای فرار از روزه گرفتن به مسافرت بروند، 

گناهی نکرده اند؛2 اما توفیق و فضیلتی بزرگ را از دست داده اند.
می خواهم حدیثی بگویم تا همه یاد بگیرند و بدانند روزه گرفتن چه بهره ها 
کسانی که روزه اولی هستند و در  و روزه نگرفتن چه محرومیت هایی دارد: هم 
فصل گرما باید ساعاتی طولنی را روزه بگیرند، هم آنانی که در روزه گرفتن کوتاهی 
که نگران سالمِت جسمی بچه هایشان  و ِاهمال می کنند و هم پدر و مادرانی 
درحاِل روزه هستند. من زیباتر از این حدیثی که پیامبر خدا؟لص؟ فرموده اند، 
َی َاْجَرُه  ْرِض َذَهبًا ما ُوّفِ َ ْ

عًا َفَلْو ُاْعِطَی  ِمْل َء ال سراغ ندارم: »َمْن  صاَم  َیْومًا َتَطّوُ
روزه  مستحبی[  ]یعنی  داوطلبانه  یــک روز،  )هرکس  اْلِحساِب.«3  ــْوِم  َی ُدوَن 
کامل دریافت   بگیرد، پس اگر به اندازۀ  زمین، طال به او داده شود، اجر خود را 
نکرده است و فقط در روز حساب ]یعنی قیامت[ اجر کاملش را دریافت می کند.(
مرحوم عالمه طباطبایی می فرمایند: »سنجش های دنیا و آخرت متفاوت 

1. بقره، 183.
کراهت دارد. کار  ع مقدس، این  2. براساس دستورات شر

3. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، معانی الخبار، ص409.
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یک  چیست؟  آن  سنجش  ابــزار  دارد.  تب  نفر  یک  کنید  فرض  هستند.«1 
گر  ا امــا  اســت؛  را نشان دهــد، خــوب  تا 37 درجــه  گــر  ا دما سنج می گذارید: 
که نشان می دهد، حــرارت بدنش  بیشتر باشد، به همان میزان درجــه ای 
اما سنجش های آخرت  اضافه است. سنجش های دنیا این طوری است؛ 
َنه: هم از نظر پاداش فرق می کند و هم از نظر ِعقاب. شما یک روز، روزه 
گر به اندازۀ همۀ زمین به شما طال بدهند، برای  می گیرید که ]طبق روایت[، ا
کافی نیست و این در قیامت معلوم می شود! دربارۀ نماز شب نیز  پاداش آن 
کاُنوا  ِة َاْعُیٍن َجزاًء ِبما  قرآن می فرماید: Nَفال َتْعَلُم َنْفٌس ما ُاْخِفَی َلُهْم ِمْن ُقّرَ
کس نمی داند چه پاداش هاى مهمی براى آن ها پنهان  َیْعَمُلوَن.2M )هیچ 
که  است  کارهایی  پــاداش  این  چشم هاست.  روشنی  مایۀ    که  است  شده 

انجام می دادند!(
نقطۀ مقابلش هم هست؛ یعنی اگر کسی می توانست روزه بگیرد، اما روزه اش 
را ]بدون عذر[ خورد و نگرفت، اگر به اندازۀ تمام عمر دنیا هم قضای آن روزه را 

به جای آوَرد، باز هم پاداشی که از دست داده است، جبران نمی شود.
حجت السالم والمسلمین حسینی قمی، صحن جمهوری اسالمی، 22تیر1392

اهداف روزه
ما  به  فراوانی  روایــات  اطهار؟مهع؟  ائمۀ  از  روزه چیست،  از  اینکه هدف  در 

که به برخی از آن ها اشاره می کنیم: رسیده است 
َیْسَتِوَی ِبِه اْلَغِنّیُ َو اْلَفِقیُر.«3  یاِم لݪِ ُة ِفی الّصِ

َ
امام صادق؟ع؟  فرموده اند: »َاْلِعّل

)دلیل وجوب روزه این است که به وسیلۀ آن، دارا و ندار مساوى شوند.(
در این روایت، کمترین سطح و درجۀ روزه بیان شده است که در  آن، اغنیا 
گرامی اسالم؟لص؟  متوجه درد مستمندان می شوند. در روایتی دیگر، رسول 

1. محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج14، ص210.
2. سجده، 17.

3. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، فضائل الشهر الثالثة، ص102.
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به این مطلب زیبا اشاره فرموده اند: »َو اْذُکُروا ِبُجوِعُکْم  َو َعَطِشُکْم  ِفیِه ُجوَع 
گرسنگی و  گرسنگی و تشنگی خود در این ماه،  َیْوِم اْلِقیاَمِة َو َعَطَشُه.« 1 )با 

تشنگِی روز قیامت را یاد کنید.(
امام رضا؟ع؟ نیز نظیر همین تعبیر را فرموده اند:

[ درد  گر بپرسند: »چرا روزه واجب شده است؟« پاسخ آن است که ]تا و ا
گرسنگی و تشنگی را بشناسند و آن را دلیلی بر فقر و نیاز آخرت بدانند 
گرسنگی و تشنگی  که از  و نیز برای اینکه شخص روزه دار، بر اثر آنچه 
کسار، صاحب اجر و معرفت و صابر  به او می رسد، خاشع، فروتن، خا
گردد و درنتیجه، همراه با پرهیز از شهوات و امیال نفسانی، مستحق 
ثواب شود و اینکه ]روزه[ در این دنیا موجب پند و عبرِت ایشان باشد و 
کند و ایشان  نیز آنان را به انجام تکالیف الهی خود، ترغیب و تشویق 
که به  نیز بدانند  و  کند  راهنمایی  را به شّدت و مشّقِت جهان دیگر 
گرسنگی و بینوایی در این دنیا چه می گذرد و آنچه خداوند در  فقرا از 

کین و تهی دستان واجب کرده است، ادا نمایند.2 اموالشان برای مسا
که  به این معنا  کند؛  مقابله  هــوا َوهــوس  با  و  بگیرد  روزه  باید  انسان  یعنی 
هواَوهوس را در وجود خویش بشکند و اغراض نفسانی و امراض حیوانی 

خود را نیز قلع وقمع کند تا بتواند باطن جهان را ببیند.
اما ائمۀ اطهار؟مهع؟ فوایدی ]هم[ برای روزه برشمرده اند که عبارت اند از:

تندرستی و سالمت
وا.«3 )روزه  از پیامبر اکرم؟لص؟ روایت شده است که فرمودند: »ُصوُموا َتِصّحُ

بگیرید تا تندرست باشید.(

1. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص295.
2. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص116.

ون تمیمی مغربی )ابن حّیون(،  دعائم السالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و الحکام، ج 1، ص 342. 3.  نعمان بن محمدبن َحّیُ
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مبارزه با شیطان
ُد  ُیَسّوِ ْوُم   الّصَ »ِاّنَ  چنین  فرموده اند:  دراین باره  اکرم؟لص؟  رسول  حضرت 

ْیطاِن.«1 )روزه صورت شیطان را سیاه می کند.(
َ

َوْجُه  الّش

تثبیت اخالص
 در این زمینه، حضرت فاطمۀ  زهرا؟اهس؟ تعبیری دل نشین دارند: »َفَجَعَل 
ْخالِص.« 2 )خداوند روزه را برای تثبیت اخالص قرار داد.( ِ

ْ
یاَم  َتْثِبیتًا ِلال اهلُل ... الّصِ

ْوُم ِعباَدٌة َبْیَن  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نیز به حدیثی اشاره فرموده اند: »َالّصَ
َغْیُرُه.«3 )روزه  َعْنها  ُیجاِزی  َکَذِلَک ل  و  َغْیُرُه  َعَلْیها  ِلُع  َیّطَ ل  الَعْبِد و خاِلِقِه 
گاه نمی شود و  عبادتی بین بنده و آفریدگار اوست. کسی جز آفریدگار، از آن آ

کسی جز پروردگار، پاداش آن را نمی دهد.(
ُهّمَ  َلَک  ُصْمُت  َو َعَلی 

َ
عزیزان! ازاین روست که هنگام افطار می گویید: »َالّل

گرفتم و با روزِی تو  ْلُت.« 4 )خدایا برای تو روزه 
َ

ِرْزِقَک َاْفَطْرُت َو َعَلْیَک َتَوّک
افطار کردم و توکلم بر تو بود.(

حجت السالم والمسلمین دهقان، صحن جمهوری اسالمی، 8تیر1393

درک حقیقت روزه
را  ماه مبارک رمضان  به  و ورود  روزه  زبانی می شود حقیقت  و  بیان  با چه 
سخن  گاهی  و  است  روزه  خوِد  از  گاهی سخن  کریم  قرآن  در  کرد؟  تبیین 
روایات  آیات و هم  که در هر دو جنبه، هم  از فضیلت ماه مبارک رمضان 
معصومین؟مهع؟ کلمات بی شماری دارند. شاید ]درک[ حقیقت، واقعیت، آثار 
و پیامدهای روزه، آن چنان در حّد فهم ما انسان ها نباشد؛ بنابراین خداوند 

1. محمد باقر مجلسی، بحار النوار، ج 110، ص320.
2. احمد بن علی طبرسی، الحتجاج، ج1، ص99؛ نک: محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، علل الشرائع، ج 1، 

ص248، با اندکی تفاوت در واژه ها.
ح نهج البالغة لبن ابی  الحدید، ج 20، ص296.  3. عبدالحمیدبن هبة اهلل بن ابی الحدیدمعتزلی )ابن ابی الحدید(، شر

4.  علی بن موسی بن جعفربن طاووس )سیدبن طاووس(، القبال بالعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة، ج 1، ص117.
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 1Mَتْعَلُموَن ُکْنُتْم  ِاْن  َلُکْم  َخْیٌر  َتُصوُموا  َاْن  Nَو  است:  فرموده  جمله  یک   در 
گر بدانید!( )و روزه داری برای شما بهتر است؛ ا

که خداوند بر ما  روزه واقعًا برای بشریت خوب است. در بین همۀ عباداتی 
واجب کرده است، هیچ عبادتی مثل روزه نیست: روزه یک امر درونی است و 
اصاًل کار بیرونی محسوب نمی شود. ]وقتی[ شما نماز می خوانید، حج می روید 
یا خمس و زکات می دهید، کار بیرونی است؛ اما روزه یک عمل درونی است: 
ک است؛ یعنی انجام ندادن و به جای نیاوردن. همه جا در عبادت ها،  امسا
سخن از انجام دادن است، اما در این عبادت، سخن از انجام ندادن است؛ 
گر  که روزه را باطل می کند؛ پس ا مثل نخوردن و نیاشامیدن و امور دیگری 
کار نخواهد بود؛ چون ]لزمۀ[ ریا، در چشم مردم آمدن  کسی روزه بگیرد، ریا
گوش مردم رسیدن است. روزه نه دیدنی است و نه شنیدنی؛ چنان که  و به 

ممکن است کسی تظاهر به روزه داری کند؛ ولی روزه دار نباشد!
که شما را  ...وقتی در خانۀ خلوت، غذای آماده و آب خنک فراهم است 
با هزار بیان به خود دعوت می کند، چرا اجابت نمی کنید؟ چرا نمی خورید؟ 
کسی  که متوجه نمی شود! بنابراین، حقیقِت روزه ریابردار نیست و در اهمیت 
اعمال، هیچ چیز به پای روزه نمی رسد. پیامبر خدا؟لص؟ فرموده اند: »قاَل 
 

َّ
ها ِاَلی َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف ِال ِی آَدَم اْلَحَسَنُة ِبَعْشِر َاْمثالݪِ ݫ  َعَمٍل ِلَبنݭݫ

ُ
ُکّل اهلُل َتعاَلی: 

ی َو َانا ُاْجَزى ِبِه.«2 )خداوند تعالی فرمود: »برای هریک از اعمال  ُه لݪݭِ
یاَم َفِاّنَ الّصِ

خوب انسان ها ده تا هفتصد حسنه است؛ مگر روزه که برای من است و خوِد 
من پاداش آن هستم.«( بنابراین در پاداش روزه، ده برابر و هفتصدبرابر معنا 
ندارد. پاداش روزه از سایر پاداش ها جداست؛ چون مال خوِد خداوند است.
کازرونی، رواق امام خمینی؟هر؟، 8تیر1393 حجت  السالم والمسلمین 

1. بقره، 184.
2. حسین نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 7، ص503.
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آثار و نتایج روزه گرفتن
1. تمرین مدیریت زمان.

2. تقویِت قدرت بر ایجاد رفتارهای مثبت و اخالق حسنه و ماندگارِی آن.
کم کردن جرم و جنایت و مفاسد اجتماعی و فحشا و منکرات در جامعه،   .3

حتی در کوچک ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده.
4. تقویت قدرت سخن گفتِن خوب و بجا.

روابط عمومی  مسالمت آمیز،  همزیستی  نوع دوستی،  حس  ]تقویت[   .5
به  ویــژه  توجه  و  جامعه  افــراد  در  ایثارطلبی  و  انفاق  روحیۀ  تقویت  سالم، 
کین و زنان بی سرپرست یا  اقشار آسیب پذیر اجتماع، مثاًل ایتام، فقرا، مسا
که افراد جامعه در انجام خوبی ها و پایبندی به اصول  سرپرسِت خانوار؛ چرا

ارزشِی انسانی و ایمانی بازوی هم هستند.
گیر، نظیِر قنِدخون و چربِی خون،   6. پیشگیری و درمان بیماری های غیروا
که بر اثر زندگی  ماشینی،  اضافه وزن، فشارخون و بیماری های قلبی عروقی 

پرخوری، کم تحرکی و نیز مصرف غذاهای فست فودی ایجاد می شود.
7. ایجاد حالت توکل بر خداوند و استمراربخشی به آن.

9. ایجاد و تقویت حس اعتمادبه نفس.
10. توسل به واسطه های فیض الهی، یعنی چهارده معصوم؟مهع؟ و تالش 

برای استمرار به این مهم.
11. افزایش توان انجام حالل و ترک حرام.

12. اهتمام بر امر به خوبی ها و نهی از بدی ها.
13. افزایش هماهنگی و وحدت ]میاِن[ مسلمانان.

14. پیشگیری از خشونت های بیجا و کمک به درمان آن و حفظ تعادل روانی.
15. جلوگیری از بلوغ جنسی زودرس در دختران و پسران.

16. ازبین بردن شهوت اضافی و جلوگیری از خودآزاری یا دگرآزارِی جنسی.
سکته های  میگرن،  انواع  شرایین،  تصّلب  بیماری های  از  پیشگیری   .17
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کاهش اضافه وزن، به شرط آنکه در افطار و سحر، از  مغزی، چاقی مفرط و 
پرخوری و بدخوری بپرهیزیم.

18. پیشگیری از دردهای مفصلی و فلج های عضوی.
ک از آشامیدن در روز چه فایده ای دارد؟ یکی از فوایدش  حال ببینیم امسا
اعتدال  بــرود،  بین  از  عصبی  بافت های  بین  آب  ــاد  ازدی گر  ا که  است  این 
عصبی ایجاد می شود؛ بنابراین از شّر تشنج های عصبی و عضالنی در امان 
می مانیم؛ همچنین از بین برندۀ سموم بیولوژیکی، یعنی سموم داخلی بدن، 

ازجمله دی اکسیدکربن )co2( است.
حجت السالم والمسلمین ضیایی، صحن جمهوری اسالمی، 7تیر1393

احکام روزه در قرآن
در قرآن کریم واجب شدن روزه به عنوان تکلیفی الهی بر مؤمنین، با مقدمات 

و لطایفی بیان شده است:
ِمْن  ِذیَن 

َ
اّل َعَلی  ُکِتَب  َکما  یاُم  الِصّ َعَلْیُکُم  ُکِتَب  آَمُنوا  ِذیَن 

َ
اّل َها  َاّیُ Nیا 

یضًا َاْو َعَلی  کاَن ِمْنُکْم َمرݪِ ُقوَن* َاّیامًا َمْعُدوداٍت َفَمْن  ُکْم َتّتَ
َ
َقْبِلُکْم َلَعّل

ِذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیٌة َطعاُم ِمْسِکیٍن َفَمْن 
َ
ٌة ِمْن َاّیاٍم ُاَخَر َو َعَلی اّل

َ
َسَفٍر َفِعّد

1Mُکْنُتْم َتْعَلُموَن َع َخْیرًا َفُهَو َخْیٌر َلُه َو َاْن َتُصوُموا َخْیٌر َلُکْم ِاْن  َتَطّوَ
اســت،  شــده  نوشته  شما  بــر  روزه  آورده ایـــــد،  ایــمــان  کسانی که  ای 
کسانی که قبل از شما بودند، نوشته شد؛ تا پرهیزکار  که بر  همان گونه 
شوید. چند روز معدودی را ]باید روزه بدارید![ و هرکس از شما بیمار 
روزهــای  از  تعدادی  فوت شده[  ــای  روزه ه ]به  تعداد  باشد،  مسافر  یا 
کسانی که روزه برای آن ها  دیگر را ]غیر از ماه رمضان روزه بدارد[ و بر 
طاقت فرساست ]همچون بیماران و افراد ُمِسن[ لزم است به عنوان 
کار  کسی که با میل و رغبت،  کنند و ]البته[  کّفاره، مسکینی را اطعام 

1. بقره، 183و184.
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خیری انجام دهد، برای او بهتر است و روزه داشتن برای شما بهتر 
گر بدانید! است؛ ا

گر امروز همۀ مردم عالم مسلمان شوند و روزه بگیرند، برای خدا ]منفعت و[  ا
کافر شوند و حتی یک مسلمان روی  گر هم امروز، همۀ مردم  خیری ندارد. ا
ُفِسُکْم  ݐْ ںݧ

ݨَ زمین نباشد، بازهم به خدا ضرری نمی زند: Nِاْن َاْحَسْنُتْم َاْحَسْنُتْم ِلݧ
گر بدى  ا کنید، به خودتان نیکی می کنید و  گر نیکی  َفَلها1M )ا ْم  ُ تݧ

ْ
َاَسأ ِاْن  َو 

کنید، بازهم به خود می کنید.(
که ما می شناسیم، محتاج روزۀ ما نیست. نکتۀ بعدِی  بنابراین خدایی 
قرآن این است که می فرماید: Nَاّیامًا َمْعُدوداٍتM یعنی تمام سال که نیست! 
روزه فقط در یک ماه واجب شده است؛ تازه آن هم به سود خودتان است 
و منفعتش به شما برمی گردد؛ چون وسیلۀ تقوای روح و سالمت جسمتان 
کسانی که  یعنی   Mَسَفٍر َعلٰی  َاْو  َمِریضًا  ِمْنُکْم  کاَن  Nَفَمْن  بااین همه:  است؛ 
بیمار یا مسافرند یا تواِن جسمی  ندارند، مانند افراد سال خورده یا بچه هایی 
گر مریض هم نیستند، روزه بگیرند. که سال اول روزه داری شان است، حتی ا
ُقوَنM با مقدماتی  ُکْم َتّتَ

َ
ِذیَن آَمُنواM و Nَلَعّل

َ
َها اّل کریم با خطاب Nیا َاّیُ قرآن 

َع َخْیرًا َفُهَو  کرده و آخرش هم فرموده است: Nَفَمْن َتَطّوَ احکام روزه را بیان 
Mُکْنُتْم َتْعَلُموَن َخْیٌر َلُه َو َاْن َتُصوُموا َخْیٌر َلُکْم ِاْن 

کامل جسمانی[ روزه  تطّوع یعنی اینکه انسان با میل و رغبت ]و در سالمت 
کسی یقین دارد روزه  که اگر  بگیرد. این موضوع در بیان فقها هم آمده است 
برایش ضرر دارد، نباید روزه بگیرد؛ پس بدانید اگر روزه ای بگیرید که برایتان ضرر 
داشته باشد، باطل است؛ اما وقتی خوب ُشدید، باید بعد از ماه رمضان، قضای 
کافی  آن ها را به جا آوریــد؛ البته براساس نظر و تذکر فقها، ضعف ]به تنهایی[ 

نیست و ضعف شدید هم اگر تحمل کردنی باشد، مجّوز روزه خواری نیست!
حجت السالم والمسلمین حسینی قمی، رواق امام خمینی؟هر؟، 18خرداد1395

1. اسراء، 7.
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هفت خصلت برای روزه دار
 

ّ
پیامبر اسالم؟لص؟ فرموده  اند: »ما ِمْن ُمْؤِمٍن َیُصوُم َشْهَر َرَمضاَن اْحِتسابًا ِال
َاْوَجَب اهلُل َتباَرک َو َتعاَلی َلُه َسْبَع ِخصاٍل.« )هر مؤمنی که ماه رمضان را فقط 
برای رضای خدا روزه بگیرد، خدای تبارک وتعالی هفت  خصلت را برای او 

واجب و لزم می کند(:
ُلها َیُذوَب اْلَحراُم ِمْن َجَسِدِه.« )اول اینکه هرچه حرام در تنش باشد،  1. »َاّوَ
و  ک  پا حــرام[  ]از  را  آدم  است:  پالیشگاه  روزه یک  و ذوب می شود.(  محو 

تطهیر می کند و نمی گذارد حرام وارد سلول های مغز من و شما شود.
ُب ِمْن َرْحَمِة اهلِل.« )دوم، به رحمت  خداوند نزدیک می  شود.( اِنَیُة ُیَقّرِ

َ
2. »َو الّث

َکَفَر َخِطیَئُة َاِبیِه آَدَم.« )سوم، ]با روزه گرفتن[ خطای پدرش  3. »َو الّثاِلَثُة َقْد 
حضرت آدم؟ع؟ را می پوشاند.(

لحظات  خداوند  )چهارم،  اْلَمْوِت.«  َسَکراُت  َعَلْیِه  اهلُل  ُن  ُیَهّوِ الّراِبَعُة  »َو   .4
جان کندن را بر او آسان می کند.( حتمًا انسان هایی را دیده اید که رو به مرگ 
که در انتظار همۀ  ماست. این روزه ها سکرات  بوده اند. مرگ فرجامی است 

موت ]یعنی سختی های مرگ[ را برای ما آسان می کند.
5. »َو اْلخاِمَسُة َاماٌن ِمَن اْلُجوِع َو اْلَعَطِش َیْوَم اْلِقیاَمِة.« )پنجم، از گرسنگی 

و تشنگِی روز قیامت در امان خواهد بود.(
از  ــِة.« )شــشــم، خــداونــد  ــَجــّنَ اْل ــبــاِت  َطــّیِ ــْن  ِم اهلُل  َیْطَعَمُه  الــّســاِدَســُة  »َو   .6

کیزۀ  بهشتی او را طعام دهد.( خوراکی های ]لذیذ و[ پا
7. »َو الّساِبَعُة ُیْعِطیُه اهلُل َبراَئًة ِمَن الّناِر.«1 )و هفتم، خداوند دوری از آتش 
گناه سنگینی هم مرتکب  کسی  گر  خ را به او عطا فرماید.( بااین حال، ا دوز

کند، چرا بخشیده نشود؟! شده باشد و توبه و استغفار 
کازرونی، رواق امام خمینی؟هر؟، 8تیر1393 حجت السالم والمسلمین 

1. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، الخصال، ج 2، ص346.
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اقسام روزه
که روزه بر سه قسم است:  1. روزۀ  از برخی احادیث چنین استفاده می شود 

بدن؛ 2. روزۀ زبان؛ 3. روزۀ قلب.
انسان  که  بود  روزۀ بدن خواهد  اســاس، ضعیف ترین درجــه اش  این  بر 
کرده و  که دستور داده اند، دور  کارهایی  خود را از خوردن و آشامیدن و سایر 
[ کنترل کند. درجۀ بالترش روزۀ زبان است؛ یعنی زبانش را  ]نفس خویش را
از غیبت، تهمت، دروغ و امثال آن کنترل و حفاظت کند و سرانجام بالترین 
و بهترین درجۀ روزه، روزۀ قلب و فکر است؛ چنان که امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
ساِن َخْیٌر ِمْن ِصیاِم  ساِن َو َصْوُم الّلِ  فرموده اند: »َصْوُم اْلَقْلِب َخْیٌر ِمْن ِصیاِم الّلِ

اْلَبْطِن.«1 )روزۀ قلب بهتر از روزۀ زبان و روزۀ زبان بهتر از روزۀ بدن است!(
اما اینکه باید قلب انسان روزه باشد، یعنی چه؟ یعنی ِمهر و محبت غیرخدا 
گناه  را در دلش جا ندهد. فکر انسان روزه باشد، یعنی چه؟ یعنی انسان فکر 
کریم در این باره می فرماید: »ما َجَعَل اهلُل ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبْیِن ِفی  نکند. قرآن 

َجْوِفِه.«2 )خداوند برای هیچ مردی دو قلب در درونش قرار نداده است .(
»َاْسَاُلَک  عرضه  می دارند:  چنین  المحّبین«  »مناجات  در  امام سجاد؟ع؟ 
ی ِاَلی ُقْرِبَک.«3 )از تو درخواست  َک  َو ُحّبَ ُکّلِ َعَمٍل ُیوِصُلنݪݭِ َک َو ُحّبَ  َمْن  ُیِحّبُ ُحّبَ
می کنم دوستی خودت را و دوستِی آنانی که تو را دوست دارند و دوستِی هر کارى 
که مرا به مقام قرب تو می رساند.( بر این اساس، اگر قلب انسان روزه دار شد، 
کبر و غرور، پاک و پاکیزه می شود. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در  از حقد و حسد و 
َهواِت  

َ
ُروا َاْنُفَسُکْم  ِمْن  َدَنِس  الّش روایتی، با اشاره به این موضوع فرموده اند: »َطّهِ

کنید تا به  لودگی شهوت ها پاک  َرجاِت. « 4 )جان هایتان را از آ
َ

ُتْدِرُکوا َرِفیَع  الّد
درجات وال نائل شوید.( بنابراین اگر انسان می خواهد به مقام و مرتبۀ عالی 

1. عبدالواحدبن محمد تمیمی آُمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص176.
2. احزاب، 4.

