
دعای مطالعه 
ْبــواَب 

َ
ْينــا ا

َ
َتــْح َعل

ْ
ُهــّمَ اف

ّٰ
لل

َ
ْهــِم ا

َ
ف

ْ
ْكِرْمنــٖى ِبُنــوِر ال

َ
َوْهــِم َو ا

ْ
مــاِت ال

ُ
ْخِرْجنــٖى ِمــْن ُظل

َ
ُهــّمَ ا

ّٰ
لل

َ
»ا

1
ْرَحــَم الّراِحمٖيــَن.«

َ
وِمــَک ِبَرْحَمِتــَک يــا ا

ُ
ــَن ُعل ْينــا َخزاِئ

َ
َرْحَمِتــَک َو اْنُشــْر َعل

درهاى  خدايا،  بدار.  گرامی ام  فهم  نور  به  و  كن  ج  خار وهم  تاريكی های  از  مرا  )خدايا، 

به مهربانی  ات، اى  كن؛  باز  برايمان  را  و خزانه هاى علومت  بگشا  ما  به روى  را  رحمتت 

مهربان تريِن مهربانان!(

1. عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای مطالعه.
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مقدمه

پیــک تیزپــرواز وحــی، جبرئیــل امیــن؟س؟ در آخريــن جمعــۀ مــاه شــعبان 
از ســاحت قــدس ســرمدی و جــوار محبــوب ازلــی، بــرای ســرور کائنــات، 
در  ورود  ادب  را  آورد کــه مؤمنیــن  پیغــام  رســول ختمی مرتبــت؟لص؟ 
ضیافــت الهــی بیامــوزد و آن هــا را از مغتنم تريــن اوقــات زندگی شــان کــه 
همــان وقــوع در مــاه برکــت و رحمــت و مغفــرت اســت، آگاه ســازد تــا 
به وقــت درماندگــی و حاجــت و روز حســاب وکتاب، افســوس و حســرت 
امــر ولی نعمتــش بی تأخیــِر  امتثــال  نیــز در  نخورنــد. آن حضــرت؟لص؟ 
لحظــه ای، خطبــه ای ايــراد فرمودنــد مشــتمل بــر جمیــع مراقبت هــای 
سرنوشت ســاز در مــاه مبــارک رمضــان: مــاه تقديــر آجــال و ارزاق، مــاه 
هدايــت و نــور، مــاه نــزول مالئکــه، مــاه نــزول قــرآن و مــاه همــۀ خوبی هــا.
ح اين همــه عظمــت را جــز از زبــان ســاللۀ   به راســتی، در ايــن زمانــه، شــر
ک حضرتــش امــام خوبــان و عاشــقان، خمینــی عزيــز؟ق؟ از چــه کســی  پــا
می تــوان شــنید؟! ازايــن رو شايســته ديديــم مــا نیــز به قــدر درک ضعیــف و 
ح ايــن خطبــۀ شــريف را بــا گزيده هايــی از ســخنان  بی مقــدار خــود، شــر
ک آن رجــل الهوتــی،  امــام راحــل؟ق؟ همــراه کنیــم تــا در آيینــۀ نفــس پــا

ان شــاءاهلل کالم وحــی را بیشــتر فهــم کنیــم!

احمد ضرابی



۱ 
 اهمــــــــــــــیت  ماه
ُپربرکت رمضان
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َو  َبَرَکــِة 
ْ
ِبال اهلِل  َشــْهُر  ْیُکــْم 

َ
ِال ْقَبــَل 

َ
ا َقــْد  ــُه 

َ
ِاّن الّنــاُس  َهــا  ُّ یݧ

َ
ا

ّیاُمــُه 
َ
ا َو  ــُهوِر 

ُ
الّش ْفَضــُل 

َ
ا ِعْنــَداهلِل  ُهــَو  َشــْهٌر  َمْغِفــَرِة 

ْ
ال َو  ْحَمــِة   الّرَ

ــَو  ــاعاِت ُه ــُل الّس ْفَض
َ
ــاعاُتُه ا ــی َو س یالِ

َّ
ــُل الل ْفَض

َ
ــِه ا یاِلی

َ
ــاِم َو ل ّ ݧ َایݧ

ْ
ــُل ال ْفَض

َ
ا

ْهــِل َکراَمــِة 
َ
ُتــْم ِفیــِه ِمــْن ا

ْ
ــی ِضیاَفــِة اهلِل َو ُجِعل

َ
َشــْهٌر ُدِعیُتــْم ِفیــِه ِال

ُکــْم ِفیــِه 
ُ
ْنفاُســُکْم ِفیــِه َتْســِبیٌح َو َنْوُمُکــْم ِفیــِه ِعبــاَدٌة َو َعَمل