3. محمد باقر مجلسی، زاد المعاد، ص413، المناجات الخمس عشرة، المناجاة الّتاسعة، مناجاة المحّبین.
4. عبدالواحدبن محمد تمیمی آُمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص240.
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کار عالوه بر روزۀ بدن، روزۀ زبان و روزۀ قلب است.  بهشت نائل شود، بهترین 
کجا تشخیص دهیم قلب و فکرمان پاک است یا  حال سؤال اینجاست: »از 
نه؟« یکی از نشانه هایش این است که اگر مردم از ما تعریف کرده یا تحقیرمان 

کنند، در اعماق روحمان برایمان تفاوتی نکند.
حجت السالم والمسلمین دهقان، صحن جمهوری اسالمی، 8تیر1393

بایدها و نبایدهای ماه رمضان در دعای امام زین العابدین؟ع؟
که  امام  زین العابدین؟ع؟هنگامی   که  دعایی در صحیفۀ سجادیه هست 
وارد ماه رمضان می شدند، آن را تالوت می کردند. بخشی از دعا این است: 
 ] َظ ِمّما َحَظْرَت ِفیِه.« )]خدایا

ُ
َحّف »َاْلِهْمنا َمْعِرَفَة َفْضِلِه َو ِاْجالَل ُحْرَمِتِه َو الّتَ

شناخت برترِى این ماه را و بزرگداشت احترامش و خوددارى از آنچه در این 
که فقط دهانم را ببندم،  الهام فرما.( نه روزه ای  کردى، به ما  ماه ممنوع 
که  روزه ای  نه  شــود،  دیــده  آن  در  افــطــاری  و  سحری  فقط  که  روزه ای  نه 
کنم! امام سجاد؟ع؟ نکته هایی را بیان  فقط از نوشیدن و خوردن اجتناب 
ها ِفیِه  ِح  َعْن  َمعاِصیَک  َو اْسِتْعمالݪِ می کنند: »َو َاِعّنا َعَلی ِصیاِمِه ِبَکّفِ اْلَجواِر
و  گناهانت  از  اعضا  حفظ  با  آن  در  روزه داشــتــن  به  را  ما  )و  ُیْرِضیَک.«  ِبما 

به کارگیری آن ها در آنچه تو را خشنود می سازد، یاری  کن.(
...در ادامۀ دعا امام سجاد؟ع؟ از خداوند چنین درخواست می کنند:

ی ل  َع ِبَاْبصاِرنا ِاَلی َلْهٍو َو َحّتَ ی ل ُنْصِغَی ِبَاْسماِعنا ِاَلی َلْغٍو َو ل ُنْسِر َحّتَ
ی ل َتِعَی   َنْخُطَو ِبَاْقداِمنا ِاَلی َمْحُجوٍر َو َحّتَ

َ
َنْبُسَط َاْیِدَینا ِاَلی َمْحُظوٍر َو ل

 ما 
ّ

َف ِال
َ
ْلَت َو ل َنَتَکّل

َ
 ِبما َمّث

ّ
 ما َاْحَلْلَت َو ل َتْنِطَق َاْلِسَنُتَنا ِال

َّ
ُبُطوُننا ِال

ی ِمْن ِعقاِبَک... . 1  ِ ِذی َیقݫ
َ
 اّل

ّ
ی ِمْن َثواِبَک َو ل َنَتعاَطی ِال ُیْدنݪݪِ

]تا با گوش هایمان سخن لغوی را نشنویم و با چشم هایمان به تماشای 
گام هایمان را در  لهو نشتابیم و دست هایمان را به حرامی نگشاییم و 

کاملۀ  سجادیه، دعای 44. 1. علی بن حسین؟ع؟، صحیفۀ  
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حالل  آنچه  به غیراز  شکم هایمان  تا  و  نگذاریم  پیش  ممنوعی  امــر 
گفته ای،  نمودی، در خود جای ندهد و زبان هایمان جز به آنچه تو 
که به ثواب تو نزدیکمان سازد، رنج و زحمت  کاری  گویا نشود و جز در 

نکشیم و جز آنچه از عقوبت تو نگاهمان دارد، فرا نگیریم... .
که شایسته است، این اصول رعایت  البته این اصول در روزه گرفتن آن گونه 
کند؛  که آدم از یک سری مبطالت اجتناب  نمی شود. ظاهِر روزه این است 

ولی حرمت این ماه فراتر از این حرف هاست.
کازرونی، رواق امام خمینی؟هر؟، 29خرداد1395 حجت السالم والمسلمین 

شرط آمرزش گناهان در حدیث نبوی
َک ِفی َشْهِر َرَمضاَن  پیامبر عظیم الشأن اسالم؟لص؟ فرموده اند: »ِاّنَ َمْن َتَمّسَ
ِبِسّتِ ِخصاٍل َغَفَر اهلُل َلُه ُذُنوَبُه... .«1 براساس فرمودۀ این بزرگوار، هرکس در 

گناهانش را می آمرزد: کار را با قّوت انجام دهد، خداوند  ماه رمضان، شش 
کند.( 1. »َاْن  َیْحَفَظ ِدیَنُه.« )]کسی که[ دینش را حفظ 

فلسفۀ روزه دین نگهداری است. ما دربارۀ دین سه وظیفه داریم: دین دانی 
را  شریعت  احکام  و  دین  اینکه  یعنی  دین دانی  دین بانی.  و  دیــن داری  و 
بفهمیم. دین داری یعنی به آنچه از دین فهمیده ایم، عمل کنیم و دین بانی 

هم که وظیفۀ ماست؛ یعنی نگهبان دین باشیم.
2. »َیُصوَن َنْفَسُه.« )خودش را حفظ کند.(

کنترل می کند؛ یعنی اراده اش را قوی می کند.  انسان مؤمن نفس اماره اش را 
به عنوان مثال شما تشنه اید، هوا هم گرم است و درون منزل هم کسی نیست. 
کنید؛ ولی می گویید: »من  می توانید لیوان آب سرد را بردارید و نوش جان 
گناه نکنید؛  که  مهمان خدا هستم و روزه بر من واجب است.« اراده می کنید 
حال اگر این ارادۀ قوی، در سایر اوقات و در مواجهه با دیگر معصیت ها هم در 

1. حسین  نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 7، ص370.
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زندگِی شما به وجود بیاید و مرتکب گناه نشوید، نشانۀ قبولِی روزه است.
کند.( 3. »َو َیِصَل َرِحَمُه.« )و صلۀ رحم 

4. »َو ل ُیْؤِذَی جاَرُه.« )و همسایه اش را اذیت نکند.(
کند.( 5. »َو َیْرَعی ِاْخواَنُه.« )و حال برادرانش را رعایت 

6. »َو َیْخُزَن ِلساَنُه.«1 )و زبانش را باز دارد.(
بزنیم،  گر هم می خواهیم حرفی  ا یا  بزنیم  کم حرف  کنیم  بنابراین سعی 
گزیده باشد. هر حرفی که می گوییم، باید یا برای دنیای ما مفید باشد یا برای 

آخرتمان یا برای هردو.
گوهرشاد، 25تیر1395 حجت السالم والمسلمین فرازی، مسجد 

خالصۀ فصل دوم
که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است.  ماه رمضان ]ماهی[ است 

کسی محبت داشته باشید، به استقبال او می روید و به   شما وقتی به 
عالقه مند  مسلمانان  به  رمضان  ماه  گویا  بنابراین،  می شتابید؛  دیــدارش 
و  برکت  ویژگی:  سه  با  آن هــم  اســت؛  آورده  روی  آن هــا  به سوی  که  است 

رحمت و مغفرت.
که در هیچ ماه دیگری وجود ندارد:   ماه رمضان سه امتیاز ویژه دارد 

1. نزول قرآن؛ 2. وجوب روزه؛ 3. شب قدر.
که باید َنْفسمان را به تالش    این ماه، ماه ریاضت است: ماهی است 

کنیم. وادار 
زندگی  در  بیشتر  رفــاه  و  آسایش  و  افزون تر  گشایش  و  بهتر  روزِی  گر  ا  

می خواهید، این ماه، ماِه درخواست از خداست.
البالغه،  نهج    110 خطبۀ  در  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  فــرمــودۀ  طبق   
که سپری ]برای  یکی از وسایل تقرب به خداوند، روزۀ ماه رمضان است 

1. حسین  نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 7، ص370.
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جلوگیری[ از عذاب خداست.
لوده تر باشد، به شیطان نزدیک تر است. گناه آ  هرچه انسان به 

می کند.  کنترل  را  شکم  چون  است؟  پروردگار  خشم  از  مانع  روزه  چرا   
کنترل می شود. کنترل شد، امیال و شهوات  که  شکم 

کند.   انسان باید روزه بگیرد و با هوا وهوس مقابله 
که عبارت اند از:    ائمۀ اطهار؟مهع؟ فوایدی ]هم[ برای روزه برشمرده اند 

1. تندرستی و سالمتی؛ 2. مبارزه با شیطان؛ 3. تثبیت اخالص.
در  آن چنان  روزه،  پیامدهای  و  آثار  واقعیت،  حقیقت،  ]درک[  شاید    
 حّد فهم ما انسان ها نباشد؛ بنابراین خداوند در یک جمله فرموده  است: 

گر بدانید!« »و روزه داری برای شما بهتر است؛ ا
برایش ضرر  بگیرد،  روزه  گر  ا گمان می کند  ندارد، ولی  یقین  کسی که    

دارد، نباید روزه بگیرد.
تحمل کردنی  گر  ا هم  شدید  ضعف  و  نیست  کافی  ]به تنهایی[  ضعف   

باشد، مجّوز روزه خواری نیست!
 این روزه ها سکرات موت ]یعنی سختی های مرگ[ را برای ما آسان می کند.
کند،  گناه سنگینی هم مرتکب شده باشد و توبه و استغفار  کسی  گر   ا

چرا بخشیده نشود؟!
 امیرالمؤمنین علی؟ع؟  فرموده اند: »روزۀ قلب بهتر از روزۀ  زبان و روزۀ 

زبان بهتر از روزۀ  بدن است!«
کیزه  ک و پا کبر و غرور، پا گر قلب انسان روزه دار شد، از حقد و حسد و   ا

می شود.
گزیده  گر هم می خواهیم حرفی بزنیم،  کم حرف بزنیم یا ا کنیم   سعی 
که می گوییم، باید یا برای دنیای ما مفید باشد یا برای  باشد. هر حرفی 

آخرتمان یا برای هردو.



فصل سوم

تغذیۀ صحیح در ماه رمضان
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اهمیت سالمت جسم و جان در ماه رمضان
روزه صرفًا انجام یک عمل عبادی نیست؛ بلکه در جایگاه خودش باتوجه به 
و  دنیوی  پربرکت  بسیار  آثار  اخــروی اش،  ُبعد  و  روحی روانی  و  معنوی  آثار 
که  جسمانی هم دارد. اصوًل دستورات دین شریف اسالم این چنین نیست 
فقط یک چراغ در وجود ما روشن  کند؛ بلکه چراغ های متعددی را از حیث 
ظاهری و باطنی و دنیوی و اخروی در برابر ما روشن می کند و روزه هم جزِو 
به عنوان  روزه  از  اهل بیت؟مهع؟  نورانی  روایــات  در  است.  دستورات  همین 
یکی از درمانگرهای دردهای روحی و حتی بیماری های جسمانی صحبت 
شده است. روایتی مشهور از پیامبر اکرم؟لص؟ است که می فرمایند: »ُصوُموا 

وا.«1 )روزه بگیرید تا سالم بمانید.( َتِصّحُ
این  و  عیب  و  بیماری  هرگونه  از  جسم  ــودن  ــ یعنی  دورب سالم ماندن 
انسان،  جسم  می تواند  که  است  روزه  دارویــِی  و  درمانگر  آثار  نشان دهندۀ 
کند. این  ک  لودگی ها پا آ از بیماری ها و  را  کلیه و خون  کبد و  به خصوص 
امر سبب می شود انسان از بیماری های احتمالی برحذر بماند؛ چراکه بخش 
که  است  لودگی هایی  آ از  ناشی  معموًل  جسمانی،  بیماری های  از  زیــادی 
ممکن است در خون و کبد وجود داشته باشد و روزه مانع این اتفاق هاست.

آثار کم خوردن
فرموده اند:  کــم خــوردن  دربـــارۀ  زیبا  تعبیری  در  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 

»تیزهوشی و پرخوری باهم جمع نمی  شوند.«2
را  میزان وعده های غذایی مان  باید[  بمانیم،  گر می خواهیم سالمت  ]ا
کم خوردن، مقاوم سازی بدن است.  آثار مطلوب  از  کنیم؛ چون یکی  کم 
و  داده  استراحت  خــودمــان  جسمانی  قــوای  به  کــم خــوردن،  با  بنابراین 
کم خوردن هم  میزان هوش و حافظه مان را افزایش می دهیم. از دیگر آثار 

ون تمیمی مغربی )ابن حّیون(، دعائم السالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و الحکام، ج 1، ص342. 1. نعمان بن محمدبن َحّیُ
2. عبدالواحدبن محمد تمیمی آُمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص360.
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نورانیت باطن و نورانیت قلب است.
حجت السالم والمسلمین مهدوی نیا، صحن جمهوری اسالمی، 31خرداد1394

انواع تشنگی در دنیا و راهکار رفع آن
ع است: تشنگی در دنیا سه نو

1. تشنگِی ناشی از بیماری های متابولیکی مثل قنِدخون و فشارخون و 
که باید درمان شود. چربِی خون 

باید ترک شــود، مثل خــوردن قندهای  که  از بدخوری  ناشی  2. تشنگِی 
شیمیایی و مصرف بیش ازحد زولبیا و بامیه و ترشی ها و شوری هایی مانند 

خیارشور.
3. تشنگِی هنگام مرگ، به علت سبک شمردن نماز.1

گرما شدید است، خیلی از خانواده ها  که  در ماه رمضان ]به ویژه[ در ایامی 
نگران تشنگِی فرزندانشان هستند. مثاًل می خواهند بدانند دختربچه هایی 
برای  تا  بخورند  چه  سحر  تا  افطار  از  رسیده اند،  تکلیف  سن  به  تــازه  که 
که این خأل جبران شود؟ اصاًل  روزه گرفتن، توان داشته باشند؟ چه بخورند 

کم شود؟ که ]گرسنگی و[ تشنگی مان در طول روز  کنیم  چه 
راهکارهای جبران تشنگی در طول روز عبارت اند از:

ع در وعدۀ افطار و سحر؛ به شرطی که  1. مصرف سبزیجات تازۀ سالم و متنو
سموم شیمیایی کشاورزی نداشته باشد و آب فاضالب شهری و غیرشهری 

به آن نداده باشند.
2. مصرف چهار یا پنج عدد برگ تازۀ کاهو، همراه با وعدۀ غذایِی افطار و سحر.
3. پرهیز از خوردن انواع ُسس ها در سحر و افطار؛ چراکه ضررهای مختلف 

دارد، ازجمله تشنگی.
4. پرهیز از مصرف چربی های اشباع نشده با میزان ترانس زیاد در وعدۀ 

1. نک: علی بن موسی بن جعفربن طاووس )سیدبن طاووس(،  فالح السائل، ص22.
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مواد  و  ازایــن دســت  روغــن هــای  دیگر  و  جامد  روغــن  مثل  سحر؛  یا  افطار 
کیک خامه ای و رولت و ته دیگ  کی تهیه شده از این چربی ها، مانند  خورا

کله پاچه و جگر سیاه. و نیز غذاهایی ازقبیل 

شروع افطار
اول افطار، خوردن را با آِب جوش ولرم یا آب آشامیدنی سالم یا شیر تازۀ 
که در آِب جوش ولرم یا شیر  کنید؛ همچنین می توانید از عسل  گاو1 شروع 
کنید. فرنی یا خرما نیز غذای مناسبی  گاو رقیق  شده است، استفاده  تازۀ 
برای افطار است تا دچار شقاق مقعد ]یعنی زخم سطحی یا ترک خوردگی[ 
کرده است یا ضعف عمومِی  کاهش پیدا  گر قنِدخون شما شدیدًا  نشوید.2 ا
شدید دارید، خرمای تازه یا خشک بخورید. خوردن آش هم در اول افطار 

کنید. مناسب نیست. با غذای سبک و نوشیدنِی مناسب شروع 
کم خونی دارد، مخلوط شیرعسل یا شیرخرما را   کلسیم و  کمبود  کسی که 
آرام آرام بخورد؛ سپس با غذای سبک، مثل پنیر و سبزِی تازه یا پنیر و گردو 
کسی که تشنگی یا ضعف  عمومِی دارد، یا اینکه معده اش غذا  ادامه دهد. 
را خوب هضم نمی کند و لغری مفرط هم دارد، غذای سبکی مانند پنیر 
که موجب فربهی )و چاقی( در  تازه به همراه خربزۀ رسیدۀ شیرین بخورد 

کودکان و نوجوانان می شود. 
گر برایتان مقدور است، سوپ رقیِق افطارتان را با گوشت سپید بوقلمون  ا
غ  ران مر از  کسی یبوست دارد، می تواند در سوپ خود  گر  ا کنید.  درست 

کند.  بدوِن پوست استفاده 
حجت السالم والمسلمین ضیایی، صحن جمهوری اسالمی، 7تیر1393

1. نک: احمدبن محمد بن خالد برقی ،  المحاسن، ج2، ص491.
2. نک: محمدبن حسن حّر عاملی،  تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 10، ص158.
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افطار مناسب
با  را  افــطــار  اســـت،  شــده  بــیــان  معصومین؟مهع؟  ــات  ــ روای در  آنــچــه  طبق 
نوشیدنی های گرم مثل آِب جوش ولرم یا چای خیلی کم رنگ یا شیر گرم باز 
کنار آن می توانید از شیرینی های طبیعی  که بسیار مطلوب است.1 در  کنید 
کید فرموده اند افطار خود را  هم استفاده کنید؛ چنان که رسول خدا؟لص؟ تأ
کار، می توانید از خرما3 یا عسل استفاده  که برای این  کنیم2  با شیرینی آغاز 
که  کنید  استفاده  نبات  از  نهایتًا  نداشتید،  دسترسی  این ها  به  گر  ا کنید. 

کمتر است.  گرم دارد و آسیبش از قند و شکر به مراتب  طبع 
وعده های افطاری مان از نظر غذایی بهتر است وعده های ملّین باشد، 
است  دیرهضم  آش ها  از  بعضی  سریع الهضم.  آش هــای  و  سوپ ها  مانند 
معده  در  هضمش  که  آش رشته  مثل  نیست؛  خوب  افطار  در  خوردنش  و 

سخت تر می شود.

بایدها و نبایدهای وعدۀ افطار
به  خیلی  می کنند،  باز  یخ  و  سرد  نوشیدنی های  با  را  خود  روزۀ  کسانی که 
گوارشی  سیستم  کار[  این  ]با  چون  می زنند؛  ضرر  و  کرده  ظلم  خودشان 
گرفتگی رگ ها و  کبد و خون درگیر می شود. یکی از علل غلظت خون و  و 
کبد به خاطر نوشیدن مایعات سرد و یخ و تگری، مخصوصًا در  چرب شدن 

وعدۀ افطار ماه مبارک رمضان است. 
و  سخت  غــذای  با  نباید  و  کــرده  استراحت  ساعت  12تــا15  شما  معدۀ 
کنیم؛ بنابراین از غذاهای روان تر مثل سوپ، حلیم،  دیرهضم آن  را درگیر 

کنیم. آش سریع الهضم، فرنی، شیربرنج و... استفاده 
ــو، در وعـــدۀ افــطــار  ــوک ک کتلت و   ســعــی شـــود از غــذاهــای خــشــک، مــثــل 

کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 4، ص153. 1. نک: محمدبن یعقوب 
2. نک: محمدبن حسن حّر عاملی،  تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 10، ص160.

3. نک: جعفربن محمد مستغفرى،  طب النبی؟لص؟، ص27.
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استفاده نشود؛ چون عطش بعد از افطار را زیاد می کند. اگر هم احیانًا می خواهید 
در وعدۀ افطار از این نوع خوراک استفاده کنید، حتمًا در کنارش از سبزیجات و 

لیموترش تازه غافل نباشید که تشنگی و عطش را کنترل می کند.