َ
اهلِل ا

َمْقُبــوٌل َو ُدعاُءکــْم ِفیــِه ُمْســَتجاٌب.1

ای مــردم، همانــا مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و مغفــرت بــه شــما رو 
ايامــش  ماه هــا،  برتريــن  خــدا  پیشــگاه  در  کــه  ماهــی  اســت:  کــرده 
افضــل ايــام، شــب هايش برتريــن شــب ها و ســاعات و لحظاتــش بهتريــن 
ــده  و  ــوت  ش ــد دع ــِی خداون ــه مهمان ــه ب ــت ک ــی اس ــت. ماه ــاعات اس س
از ســوی خداونــد تکريــم شــده ايد. نفس هايتــان در ايــن مــاه تســبیح 

اســت و خوابتــان عبــادت و عملتــان مقبــول و دعايتــان مســتجاب.

اهمیت ماه مبارک را به قلب خود برسان
ــا اهمیــت مطلبــی در قلــب وارد نشــود، ممکــن نیســت بتــوان از همــۀ  ت
امکانــات و قــوای وجــودِی خــود در جهــت رســیدن بــه آن بهــره گرفــت و 
بــا ايمــان، ســختی های راه را بــه جــان خريــد؛ ازايــن رو شــنیدن ســخنانی 
در اهمیــت مــاه مبــارک رمضــان کــه از قــّوت ايمــان گوينــدۀ آن خبــر 
می دهــد و آهنــگ دل نشــین و مشــفقانۀ آن، قلــب را مهیــای زنده شــدن 
می کنــد، مغتنم تريــن تحفه هــای الهــی بعــد از کالم معصــوم اســت، 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شــیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۳.
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ــز؟ق؟.  ــی عزي ــی، خمین ــارف رّبان ــی و ع ــم اله ــۀ معل ــح پدران ــون نصاي همچ
باهــم بخشــی از فرمايشــات ايــن بزرگــوار را مــرور می کنیــم:

را  خودتــان  رمضــان،  مــاه  ايــن  در  اســت،  نشــده  ديــر  تــا 
ــد خودمــان را اصــالح کنیــم. مــا  اصــالح کنیــد. مــا همــه باي
بــه خــدا  پنــاه  نیســتیم.  آدم  حســابی  يــک  هیچ کداممــان 
بايــد بَبريــم و خودمــان را اصــالح کنیــم و بــا ايــن جريانــی کــه 
خروشــان و دريــای مــواج آدم هــای متعهــد اســت، مــا بــا آن هــا 

خودمــان را در همــان جريــان بگذاريــم.1
رمضــان  مبــارک  مــاه  بــه  کــه  روزی  چنــد  ايــن  در   شــما 
مانــده ]اســت[، بــه فکــر باشــید؛ خــود را اصالح کــرده؛ توجــه 
بــه  حق تعالــی پیــدا نمايیــد؛ از کــردار و رفتــار ناشايســتۀ خــود 
مرتکــب  گناهــی  خدای نخواســته  اگــر  کنیــد؛  اســتغفار 
شــده ايد، قبــل از ورود بــه مــاه مبــارک رمضــان توبــه نمايیــد 

]و[ زبــان را بــه مناجــات حق تعالــی عــادت دهیــد.
و  تهمتــی  غیبتــی،  شــما  از  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  مبــادا 
خالصــه گناهــی ســر بزنــد و در محضــر ربوبــی بــا ِنَعــم الهــی و در 

باشــید! معاصــی  بــه  آلــوده  باری تعالــی،  مهمان ســرای 
دعــوت  حق تعالــی  ضیافــت  بــه  شــريف،  مــاه  ايــن  در  شــما 
بــرای  را  خــود  اهلِل.«2  ِضیاَفــِة  ــی 

َ
ِال ِفیــِه  »ُدِعیُتــْم   شــده ايد: 

مهمانــی باشــکوه حضــرت حــق آمــاده  ســازيد. الاقــل بــه آداب 
صــوری و ظاهــرِی روزه پايبنــد باشــید. ]آداب حقیقــی بــاب 
ديگــری اســت کــه به زحمــت و مراقبــت دائــم نیــاز دارد.[3

1. مؤسســۀ تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)س(، صحیفۀ امام، ج1۵، ص۳1.
2. محمدبن علی بن بابویه قمی )شــیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۳.