مصرف نوشیدنی حین غذاخوردن؛ خوب یا بد؟
وجود نازنین امام  هشتم، حضرت رضا؟ع؟ فرموده اند:

هنگام  در  ــشــود،  ن مبتال  شــکــم  آزار  ــه  ب مــی خــواهــد  کــســی کــه 
غذاخوردن، آب ننوشد؛ چون آب خوردن در بین غذا رطوبت 
از غذا  و رگ هاى بدن،  را ضعیف می کند  و معده  زیاد  را  بدن 

قّوت و بهره ای نمی برند و غذا در معده تحلیل نمی رود.1
کنار سفرۀ افطاری  کنید[ وقتی انسان بعد از یک روز ُپرحرارت،   ]حال تصور 
می نشیند و از نوشیدنی های مختلف را هم مصرف می کند، ]چقدر ممکن[ 
ع  که از مصرف هرنو است دچار آسیب و بیماری شود! پس چه خوب است 

کنید. نوشیدنی در حین غذاخوردن پرهیز 
گفته شد، آب ضرر می زند، چه برسد به نوشابه و چیزهای  بنابر آنچه 
کنید نه در وعدۀ افطار و سحر و نه در هیچ وعدۀ غذایی  دیگر! پس سعی 
بیماری های  این  چه بسا  نخورید؛  نوشیدنی  و  آب  غذا  با  همراه  دیگری، 

کنند.  گوارشی، انسان را از روزه گرفتن محروم 

افطاری های ساده
از  دهید.  قــرار  سالم[  ]و  ســاده  غذایی  را  افطار  وعــدۀ  غــذای  کنید  سعی 
سفرۀ  سر  اســت  بهتر  کنید.  پرهیز  جــدًا  افطاری  سفره های  رنگین کردن 
کنار آن نهایتًا خرما و سبزی ]باشد[. از ماه مبارک  ع غذا و در  افطار یک نو
کنیم!  رمضان، بهره های معنوی مان را نسبت به بهره های مادی بیشتر 

1. علی بن موسی؟ع؟، الرسالة الّذهبیة )طب المام الرضا؟ع؟(، ص35.
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که اصاًل این ها  بعضی جاها آدم می بیند آن قدر سفره را رنگارنگ چیده اند 
بیماری زاست!

از افطار، به عیادت یکی از دوستان  در ماه رمضان یکی از سال ها، بعد 
رفتیم. در همان ساعت، پنج یا شش نفر مریض اورژانسی را آوردند که گفتند 
را  تا شب  از صبح  که  روانــۀ بیمارستان شده اند! شمایی  افطار  از سر سفرۀ 
گر یک دفعه حجمی زیاد از غذاهای رنگارنگ در شکمتان  کرده اید، ا تحمل 

بریزید، زود از پا در می آیید! پس سعی کنید وعدۀ افطارتان ساده باشد.
حجت السالم والمسلمین مهدوی نیا، صحن جمهوری اسالمی، 31خرداد1394

بعد از افطار
مانده  ساعت  یکی دو  یا  افطار  از  بعد  ساعت  دو  یا  یک  زمانِی  فاصلۀ  در 
سالم  آشامیدنی  آب  لیوان  یک  و  ولرم  آِب جــوش  لیوان  یک  سحری،  به 
کاذب،  کدر، تشنگی  گر فرد یکی از عالئم غلظت خون، پوست  بخورید. ا
عطش شدید یا ضعف عمومی  دارد، یکی از این لیوان های آب را با یک 
قاشق غذاخوری رب انار شیرین و لیوان دیگر را با یک قاشق غذاخوری 
گر آب دو  ا تا خوب شود. همچنین  و بخورد  کرده  عسل طبیعی مخلوط 
سحر  و  افطار  بین  عسل  مخلوط  با  و  بگیرد  را  شیرین  رسیدۀ  سیب  عدد 

بخورد، برای ]رفع[ ضعف عمومی مناسب است.
و  نوجوانان  نیز  و  است   90 زیر  قنِدخونشان  یا  دارنــد  دیابت  که  آن هایی 
که قنِدخونشان زیر 70 است، برای  اینکه در بعدازظهرهای ماه  جوانانی 
مبارک رمضان، به ضعف شدید و ُافت شدید قنِدخون دچار نشوند، بعد 
از سحری و تا قبل از اذان صبح، هفت عدد خرما بخورند: هم به هضم 
کمک می کند، هم سرشار از امالح است و هم از پوکی استخوان و ُافت  غذا 

شدید قنِدخون پیشگیری می کند.
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داروی ضّدعطش
و  شــود  رقیق  خونتان  و  نشوید  تشنه  سحر  تا  افطار  بین  می خواهید  گــر  ا
باشد،  داشته  آب  لیوان   8 انــدازۀ  که  چ  پــار یک  در  نگیرید،  هم  یبوست 
کشیِر شسته شده  لوبخارا به همراه یک قاشق غذاخوری خا آ چهارده عدد 
کنید. این قوی ترین داروی  و نصِف آِب  لیموترش تازه اضافه  کرده و میل 

طبیعِی ضّدعطش و رقیق کنندۀ خون و ضّد یبوست حاد و مزمن است.
همۀ اعضای خانواده خوب است از این شربت در فاصلۀ بین افطار تا 
که به حج تشریف می برید، این شربت  کنند؛ حتی عزیزانی  سحر استفاده 
کنید و قبل از رفتن به سعی صفا و مروه، طواف خانۀ خدا، منا،  را درست 
گرمازده نشوید، یبوست نگیرید، خونتان  عرفات و رمی جمرات بخورید تا 
که در صورت ابتال به این  کاذب هم به سراغتان نیاید  غلیظ نشود و عطش 

مشکل، پشِت سرهم آب می خورید؛ ولی تشنگی  تان برطرف نمی شود!

عادت های غلط غذایی، هنگام افطار
هم  و  اســت  شــرعــی  وظــیــفــه ای  روزه  هــم  متعال،  خــداونــد  دســتــور  طبق 
ازاین رو خوردن چیزهایی مثل غذاهای  خوب تغذیه کردن وظیفه است؛ 
گازدار و اسانس ها و آبمیوه های  شیمیایی  دیرهضم و مصرف نوشابه های 
زمان  در  بدتر  آن  از  و  است  بدتر  رمضان  ماه  در  ولی  اســت؛  غلط  ریشه  از 
گازدار یا دلستر و شربت های  که مردم سِر سفره هایشان نوشابۀ  افطار است 
بازاری می گذارند! هیچ نوشیدنی و مایعی جایگزین آب آشامیدنی سالم و 

آِب جوش ولرم نمی شود.
همچنین در ماه رمضان و غیر از آن، مصرف دخانیات غلط است: چه 

که ضررش چندبرابر سیگار است. سیگار باشد و چه پیپ یا قلیان 
این خدای مهربان و چهارده معصوم؟مهع؟ هستند که واقعًا شما را دوست 
بنابراین  بمانید[؛  ]تا سالم  باشد  با فالن غذا  افطار  آغاز  و می گویند  دارند 
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به دست خودتان، خود و بقیۀ اعضای خانواده را بیمار نکنید!
حجت السالم والمسلمین ضیایی، صحن جمهوری اسالمی، 7تیر1393

نوشیدن آب
کمی  در خوردن آب و نوشیدنی ها زیاده روی نکنیم. تحمل و صبرمان را 
که همین زیــاده روی در  کنیم و شکممان را مشک آب نکنیم؛ چرا بیشتر 

نوشیدن آب، آب ذخیره شده در بدنمان را می گیرد ]و دفع می کند[.

سردرد بعد از افطار
سردرِد بعد از افطار عمومًا در چند حالت اتفاق می افتد:

1. زیاده روی در خوردن.
گاه  که ناخودآ 2. مصرف زیاد شیرینی های مصنوعی مثل زولبیا و بامیه 
موجب تالطم قنِدخون و افزایش شدید آن می شود. در طول روزه داری، 
قنِدخون در حّد نرمال یا پایین است و با مصرف زیاد شیرینی هایی مثل 
شروع  سردردها  که  اینجاست  و  می رسد   500 مرز  به  گاهی  بامیه،  و  زولبیا 
بی رمق  و  بی حال  بسیار  مصرف کننده،  افــراد  می بینید  ازایــن رو  می شود؛ 
در  کاماًل  این چنین شیرینی   هایی  [ دچار سردرد می شوند.  ]معموًل و  شده 
خ شده است و شهد ]یا قند مصنوعِی[ زیادی در آن ها وجود دارد! روغن سر
که سبب می شود  3. سنگین بودن و دیرهضم بودن وعدۀ غذایی سحری 
کند؛ ازاین رو هرچه ذخیرۀ انرژی  معده برای هضم این غذا تالش زیادی 
کم می آورد و دچار  کرده و بدن  ج  در بدن وجود دارد، برای هضم غذا خر
کم  گرسنگی بر بدن حا ضعف می شوید؛ بنابراین در بین روز، این ضعف و 
نامناسب بودن  دیگر،  بیان  به  می آید.  به سراغتان  شدید  ســردرد  و   شده 
نیاز  و  کالری  انرژی  لزم و  و  که فقط شکم ُپرکن بوده  وعده های سحری 
از  روزه [  طــول  در  ]بــدن  می شود  موجب  نمی کند،  تأمین  را  بــدن  قندِی 
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اندوخته های خودش استفاده  کند و وقتی آن اندوخته ها به انتها می رسد، 
قندخون افت می کند و به همین سبب دچار سردرد می شوید. البته عده ای 
محدود هم که فشارخون دارند و با خوردن یا کم خوردن یا روزه داری، این 
اتفاق ]یعنی سردرد[ برایشان می افتد، باید حتمًا در وعده های غذایی شان 
که فشار را تنظیم می کند، مثل زیادخوردن  کنند  ک هایی استفاده  از خورا

سبزیجات و میوه هایی همچون سیب.
4. افزایش قنِدخون به همراه افزایش فشاِرخون، بر اثر مصرف غذاهایی 
این  و  روزه، صفرا در بدن تشدید می شود  که درحاِل  گرم؛ چرا با طبیعت 
افزایش فشاِرخون و قنِدخون یک باره، خود، مایۀ  سردرد است؛ بنابراین 
پرهیز  افطار  در وعدۀ   گرم  با طبیعت  کی هایی  از خوردن خورا کنید  سعی 

کنید تا این اتفاق نیفتد.

دستورات تغذیه ای افطار تا سحر
گــذشــت، مــنــاســب اســـت از  کــه از افــطــار  ــع عــطــش، مـــقـــداری  ــرای رفـ ــ ب
کشیر، تخم شربتی   نوشیدنی های مطلوبی همچون شربت سکنجبین، خا
که قوت شما را در برابر عطش افزایش داده و می تواند  کنید  و... استفاده 
کند؛ البته به شرط اینکه آن ها را هم خیلی سرد  تشنگی و عطش را مهار 

نخورید؛ چون یخ آسیب زاست.
را  که صفرا  استفاده نکنید  گرم  و خشک  از نوشیدنی های  افطار  از  بعد 
در بدن شما تشدید می کند. هندوانه خنک است، خیار خنک است و بعد 
کنید. سعی  از افطار، با فاصلۀ  یکی دو ساعت، می توانید از آن ها استفاده 
گرم  کنید نوشیدنی هایتان بعد افطار از طبع سرد باشد؛ چون طبیعت روزه 

 و خشک است. 
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مزاج ها و وعدۀ افطار و سحر
گرم و خشک یا  گرم و تر )یا همان َدم(؛ 2.  ما چهار مزاج داریم:1 1. مزاج 

صفرا؛ 3. سرد و تر یا بلغم؛ 4. سرد و خشک یا سودا.
گر در وعدۀ  سحری، غذایی با طبیعت سرد بخورید، در طول روز، بلغم  ا

ع زیاد می شود.  معده و حالت تهو
گرم استفاده نکنید و در وعدۀ  سحر هم  در وعدۀ  افطار، غذایی با طبیعت 
گرم  کنید. مثاًل خورشت فسنجان طبیعت  از غذای با طبیعت سرد پرهیز 
گر ]هم[ در وعدۀ  سحر، هندوانه و نوشیدنی هایی با طبیعت سرد را  دارد. ا
زیاد بخورید، معده تان سرد شده و باعث افزایش بلغم می شود. بلغم زیاد 

ع یا دل پیچه یا نفخ شدید در طول روز می شود. هم سبب حالت تهو

ملزومات وعدۀ سحر
در وعدۀ  سحر باید توجه ما بیشتر شود؛ چون بعد از سحری، بحث روزه و 

نخوردن را پیِش رو داریم:
از  بعضی  بگیرید.  نظر  در  سحری خوردن  برای  کافی  وقت  اول:  نکته 
که آخرین لقمۀ  آن ها مصادف می شود  افراد آن قدر دیر سحری می خورند 
با اذان صبح که بسیار نامطلوب است! طوری باشد که وقتی سحری تان را  
با آرامش خوردید و تمام شد، حداقل ده دقیقه تا اذان صبح وقت باشد تا 
ک بزنید و وضو بگیرید و برای نماز مهّیا شوید. با آرامش غذا خوردن  مسوا

که غذا به خوبی جذب بدن شود. کمک می کند 
نکتۀ دوم: در وعدۀ  سحری از خوردن آب و نوشیدنی ها همراه با غذا 
نوشیدنِی  هر  از  سحری،  وعــدۀ   شــروع  از  قبل  تا  می توانید  کنید.  پرهیز 

کار برای بدنتان هم مطلوب تر است. کنید. این  مناسبی استفاده 
نکتۀ سوم: در وعدۀ  غذایی سحر، از مصرف غذاهای ُپرچرب، خشک، 

1. نک: محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، علل الشرائع، ج1، ص110.
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کنید؛ چون هرقدر به معدۀ  شما در  خ کردنی و سنگین و دیرهضم پرهیز  سر
وعدۀ  سحر غذای زودهضم داده شود، سوخت وساز بدن از محل ذخیره ها و 
اندوخته ها کمتر می شود و مقاومت بدنتان در برابر گرسنگی افزایش می یابد.
خ کردنی ها مشکل است. معموًل  هضم غذای فوق العاده چرب و نیز سر
خ می کنید، نزدیک به 80درصد روغن را به خود  که در روغن سر غذایی 
زیاد  را  عطش  و  شد  خواهد  دیرهضم  و  پرچرب  ازایــن رو،  می کند؛  جذب 
غ در وعدۀ  سحری، تشنگی را در  می کند. غذای شور و بادمجان و نیز مر

کنید. گوشت های دیگر استفاده  طول روز زیاد می کند؛ بنابراین از 

مصرف میوه ها در وعدۀ  سحری
یکی از راه های مقاوم سازی  بدن برای رفع تشنگی و حتی گرسنگی در طول روز، 
این است که بعد از خوردن سحری و قبل از اذان صبح، چهار تا پنج تکه خربزه 
بخورید. این کار، برای رفع تشنگی درحاِل روزه داری بسیار اثرگذار است؛ ]البته[ 
عمومًا خوردن میوه بعد از غذا مضر است. براساس فرمودۀ امام هشتم؟ع؟ در 
کتاب شریف رسالۀ ذهبیه باید اولویت استفاده از غذاها را براساس زودهضمی 
و دیرهضمی تنظیم کرده و زودهضم ها را بر دیرهضم ها مقدم کنیم؛1 بنابراین 
میوه و سالد نسبت  به غذایی که می خورید، زودهضم تر است و باید بر غذای 
اصلی مقدم باشد؛ ]البته این قاعده دربارۀ  همۀ  میوه ها یکسان نیست و[ اجازه 
داریم بعضی از میوه ها را بعد از غذا بخوریم و حتی چه بسا در این صورت، آثار 
درمانی بیشتری هم داشته باشند. یکی از این میوه ها خربزه است و دیگری انار 
و بعد هم سیب و خرما که در روایات به اینکه هرکدامشان بعد از غذا چه آثاری 

ایجاد می کنند، اشاره شده است.
تشنگی  برابر  در  را  شما  مقاومت  سحری،  وعــدۀ   از  بعد  خربزه  مصرف 
خودتان  که  بی نمکی  دوغ  از  نبود،  خربزه  احیانًا  گــر  ا می دهد.  افزایش 

1. نک: علی بن موسی؟ع؟، الرسالة الّذهبیة )طب المام الرضا؟ع؟(، ص15.
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کمی تخم  کنید: ماست محلی بدوِن نمک را با  کرده اید، استفاده  درست 
کنید تا مقاومت بدنتان در برابر تشنگی زیاد شود. خرفه و آب ترکیب 

خوابیدن بعد از غذا
گر بالفاصله بعد از وعده های  ج از آن، ا چه در ماه مبارک رمضان و چه در خار
گوارشی می شویم؛ ازاین رو  غذایی مان بخوابیم، دچار اختالل در سیستم 
که شب ها بعد از غذاخوردن، زود نخوابیم و مقداری  در روایات هم داریم 

کمی فعالیت جزئی داشته باشیم.1 قدم بزنیم و 
بسیار  جهت  دو  از  سحری  وعــدۀ   خــوردن  از  بعد  بالفاصله  خوابیدن، 
اختالل  ایجاد  و  به خطرافتادِن سالمت جسمی  از جهت   .1 مذموم است: 
زیاد  سحری  وعدۀ   در  که  افــرادی  برای  ترش کردن  به اصطالح  و  گوارشی 
که غذایشان دیرهضم  خورده اند و معده شان پر شده است؛ به خصوص 
توصیه  که  چرا معنوی؛  امور[  برخی  ]انجام ندادِن  جهت  از   .2 باشد.  هم 
شده است قبل از خواب، تعقیبات نماز را به جا آوریم و حدود یک  ساعت 
گوارشمان آسیب نرسد و هم  بعد، مهّیای خواب شویم تا هم به ]دستگاه[ 

از مذمت خواب بین الطلوعین2 فاصله بگیریم.

ترش   کردن معده در زمان روزه داری
که  یکی از علت های ترش کردن معده، خوردن نوشیدنی همراه غذاست 
کید می کنم ابدًا با غذایتان، نه در وعدۀ   کند. تأ سبب می شود معده ترش 
خــوردن  نخورید.  دیگر  نوشیدنی های  و  آب  سحر،  وعــدۀ   در  نه  و  افطار 
با  آن هــم  غذایی،  وعده های  از  بعد  و  قبل  بــرای  بگذارید  را  نوشیدنی ها 

فاصله. سحری را هم با آرامش و تأمل بخورید و خوب بجوید.

1. نک: سعیدبن هبة اهلل قطب الدین راوندى، سلوة الحزین )الدعوات(،  ص76.
2. نک: محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، کتاُب من ل یحضره الفقیه، ج1، ص503.
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روزه داری و بوی بد دهان
گون دارد: از پوسیدگی دندان و عفونت لثه ها  گونا بوی بد دهان عوامل 
کبد  گوارش، همچون معده و  شروع می شود تا عفونت لوزه ها و سیستم 
به طورکلی  شود.  دهان  بد  بوی  ایجاد  موجب  می توانند  هرکدام  که  و... 
برای برطرف کردن بوی بد دهان، باید معالجه را از همان عضوی شروع 
این  بارها  رمضان،  مبارک  ماه  در  ولی  ؛  است  شده  بیماری  دچار  که  کرد 
معده  خالی بودن  و  روزه داری  به سبب  دهان  بد  بوی  که  می افتد  اتفاق 
کنترل آن می توان این دو راهکار  که این، امری است طبیعی و برای  است 

را به کار برد:
کنید؛ چون یکی از مضراتش این  1. از مصرف نوشیدنی های یخ پرهیز 

که موجب ایجاد بوی بد دهان در طول روز می شود. است 
کنید به آب هایی که  کنید و سعی  2. در وعدۀ  افطار از لیموترش استفاده 
کار، مانِع تشدید بوی  کنید؛ زیرا این  می نوشید، کمی لیموترِش تازه اضافه 

بد دهان در زمان روزه داری خواهد شد.

علل یبوست و راه درمان آن
در  بدن  و  شده  خشک تر  روده هــا  یعنی  است؛  خشکی  به معنای  یبوست 
برخی  به علت  کسانی که  با مشکل مواجه می شود. هستند  دفع فضولت 
عارضه  ایــن  به  مقطعی،  یا  مزمن  و  ثابت  به صورت  گــوارشــی،  مشکالت 
اما عده ای هم در ماه مبارک به آن مبتال می شوند. علتش این  دچارند؛ 
گرم و خشک است و ما هم برای خوردن و  که چون طبیعت روزه  است 
کم شده و خشکی روزه بر بدن  آشامیدن محدودیت داریم، پس آب بدن 

و روده ها غالب می شود.
راهــکــارهــا مناسب اســت:  ایــن  ــرای درمـــان یبوست در مــاه رمــضــان،  ب
فعال شدن  و  بــازکــردن  ــرای  ب افــطــار  اول  در  گــرم  نوشیدنی های  مصرف 
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مثل  لعاب دار  دانه های  از  استفاده  روده؛  خشکی  ازبین رفتن  و  روده هــا 
پوستش،  با  سیب  همچون  میوه هایی  مصرف  تخِم شربتی؛  و  کشیر  خا
لو، بعد از افطار، به ویژه برای افرادی  طالبی، هندوانه، خربزه، هلو و زردآ
که مزاجشان صفراوی است و نیز پرهیز از نوشیدنی های یخ و مواد غذایِی 
و  خ کردنی ها  سر ساندویچ ها،  فست فود ها،  مانند  یبوست زا  و  خشک 

که این عارضه را در ماه مبارک بیشتر می کنند. روغن های نباتی 
در غیر ماه مبارک هم کسانی که یبوستشان دائمی است، قبل  از صبحانه  
کرده و بخورند یا انجیر را در  کشیر را با آِب جوش ترکیب  [ خا ]یعنی ناشتا
کنند. این را می توانند در ماه رمضان در  آب خیس خیسانده و ناشتا میل 
وعدۀ  سحر و افطار و در غیر ماه مبارک، در دو وعدۀ  صبحانه و عصرانه 

که برای روان کردن مزاج بسیار مفید است. کنند  استفاده 
کنید. این روغن  از روغن زیتون در وعده های غذایی خود زیاد استفاده 
برای نرم شدن روده ها مفید است و از یبوست جلوگیری می کند. سبوس 
بریزید.  ســوپ  یا  آش  ماست،  ســالد،  در  و  نکنید  فــرامــوش  هم  را  گندم 
که مصرف می شود، بدوِن سبوس است. یکی از  متأسفانه امروزه آردهایی 
که نمی گذارد روده ها دچار یبوست شود و برای  خواص سبوس این است 

روان شدن مزاج مفید است.
حجت السالم والمسلمین مهدوی نیا، صحن جمهوری اسالمی، 31خرداد1394

روزه و دیابت
کسانی که قندخونشان بین 500 تا 700 بوده و ممکن است برایشان خطرساز 
باشد، روزه برایشان حرام است! اما کسانی که قنِدخونشان به اصطالح لب مرز 
بین  قندخونشان  که  و جوانان  نوجوانان  مثاًل  در معرض خطرند،  و  است 
که قندخونشان  که البته این دیابت است و نیز میان سالنی  70تا90 است 
که قند خونشان بین 110تا120 است، باید  کهنسالنی  بین 90تا110 است یا 
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تا  افطار  زمان  بین  و  کنند  ترک  است،  مضر  برایشان  که  را  کی هایی  خورا
کنند؛  کاهش می دهد، استفاده  که قندخونشان را  کی هایی  سحر، از خورا
مثل خوردن یک مشت سبزی خرفه یا یک قاشق مرباخوری تخم خرفه در 
ع، انجام هرکدام  کم می کند. درمجمو که قندخون را 15واحد  سحر و افطار 

کم کم وابستگی  فرد به انسولین تزریقی را از بین می برد. از این راهکارها، 
ازقبیل  کی هایی  در جیرۀ  غذایی شان خورا گرم مزاج هستند،  کسانی که 
که  هم  کسانی  بگنجانند.  بی نمک  تمبرهای  و  عناب  لوبخارا،  آ لوچه،  آ
گل  گزنه و نیز دم کردۀ   گیاه  سردمزاج شدید هستند، یک استکان دم کردۀ  
کلپوره را یکی دو ساعت بعد از افطار یا یکی دو ساعت قبل از سحری  و برگ 
کم کم از مصرف  کار، قنِدخونشان 30 واحد پایین می آید و  بخورند. با این 
قرص های بنگالمین و مدفورمین بی نیاز می شوند؛ البته این عزیزان باید 

کنند. که قندخون را افزایش می دهد، ترک  کی هایی  خورا
حجت السالم والمسلمین ضیایی، صحن جمهوری اسالمی، 7تیر1393
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خالصۀ فصل سوم
 در روایات نورانی اهل بیت؟مهع؟ از روزه به عنوان یکی از درمانگرهای 

دردهای روحی و حتی بیماری های جسمانی ما صحبت شده است.
این  و  عیب  و  بیماری  هرگونه  از  جسم  ــودن  ــ یعنی  دورب سالم ماندن   
انسان،  جسم  می تواند  که  است  روزه  دارویـــِی  و  درمانگر  آثــار  نشان دهندۀ 
کند. این امر  لودگی ها پاک  کلیه و خون را از بیماری ها و آ کبد و  به خصوص 
بخش  چراکه  بماند؛  برحذر  احتمالی  بیماری های  از  انسان  می شود  سبب 
لودگی هایی است که ممکن  زیادی از بیماری های جسمانی، معموًل ناشی از آ

است در خون و کبد وجود داشته باشد و روزه مانع این اتفاق هاست.
 یکی از آثار مطلوب کم خوردن، بحث مقاوم سازی بدن است؛ بنابراین 
کم خوردن، به قوای جسمانی خودمان استراحت داده و میزان هوش و  با 

حافظه مان را افزایش می دهیم.
و نخوردن  و سبزیجات  کاهو  تازۀ  برگ های  و  تازه  لیموترش   مصرف 

غذاهای ُپرچرب و شور، از تشنگی در طول روزه داری جلوگیری می کند.
 وعده های افطاری مان ازنظر غذایی بهتر است وعده های ملّین باشد، 

مانند سوپ ها و آش های سریع الهضم.
کسانی که روزۀ خود را با نوشیدنی های سرد و یخ باز می کنند، خیلی به   
گوارشی و  کار[ سیستم  کرده و ضرر می زنند؛ چون ]با این  خودشان ظلم 

کبد و خون درگیر می شود.
افطار  وعــدۀ  در  کوکو،  و  کتلت  مثل  خشک،  غــذاهــای  از  شــود  سعی   

استفاده نشود؛ چون عطش بعد از افطار را زیاد می کند.
آزار  به  امام  هشتم، حضرت رضا؟ع؟ فرموده اند: »کسی که می خواهد   
شکم مبتال نشود، در هنگام غذاخوردن، آب ننوشد؛ چون آب خوردن در 

بین غذا رطوبت بدن را زیاد و معده را ضعیف می کند... .«
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بهره های  به  نسبت  را  معنوی مان  بهره های  رمضان،  مبارک  ماه  از   
کنیم! مادی بیشتر  

گازدار   خوردن چیزهایی مثل غذاهای دیرهضم، مصرف نوشابه های 
و اسانس ها و آبمیوه های  شیمیایی، از ریشه غلط است؛ ولی در ماه رمضان 

بدتر است و از آن بدتر در زمان افطار است.
 در طول روزه داری، قنِدخون در حّد نرمال یا پایین است و با مصرف 
که  گاهی به مرز 500 می رسد و اینجاست  شیرینی هایی مثل زولبیا و بامیه، 

سردردها شروع می شود.
گرم و خشک در وعدۀ   کی هایی با طبیعت  کنید از خوردن خورا  سعی 

کنید. افطار پرهیز 
روز،  طول  در  بخورید،  سرد  طبیعت  با  غذایی  سحری،  وعدۀ   در  گر  ا  

ع زیاد می شود. بلغم معده و حالت تهو
خ کردنی    در وعدۀ  غذایی سحر، از مصرف غذاهای ُپرچرب، خشک، سر

کنید. و سنگین و دیرهضم پرهیز 
خ می کنید، نزدیک به 80درصد روغن را   معموًل غذایی که در روغن سر
به خودش جذب می کند؛ ازاین رو ُپرچرب و دیرهضم خواهد شد و عطش 

را زیاد می کند.
است:  مناسب  راهکارها  ایــن  رمضان،  مــاه  در  یبوست  درمــان  بــرای   
لعاب دار  دانه های  از  استفاده  افطار؛  اول  در  گرم  نوشیدنی های  مصرف 
کشیر و تخِم شربتی؛ مصرف میوه هایی همچون سیب با پوستش،  مثل خا

لو، بعد از افطار. طالبی، هندوانه، خربزه، هلو و زردآ
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فرصت ها و برکت های ماه رمضان
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پنج فرصِت ویژه در ماه رمضان
ها َتُمّرُ  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در روایتی فرموده اند: »ِاْنَتِهُزوا ُفَرَص اْلَخْیِر َفِاّنَ

که همچون ابر می گذرند.( حاِب .«1 )فرصت هاى نیک را دریابید  َمّرَ الّسَ
کنم تا  در اینجا می خواهم به پنج فرصت ویژۀ  ماه مبارک رمضان اشاره 

از این زمان طالیی بهرۀ  بیشتری ببریم ان شاءاهلل.

نس با خدا: از این فرصت می توان در قالِب اهتمام به نماز شب 
ُ
۱. فرصت ا

یا نماز جماعِت اول وقت یا ارتباط با خداوند از طریق دعا و مناجات استفاده 
کرد. قبل از اذان صبح، حّداقل بیست دقیقه تا نیم  ساعت برای مناجات 
شبانه با خدای متعال وقت بگذارید و خودتان را در فهرست نماِزشب خوان ها 
قرار دهید. در مفاتیح الجنان برای روزها و شب های ماه مبارک و وقت افطار و 
سحر، دعاهای فراوانی آمده است. یکی از آن ها »دعای ابوحمزۀ  ثمالی«2 است 
که هدیۀ امام سجاد؟ع؟ به ابوحمزه است. آن پیرمرد و غالم اهل بیت؟مهع؟ و 
پدر شهید، نزد امام زین العابدین؟ع؟ جایگاهی  ویژه  داشته است. ]ابوحمزه[ 
این دعا را که سرمایه ای است گران بها، یاد گرفته و به شیعیان اهل بیت؟مهع؟ 

و شاگردانش یاد داده تا به دست من و شما رسیده است.

۲. فرصت انس با قرآن و اهل بیت؟مهع؟: ما پیرِو رسول اکرم؟لص؟ هستیم. 
ایشان  فرموده اند:

ی َال َو ُهَما  ِی َاْهَل َبْیتݭِ تݭݭݭݭݫ
 َو ِعْترݨݨݨَ

َ
ِکتاَب اهلِل َعّزَ َو َجّل َقَلْیِن  

َ
ی تاِرٌک  ِفیُکُم  الّث ّنݭݪݭِ اݪِ

ی َیِردا َعَلّیَ اْلَحْوِض .3و4 یَفتاِن ِمْن َبْعِدی َو َلْن َیْفَتِرقا َحّتَ اْلَخلݭِ
من در میان شما دو وزنۀ  گران بها به یادگار می گذارم: کتاب خدای عّزوجل 

1. عبدالواحدبن محمد تمیمی آُمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص473.
2. عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزۀ ثمالی.

3. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص415.
4. توضیح گردآورنده: این روایت با تعابیر گوناگون و در کتب شیعه و سنی نقل شده است که نشانۀ اعتبار و درستی آن است.
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گاه باشید که این دو، جانشینان پس  و عترتم که اهل بیت من هستند. آ
کنار حوض ]کوثر[ بر  از من هستند و هیچ گاه از هم جدا نمی شوند تا در 

من وارد شوند.
اما  بزنیم؛  زانــو  قــرآن  بیایید در محضر  اســت؛1 پس  قــرآن  بهار   ماه رمضان 
کنیم و حتی  کامل  حتمًا آن را با ذکر توسل به ساحت مقدس اولیای الهی 
کنیم. در  ثواب همین قرآن را که می خوانیم، به چهارده معصوم؟مهع؟ هدیه 
مجالسی که ذکر روضه یا فضائل ائمۀ  اطهار؟مهع؟ است، شرکت کنیم و برای 
که آیندۀ زندگی من و  کار، وقت بگذاریم. این گونه وقت گذاشتن هاست  این 

شما را بابرکت می کند.
راننده ای که مسیری طولنی در پیش دارد، هیچ گاه احساس نمی کند وقتی 
چنددقیقه در پمِپ بنزین می ایستد تا بنزین بزند، وقتش تلف شده است؛ 
کرده ام  بلکه با خود می گوید: »]دیر نمی شود؛ به جایش[ باک ماشین را پر 
تا به راحتی و با آرامِش خاطر به مقصد برسم.« هرچه پای مجالس قرآن و 
اهل بیت؟مهع؟ وقت بگذارید، مثل همین سوخت گیری است: سوخت گیری 
که ]باعث می شود بهتر و راحت تر[ در مسیر بندگِی  معنوی برای زندگی است 

حضرت حق باشید.

۳. فرصت مهرورزی به َخلق خدا: همۀ شما این روایــِت پیامبر اکرم؟لص؟ 
اگر ]حتی به اندازۀ[ یک خرما افطاری دهید، ثوابش مانند  که  را شنیده اید 
آزادکــردن یک بنده  است.2 در قسمتی از خطبۀ شعبانیه هم به صلۀ  رحم  و 
تقویت ارتباط با ارحام در این ماه سفارش فرموده اند.3 بنابراین، مهرَورزی را 
تمرین کنید. در ماه مبارک رمضان اگر قرار است کسی برای شما کاری انجام 
 دهد، کار را برای او آسان بگیرید و سخت گیری نکنید. در ماه رمضان، برای زن 

کلینی رازی، الصول من الکافی، ج2، ص630. 1. محمدبن یعقوب 
2. نک: محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج1، ص296.

3. نک: محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص94.
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و بچۀ خود، میدان را به گونه ای فراهم کنید که روزه را یک عمل مهم بدانند.

مایۀ  روزه گرفتن  جــان:  و  جسم  و  روان  و  ح  رو سالمت  کسب  فرصت   .۴
کرم؟لص؟ فرموده اند:   سالمتی جسم و زمینه ساز سالمتی روح است. پیامبر ا
کرده اند: »روزه بگیرید  وا.«1 این روایت را به دو شکل ترجمه  »ُصوُموا َتِصّحُ

تا سالم بمانید« و »روزه بگیرید تا سالم شوید.«

شما  فقه:  بر  حاکم  نظم  بــراســاس  خــدا  بندگی  بــرای  برنامه ریزی  فرصت   .۵
دچار  کنید،  زیاد  یا  کم  یک  ساعت  را  آن   گر  ا اما  می گیرید؛  روزه  ساعت ها 
کنید آقایی به مسافرت می رود و قبل از اذان ظهر  مشکل می شوید. فرض 
گر او از صبح چیزی نخورده باشد، روزه اش  به حّد ترخص شهرش می رسد. ا
گر همین فرد ]قبل از اذان ظهر، به حّد ترخص[ نرسد و  درست است؛ اما ا
گر حتی چند  کند، روزه اش باطل است و  ا حتی به اندازۀ یک دقیقه تأخیر 
که در دهانش است، بخورد،  ثانیه بعد از اذان صبح، چای یا لقمۀ نانی را 
کّفاره هم دارد.  کار را عمدًا انجام دهد،  گر این  روزه اش باطل است؛ تازه ا
گیری احکام روزه[ مهم است. شهید  که چقدر ]فرا از این نظم باید بفهمیم 
این ماه، امیرالمؤمنین علی؟ع؟ هم در وصیتشان فرموده اند: »ُاوِصیُکما... 
کارهایتان  ِبَتْقَوى اهلِل َو َنْظِم  َاْمِرُکْم .«2 )شما را... به تقوای الهی و نظم در 

توصیه می کنم.( پس منظم باشیم.
از  یکی  می توانیم  را  رمضان  مبارک  مــاه  فقهی  احکام  توضیح،  ایــن  با 
کنیم؛ یعنی در مسیر بندگی برنامه داشته باشیم و  مصادیق این نظم معنا 

هر روز، به طرف کمال حرکت کنیم.
گوهرشاد، 25تیر1395 حجت السالم والمسلمین فرازی، مسجد 

ون تمیمی مغربی )ابن حّیون(، دعائم السالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و الحکام، ج 1، ص342. 1. نعمان بن محمدبن َحّیُ
2. علی بن ابی طالب؟ع؟، نهج البالغه، نامۀ  47.
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ماه پاکی
کــه در ایــن مــاه،  کــی اســـت. خــوش بــه حــال آن هــایــی  مــاه رمــضــان مــاه پــا
ک می کنند! در این یک ماه، باید خودمان را برای یازده ماه  دل هایشان را پا

دیگر قوی کنیم تا وجودمان، رنگ وبوی خدا را بدهد.
که وقتی  این موضوع تصریح شده است  روایــِی ما به  و  در منابع دینی 
روزه می گیرید، نه فقط دهانتان از خوردن غذا بسته باشد، بلکه باید همۀ  
کی است، اهل بیت؟مهع؟ هم  وجودتان روزه باشد.1  ]چون[ ماه رمضان ماه پا

کی می خواهند. از ما پا
خیلی ها به سبب ]استفادۀ  نادرست و نابجا از[ زبانشان، اهل جهنم شده و 
بدبخت می شوند. باید  آن را در ]ماه[ رمضان درست می کردند! آدم باید در 
کند و  این ماه عهدوپیمانی دوباره با خدا ببندد تا زبانش حساب شده عمل 

]درست و بجا و به اندازه[ حرف بزند.
گاهی اوقات به چشم ما نمی آیند ]؛ یعنی ما آن ها را  که  گناهانی هستند 
اکرم؟لص؟  پیامبر  نگاه های حرام.  یا  زبان  گناهان  نمی دانیم[، مثل  گناه 
وا َاْبصاَرُکْم  َتَرُوا اْلَعجاِئَب.« 2 )چشم هایتان را ]از محرمات[ 

ُ
فرموده اند: »ُغّض

بپوشانید تا عجایب و شگفتی ها را ببینید!(
که هنر  گر یک عمر بگذرد و من فقط جلوی پایم و در و دیوار را ببینم  ا

نکرده ام!
مقام  ایــن  به  کجا  از  می دیدند!  عالم  ایــن  در  چیزهایی  آدم هــا  از  بعضی  
کنید،  ک  پا را  گر چشم هایتان  ا بیان شد،[  که  روایتی  ]براساس  رسیدند؟! 
که دیگران نمی بینند. خیلی از هوس ها  چیزهایی به شما نشان می دهند 

و گناهانی که آدم گرفتارش می شود، به سبب همین نگاه های حرام است.

ح نهج البالغة ِلبن ابی  الحدید، ج 20، ص299؛  1. نک: عبدالحمیدبن هبة اهلل بن ابی الحدید معتزلی )ابن ابی الحدید(، شر
ون تمیمی مغربی )ابن حّیون(،  محمدبن حسن طوسی )شیخ الطائفه(،  تهذیب الحکام، ج4، ص189؛ نعمان بن محمدبن َحّیُ

دعائم السالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و الحکام، ج 1، ص268.
2. منسوب به جعفر بن محمد؟ع؟، مصباح الشریعة، ص9.
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟ چشم و دلی پاک دارند و از شیعیانشان هم می خواهند 
این گونه باشند. آن حضرت؟ع؟ زبان پاک دارند و از شیعیانشان هم زبان پاک 

می خواهند.
حجت السالم والمسلمین قاسمی، دارالزهد، 1آبان1385

غیبت؛ مبطل روزه؟!
  1». َاْلِسَنَتُکْم...  »َفاْحَفُظوا  فرموده اند:  روایتی  در  صــادق؟ع؟  امام جعفر 
به  زیبا  تعبیری  در  ]نیز  باقر؟ع؟  امام محمد   ). کنید...  حفظ  را  )زبانتان 
الّصاِئَم  َو  ُر  ُتَفّطِ اْلِغیَبُة  »َو  فرموده اند:  و[  کرده  اشاره  روزه  و  غیبت  ارتباط  

َعَلْیِه  اْلَقضاُء.«2
کامل می کنم: شیخ  بــزرگ  و عالمی  رجالی  و  فقیه  کالم  با  را  این حدیث 
طوسی؟هر؟ از محدثین بزرگ شیعه است و تفسیر تبیان که یکی از چند تفسیر 
کتاب های  مهم قرآن به شمار می رود، از شیخ طوسی؟هر؟ است. مهم ترین 
کسی  رجالی ما نیز  از شیخ طوسی؟هر؟ است. براساس فتوای این بزرگوار اگر 
درحاِل روزه غیبت کرد، روزه اش باطل است! البته نه به این معنا که چون ما 
گفتیم، پس برویم غذا هم بخوریم!3 ظاهرًا این جملۀ  زیبا ]و  کسی را  غیبت 
که: »مگر ممکن است یک  کاشانی؟هر؟ فرموده است  در خوِر تأمل[ را فیض 

قطره  آب روزۀ  ما را باطل کند، ولی غیبت روزه مان را باطل نکند؟!«4
زیاد  که  رسیدند  فردی  به  جایی،  از  عبور  هنگام  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 
ی َعَلی حاِفَظْیَک   َک ُتْملݪݭِ حرف می زد. حضرت؟ع؟ به او فرمودند: »یا َهذا ِاّنَ
ْم ِبما َیْعِنیَک َو َدْع ما ل َیْعِنیَک.«5 )ای مرد! تو هرچه 

َ
ِکتابًا ِاَلی َرّبِکݨَ َفَتَکّل

کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 4، ص87؛ محمد بن حسن طوسی )شیخ الطائفه(، تهذیب الحکام،  1. محمد بن یعقوب 
ج 4، ص194.

2. احمد بن محمدبن عیسی اشعری قمی، کتاب الّنوادر، ص23.
3.  توضیح گردآورنده: طبق نظر مراجع عظام تقلید، غیبت کردن صورت ظاهری روزه را باطل نمی کند؛ یعنی به این معنا نیست 
که قضای آن روزه به شخص واجب شود؛ اما مسّلمًا صورت باطنی روزه را خدشه دار می کند و از ارزش واقعی آن بسیار می کاهد!

کاشانی، المحجة البیضاء فی تهذیب اِلحیاء، ج2، ص23. 4. نک: محمدمحسن فیض 
5. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص33.
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نزد  و  بنویسند  تا  می کنی  امال  خویش  فرشتۀ  دو  بر  ]درحقیقت[  بگویی، 
برایت سودمند  ]و  تو مربوط می شود  آنچه به  ببرند؛ پس دربارۀ   پروردگار 

گذار.( است[ سخن بگو و آنچه به تو ربطی ندارد، فرو 
که امال می کنیم و به سوی  کنیم حرف های روزانۀ  ما نامه ای است  باور 
خدا می رود. وقتی می خواهیم برای شخصیتی مهم نامه بنویسیم، چقدر 

دقت می کنیم؟!

ورع؛ برترین اعماِل ماه رمضان
کنیم؟ چه اعمال خاصی  که از توفیقات ماه رمضان استفاده  کنیم  چه کار 

باید انجام دهیم؟
پیامبر اسالم؟لص؟ وقتی در خطبۀ  جمعۀ آخر ماه شعبان، اعمال و فضائل 
کردند:  ماه رمضان را بیان فرمودند، امیرالمؤمنین علی؟ع؟ از ایشان سؤال 
چیست؟(  ماه  این  در  اعمال  )برترین  ْهِر؟« 

َ
الّش َهــَذا  ِفی  ْعماِل 

ْ
ال َاْفَضُل  »ما 

ُع  اْلَوَر ْهِر 
َ

الّش َهَذا  ْعماِل ِفی  َ ْ
ال َاْفَضُل  اْلَحَسِن  َاَبا  فرمودند: »یا  پیامبر؟لص؟ 

ماه،  این  در  اعمال  برترین  اباالحسن،  )ای  َجــل.«1  َو  َعّزَ  اهلِل  َمحاِرِم  َعْن 
پرهیز از ُمحّرمات الهی است.(

و  واجبات  در  اما  می دهیم؛  انجام  خوب  خیلی  را  مستحبات  گاهی  ما 
کنیم. این طور  محرمات کم می آوریم. تا فرصت هست، کمی برنامه ریزی 
که مستحبات را خوب انجام دهیم و نماز شب بخوانیم و در نماز  نباشد 
انجام  اســت،  مستحب  که  را  زیــارت  و  کنیم  شرکت  مستحب  جماعت 

کنیم! دهیم؛ اما زبانمان در غیبت کردن آزاد باشد یا بداخالقی 
حجت السالم والمسلمین حسینی قمی، صحن جمهوری اسالمی، 22تیر1392

کوفی  1. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص295؛ احمدبن محمدبن سعید بن عقده 
کوفی(، فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟، ص133. )ابن عقده 
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گناهان و ازبین رفتن فضایل
انسان  که  رمضان[  ماه  ابتدایی  روزهــای  ]در  روزه گرفتن  که  همان طور 
کنترل  خودش را از خوردن و آشامیدن و برخی دیگر از اعمال ُمباح منع و 
دروغ  می خواهد  تا  باید  می شود،  آسان  به تدریج  و  است  سخت  می کند، 
بگوید یا غیبت کند، به خودش تلقین کند که روزه است و این دروغ   گفتن، 
از  روزه اش  فضیلت  و  ارزش  می شود  باعث  و...  تهمت زدن  غیبت کردن، 
و  می شود1  روزه  باطل شدن  باعث  هم  دروغ هــا  از  بعضی  البته  برود؛  بین 
کند و به امام معصوم؟ع؟  که انسان معاذاهلل حدیثی را نقل  آن این است 
است!  نشده  صــادر  معصوم؟ع؟  امــام  از  سخن  آن  بااینکه  دهــد،2  نسبت 
گر آیه ای از قرآن را عالمانه یا عامدانه به اشتباه بخواند، مشکل  همچنین ا

خواهد داشت. 
باید  امور، هم تمرین می خواهد و هم برای توفیق در آن،  رعایت این 
مبارک  ماه  ادعیۀ   خواندن  هم  راهش  بهترین  کنیم.  مسئلت  خداوند  از 

رمضان است.
حجت السالم والمسلمین دهقان، صحن جمهوری اسالمی، 8تیر1393

به یاد فقرا
که در ماه رمضان  کید شده است  ع تأ در بسیاری از روایات بر این موضو
که روزه  به یاد نیازمندان و فقرا باشیم. با همۀ  ]اجر و پاداش و[ عظمتی 
[ از آن برتر هم وجود دارد که امام رضا؟ع؟ به آن اشاره فرموده اند:  دارد، ]اما
َک الّصاِئَم َاْفَضُل ِمْن ِصیاِمَک.«3 )افطاری دادن تو به برادر  »َتْفِطیُرَک  َاخا

روزه دارت، برتر از روزۀ  خوِد توست!(

1. نک: احمد بن محمدبن عیسی اشعری قمی، کتاب الّنوادر، ص24؛ محمدبن حسن حّر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی 
تحصیل مسائل الشریعة، ج10، ص166.