3. ســیدروح الله خمینی، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، ص2۵.
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ــرای  ــد پیــش از فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان، خــود را ب باي
صومــی کــه درحقیقــت انقطــاع و اجتنــاب از لــّذات دنیاســت 
]و ايــن اجتنــاِب به طــور کامــل، همــان »ِاْنِقطــاِع ِاَلــی اهلل« 
ــا کننــد. ...و کســی که بخواهــد روزۀ  اســت[، آمــاده و مهی
از او خواســته اند،  بــا آن آدابــی کــه  مــاه مبــارک رمضــان را 
تــا  باشــد  داشــته  کامــل  انقطــاع  اســت  الزم  دهــد،  انجــام 
مقــام  بــه  و  آورد  به جــا  را  مهمانــی  آداب  و  مراســم  بتوانــد 

میزبــان تــا آنجــا کــه ممکــن اســت، عــارف گــردد.1
ــی اهلل«  ــل ال ــاع کام ــانی، در »انقط ــتۀ انس ــات وارس ــام صف تم
نهفتــه اســت و اگــر کســی ِبــدان دســت  يافــت، بــه ســعادت 
بزرگــی نائــل شــده اســت؛ لیکــن بــا کوچک تريــن توجــه بــه 

دنیــا، محــال اســت »ِاْنِقطــاِع ِاَلــی اهلل«2 تحقــق يابــد.3
چگونــه اهمیــت ايــن مــاه را بــه قلــب خــود برســانیم يــا چــه اعمالــی را 

مجــرای تذکــر ايــن حقیقــت به طــور مــداوم قــرار دهیــم؟

توصیه های عملی
ــر در آن هــا، خصوصــًا  ــدن تعقیبــات مشــترکه و تدّب ــر خوان 1. مداومــت ب

دعــای »یــا َعِلــّیُ یــا َعِظیــُم«4.
اينکــه  ازجملــه  رمضــان،  مبــارک  مــاه  و  روزه  اســرار  بــاب  در  تفکــر   .2
صفــات  تمــام  چــرا  و  اســت  لــذّات  از  اجتنــاب  و  انقطــاع  روزه  چگونــه 

1. ســیدروح الله خمینی، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، ص۳7.
)علم الهدی(، موسوی  علی بن حسین  )نک:  خداوند  به  توجه  برای  دنیوی،  متعلقات  از  بریدگی   .2 

تنزیه االنبیاء، ص۵۵(.
3. ســیدروح الله خمینی، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، ص۳7.
4. عبــاس قمی، مفاتیح الجنان، اعمال مشــترکۀ ماه رمضان.
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ــز[ تقديــرات يــک  ــت و ]نی ــه اس ــی اهلل نهفت ــل ال ــاع کام انســانی در انقط
ســال در شــب های قــدر چگونــه انجــام می شــود و حــاالت و افعــال مــا 

می گــذارد؟ تأثیــر  آن  در  چگونــه 
3. مطالعــۀ کتاب هايــی در ايــن زمینــه ]به طوری کــه هــر روز، مقــداری 

از آن در برنامــه قــرار گیــرد[.
4. شرکت در جلسات بحث علمی و تحقیق در موضوعات گفته شده.



2 
دعا به درگاه

 الهی و مسئلت از او 
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1. ٍ ݫ وٍب طاِهَرةݫ
ُ
ُکْم ِبِنّیاٍت صاِدَقٍة َو ُقل وا اهلَل َرّبَ

ُ
َفاْسَئل

ــادق و  ــات ص ــا نّی ــد ب ــت[ از خداون ــت اس ــن پربرک ــاه، چنی ــه م ــال ک ]ح
ک درخواســت کنیــد. قلوبــی پــا

حقیقت و مفهوم دعا
حقیقــت دعــا کــه همــان توجــه موجــود ناقــص بــه کامــل مطلــق اســت 
بــرای رفــع نقــص و احتیــاج خــود، امــری اســت فطــری و جبلــی کــه الزمــۀ 
آن يــأس از غیِرحــق و قطــع طمــع از مــردم و انقطــاع الــی اهلل اســت. در 
روايــات معصومیــن؟مهع؟ قطــع طمــع از مــردم، مجمــع همــۀ خیــرات و راه 
وصــول بــه بــاب اهلل و همــۀ بــرکات شــمرده  شــده اســت. امــام راحــل؟ق؟ 

ــد: در ايــن زمینــه چنیــن نصیحــت فرموده ان
الهــی  انســان محجــوب کــه در نعمت هــای بی ســابقۀ  ای 
رفتــه ای  فــرو  رحیمــی  و  رحمانــی  رحمت هــای  در  و  غرقــی 
به حــّد  اکنون کــه  کــرده ای،  گــم  را  خــود  ولی نعمــت  و 
ــه هــر  ــه هــر حشیشــی متشــّبث و ب رشــد و تمیــز رســیده ای، ب