2. نک: احمد بن محمدبن عیسی اشعری قمی، کتاب الّنوادر، ص24؛ محمدباقر مجلسی، بحار  النوار، ج93، ص277.
3. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، کتاُب من ل یحضره الفقیه، ج 2، ص134.
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آن،  در  کـــه  آورده  اســـت  حــدیــثــی  ــکــافــی  ال ــتــاب  ک در  کــلــیــنــی  مـــرحـــوم 
امام صادق؟ع؟ فرموده اند:

ِبشاٍة  َاَمَر  ِفیِه  َیُصوُم   ِذی  
َ
اّل اْلَیْوُم   کاَن   ِاذا  اْلُحَسْیِن؟ع؟  ْبُن  ّیُ  َعلݪݭِ کاَن 

َکّبَ َعَلی اْلُقُدوِر  کاَن ِعْنَد اْلَمساِء َا َفُتْذَبُح َو ُتْقَطُع َاْعضاًء َو ُتْطَبُخ َفِاذا 
ِل  آِل اْغِرُفوا  اْلِقصاَع  َیُقوُل هاُتوا  ُثّمَ  ُهَو صاِئٌم  َو  اْلَمَرِق  ِیَح  ݭݫ رݫ َد  ِ ݫ ݫ ݫ َیجݫ ی  َحّتَ
َی َعَلی آِخِر اْلُقُدوِر[ ُثّمَ ُیْؤَتی ِبُخْبٍز َو  تݪݭݪِ

ݩْ
ی َیأ ِل ُفالٍن ]َحّتَ ُفالٍن َو اْغِرُفوا آِل

َتْمٍر َفَیُکوُن ذِلَک َعشاَءُه.1
هر روزی که امام سجاد؟ع؟ روزه می گرفت، دستور می داد گوسفندی 
شب  هنگامی که  شــود.  پخته  و  تکه  را  گوشت هایش  و  کــرده  ذبح 
تا بوی  را بالی دیگ ها خم می کرد  ]زمان افطار[ می شد، سر خود 
را  »کاسه ها  می فرمود:  سپس  بچشد؛  روزه  دهــان  با  را  آبگوشت 
کنید« ]تا اینکه به  بیاورید و برای فالن خاندان و فالن خاندان پر 
آخرین دیگ ها می رسید[؛ سپس نان و خرما آورده می شد؛ پس این 

غذا و شام خودش بود.
بنابراین در ماه مهمانِی خدا، برتر از روزه، افطاری دادن است. خیلی مراقب 
که خدای ناکرده در این ماه، مساکین و نیازمندان را فراموش نکنیم!  باشیم 
رســـول اهلل؟لص؟  مقدس  وجـــود  حـــالت  وصــف  در  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 
اِس  َصْدرًا.« 2 )سخاوتمندترین مردم   الّنَ

َ ݧ
أ فرموده اند: »کاَن َاْجَوَد الّناِس َکّفًا َو َاْجرݦَ

و باجرأت ترین آن ها بود.(
گرامی اسالم؟لص؟  انبیای الهی؟مهع؟ و به خصوص وجود مقدس پیامبر 
گر به کاری خیر فرمان می دادند،  برای ما اسوه و الگو بوده و هستند؛ بنابراین ا

خودشان اولین کسی بودند که در عمل به آن پیش قدم می شدند.

1. محمد بن یعقوب کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 4، ص68؛ احمدبن محمد بن خالدبرقی، المحاسن، ج 2، ص396.
2. حسن بن فضل طبرسی، مکارم الخالق، ص18.
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صدقه به خویشاوندان یا بیگانگان؟
گاهی چیزهایی زائد ]و غیرضروری[ در سفره های  در ماه مبارک رمضان، 
فقرا  و  نیازمندان  آیا  می شود.  هزینه ها  افزایش  موجب  که  دارد  وجود  ما 

مشکل ندارند؟!
کــه اول مــاه مــبــارک رمــضــان، سبد  فــراوانــی دیـــده ام  مــن در شهرهای 
مقداری  ــودش،  خ توانایی  بــه انــدازۀ   هرکس  و  می کنند  درســت  خــانــواده 
برنج، روغن، خرما و... به فقرا می دهد. چه سّنت پسندیده ای است! ماه 
رمضان، ماه رسیدگی به فقراست. فقط این نیست که روزه بگیریم. دربارۀ  
که  کمک به نیازمندان حدیثی از پیامبر خدا؟لص؟ نقل شده است  توجه و 
از بستگان،  ُمْحتاٌج .«1 )درحالی که یکی  َرِحٍم   ُذو  َو  َصَدَقَة  فرموده اند: »ل 

فقیر و محتاج باشد، صدقه پذیرفته نیست.(
کسانی که اهل  جامعۀ  ما به این مسئلۀ  مهم توجه ]کافی[ ندارد. هستند 
کار خیرند، اهل صدقات و احسان هستند و در ماه رمضان، سفرۀ  افطاری 
که براساس  کمک می کنند؛ ولی یادشان رفته است  دارند و به نیازمندان 
نیازمندی هست،  ما  گر در میان خویشاوندان  ا پیامبر خدا؟لص؟  فرمودۀ 

صدقه به بیگانه نمی رسد!2

میراث و نتیجۀ روزه
]بر اساس حدیثی قدسی[ در معراج ]ازسوی خداوند به پیامبر؟لص؟[ خطاب 
کم خوردن  روزه،  )نتیجۀ   اْلَکالِم .«3  ُة 

َ
ِقّل و  ْکِل  َ ْ

ال ُة 
َ
ْوِم  ِقّل الّصَ »ِمیراُث   شد: 

کم خوردن، حالل  از  ]البته[ در ماه ضیافةاهلل، مهم تر  کم گفتن است.(  و 
مصرف کردن است. خدا نکند سِر سفرۀ  حرام بنشینیم! 

آن،  در  کــه  اســت  آورده  حدیثی  الحــکــام  تهذیب  در  طــوســی؟هر؟  شیخ 

1. محمد بن محمدبن نعمان عکبری بغدادی )شیخ مفید(، الختصاص، ص219.
2. نک: محمد بن محمدبن نعمان عکبری بغدادی )شیخ مفید(، الختصاص، ص219.

کاشانی، کتاب الوافی، ج 26، ص147. 3. محمدمحسن فیض 
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امام صادق؟ع؟ به نقل از پدرشان فرموده اند:
آورد.  را  حــضــرت  افــطــاری  عــلــی؟ع؟،  امیرالمؤمنین  خـــادم  قنبر، 
را  آن  حضرت  که  سویق  حــاوی  بود  کیسه ای  بــود؟[  چه  ]افطاری 
امیرالمؤمنین؟ع؟  محضر  در  ]که  شخصی  بودند.  کــرده  ُمهروموم 
بخل  شما  کاِر  »این  گفت:  حضرت  به  صحنه[  این  دیدن  با  بود، 
این  از  »غیر  فرمودند:  و  کــرده  تبسمی  امیرالمؤمنین؟ع؟  اســت!« 
کجا  از  بــدانــم  اینکه  مگر  بــخــورم؛  را  چیزی  نـــدارم  دوســت  اســت: 

به دست آمده است.«1
اما  می کنیم؛  ُمهروموم  را  گران بهایمان  اشیای  و  امــوال  ما  اســت![  ]جالب 
ک[  امیرالمؤمنین؟ع؟ غذایشان را ُمهروموم می کردند تا مبادا غذای ]شبهه نا
گر  می خواهیم از ضیافة اهلِل ماه رمضان بهره برده  دیگری به آن اضافه شود! ا
و در شب های این ماه، حال مناجات و عبادت و نماز شب و رازونیاز با خدا 

پیدا کنیم، باید مواظب خوردن ها و گفتن هایمان باشیم.
حجت السالم والمسلمین حسینی قمی، رواق امام خمینی؟هر؟، 2مرداد1391

استفاده از مواهب ماه رمضان
چه کنیم که از مواهب ماه رمضان بهتر بهره مند شویم؟ یک راهش خواندن 
که بین الصالتین )وسط  همین ادعیۀ ماه مبارک رمضان است: دعاهایی 
ّیُ  یا َعِظیُم  یا َغُفوُر یا َرِحیُم...«  نمازها( خوانده می شود، مانند دعای »یا َعلݪِ
یا دعاهای سفارش شده ازجمله دعای افتتاح و مهم تر از آن، دعای ابوحمزۀ  
ثمالی.2 البته برخی از این دعاها طولنی است و لزم نیست هر شب خوانده 
شوند؛ بلکه شبی دو یا سه صفحه هم بخوانید، خوب است. این دعاهای 
بافضیلت و ارزشمند، مملو از معارف دین و خداشناسی و خودشناسی است. 

1. محمدبن حسن طوسی)شیخ الطائفه (، تهذیب الحکام، ج4، ص200.
2. عباس قمی، مفاتیح الجنان، اعمال مشترکۀ  ماه مبارک رمضان.
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در فرازهای این ادعیه تدبر کنید و از خداوند کمک بخواهید.

علّوِ هّمت در دعا
آنچه ]در دعا به درگاه خدا[ می خواهید، فقط برای خودتان نخواهید. اّتفاقًا 
زمانی  انسان سازی است. هیچ  و  ماه رمضان، دعای خودسازی  دعاهای 
نیست که همۀ  گرسنه ها سیر باشند و هیچ زمانی نیست که همه آزاد باشند؛ 
که بسیار هم به  اما ]در اعمال ماه رمضان، دعایی با همین مضامین داریم 
گفته اند این دعا را بخوانید؟ چون این  خواندن آن توصیه شده است.[ چرا 
که  دعا از علو هّمت برخوردار است. شاید بخواهند به من و شما یاد بدهند 
گر می خواهی دعایت مستجاب شود، حداقل دلت به حال مردم مسلمان  ا
کن همه پولدار شوند! دوست  بسوزد. شما دوست داری پولدار شوی؟ دعا 
داری سِر سفره ات انواع غذاها باشد؟ همین خواسته را برای همه به خصوص 

فقرا داشته باش؛ یعنی دلت برای بقیه هم بسوزد. 
متن دعا این است:

َاْشِبْع  ُهّمَ 
َ
الّل َفِقیٍر   

َ
ُکّل َاْغِن  ُهّمَ 

َ
َالّل ُروَر  الّسُ اْلُقُبوِر  َاْهِل   َعَلی  َاْدِخْل  ُهّمَ 

َ
َالّل

ݬݫٍ [  ݫ ݫ ٍ ]َمِدینݫ ݬݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ُکّلِ َمْدُیونݫ ُهّمَ اْقِض َدْیَن 
َ
 ُعْریاٍن َالّل

َ
ُکّل ْکُس  ُهّمَ ا

َ
 َجاِئٍع َالّل

َ
ُکّل

َاِسیٍر   َّ ݩݩݩݧ ݧ ݩݩݧ ݧ ُکلݧ ّکَ  فݩُ ُهّمَ 
َ
َالّل  َغِریٍب 

َ
ُکّل  

َ
ُرّد ُهّمَ 

َّ َاللݧ ِ َمْکُروٍب  ݫ ݫ ُکّلݫ ْج َعْن  َفّرِ ُهّمَ 
َ
َالّل

 ٍ ݫ ݫ ݬݫ َمِریضݫ  
َ

ُکّل اْشِف  ُهّمَ 
َ
َالّل اْلُمْسِلِمیَن  ُاُموِر  ِمْن  فاِسٍد   

َ ّݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ــلݧ ُ کݩݧ َاْصِلْح  ُهّمَ 
َ
َالّل

ّمَ اْقِض  ُ ݩݧ ْر ُسوَء حاِلنا ِبُحْسِن حاِلَک َالّلهݧ ُهّمَ َغّیِ
َ
َک َالّل  َفْقَرنا ِبِغنا

َ
ُهّمَ ُسّد

َ
َالّل

ُکّلِ َشْی ٍء َقِدیٌر.1 َک َعَلی   ْیَن َو َاْغِننا ِمَن اْلَفْقِر ِاّنَ
َ

ا الّد َعّنَ
را  فقیری  هر  خدایا،  کــن!  عطا  ُســرور  و  نشاط  اهِل قبور  به  خدایا، 
کن! خدایا، هر برهنه ای را  گرسنه ای را سیر  کن! خدایا، هر  بی نیاز 
بپوشان! خدایا، َدْین هر مدیونی را ادا فرما!  خدایا، هر غمگینی را 
دل شاد ساز! خدایا، هر غریبی را به وطن بازگردان! خدایا هر اسیرى 

کفعمی، المصباح الکفعمی )ُجّنة المان الواقیة و َجّنة الیمان الباقیة(، ص617. 1. ابراهیم بن علی عاملی 
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را اصالح فرما! خدایا، هر  کن! خدایا، مفاسد امور مسلمانان  آزاد  را 
را  ما  فقر  جلوی  خود  غناى  به  خدایا،  فرما!  عنایت  شفا  را  مریضی 
ببند! خدایا، بدی هاى حال ما را به خوبِی صفات خودت تغییر بده! 
که تو بر هر  خدایا، َدْین ما را ادا و فقر ما را به بی نیازى مبّدل فرما 

چیز توانایی.

انواع استجابت دعا
پیامبر عزیزمان؟لص؟ ]درخطبۀ  جمعۀ  آخر ماه شعبان[ می فرمایند: »در این 
ماه، اعمال ما قبول و دعاهایمان مستجاب است.«1 پس چرا در بعضی از 

دعاها اثری از اجابت نمی بینیم؟! ما چند نوع استجابت دعا داریم:
1. به صورت نقد جواب می دهند؛

پای  را  آن  از  نیمی  و  می دهند  جــواب  را  دعاها  از  نیمی  بعضی اوقات   .2
کامل  خطاها و اشتباه های انسان می گذارند؛ ازاین رو ]به جای استجابت 
[ خطا و اشتباه را از بین می َبرند و روی معصیت های انسان قلم عفو  دعا

و بخشش می ِکشند.
که از آن بی خبر است؛ بنابراین  3. قرار است بال و مصیبتی به انسان برسد 

به جای اجابت دعا، آن بال و مصیبت از بین می رود.2
گاهی وقت ها دعا را در دنیا مستجاب نمی کنند و اجابتش را به حساب   .4
بهشت  در  را  انسان  مقامات  و  درجــات  یعنی  می گذارند؛  انسان  قیامت 
که در روز قیامت  ترفیع می بخشند.3 از امام  صادق؟ع؟ روایت شده است 
بعضی ها می بینند دعاهایشان مستجاب نشده، اما خداوند به آن ها مقام 
کاش در  که آرزو می کنند ای  کرده است؛4  آنجاست  و منزلتی بهتر عنایت 

1. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص93.
کلینی رازی، الصول من الکافی، ج2، ص470. 2. محمدبن یعقوب 

3. احمدبن محمدبن خالد برقی، المحاسن، ج1، ص160.
کلینی رازی، الصول من الکافی، ج2، ص470. 4. نک: محمدبن یعقوب 
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دنیا دعاهایشان مستجاب نشده بود!
هرچه  دارد.  بستگی  انسان  نّیت  و  ذهن  و  اخــالق  به  دعا  استجابت   .5
ک تر و روحش باصفاتر باشد، دعا زودتر مستجاب می شود.1  قلب انسان پا
)پس  ِة.«2  ّیَ الّنِ َقْدِر  َعَلی   َة  اْلَعِطّیَ »َفــِاّنَ   علی؟ع؟ فرموده اند:  امیرالمومنین 

عطا و بخشش ]خداوند[ به اندازۀ  نّیت ]بنده[ است.(
مقصر  ما  و  برمی گردد  خودمان  به  دعا  مستجاب نشدن  علت  گاهی   .6
وجــود  ]بــا  و  می کند  مراجعه  مــا  بــه  خــدایــی  بندۀ   مــثــال،  ــرای  ب هستیم؛3 
حضرت  مطهر  مرقد  کنار  در  بعد  و  نمی کنیم  کمک  او  بــه  استطاعت[ 
رضا؟ع؟ به خدا عرضه می داریم: »یا قاِضَی اْلحاجاِت... .« )ای برآورندۀ 
 حاجات... .( یا اینکه فردی در مناجات خود می گوید: »یا َسّتاَر اْلُعُیوِب، 
گناهان!(؛ اما خودش  ُنوِب« )ای پوشانندۀ عیب ها، ای آمرزندۀ  

ُ
یا َغّفاَر الّذ

َاْظَهَر  َمْن  »یا  می گوید:  یا  می برد!  را  مسلمانان  آبــروی  می نشیند،  هرکجا 
کسی که زیبایی ها را آشکار می کنی و بدی ها  اْلَجِمیَل َو َسَتَر اْلَقِبیَح«4 )ای 
را می پوشانی(؛ اما تا با دیگران مواجه می شود، عیوب آن ها را رو می کند 
را بگوید! ]معلوم است چنین  و حاضر نیست حتی یک بار خوبی هایشان 
]درخواست  خودش  چون  چرا؟  شود.  مستجاب  دعایش  نباید  شخصی[ 
برنداشته  خدا  برای  قدمی  است!  نکرده  مستجاب   ] را دیگران  حاجت  و 
این  باشید،  شما  گر  ا بــردارد!  قدم  ده  او  برای  خدا  دارد  دوست  اما  است؛ 

دعاها را مستجاب می کنید؟!
کار نیکی  قرآن می فرماید: Nَمن جاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َاْمثاِلها5M )هرکه 
نیست  حاضر  که[  شخصی  ]چنین  دارد.(  پاداش  آن  برابر  ده  آورد،  به جا 
از خود نشان دهد، چگونه توقع دارد  برای خدمت به مسلمانان حرکتی 

1. محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج90، ص322و323.
2. علی بن ابی طالب؟ع؟، نهج البالغه، نامۀ  31.

3. نک: محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج75، ص72.
4. محمدبن حسن طوسی، مصباح المتهّجد، ج1، ص330.

5. انعام، 160.
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مشکالت و مهّماتش حل شود؟!
حجت السالم والمسلمین دهقان، صحن جمهوری اسالمی، 8تیر1393

دعاکردن در وقت سحر
رسول خدا؟لص؟ دربارۀ  فضیلت زمان سحر فرموده اند: »َخْیُر َوْقٍت  َدَعْوُتُم 
که در آن خدای عّزوجل را  ْسحاِر... .«1 )بهترین وقتی  َ ْ

 ِفیِه ال
َ

اهلَل َعّزَ َو َجّل
می خوانید ]و به درگاهش دعا می کنید[، َسحرهاست.(

وزیدن  الهی  ویژۀ   نسیم  آن،  در  که  دارد  وجود  زمانی  شبانه روز،  طول  در 
می گیرد و هرکس آن زمان به دِر خانۀ  خدا برود، بی جواب برنمی گردد و آن 
زمان، سحر است. نزدیک اذان صبح، وقت وزیدن نسیم ویژۀ  الهی است. 
حضرت یعقوب؟ع؟ در پاسِخ برادران حسود حضرت یوسف؟ع؟ که از پدرشان 
برایتان طلب مغفرت می کنم.«2  کردند، فرمودند: »بــه زودی  طلب استغفار 

براساس فرمودۀ امام صادق؟ع؟ حضرت یعقوب؟ع؟ وقت سحر دعا کردند.3
کرد؛ ازاین رو ]در منابع روایی و سیرۀ  این نسیم ویژۀ الهی را باید احساس 
بزرگان دین[ سفارش بسیاری به خواندن نماز شب شده است. می گویند 
اهل سیروُسلوک هرچه از خدا گرفته اند، از دولت سحر بوده است. خداوند در 
 4Mناِفَلًة َلَک ِ ݫ ݫ ْد ِبهݫ ْیِل َفَتَهّجَ

َ
قرآن کریم به این مهم اشاره کرده است: Nَو ِمَن الّل

)و پاسی از شب را شب  زنده داری کن تا براى تو ]به منزلۀ [ نافله اى باشد!(
حجت السالم والمسلمین خاتمی، صحن جامع رضوی، 5مرداد1392

نعمت توبه
چون خداوند  به من و شما لطف و محبت دارد، از قاعدۀ لطف خود، نعمتی 

کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 2، ص477. 1. محمد بن یعقوب 
2. نک: یوسف، 98.

کلینی رازی، الصول من الکافی،  3. نک: علی بن ابراهیم بن هاشم قمی، تفسیر القّمی، ج1، ص355؛ محمد بن یعقوب 
ج 2، ص477.
4. اسراء، 79.
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به ما داده است که توبه نام دارد؛ حتی آن قدر ما را دوست  دارد که وقتی کسی 
گناه هم می کند، باز از او قطع لطف نمی کند. ]قرآن کریم دراین باره می فرماید:[ 
کی ِمْنُکْم ِمْن َاَحٍد َاَبدًا1M )و اگر فضل و  Nَو َلْول َفْضُل اهلِل َعَلْیُکْم َو َرْحَمُتُه ما زݦݦَ

رحمت الهی بر شما نبود، هرگز هیچ یک از شما پاک نمی شد.(
چــرا؟  کنید!«  عــذرخــواهــی  کنید.  »استغفار  می فرماید:  مرتب  خــداونــد 
 ] کند، ]بارها گر نمی خواست چنین  برای اینکه می خواهد شما را بیامرزد و ا
کن!« ]در قرآن نیز بارها به موضوع آمرزش الهی اشاره  نمی فرمود: »استغفار 
ِذیَن َاْسَرُفوا 

َ
شده است؛ چنان که در سورۀ زمر آمده است:[ Nُقْل یا ِعباِدَی اّل

ُه ُهَو اْلَغُفوُر  ُنوَب َجِمیعًا ِاّنَ
ُ

َعَلی َاْنُفِسِهْم ل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلِل ِاّنَ اهلَل َیْغِفُر الّذ
ِحیُم2M )بگو: »اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت  الّرَ
گناهان را می آمرزد؛ به راستی او بسیار  خداوند ناُامید نشوید؛ زیرا خدا همۀ  

آمرزندۀ  مهربان است.«(
گناه خویش استغفار و توبه می کند،[  رسول خدا؟لص؟ ]دربارۀ کسی که از 
گناه،  َکَمْن  ل َذْنَب  َلُه ... .«3)توبه کننده از  ْنِب 

َ
فرموده اند: »َالّتاِئُب ِمَن الّذ

]به درگاه  کسی  گر هم  ا تــازه،   ). نــدارد...  گناهی  که  کسی است  همانند 
گذشته اش تأسف خورد  کرد و دوباره خطا نکرد و بر ]خطاهای[  [ توبه  خدا
ُل اهلُل  کرد، آنگاه خداوند به او چنین وعده می دهد:Nُیَبِدّ و جبران مافات 

گناهان آنان را به حسنات مبّدل می کند.( ِهْم َحَسناٍت4M )خداوند  ئاتݪِ َسِیّ
حجت السالم والمسلمین راشد یزدی، رواق امام خمینی؟هر؟، 3اردیبهشت1394

شروط توبه و استغفار
براساس فرمایش امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نهج البالغه، توبه شروطی دارد 

1. نور ، 21.
2. زمر، 53.

کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 2، ص435. 3. محمدبن یعقوب 
4. فرقان، 70.
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گناه؛  گناه؛ 2. تصمیم بر ترک همیشگی   که عبارت است از:  1. پشیمانی از 
رنج طاعت؛ کشیدن  و حــق اهلل[؛ 5.  ]جبران حق الّناس  گناه   3و4. جبران 

6. استغفار  ]توبه کردن[.1
توبۀ  دربــارۀ  گناه:  همیشگی  ترک  بر  تصمیم  و  گناه  از  پشیمانی  ۱و۲. 
کرم؟لص؟ چنین نقل شده  ع نکردن دوباره به گناه، از پیامبر ا حقیقی و رجو
َکاْلُمْسَتْهِزِئ.«2 )و آن که در  ْنِب  َو ُهَو ُمْسَتْغِفٌر ِمْنُه 

َ
است: »َو اْلُمِقیُم  َعَلی  الّذ

کند، همانند مسخره کننده است.( گناه بماند و درعین حال استغفار 
که ما انجام  گناهانی  گناه ]جبران حق الّناس و حق اهلل[:  ۳و۴. جبران 
گذاشته ایم ]مانند نماز و روزۀ  پا  را زیر  یا حق اهلل  داده ایم، دوگونه است: 
مثاًل  هستند؛  مردم  او  حساب  طرف  یعنی  است؛  حق الناس  گناه  یا   ] قضا
البته بدحجابی، هم حق اهلل است و هم حق الناس. پول  که  بدحجابی 
گناهانی  و...  غیبت کردن  کم فروشی کردن،  و  کم کاری  و  گرفتن  را  مردم 
شود.  جبران  باید  و  می گویند  حق الناس  آن ها  به  اصطالح،  در  که  است 
گردنمان هست، بدهیم  بر  که  را  کسی  برویم حق  باید  برای جبران مثاًل 
را  کسی  دل  یا  زده ایــم  تهمت  کسی  به  یا  کــرده ایــم  غیبت  کسی  از  گــر  ا و 

شکسته ایم، از او حاللیت بطلبیم؛ توبۀ حقیقی یعنی این.
که از حرام بر وجود روییده است: ]یعنی هّمت و  گوشتی  ۵. آب کردن 
عزم بر آب کردن گوشتی که از حرام بر وجود روییده است، با اندوه بر گذشته 

تاجایی که پوست به استخوان بچسبد و بین آن،  گوشت جدید بروید.[
کند  ۶. استغفار و چشیدن رنج طاعت: هرکسی باید پیش خودش فکر 
گر می خواهد فردای قیامت  که از انجام چه گناهانی لذت برده است؛ سپس ا
کند.  جبران  را  آن هــا  استغفار،  و  عبادت  زحمِت  با  نباشد،  کسی  شرمندۀ 
گناه و  که جز  مثاًل خیلی از شب ها تا صبح، به تماشای فیلم هایی نشسته 

1. علی بن ابی طالب؟ع؟، نهج البالغه، حکمت 417.
کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 2، ص435. 2. محمدبن یعقوب 
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کرده و پشیمان شده است؛ بنابراین  معصیت، چیزی نداشته؛ اما حال توبه 
گر می خواهد فردای قیامت نزد خدای متعال سرافراز باشد، به هر مقداری  ا
را به زحمت  کند و خودش  گناه لذت برده است، ]با عبادت[ جبران  از  که 
بیندازد. ]در تمام این مراحل هم نباید از استغفار به درگاه الهی غفلت کند.[
حجت السالم والمسلمین فرازی، صحن جمهوری اسالمی، 4تیر1394

شیطان در غل و زنجیر
پیامبر  مبارک  محضر  از  رمضان،  مبارک  ماه  برکات  به  مربوط  روایــات  در 
َشْهُر  َدَخَل   که فرمودند: »ِاذا  عظیم الشأن؟لص؟ این گونه نقل شده است 
یاِطیُن.«1 

َ
َم  َو ُسْلِسَلِت  الّش َقْت َاْبواُب  َجَهّنَ ْحَمِة َو ُغّلِ َحْت َاْبواُب  الّرَ َرَمضاَن  ُفّتِ

)هنگامی  که هالل ماه رمضان سر برآوَرد، درهای رحمت الهی باز و درهای 
کشیده می شوند.( جهنم بسته شده و شیطان ها به زنجیر 

در واقع، شیطان خیلی نمی تواند مردم و به خصوص روزه داران را وسوسه 
کند؛ ازاین رو در ماه رمضان نباید گناه انجام داد؛ چون نمی توانیم گناهمان 
انسان ها  قسم خوردۀ  دشمن  یعنی  ابلیس  همان  یا  شیطان  گــردِن  به  را 
شیطان  این  و  می دهد  نشان  ما  به  را  گناه  سبز  چــراغ  فقط  او  بیندازیم! 

گناه می شود[.  درونِی خود ماست ]که از او فرمان می پذیرد و مرتکب 
]ممکن است این سؤال پیش آید:[ پس چرا با اینکه شیطان در غل و 
گناه  بازهم  و  نمی برند  بهره ای  فرصت  این  از  بعضی ها  دارد،  قرار  زنجیر 
گناهان  زمینه ساز  به تنهایی  شیطان  گفت:[  باید  پاسخ  ]در  می کنند؟ 
اّمــارۀ  نفس   .1 دارد:  دخالت  گناه[  ارتــکــاب  ]در  دیگر  عامل  دو  نیست. 

گذشته باقی مانده است. گناهان  که از  کمی  خودمان؛ 2. زنگارهای مترا
برسد،  که  ماه رمضان هم  اســت،  کــرده  عــادت  به چشم چرانی  کسی که 

1. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، فضائل الشهر الثالثة، ص142.
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بازهم چشم چرانی می کند. آدمی که به دروغ گویی عادت کرده است، در ماه 
رمضان هم دروغ می گوید. در بند کشیده شدن شیطان برای انسان ها نسبی 
انسان ها دارد: هرچه روزۀ  است و این، ]به تعبیری دیگر[ بستگی به روزۀ 
انسان خالص تر و معنوی تر باشد، برای او شیطان در غل و زنجیر بیشتری 
یعنی  است،  شده  جابه جا  غذایی اش  وعدۀ  فقط  کسی که  برای  اما  است؛ 
کاری به  قباًل صبحانه و شام می خورد، حال سحری و افطار می خوَرد و دیگر 
مسائل ]ماه رمضان[ ندارد، شیطان خیلی در غل و زنجیر نیست! براساس 
کسانی که در ماه مبارک رمضان مرتکب  حدیث زیبایی از امام رضا؟ع؟ روزۀ 

گناهانی می شوند، روزۀ کاملی نیست.1
گوهرشاد، 25تیر1395 حجت السالم والمسلمین فرازی، مسجد 

دعای آخر ماه رمضان
امام  زین العابدین؟ع؟ در صحیفۀ سجادیه دعایی دارند به  نام وداع با ماه 
گر در این  کن. ا مبارک رمضان. بزرگی می فرمود: »حال درونی ات را نگاه 
کردی  ک  کمتر مرتکب شدی، دلت را پا گناه  کردی، حتی یک  کاری  ماه 

و...، بعد این دعای حضرت را بخوان.«
گر این گونه نبود، یعنی این ماه گذشت و خیلی کاری نکردی، فقط  ولی ا
ک نکردی و فراق ماه رمضان  را پا از خوردن بستی، ولی دلت  را  دهانت 
خیلی برایت سخت نبود، آن بزرگ می گوید: »این دعا را نخوان!« حضرت 
زین العابدین؟ع؟ در این دعا ]با عباراتی شبیه این مضمون[ چنین عرضه 
می دارند: »خدایا! ماه رمضان تمام شد، عده ای سود بردند و بندگی خدا را 
که نیمه شب ها بلند شدند و با خدایشان راز  کردند. خوشا به حال آن هایی 
که ماه رمضان تغییرم نداد.«2 گنهکارم  و نیاز داشتند؛ ولی من همان بندۀ 

1.  نک: منسوب به علی بن موسی؟ع؟، الفقه المنسوب الی المام الرضا؟ع؟، ص202؛  حسین نوری طبرسی )محدث نوری(، 
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،  ج7، ص366.

2. علی بن حسین؟ع؟، صحیفۀ کاملۀ سجادیه، دعای 45.
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کرده است در آن لحظات آخر ماه رمضان تاجایی که  همین عاِلم توصیه 
ْن ُیِجیُب اْلُمْضَطّرَ ِاذا َدعاُه َو  Nَاّمَ می توانیم، این آیه را با توجه بخوانیم: 
را می خواند، اجابت  او  که وقتی مضطّر  کسی است  وَء1M )چه  الّسُ َیْکِشُف 

گرفتارى[ را برطرف  سازد؟( کند و بدی ]و 
حجت السالم والمسلمین حسن قاسمی، دارالزهد، 1آبان1385

1. نمل، 62.
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خالصۀ فصل چهارم
در  را  خودتان  و  بگذارید  وقت  متعال  خدای  با  شبانه  مناجات  برای   

فهرست نماِزشب خوان ها قرار دهید.
   ماه رمضان بهار قرآن است؛ پس بیایید در محضر قرآن زانو بزنیم؛ اما 
حتمًا آن را با ذکر توسل به ساحت مقدس اولیای الهی کامل کنیم و حتی ثواب 

همین قرآن را که می خوانیم، به چهارده معصوم؟مهع؟ هدیه کنیم.
رحم  صلۀ  به  شعبانیه  خطبۀ  از  قسمتی  در  کـــرم؟لص؟[...  ا ]پیامبر    
بنابراین،  فرموده اند.  سفارش  رمضان  ماه  در  ارحــام  با  ارتباط  تقویت  و 

کنید. مهرَورزی را تمرین 
  در مسیر بندگی برنامه داشته باشیم و هر روز، به طرف کمال حرکت کنیم.
ماه،  این  در  که  آن هایی  خوش به حال  است.  کی  پا ماه  رمضان  ماه   

ک می کنند! دل هایشان را پا
و  ارزش  می شود  باعث  و...  تهمت زدن  غیبت کردن،  دروغ گــفــتــن،   

فضیلت روزه از بین برود.
[ از آن برتر هم وجود   با همۀ  ]اجر و پاداش و[ عظمتی که روزه دارد، ]اما
برادر  به  تو  »افطاری دادن  فرموده اند:  اشاره  آن  به  امام رضا؟ع؟  که  دارد 

روزه دارت، برتر از روزۀ  خوِد توست!«
گــاهــی چــیــزهــای زائـــد ]و غــیــرضــروری[ در  ــاه مــبــارک رمــضــان،    در م
سفره های ما وجود دارد که موجب افزایش هزینه ها می شود. آیا نیازمندان 

و فقرا مشکل ندارند؟!
کم خوردن، حالل مصرف کردن است. خدا   در ماه ضیافةاهلل، مهم تر از 

نکند سِر سفرۀ  حرام بنشینیم!
خود  از  حرکتی  مسلمانان  به  خدمت  برای  نیست  حاضر  که  شخصی   

نشان دهد، چگونه توقع دارد مشکالت و مهّماتش حل شود؟!
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  در طول شبانه روز، زمانی وجود دارد که در آن، نسیم ویژۀ  الهی وزیدن 
می گیرد... . نزدیک اذان صبح، وقت وزیدن نسیم ویژۀ  الهی است.

 چون خداوند  به من و شما لطف و محبت دارد، از قاعدۀ لطف خود، 
که توبه نام دارد. نعمتی به ما هم داده است 

  هرچه روزۀ  انسان خالص تر و معنوی تر باشد، برای او شیطان در غل 
و زنجیر بیشتری است.



فصل پنجم

لیلة القدر
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نسیم های ویژۀ الهی
در طول شبانه روز، زمانی وجود دارد که در آن، نسیم ویژۀ  الهی وزیدن می گیرد 
و هرکس آن زمان به دِر خانۀ  خدا برود، بی جواب برنمی گردد. آن زمان، سحر 
است. در طول هفته هم خداوند زمانی خاص برای وزیدن نسیم ویژه اش 
که در  گرفته و آن، شب جمعه است. طبق روایتی از  امام صادق؟ع؟  درنظر 

تهذیب الحکام آمده است، خداوند شب جمعه ندا می دهد: 
ِجیَبُه  َال َعْبٌد  ی  آِلِخَرِتِه َو ُدْنیاُه َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجِر ِلُ َال َعْبٌد ُمْؤِمٌن  َیْدُعونݪݭݪِ

ُمْؤِمٌن َیُتوُب ِاَلّیَ ِمْن ُذُنوِبِه َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجِر َفَاُتوَب َعَلْیِه... .1
که پیش از طلوع صبح، از من براى آخرت و  آیا بندۀ  مؤمنی نیست 
آیا  کنم؟  را اجابت  او  تا دعای  دنیاى خویش خواهشی داشته باشد 
بندۀ مؤمنی نیست که پیش از طلوع صبح ]برخیزد و[ از گناهان خویش 
به سوی من توبه کند تا توبه اش را اجابت کنم و گناهانش را بیامرزم؟

در طول سال قمری هم نسیم ویژۀ الهی به مدت یک ماه وزیدن می گیرد؛ 
ُه َقْد  اُس ِاَنّ َها الَنّ گرامی اسالم؟لص؟ آمده است: »َاّیُ چنان که در خطبۀ پیامبر 

ْحَمِة َو اْلَمْغِفَرِة.«2  َاْقَبَل ِاَلْیُکْم َشْهُر اهلِل ِباْلَبَرَکِة َو الّرَ
آری، ماه رمضان همان فرصت ویژۀ الهی است که خداوند لطف کرده و این 
نسیم را بر مؤمنان می وزاَند و قلب ماه رمضان هم شب مبارک »قدر« است3  
که نسیم ذات مقدس ربوبی، در آن وزیدن می گیرد.4 پیامبر اکرم؟لص؟ در 
ماواِت  ِفی َلْیَلِة اْلَقْدِر.«5 )درهای  ُح َاْبواُب  الّسَ عظمت این شب فرموده اند: »ُیَفّتَ
آسمان ها در شب قدر باز می شود.( بنابراین درهای آسمان باز و ]خداوند[ منتظر 

1. محمد بن حسن طوسی )شیخ الطائفه (، تهذیب الحکام، ج 3، ص5.
2. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص93.

کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 4، ص66. 3. محمد بن یعقوب 
کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 4، ص157. 4. محمد بن یعقوب 

5. حسین نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، ج7، ص456؛ محمد باقر مجلسی، 
بحار النوار، ج 95، ص145.
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بنده های »یا اهلل گو« است: بندگانی که جانشان را با استغفار جال می دهند.
حجت السالم والمسلمین خاتمی، صحن جامع رضوی، 5مرداد1392

بازگشت به سوی خدا
چون می خواهیم در شب قدر بیدار بمانیم و محضر قرآن و اهل بیت؟مهع؟ 
را  جسم  ظاهر  یعنی  کنیم؛  احیا  غسل   ] ]ابــتــدا اســت  مستحب  برسیم، 
اما  کی[ جسم ماست؛  پا برای  این ]غسل  واقع  کنیم. در  ک  پا و  بشوییم 

کی روح و روانمان حتمًا با توبه است.  پا
توبه به معنای دست کشیدن از گناه و پشیمانی از آن است. توبه یعنی بازگشت: 
بازگشت به راه حق.1 اگر خطایی از ما سر زده و چشم ما، گوش ما ، زبان ما و شکم 
و شهوت ما گناه کرده است، به احترام شب قدر، به احترام امیرالمومنین؟ع؟ دیگر 

بس است! بیایید توبه و بازگشت را در دستور کارمان قرار دهیم. 
ِذیَن آَمُنوا ُتوُبوا ِاَلی 

َ
َها اّل خداوند متعال بارها در قرآن فرموده است: Nیا َاّیُ

کنید.« بنا بر این  کسانی که ایمان آورده ایــد، به سوی خدا توبه  2M )ای  ِ
اهلَلّ

کرده و احتیاج  آیه، ممکن است انسان، مؤمن هم باشد و درعیِن حال خطا 
به توبه داشته باشد.

کنیم؛ چون به بعضی  ممکن است بعضی ها بگویند ما نمی توانیم توبه 
گر تصمیم جدی بگیریم  گناهان عادت کرده ایم! این، توجیه درست نیست. ا
که بیشتر انجام می دهیم، مثاًل دروغ گفتن،  گناهی را  و با خدا عهد ببندیم 
کنیم و  کینه جویی یا حسد را  ترک  غیبت کردن، چشم چرانی، بدحجابی، 
گرفته و از  که در لیست تّوابین قرار  دیگر به سراغش نرویم، مطمئن باشید 
N :محبت و رحمت خدا بهره مند می شویم. قرآن نیز دراین باره می فرماید
که خداوند توبه پذیِر مهربان است.( و  کاَن َتّوابًا َرِحیمًا3M )به درستی   ِاّنَ اهلَل 

1. عبدالواحدبن محمد تمیمی آُمدى، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ، ص194.
2. تحریم، 8.
3. نساء، 16.
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را  توبه کنندگان  )خداوند   1Mِریَن اْلُمَتَطِهّ ُیِحّبُ  َو  ّواِبیَن  الّتَ ُیِحّبُ  اهلَل  ّنَ  ِ Nاݫ
ک شوندگان را ]نیز[ دوست دارد.( دوست دارد و پا

توبۀ نصوح
ِذیَن 

َ
َها اّل کریم دربارۀ  توبه حقیقی چنین می فرماید: Nیا َاّیُ خداوند در قرآن 

ئاِتُکْم2M )اى  َر َعْنُکْم َسِیّ ُکْم َاْن ُیَکِفّ آَمُنوا ُتوُبوا ِاَلی اهلِل َتْوَبًة َنُصوحًا َعَسی َرّبُ
کسانی که ایمان آورده اید، به سوى خدا توبه کنید، توبه ای خالص؛ باشد که 

پروردگارتان گناهانتان را بپوشاند.( 
توبۀ نصوح، چه توبه ای است ]که خدا  در قبال آن، وعدۀ مغفرت و پوشاندن 
گناه را وعده داده است[؟ به توبۀ بدوِن بازگشت به گناه توبۀ نصوح می گویند؛ 
یعنی اگر تصمیم گرفتید، بی خودی تصمیم نگیرید. از خدا و ائمۀ اطهار؟مهع؟ 

کمک بخواهید. از امام رضا؟ع؟ درخواست کنید و ان شاءاهلل عنایت می کنند.
وَبِة.«3  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرموده اند: »َتْرُک اْلَخِطیَئِة َاْیَسُر ِمن  َطَلِب  الّتَ
)ترک خطا آسان تر از طلب توبه است.( اما اگر خطا کردید، از شما خواسته ای 
 4». ِ ݫ ݫ وَبةݫ ِبالّتَ َمْحَوها  ْل  َفَعِجّ َئًة  َسِیّ قاَرْفَت   ِاْن   »َو  که:  است  این  آن  و  دارنــد 
کن(؛  محو  به وسیلۀ  توبه،  را  آن  هرچه زودتر  شــدی،  گناهی  مرتکب  گــر  )ا
َکَمْن ل َذْنَب  َلُه.«5  ْنِب 

َ
چراکه پیامبر اکرم؟لص؟ فرموده اند: »َالّتاِئُب ِمَن الّذ

)توبه کننده از گناه، همانند کسی است که گناهی ندارد.(
حجت السالم  والمسلمین فرازی، صحن جمهوری اسالمی، 4تیر1394

نقش دعا در تغییر سرنوشت
را   انسان  که می تواند سرنوشت  این است  زندگی  مهم ترین نقش دعا در 

1. بقره، 222.

2. تحریم، 8.
کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 2، ص451. 3. محمد بن یعقوب 

ل الرسول؟لص؟، ص81. 4. حسن بن علی بن شعبه حّرانی، تحف العقول عن آ
5. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، ص74.
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بسیاری  روایــات  در  باشد[.  شده  حتمی  و  قطعی  گر  ا حتی  ]؛  کند  عوض 
کردارمان[ برای انسان  گفتار و  گاهی خداوند ]براساس  که  نقل شده است 
می تواند  دعــا  ایــن  و  می کند  دعــا  شخص  امــا  کــرده  اســت،  تقدیر  چیزی 
ترک  را  مثال، چون صلۀ رحم  به عنوان  تغییر دهد.1  را  قضاوقدر خداوند 
کوتاه شده و سال آینده، پایان  که عمر من  کرده ام، خداوند مقدر می کند 
برخی  ع، تصمیم می گیرم  این موضو از  بدوِن  اطالع  باشد.2 من  زندگی ام 
او  از  کـــرده ام،  ناراحت  را  کسی  گــر  ا کنم.  جبران  را  گذشته ام  اشتباهات 
کرده ام، دوباره  کسانی که قطع  رابطه  عذرخواهی می کنم. سعی می کنم با 
گر بدهکارم و توان پرداخت بدهی ام را ندارم،  کنم یا ا ارتباط و پیوند برقرار 
که ان شاءاهلل بدهی اش را پرداخت می کنم  به طلبکارم ضمانت می دهم 
که خدا مرا ببخشد و در انجام  تا او نیز نگران نباشد؛ بعد هم دعا می کنم 
که این تغییر روش در زندگی همراه با  کند. مطمئن باشید  این امور موفق 
دعا و درخواست از خدا، اثر وضعی خواهد داشت و می تواند تقدیرات الهی 

را تغییر دهد یا به تأخیر  اندازد. 
Nُقْل ما  گرامی خود؟لص؟ چنین می فرماید:  خداوند در قرآن به رسول 
گر دعا و عبادتان  »ا )]به امت خود[ بگو:   3Mُدعاُؤُکْم َلْو ل  ی  َرّبِ ِبُکْم  َیْعَبُؤا 

نبود، پروردگارم به شما اعتنایی نمی کرد!(
حجت السالم والمسلمین جالییان، صحن جمهوری اسالمی، 6تیر1395

اعمال شب قدر
مستحب است در ابتدای شب قدر، انسان غسِل احیا کند و پاک و پاکیزه وارد 
کرد،  که خواند و افطار  این شب بشود؛ بعد، وضو بگیرد، نماز مغرب و عشا را 

کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 2، ص469. 1. نک: محمد بن یعقوب 
2. نک: سعیدبن هبة اهلل راوندى ، سلوة الحزین )الدعوات(، ص61.

3. فرقان، 77.
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اعمال شب قدر را انجام دهد.1 از اعمال مهم  امشب، خواندن دورکعت نماِز 
که در هر رکعت حمد را یک بار و سورۀ توحید را  شب قدر است؛ بااین توضیح 
هفت  بار بخوانیم و بعد از نماز هفتاد مرتبه  بگوییم: »َاْسَتْغِفُر اهلَل َو َاُتوُب ِاَلْیِه.«
که این شخص از سِر سجادۀ  کرم؟لص؟ آمده است  در روایتی از رسول ا
را  مــادرش  و  پــدر  و  او  گناهان  خــداونــد  اینکه  مگر  برنمی خیزد؛  نمازش 

می آمرزد.2
نْفِس بیداری در شب قدر موضوعیت دارد و چه سّنت خوب و حسنه ای 
که شب قدر زیر سایۀ قرآن بروید و قرآن  از اهل بیت؟مهع؟ به ما رسیده است 
و   3». و...  ِبفاِطَمَة   ، ِبعلّیٍ ٍد،  ِبُمَحّمَ اهلُل،  یا  »ِبَک  بگویید:  و  بگیرید  به سر 
امشب  بخواند.  قضا  نماز  و  شب  نماز  دارد  فرصت  کسی که  نیکوست  چه 
همچنین به خواندن صد رکعت نماز مستحبی توصیه شده است؛4 اما قّلۀ 

اعمال لیلةالقدر سه نکته است:
۱. زیارت امام حسین؟ع؟: خوشابه حال آن هایی که شب های قدر، در کربال 

هستند.5
قدر  شب  بــرای  دین  بزرگان  قــدر:  شب  مخصوص  دعاهای  خواندن   .۲
ُهّمَ 

َ
دعای سالمتی امام زمان؟جع؟ را به ما یاد داده اند. همین دعای »َالّل

کرده اند  که شما می خوانید، توصیه  ِة ْبِن اْلَحَسِن...« را  َک اْلُحّجَ ُکْن ِلَوِلّیِ
شب قدر بخوانید.6

کسب علم و معرفت؛ افضل اعمال در شب های قدر:7 چه خوب است   .۳
که انسان در شب قدر مطالعۀ دینی داشته باشد یا نزد عاِلمی برود و از فضایل و 

کلینی رازی، الصول من الکافی، ج4، ص153. 1. محمد بن یعقوب 
2. نک: علی بن موسی بن جعفر بن طاووس )سیدبن طاووس(،  اِلقبال باَلعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة، ج1، 

ص186.
3.  نک: علی بن موسی بن جعفر بن طاووس )سیدبن طاووس(،  اِلقبال باَلعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة، ج1، ص187.

4. علی بن موسی بن جعفر بن طاووس )سیدبن طاووس(،   اِلقبال باَلعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة، ج1، ص13.
5. نک: محمدبن حسن حّر عاملی،  تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج14، ص472.

6. علی بن موسی بن جعفر بن طاووس )سیدبن طاووس(،  ادب حضور )ترجمۀ فالح السائل و نجاح المسائل(، ص46.
7. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص649.
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مناقب اهل بیت؟مهع؟ بشنود. قدِر صاحب اصلِی این شب، یعنی وجود نورانی 
حضرت فاطمه؟اهع؟ را بشناسیم و با معرفت فاطمی و علوی به سحر برسیم 

1Mی َمْطَلِع اْلَفْجِر که: Nَسالٌم ِهَی َحّتَ
شبی  به احترام  مالئکة اهلل،  رهبر  روح،  حضرت  به همراه  الهی  مالئکۀ 
مبارک  محضر  به  قیامت،  تا  سال ها  همۀ  در  اســت،  قــرآن  نــزول  شب  که 
بــه قلب مبارک  را  امـــام زمـــان؟جع؟ رســیــده و ســالم و صــلــوات خــداونــد 

امام زمان؟جع؟ نازل می کنند.2
حجت السالم والمسلمین فرازی، صحن جمهوری اسالمی، 4تیر1394

[ پیش خدا بیاید. درهای رحمت در این  گنهکار ]باید در این شب ها بندۀ 
شب ها باِز باز است. اینکه کسی بگوید: »من از فرط گناه، خجالت می کشم 

[ بیایم«، یأس از رحمت خداست. ]شاعر چه زیبا می گوید:[ ]دِر خانۀ خدا
گنه! ناُامیــد مشـــو ز درگـاه مـا                غــرق 

کار ما که عفوکردن ُبَود، در همه دم                                                                    
       توبه شکستی، بیا؛ هرآنچه هستی، بیا          

                                                              امیـــدوارى بجــوى ز نام غفـار مـا
         بندۀ شرمنده تو، خالق بخشنده من 

                                                                      بیا بهشتت دهم، مرو تو در نار ما3
برخی از اعمال سفارش شده در این شب ها عبارت اند از:

1. شب های احیا به خصوص شب نوزدهم تا می توانید استغفار کنید. شیخ 
ْسِتْغفاِر.«4  ِ

ْ
مفید؟هر؟ دراین باره چنین آورده است: »َو ُیْسَتَحّبُ  ِفیها َکْثَرُة  ال

هستی،  بستر  در  کــن.  استغفار  نشسته ای،  کــن.  استغفار  مـــی روی،  راه 

1. قدر، 5.
کاشانی، تفسیر الصافی، ج 5، ص353. 2. محمدمحسن فیض 

گنه« سرودۀ حبیب اهلل چایچیان متخّلص به ِحسان. 3. بخشی از شعر »غرق 
4. محمدبن نعمان عکبری بغدادی )شیخ مفید(، مسار الشیعة فی مختصر تواریخ الشریعة، ص35.
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کن.1 استغفار 
کرم؟لص؟  ا پیامبر  از  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  که  جوشن  کبیر  دعای  با   .2
کنید؛ بعد بگویید: »ُسْبحاَنَک یا ل  کرده اند، هزار نام خداوند را تکرار  نقل 
.«2 )منزهی تو ای خدایی  ْصنا ِمَن الّناِر یا َرّبِ  َاْنَت اْلَغْوَث  اْلَغْوَث  َخّلِ

ّ
ِاَلَه ِال

که جز تو خدایی نیست. به  تو پناه آوردم، به  تو پناه آوردم. ما را از آتش 
کن ای پروردگار!( ]قهرت[ آزاد 

دعا  نیمه شب  تا  باقر؟ع؟  امام محمد  کنید.  دعا  می توانید  تا  قدر  شب   .3
می کردند و بعد از نیمه شب، به نماز می ایستادند.3

روح دعا،  اصــوًل  بگویید.  آنچه می خواهید،  بگویید.  داریــد،  آنچه در دل 
برای  و  بچه هایتان  و  خود  برای  عاقبت به خیری  گر  ا خداست.  با  نجوای 
کنید. برای حل مشکالت  تا قیامت می خواهید، دعا  نسل و نواده هایتان 
جهان اسالم دعا کنید. در موقعّیتی حساس قرار داریم. دشمنان اسالم برای 
ُکشت وُکشتار در جوامع اسالمی خیز برداشته اند که البته اینجا، هم تدبیر لزم 
است و هم دعا. دعا کنیم خداوند توطئه های آن ها را به خودشان برگرداند.
که نماز پرچم عشق به خداست. نماز ُپل ارتباطِی بنده با  4. نماز بخوانید 
خداست. نماز یعنی انس با خدا. نماز یعنی عشق به ذات مقدس ربوبی. 
می توانید دو رکعت نماز مخصوص شب قدر را بخوانید،4 می توانید نماز قضا 

بخوانید.
5. امام صادق؟ع؟ فرموده اند قرآن را جلوی صورتمان بگیریم، بالی سرمان 
ُکّلِ  ِ َو ِبَحّقِ  ُهَم  ِبَحِقّ  َهَذا اْلُقْرآِن  َو ِبَحّقِ َمْن َاْرَسْلَتُه ِبهݫ

َ
ِببریم و بگوییم: »َالّل

ُمْؤِمٍن َمَدْحَتُه ِفیِه ... .«5 )خدایا به حق این قرآن و به حق کسی که آن را بر او 

کند تا حجاب های  ک  که انسان خود را برای شب  قدر بیست وسوم پا گردآورنده:»شاید به این دلیل باشد  1. توضیح 
کمتر شود.« معنوی برای بهره گیری از مواهب آن شب 

2. عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای جوشن  کبیر؛ ابراهیم بن علی عاملی کفعمی، مصباح الکفعمی )جّنة المان الواقیة 
و َجّنة الیمان الباقیة(، ص247.

3. نک: عباس قمی، مفاتیح الجنان، اعمال شب بیست ویکم ماه رمضان.
4. نک: محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، فضائل الشهر الثالثة، ص138.

5. علی بن موسی بن جعفر بن طاووس )سیدبن طاووس(،  اِلقبال باَلعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة، ج1، ص187.
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که او را در قرآن ستودى... .( فرستادى و به حق هر مؤمنی 
با خــداســت. هرکس  انــس  قــدر، شب  ایــن. شب  یعنی  احیای هدفمند 
می خواهد بداند آیا اعمالش  قبول شده یا نه، پایان این شب ]وقت سحر[ 
کند و ببیند چقدر به خدا نزدیک شده است! آیا با خدا قرار  به دلش مراجعه 
گر این  بندگی بسته است؟ آیا قرار عشق به ذات مقدس ربوبی بسته است؟ ا
را در روح و جانش یافت، بداند شب زنده داری اش مقبول درگاه حق   امور 

قرار گرفته است.

مراد از احیای شب قدر چیست؟
از اعمال مشترک لیالِی قدر، احیای این شب هاست. این احیا برای چیست؟ 
قرار  را  روز  و  شب  ربــوبــی،  مقّدس  ذات  مدیریت  دینی،  زندگی  سبک  در 
بر این  قــرآن، شب زمان استراحت و خوابیدن است و  از نگاه  داده است. 
اساس، به شب زنده داری در تمام طول شب سفارش نشده است؛ چنان که 
ْیَل ِلباسًا1M)و او کسی است که شب را 

َ
ِذی َجَعَل َلُکُم الّل

َ
می فرماید: Nَو ُهَو اّل

کرده است؛ زیرا  براى شما لباس قرار داد.( ]خداوند شب را به لباس تشبیه 
همان طورکه[ لباس بدن را از آسیب حفظ می کند، شب هم همین نقش را 

دارد ]و انسان با خواب شبانه، بدن خود را سالمت نگه می دارد[.
که وقت  گاهی تا صبح بیدار هستند و در روز  در سبک زندگی غربی، مردم 
کار و نشاط است، می خوابند! این سبک زندگی، سبک قرآنی نیست! قرآن 
هاَر  ْیَل ِلَتْسُکُنوا ِفیِه َو الّنَ

َ
ِذی َجَعَل َلُکُم الّل

َ
کریم دراین باره می فرماید: Nُهَو اّل

که شب را براى شما آفرید تا در آن آرامش یابید و  کسی است  ُمْبِصرًا2M)او 
کار و تالش در زندگی بپردازید[.( روز را روشن قرار داد ]تا به 

پزشک ها هم به این نکته اعتراف کرده و سفارش می کنند که مناسب ترین 

1. فرقان، 47.
2. یونس، 67.
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لــزوم  ــت؛ امــا بــا همۀ ایــن  توصیه ها مبنی بر  ــرای خـــواب، شــب اس ــان ب زم
استراحت در شب، پیامبر؟لص؟ و ائمۀ اطهار؟مهع؟ بر احیای شب های قدر 
کنید،  استراحت  را  که می گوید شب  یعنی همان مکتبی  اصــرار داشته اند؛ 

می گوید شب قدر طوری برنامه ریزی کنید که بیدار بمانید!
است:  کرده  نقل  را  روایت  این  العمال  اقبال  در  سیدبن طاووس؟هر؟ 
ی  ِمْن   ِ اْلماَء َلْیَلَة َثالٍث َو ِعْشِریَن  َیْعنݭݪِ  َعَلی َاْهِلهݫ

ُ
کاَن َیُرّش ؟لص؟  ِبّیَ »َاّنَ الّنَ

به  رمضان،  ماه  بیست وسوِم  شب  در  کرم؟لص؟  ا )پیامبر  َرَمضاَن.« 1  َشْهِر 
بمانند[.(  بیدار  را  شب  آن  ]تا  می پاشید  آب  خانواده اش  اعضای  صورت 
»َو  فرموده اند:  قدر  شب  احیای  دربــارۀ  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  همچنین 
ِة 

َ
ِبِقّل ُتداِویِهْم   َو  ْیَلَة 

َ
الّل ِتْلَک  َیناُم  َاْهِلها  ِمْن  َاَحدًا  َتَدُع  ل  فاِطَمُة؟اهع؟  کاَنْت 

]یعنی  شب   آن  خانه،  اهِل  از  کسی  نمی گذاشت  )فاطمه؟اهع؟  عاِم.« 2  الّطَ
کم می داد ]و آن ها را آمادۀ   شب قدر بیست وسوم[ بخوابد و به آنان غذاى 

شب زنده داری می کرد[.(

احیای مطلق یا هدفمند؟
هر بیداربودنی در شب قدر ارزشمند نیست! آنچه اهل بیت؟مهع؟ خواسته اند 
در این سه چهار ساعت بیداری، در ظرف وجودی ما ریخته شود، دو چیز 
کتاب مفاتیح الجنان و دعا انس دارند، باید این دو را  است. عزیزانی که با 

 و تبّرا.
ّ

به دست آورند: 1. انس با خدا؛ 2. تول

توّل
 یعنی عشق به اولیای خدا. همین ابراز عشق و حّب به محبوب خدا، حّب 

ّ
تول

خداست؛ ازاین رو توجه داشته باشید وقتی قرآن به سر می گیرید و می گویید: 

1. علی بن موسی بن جعفر بن طاووس )سیدبن طاووس(،  اِلقبال باَلعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة، ج 1، ص207.
ون تمیمی مغربی )ابن حّیون(، دعائم السالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و الحکام،  ج 1،  2. نعمان بن محمدبن َحّیُ

ص282؛ محمد باقر مجلسی، بحار  النوار، ج 94، ص10.
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، ِبفاِطَمَة و...« این ها ذکرهای ساده ای نیست ]و درحقیقت  »ِبُمحّمٍد، ِبَعلّیٍ
به خدا عرضه می دارید که[ »خدایا، راه ما راه پیامبر؟لص؟ است، راه علی؟ع؟ 
است، راه فاطمه؟اهع؟ است و... .« همۀ ما می خواهیم این راه را دنبال کنیم و 
این بزرگواران؟مهع؟ را گل های بی خار جهاِن هستی می دانیم. باید ممنون پدر 
ل  اهلل؟مهع؟ را در دلمان قرار داده اند.  که این سرمایۀ محبت آ و مادرها باشیم 

اهل بیت؟مهع؟ یکپارچه عشق به خدا بوده اند و در این راه، فدا شدند.

تبّرا
کنیم. در روایات  تبّرا یعنی از دشمنان ائمه نفرت داشته باشیم و آن را ابراز 
که در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، صد مرتبه  معتبر توصیه شده است 
ُهّمَ اْلَعْن َقَتَلَة َاِمیَراْلُمْوِمِنیَن.«1 )خدایا، قاتالن امیرالمؤمنین را 

َ
بگوییم: »َالّل
کن!( لعنت 

نکتۀ مهم این است که قاتل امیرالمؤمنین، یک نفر  بود، یعنی ابن ملجم 
جمع بــه صــورت  روایـــت،  ایــن  در  »َقــَتــَل«  واژۀ  امــا   مرادی)لعنةاهلل علیه(؛ 
همۀ  بلکه  نــبــود؛  نفر  یــک  حــضــرت،  قاتل  ]به عبارت دیگر،  ــت!  اس ــده  آم
امیرالمؤمنین؟ع؟  قاتل  همدست اند،  و  همفکر  ابن ملجم،  با  کسانی که 
وجود  اشعث بن قیس  نام  به  خبیث  عنصری  اســالم،  تاریخ  در  هستند.[ 
را  ج  خــوار فتنۀ  و  داشــت  حضور  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  لشکر  در  که  دارد 
دخترش  بود!  اشعث  مهمان  18رمضان،  شب  در  ابن ملجم  کرد.  درست 
ُجعده قاتل امام حسن؟ع؟ شد. پسرش محمدبن اشعث نیز رئیس شهربانِی 
ابن زیاد)لعنةاهلل علیه( بود. ]بنابر اصل تبّرا، باید از همۀ این  افراد بیزاری 

بجوییم.[
َِک َفَرِضَیْت ِبِه.«2  ًة َسِمَعْت ِبَذلݫ  در زیارت وارث هم می خوانیم: »َو َلَعَن اهلُل ُاّمَ

1. محمد باقر مجلسی، زاد المعاد - مفتاح الجنان، ص127.
2. محمد بن  حسن طوسی )شیخ الطائفه (، مصباح المتهّجد، ج 26، ص721.
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را  ماجرا  ایــن  که  گروهی  و[   سیدالشهدا؟ع؟  ]قاتالن  کند  لعنت  خــدا  )و 
شنیدند و به آن راضی شدند!( در واقع در شب قدر، هم عشق به خدا را 

که در متن دین قرار دارد.  و تبّرای  خودمان را 
ّ

ابراز می کنیم و هم تول
حجت السالم والمسلمین خاتمی، صحن جامع رضوی، 5مرداد1392

حقیقت شب قدر
که با آن، ره صدساله را  خداوند لیلة القدر را در اختیار شما قرار داده است 
یک شبه طی کنید؛ اما شرط دارد: شرطش آن است که به حقیقت شب قدر 
برسید. حقیقت شب قدر چیست؟ کسی که می خواهد شب قدر را درک کند، 
باید وجود مقدس نبی مکرم اسالم؟لص؟ ]که قرآن بر او نازل شد[ و فاطمۀ 
بشناسد؛  ولــّی  ولیــت  و  رســول  رسالت  وصــل  حلقۀ  به عنوان  را  اطهر؟اهع؟ 
آن هم حق معرفتشان را. در تفسیر فرات الکوفی، ذیل سورۀ مبارکۀ قدر، 
قدر، شب  »حقیقت  فرمودند:  که  اســت  شــده  روایـــت  امــام صــادق؟ع؟     از 
و  خدا  ولــّیِ  با  پیوند  و  قــرآن  با  پیوند  اســت.«1 بنابراین،  اطهر؟اهع؟  فاطمۀ 

معرفت آنان، شرط ]درک وعده ها و ثواب های[ شب قدر است.
کنیم؛ اما این چه معرفتی  باید به وجــود مقدس ولــّی خــدا، معرفت پیدا 
است؟ مثاًل اینکه وجود مقدس پیغمبر اکرم؟لص؟ ِکی متولد شده و ِکی رحلت 
فرمودند، چند فرزند داشتند، حضرت فاطمه؟اهع؟ چه موقع به شهادت رسیدند 
و... کافی است؟! این ها خوب است؛ اما دانستن این ها معرفت شناسنامه ای 
است! معرفتی که امشب نیاز است، شناختن مقام فاطمۀ اطهر؟اهع؟ است که 

می توانیم با شناخت و معرفت به آن مقام، گام های خوبی برداریم.
حجت السالم والمسلمین رئیسی، صحن جامع رضوی، 25خرداد1396

کوفی ، تفسیر فرات الکوفی ، ص581. 1. ابراهیم بن فرات بن ابراهیم 
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زیارت امام   حسین؟ع؟ در شب قدر
به خواندن دعای جوشن  که  انــدازه  ان شــاءاهلل در شب های قدر، همان 
داشته  عنایت  هــم  امــام حــســیــن؟ع؟  زیـــارت  بــه  هستید،  حــســاس   کبیر 
َاْمٍر   

ُ
ُکّل ُیْفَرُق  اْلَقْدِر ِفیها  َلْیَلُة  کاَن  باشید. امام صادق؟ع؟ فرموده اند: »ِاذا 

زاَر  ِلَمْن  َغَفَر  َقْد  اهلَل  ِاّنَ  اْلَعْرِش   ُبْطناِن   ِمْن   ْیَلَة 
َ
الّل ِتْلَک   ُمناٍد  ناَدى  َحِکیٍم  

در  برسد،  فرا  قدر  شب  که  )هنگامی  ْیَلِة.«1 
َ
الّل َهــِذِه  ِفی  اْلُحَسْیِن؟ع؟  َقْبَر 

آن ]شب[ هر امری، براساس حکمت ]الهی[ تدبیر و جدا می  شود. در آن 
شب، منادی از طرف عرش ندا می  دهد که: »همانا خداوند ]گناهان[ هر که 

کند، می  آمرزد.«( ]امشب[ امام حسین؟ع؟ را زیارت 
کنار تربت سیدالشهدا؟ع؟ ]و در حرم  گر توفیق نداریم ]شب های قدر[  ا
باصفایشان[ باشیم، اصل زیارت این بزرگوار را ترک نکنیم. مفاتیح الجنان 
را سیدالشهدا؟ع؟  باید  چگونه  که  اســت  شــده  بیان  آنجا  در  بــرداریــد.   را 

کنیم.2 ]در شب قدر[ زیارت 
فکر می کنید این توصیه ها یعنی چه؟ می خواهند به ما  بگویند حسین؟ع؟ 
حضرت  آن  گــر  ا اســت.  امام حسین؟ع؟  مدیون  ما  دیــن  نــرود.  یــادمــان  را 
نبودند، از شب قدر خبری نبود، از فطر و قربان خبری نبود؛ حتی از دین ما 

هم خبری نبود!
حجت السالم والمسلمین خاتمی، صحن جامع رضوی، 5مرداد1392

1. جعفر بن محمد بن قولویه قمی )ابن قولویه(، کامل الزیارات، ص184.
2. نک: عباس قمی، مفاتیح الجنان، زیارت امام حسین؟ع؟ در شب های قدر.
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خالصۀ فصل پنجم
 در شب قدر، درهای آسمان باز و ]خداوند[ منتظر بنده های »یا اهلل گو« 

که جانشان را با استغفار جال می دهند. است: بندگانی 
  توبه یعنی بازگشت: بازگشت به راه حق. بیایید توبه و بازگشت را در 

کارمان قرار دهیم. دستور 
که می تواند سرنوشت انسان    مهم ترین نقش دعا در زندگی این است 

گر قطعی و حتمی شده باشد[. کند ]؛ حتی ا را عوض 
  نْفِس بیداری در شب قدر موضوعیت دارد.

  پیوند با قرآن و پیوند با ولّیِ خدا و معرفت آنان، شرط ]درک وعده ها و 
ثواب های[ شب قدر است.



فصل ششم

دستاوردهای ماه رمضان و حفظ آن
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لزوم حفظ دستاوردهای ماه رمضان
گرفتن،  از دستاوردهای ماه رمضان، بوی بهشت  گرفتن، بوی امام؟ع؟ 
گرفتن، ترک معصیت  کردن و سبک بال شدن، سحرخیزشدن،  بوی قرآن  

اهل نماز اوِل وقت شدن و... است.
انسان  بماند.  باقی  انــســان  ــرای  ب همیشه  می تواند  دســتــاوردهــا  ایــن 
می تواند طوری ماه رمضان را پشت سر بگذارد که همیشه در بهشت باشد؛ 
حرم  از  هنگامی  که  و  می آیند  معصوم؟ع؟  امام  حرم  به  که  زائرینی  مثل 
اداره، زمین  باز می گردند، بدنشان در خانه،  به سوی شهر و دیار خویش 

کشاورزی، مدرسه یا دانشگاه است؛ ولی قلبشان در حرم امام؟ع؟. 
که قلبش همیشه در فضای نورانِی ماه رمضان  اگر انسان از خدا بخواهد 
بماند، باید این دستاوردها را حفظ کند. محضر نبی اکرم؟لص؟ عرض کردند: 
»ما تا پیش شما می آییم، حالتمان خوب می شود و به دنیا بی رغبت می شویم؛ 
ولی از نزد شما که می رویم، از شما و خدا در زندگی غافل می شویم! آیا ما منافق 
که  هستیم؟« حضرت فرمودند: »این نفاق نیست؛ ولی رّدپای شیطان است 
این  »اگر  فرمودند:  را می گیرد.« سپس  دارایی هایتان  و همۀ  آرام آرام می آید 
ِئَکُة َو َمَشْیُتْم َعَلی 

َ
حالتی که نزد من دارید، حفظ می کردید: ‘َلَصاَفَحْتُکُم اْلَمال

اْلَماِء’ )با فرشتگان مصافحه کرده و روی آب راه می رفتید(.«1
نماز  سال  چهل  ما  چرا  اما  اســت؛2  مؤمن  معراج  نماز  دینی،  منابع  طبق 
انبار موش دارد؛  خواندیم و جلو نرفتیم؟ چون جیب ما سوراخ است! این 
آن  در  چیزی  ولــی  می کند،  ذخیره  انبار  ایــن  در  ســال  چهل  آدم  چــرا  وگرنه 
نیست؟!  شیطان هم که در ماه رمضان قفل زده و محبوس است، بیروِن ماه 
که از چهار طرف به  رمضان ایستاده تا راه را بر آدم ببندد و قسم خورده است 
ِهْم  یِهْم َو ِمْن َخْلِفِهْم َو َعْن َاْیمانݪݬݪِ ِ ُهْم ِمْن َبْیِن َاْیدݫ ّنَ َ یݧ تݪݪِ

َ
انسان حمله می کند: »ُثّمَ آل

کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 2، ص424. 1. نک: محمد بن یعقوب 
کافی، ج 3، ص796. کلینی رازی، اصول  2. نک: محمد بن یعقوب 
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ِهْم... .«1 )سپس از پیِش رو، پشِت  سر، طرف راست و طرف چپ  لݬِ َو َعْن َشمآئݪِ
آن ها، به سراغشان می روم... .(

گناه،  باید مراقب باشیم این دستاوردها حفظ شود: نماز اوِل وقت، ترک 
صفات خوب، اخالق حمیده و... بماند. در روایات داریم که امام صادق؟ع؟ 
گناه  که  فرموده اند: »کسی که حج به جا می آورد، نور حج با اوست؛ تا زمانی 
نکند.«2 این مراقبه می خواهد، محاسبه می خواهد، توبۀ مجدد می خواهد. 
کردید حال مناجاتتان، انستان با قرآن، حال نماز اول وقتتان  گر احساس  ا
که  که شیطان دستبرد زده است. در روایات هست  کم شده، بفهمید  و... 

بالفاصله توبه و استغفار کنید تا این حالت مطلوبتان برگردد.
حجت السالم والمسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری،

 رواق امام خمینی؟هر؟، 6تیر1395

تداوم بخشی به زیبایی های ماه رمضان
تداوم بخشیدن به زیبایی های ماه مبارک رمضان، چهار اصل دارد:

گرامی اسالم؟لص؟  کنیم و بخواهیم. در روایتی رسول  ۱. خواستن: اراده 
 َلُه َاْسباُبُه.«3 

َ
أ ْب ِاَلْیِه اْلَخْیِر َو َهّیَ فرموده اند: »ِاذا َاراَد اهلُل ِباِلْنساِن َخْیرًا َحّبِ

برایش  را  خیر  امــور[  ]انــجــام  بخواهد،  خیری  انسان  ــرای  ب خــدا  )هــرگــاه 
محبوب می گرداند و اسبابش را برای او فراهم می کند.( پس قبل  از هرچیز، 
کنار بگذارم. گناهانم را  گناه داشته باشم و حداقل یکی از  باید ارادۀ  ترک 

کریم دربارۀ یکسان نبودن عالمان و جاهالن می فرماید:  ۲. دانستن: قرآن 
کسانی که می دانند  ِذیَن ل َیْعَلُموَن4M )آیا 

َ
ِذیَن َیْعَلُموَن َو اّل

َ
Nَهْل َیْسَتِوی اّل

کسانی که نمی دانند، یکسان هستند؟!( و 

1. اعراف، 17.
کلینی رازی، الصول من الکافی، ج 4، ص255. 2. محمد بن یعقوب 

3. عبدالعزیز بن مرزوق طریفی، سطور من النقل و العقل و الفکر، ص58.
4. زمر، 9.
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گر قرار است زیبایی ماه مبارک رمضان، بعد از آن هم برای ما ادامه پیدا  ا
کارشناس بپرسیم. از روحانیان مساجد سؤال  [ از  کند، باید برویم ]مسائل را
بپرسیم؛ مثاًل به شما می گویند چکار کنید تا حرام وارد کار و کاسبی تان نشود.
۳. اقدام کردن: من وقتی بیمار می شوم، دوست دارم ]هرچه زودتر[ خوب 
شوم؛ ازاین رو نزد دکتر می روم و از او می خواهم برایم نسخه تجویز کند. این 
که به ِصرف دکتررفتن و نسخه نوشتن آقای  کار است و خوب می دانم  اّوِل 
گر  دکتر خوب نمی شوم! باید داروهای آن نسخه را مصرف کنم. همین طور ا
کار را انجام  قرار است زیبایی های ماه رمضان برای ما تداوم یابد، باید سه 
دهیم: الف. انجام واجبات؛  ب. ترک محرمات؛   ج. خدمت به مخلوقات.

گاهی وقت ها ]برای دین داربودن یا دین داری کردن[ باید  ۴. هزینه دادن: 
اعتقاداتت  و  دین  برای  بخواهی  گر  ا هم  گاهی وقت ها  کنی.  ج  خر پول 
کاری انجام دهی، باید طعنه و َمَتلک بشنوی. خداوند در قرآن می فرماید: 
یِه  ُیْؤتݪِ اهلِل  َفْضُل  َذِلَک   ٍ َلْوَمَة لِئمݫ َیخاُفوَن  َو ل  اهلِل  َسِبیِل  ِفی  Nُیجاِهُدوَن 
َمْن َیشاُء َواهلُل واِسٌع َعِلیٌم1M)آن ها در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش 
که به هرکس بخواهد  هیچ مالمتگرى هراس ندارند. این فضل خداست 

گشایشگر داناست.( ]و شایسته اش بداند[ می دهد و خدا 
کنی، خدا برایت مدد می فرستد. قرآن  را پرداخت  گر هزینۀ دیــن داری  ا
ݩّ  لݧ اݦَ اْلَمالِئَکُة  َعَلْیِهُم  ُل  َتَتَنّزَ اْسَتقاُموا  ُثّمَ  اهلُل  َنا  َرّبُ ِذیَن قاُلوا 

َ
اّل Nِاّنَ  می فرماید: 

ُکْنُتْم ُتوَعُدوَن2M)به یقین کسانی که  ِتی 
َ
ِة اّل َتخاُفوا َو ل َتْحَزُنوا َو َاْبِشُروا ِباْلَجّنَ

آنان  بر  فرشتگان  کردند،  استقامت  ما خداست«، سپس  »پروردگار  گفتند: 
نازل می شوند ]و می گویند[: »نترسید و غمگین نباشید و بشارت باد بر شما 

به آن بهشتی که وعده داده شده است!«(
حجت السالم والمسلمین ماندگاری، رواق امام خمینی؟هر؟، 17تیر1395

1. مائده، 54.
2. فصلت، 30.
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چهار گروهی که آمرزیده نمی شوند!
کــه هم  ــم  در روایــت هــای مــربــوط بــه مــاه مــبــارک رمــضــان، روایــتــی داریـ
کــرم؟لص؟  امــیــددهــنــده اســت و هــم بــیــم دهــنــده. وجـــود نازنین رســـول ا
فرموده اند: »وقتی شب اول ماه رمضان می رسد... در هر شب ]از شب های 
قدر  شب  هنگامی که  پس  می شوند؛  نفر  آمرزیده  هزار  هفتاد  رمضان[  ماه 
که در ماه های رجب و شعبان و رمضان تا آن  می رسد، خدا به همان تعداد 
روز آمرزیده است، بندگان را می آمرزد.«1 تا اینجا خیلی امید دهنده است که 
گناهان ما می ریزد؛ اما ]قسمت بیم دهنده اش  مثل برگ درختان در پاییز، 

که[ خدا چهار طائفه را نمی آمرزد: اینجاست 
دارد(:  به شراب خواری  َخْمٍر« )کسی که عادت  ُمْدِمَن   َماَت   

ٌ
»َرُجل  .۱

ج می کند. که او را از عقل خار کسی که عادت به چیزی دارد 
که  که عاق والدین هستند(: آن هایی  « )و آن هایی  ِ ݫ  َواِلَدْیهݫ

َّ
۲. »َو َعاق

احترام پدر و مادر را نگه نداشته و رضایتشان را جلب نکرده اند.
کردند(: آن هایی که نه برای  کسانی که قطع رحم  ۳. »َو قاِطَع َرِحٍم« )و 
کارشان مشغول  اینکه به خودشان و منافع و  رضای خدا، بلکه به سبب 

کرده اند. بوده اند، ارتباطشان را با اقوام و خویشان قطع 
۴. »َو  َمشاِحٌن«: پرسیدند: »ای رسول خدا، مشاحن چیست؟« فرمودند: 
»ُهَو اْلُمصاِرُم.«2 یعنی کسی که با برادر دینِی خود یا با همسرش قهر کرده است. 
که  دراین باره روایت مشابه دیگری از حضرت محمد؟لص؟ نقل شده است 
براساس آن، اگر مسلمانان بیشتر از سه روز باهم قهر باشند، خدا عبادت آن ها 

را نمی پذیرد؛3 پس بیایید در ماه رمضان، کدورت ها را پاک کنیم.
کی، رواق امام خمینی؟هر؟، 19مرداد1394 حجت السالم والمسلمین حسینی ارا

1. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، ص71.
2. محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، فضائل الشهر الثالثة، ص127.

3. نک: حسین نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج9، ص98.
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خالصۀ فصل ششم
کنترل می کند.   انسان مؤمن نفس اماره اش را 

کنی، خدا برایت مدد می فرستد. قرآن  گر هزینۀ دین داری را پرداخت   ا
می فرماید: »به یقین کسانی که گفتند: ‘پروردگار ما خداست’، سپس استقامت 
غمگین  و  ‘نترسید  می گویند[:  ]و  می شوند  نازل  آنان  بر  فرشتگان  کردند، 

نباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که وعده داده شده است.’«
   از دستاوردهای ماه رمضان، بوی بهشت گرفتن، بوی امام؟ع؟ گرفتن، 

کردن و سبک بال شدن و... است. گرفتن، ترک معصیت   بوی قرآن  
قـــرآن، حــال نماز  بــا  ُانــســتــان  کــردیــد حــال مناجاتتان،  گــر احــســاس    ا
اوِل وقتتان و... کم شده، بفهمید که شیطان دستبرد زده است. در روایات 

کنید تا این حالت مطلوبتان برگردد. که بالفاصله توبه و استغفار  هست 
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کتابنامه
کریم. 1. قرآن 

 2. ابــن ابــی الــحـــــدیــد مــعــتــزلــی، عــبــدالــحــمــیــدبــن هــبــة اهلل بــن ابــی الــحــدیــد، 
ح نهج البالغة لبن ابی الحدید، به تحقیق و تصحیح محمد ابوالفضل  شر
ابراهیم، ج20، چ1، قم: کتابخانۀ عمومی آیت اهلل مرعشی نجفی، 1404ق.
3. ابن قولویه، جعفربن محمدبن قولویه قمی، کامل الزیارات، به تحقیق و 

تصحیح عبدالحسین امینی، چ1، نجف: دار المرتضویة، 1356ش.
مــغــربــی،  ــمــیــمــی  ت نـــعـــمـــان بـــن مـــحـــمـــدبـــن حـــّیـــون  ـــــون،  ابـــــن َحـــــّیُ  .4
الحـــکـــام ،  و  الــقــضــایــا  و  ــرام  ــ ــح ــ ال و  الـــحـــالل  ذکــــر  و  الســــــالم  دعـــائـــم 
مــؤســســة  ــم:  ــ قـ چ2،  ج1،  فـــیـــضـــی،  ــف  ــ آصـ تــصــحــیــح  و  ــحــقــیــق  ــه ت  ب

ل البیت؟مهع؟ ِلحیاء التراث، 1385ق. آ
ــعــقــول عن ُتـــَحـــُف ال ــی، حــســن بــن عــلــی بــن شــعــبــه،  ــّرانـ  5. ابــن شــعــبــه حـ
کبر غفاری، چ2، قم: دفتر  الرسول؟لص؟، به تحقیق و تصحیح علی ا ل  آ

انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1404ق.
حضور  ادب  علی بن موسی بن جعفر،  )سیدبن طاووس(،  ابن طاووس   .6
المسائل(، ترجمۀ محمد روحی،  چ1، قم:  السائل و نجاح  )ترجمۀ فالح 

انصاری، 1380ش.
7.  ابن طاووس )سیدبن طاووس(، علی بن موسی بن جعفر، القبال العمال 
الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة، ج1، چ2، تهران: دار الکتب السالمیة، 

1409ق.
السائل،  فالح  علی بن موسی بن جعفر،  )سیدبن طاووس(،  ابن طاووس   .8

کتاب، 1406ق. چ1، قم: بوستان 
فضائل  کــوفــی،  احمدبن محمدبن سعید بن عقده  کــوفــی،  ابن عقده   .9
محمدحسین  ــرزاق  ــدال عــب تصحیح  و  به تحقیق  امــیــرالــمــؤمــنــیــن؟ع؟، 

حرزالدین، چ1، قم: دلیل ما، 1424ق.
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مصری،  انــصــاری  محمد بن مکرم بن احمدبن منظور  ابــن مــنــظــور،   .10 
العرب ، به تحقیق و تصحیح جمال الدین میردامادى، ج13، چ3،  لسان 

 بیروت : دار الفکر، 1414ق .
قم:  چ1،  ــنــوادر،  ال کتاب  احمدبن محمدبن عیسی،  قمی،  اشــعــری   .11 

مدرسة المام المهدی؟جع؟، 1408ق.
12. بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 3، چ1، 

قم: مؤسسۀ بعثت، 1374ش.            
تصحیح  و  به تحقیق  المحاسن،  احمدبن محمدبن خالد،  بــرقــی،   .13

جالل الدین محدث، ج1و2، چ2، قم: دار الکتب السالمیة، 1371ق.
14. تمیمی آُمدی، عبدالواحدبن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، 
اسالمی،  تبلیغات  دفتر  قم:  چ1،  درایتی،  مصطفی  تصحیح  و  به تحقیق 

1366ش.
15. تمیمی آُمدی، عبدالواحدبن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، به تحقیق 

و تصحیح سیدمهدی رجایی، چ2، قم: دار الکتاب السالمی، 1410ق.
تحصیل  الــی  الشیعة  وسائل  تفصیل  محمدبن حسن،  عاملی،  حــّر   .16
ل البیت؟مهع؟ ِلحیاء التراث،  مسائل الشریعة، ج10و14، چ1، قم: مؤسسة آ

1409ق.
الخصال،  قمی،  محمدبن علی بن بابویه  صـــدوق(،  )شیخ  صــدوق   .17
انتشارات  دفتر  قــم:  چ1،  ج2،  غــفــاری،  کبر  علی ا تصحیح  و  به تحقیق 

اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1362ش.
18. صدوق )شیخ صدوق(، محمدبن علی بن بابویه قمی، ثواب العمال و 

عقاب العمال، چ2، قم: شریف الرضی، 1406ق.
الشرایع،  علل  قمی،  محمدبن علی بن بابویه  صدوق(،  )شیخ  صدوق   .19

کتاب فروشی داوری، 1385ش. ج1، چ1، قم: 
20. صدوق )شیخ صدوق(، محمدبن علی بن بابویه قمی، عیون اخبار الرضا، 
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جهان،  نشر  تــهــران:  چ1،  ج1و2،  ــوردی،  لجـ مهدی  تصحیح  و  به تحقیق 
1378ق.

الشهر  فضائل  قمی،  محمدبن علی بن بابویه  صــدوق(،  )شیخ  صدوق   .21
الثالثة، به تحقیق و تصحیح غالمرضا عرفانیان یزدی، چ1، قم: کتاب فروشی 

داوری، 1396ق.
من  کتاُب  قمی،  محمدبن علی بن بابویه  صـــدوق(،  )شیخ  صــدوق   .22
چ2،  ج1و2،  غفاری،  کبر  علی ا تصحیح  و  به تحقیق  الفقیه،  یحضره  ل 
به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،  وابسته  انتشارات اسالمی  قم: دفتر 

1413ق.
23. صدوق )شیخ صدوق(، محمدبن علی بن بابویه قمی، معانی الخبار، 
به تحقیق و تصحیح محمدعلی غفاری، چ1، قم: دفتر انتشارات اسالمی 

وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1403ق.
24. صدوق )شیخ صدوق(، محمدبن علی بن بابویه قمی، امالی الصدوق، 

کتابچی، 1376ش. چ6، تهران: 
25. طباطبایی، سیــدمحمــد حسیــن، المیــزان فی تفسیــــر القــــرآن، ج14، 

چ2، بیروت: مؤسسة العلمی للمطبوعات، 1392ق.
تصحیح  و  بــه تــحــقــیــق  ــاج،  ــتـــجـ الحـ ــی،  ــل ــن ع ــد ب ــم اح طــبــرســی،   .26

سیدمحمدباقر موسوی خرسان، ج1، چ1، مشهد: مرتضی، 1403ق.
الرضی،  الشریف  27. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الخالق، چ4، قم: 

1412ق.
28. طــریفـــی، عبدالعـــزیـــزبن مـــرزوق، سطـــور من النقــل و العقــل و الفــکر، 

چ1، ریاض: مکتبـة العبیکان، 1435ق.
29. طوسی )شیخ الطائفه(، محمدبن حسن،  تهذیب الحکام، به تحقیق 
الکتب  دار  تهران:  چ4،  ج3و4،  خرسان،  موسوی  سیدحسن  تصحیح  و 

السالمیة، 1407ق.
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ج1و2،  المتهّجد،  مصباح  محمدبن حسن،  الطائفه(،  )شیخ  طوسی   .30
چ1، بیروت: مؤسسة فقه الشیعة، 1411ق.

 31. عاملی کفعمی، ابراهیم بن علی، مصباح الکفعمی )ُجّنة المان الواقیة و 
َجّنـة الیمــان الباقیـة(، چ2، قم: دار الرضی، 1405ق.

محمدبن حسین  به کوشش  البالغه،  نهج  علی بن ابی طالب؟ع؟،   .32
هجرت،  قم:  چ1،  سالم،  صبحی  تصحیح  و  به تحقیق  الرضی،  الشریف 

1414ق.
الهادی،  قــم:  چ1،  سجادیه،  کاملۀ  صحیفۀ  علی بن  حسین؟ع؟،   .33

1376ش.
ـݭݭݭِ  : طّب اِلمام الرضا؟ع؟،  34. علی بن موسی؟ع؟، الرسالُة الّذهبیة المعروفُة ب

ترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی، چ6، تهران: معراجی، 1381ش.
کاشانی، محمدمحسن، المحجة البیضاء فی تهذیب اِلحیاء،  35. فیض 
حوزۀ  مدرسین  جامعۀ  به  وابسته  اسالمی  انتشارات  دفتر  قم:  چ4،  ج2، 

علمیۀ قم، 1417ق.
کاشانی، محمدمحسن، تفسیر الصافی، به تحقیق و تصحیح  36. فیض 

حسین اعلمی، ج 5، چ2، تهران: مکتبة الصدر، 1415ق.
اصفهان:  چ1،  ج26،  الوافی،  کتاب  محمدمحسن،  کاشانی،  فیض   .37

کتابخانۀ عمومی امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟، 1406ق.
)الدعوات(،  الحزین  سلوة  سعیدبن هبة اهلل،  راونــدى،  قطب الدین   .38

چ1، قم: مدرسۀ امام مهدی؟جع؟، 1407ق.
39. قمی، عباس، مفاتیح الجنان، به تحقیق و تصحیح بنیاد پژوهشهای 
مشهد:  چ11،  شیخی،  حمیدرضا  ترجمۀ  رضــوی،  قــدس  آستان  اسالمی 

به نشر، 1395ش.
وتصحیح  به تحقیق  القّمی،  تفسیر  علی بن ابراهیم بن هاشم،  قمی،   .40

طّیب موسوی جزائری، ج1، چ3، قم: دار الکتاب، 1404ق. 
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محمدباقر  ترجمۀ  کــافــی،  اصــول  محمدبن یعقوب،  رازی،  کلینی   .41
کمره اى، ج3، چ3، قم: اسوه، 1375ش.

به تحقیق  الکافی،  مــن  الصـــول  محمدبن یعقوب،  رازی،  کلینی   .42
تــهــران:  چ4،  ج2و4،  آخــونــدی،  محمد  و  غــفــاری  کبر  علی ا تصحیح   و 

دار الکتب السالمیة، 1407ق.
به تحقیق  الکوفی ،  فرات  تفسیر  ابراهیم بن فرات بن ابراهیم،  کوفی ،   .43
ارشاد  وزارت  نشر  و  چاپ  مؤسسۀ  تهران:  چ1،  کاظم،  محمد  تصحیح  و 

اسالمی، 1410ق.
الطهار،  الئمه  اخبار  لدرر  الجامعه  النوار  44. مجلسی، محمدباقر، بحار 

ج67و75و93و95و110 ، چ2، بیروت: دار ِاحیاء التراث العربی، 1403ق.
عالءالدین  تصحیح  و  به تحقیق  المعاد،  زاد  محمدباقر،  مجلسی،   .45

اعلمی، چ1، بیروت: مؤسسة العلمی للمطبوعات، 1423ق.
وتصحیح  به تحقیق  النبی؟لص؟،  جعفربن محمد،  طب  مستغفرى،   .46

کبر الهی خراسانی، چ1، نجف: مکتبة الحیدریة، 1385ق. علی ا
47. مفید )شیخ مفید(، محمدبن نعمان   ُعکبری بغدادی، الختصاص، 
کبر غفاری و محمود محرمی زرندی، چ1، قم:  به تحقیق و تصحیح علی ا

دار المفید، 1413ق.
الشیعة  48. مفید )شیخ مفید(، محمدبن نعمان   ُعکبری بغدادی، مسار 
فی مختصر تواریخ الشریعة، به تحقیق مهدی نجف، چ1، قم: دار المفید، 

1413ق.
المقنعة،  بغدادی،  محمدبن نعمان بن ُعکبری  مفید(،  )شیخ  مفید   .49

کنگرۀ جهانی شیخ مفید؟هر؟، 1413ق. چ1، قم: 
50. منسوب به جعفربن محمد؟ع؟، مصباح الشریعة، چ1، بیروت: مؤسسة 

العلمی للمطبوعات، 1۴00ق.
51. منسوب به علی بن موسی؟ع؟، الفقه المنسوب اَلی المام الرضا؟ع؟، 
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ل البیت؟مهع؟ ِلحیاء التراث، 1406ق.  چ1، مشهد: مؤسسة آ
52. نوری طبرسی )محدث نوری(، حسین ، مستدرک الوسائل و مستنبط 
التراث،  ِلحیاء  البیت؟مهع؟  ل  آ مؤسسة  قم:  چ1،  ج7و9و16،  المسائل، 

1408ق.