]می[ شــوی؟! معتمــد  پای سســتی 
امــروز کــه بايــد بــا تفکــر در نعمت هــا و رحمت هــای الهیــه 
دســت طلــب را از مخلــوق ضعیــف کوتــاه کنــی و بــا نظــر بــه 
ــای کوشــش را از دِر  ــه و خاّصــۀ حق)جّل وعــال( پ الطــاف عاّم
ــه رکــن رکیــن رحمــت  ــری و اعتمــاد جــز ب ــۀ غیِرحــق بُب خان
ــّیِ  نعــم خــود غفلــت  الهــی نکنــی، چــه شــده اســت کــه از ول

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شــیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۳.
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کــرده و بــه خــود و عمــل خــود و مخلــوق و عمــل آن هــا اعتماد 
کــردی و مرتکــب چنیــن شــرکی خّفــی يــا جّلــی شــدی؟!1

الزم نیست يک دعای طوالنی را يک دفعه، باعجله و شتاب 
بخوانی و تفکر در معانی اش نکنی. بنده و شما حاِل سید 
سجاد؟ع؟ را نداريم که آن دعای مفّصل را با حال بخوانیم. 
شبی يک ربِع آن را يک ثلِث آن را با حال بخوان و تفکر کن 

در فقراتش؛ شايد صاحِب  حال شوی.2

حقیقت نیت
نیــت عبــارت اســت از تصمیــم عــزم بــه اتیــان شــیء و اجمــاع 
نفــس بــر آوردن آن پــس از تصــور آن و تصديــق بــه فائــدۀ آن و 
حکــم بــه لــزوم اتیــان آن. و آن حالتــی اســت نفســانی وجدانی 
کــه پــس از ايــن امــور پیــدا شــود کــه از آن، تعبیــر بــه همــت و 

تصمیــِم عــزم و اراده و قصــد می کنیــم.3

نیت صادق
نیت صادق نیتی خالص از شرک و رياست:

هیچ چیــز در عبــادات بــه اهمیــت نیــت و تخلیــص آن نیســت؛ 
زيــرا کــه نســبت نّیــات بــه عبــادات، نســبت ارواح بــه ابــدان و 
نفــوس بــه اجســاد اســت4... و هیــچ عبادتــی بی نیــِت خالصــه 

1. ســیدروح الله خمینی، شــرح حدیث جنود عقل و جهل، ص210.
2. ســیدروح الله خمینی، شــرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص22، حدیث 1.

3. ســیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص1۵۵.
1.  مهدی سلیمانی آشتیانی و محمدحسین درایتی، مجموعۀ رسائل در شرح احادیثی از کافی، ج2، ص10۶.



15
ان

ض
 رم

ک
بار

ه م
ما

ژۀ 
وی

ت 
قبا

مرا
/ 

از   آنکــه اگــر خالــص 
ّ

مقبــول درگاه حق تعالــی نیســت؛ اال
ريــا و شــرک ظاهــرِی ملکــی نباشــد و آن ريايــی اســت کــه 
و  بطــالن  موجــب  فرمودنــد،  ذکــر  فقها)رضوان اهلل علیهــم( 
عــدم اجــزای ظاهــر اســت و اگــر خالــص از تشــريک باطنــی 
ع و حکــم فقهــی صحیــح  نباشــد، گرچــه به حســب ظاهــر شــر
ع و حقیقــت و اســرار  و مجــزی اســت؛ ولــی به حســب باطــن شــر
ــت.1 ــدس نیس ــگاه مق ــول پیش ــت و مقب ــح نیس ــادات، صحی عب

نیت خالص؛ حقیقت اخالص
يکــی از مهّمــات آداب نّیــت کــه از مهّمــات جمیــع عبــادات 
اســت و از دســتوراِت کّلیــۀ شــامله اســت، اخــالص اســت و 
حقیقــت آن، تصفیه نمــودن عمــل اســت از شــائبۀ غیِرخــدا 
و صافی نمــودن ِســّر اســت از رؤيــت غیــر حق تعالــی در جمیــع 
اعمــال صورّيــه و ُلّبیــه و ظاهرّيــه و باطنّیه و کمال آن، ترک غیر 
اســت مطلقــًا و پانهــادن بــر انّیــت و انانّیــت و غیر و غیرّيت اســت 
يــُن اْلخاِلــُص«2 خــدای تعالــی  ال هلِِل الّدِ يکســره. قــال تعالــی: »اَ
اختیــار فرمــوده بــرای خويــش ديــن خالــص را و اگــر يکــی از 
حظــوظ نفســانّیه و شــیطانّیه در ديــن باشــد، خالــص نخواهــد 
بــود و آنچــه خالــص نیســت، حق تعالــی اختیار نفرموده ]اســت[ 
ــت و نفســانّیت دارد، از حــدود ديــن حــق  و آنچــه شــائبۀ غیرّي

ج اســت.3 خــار

1. ســیدروح الله خمینی، شــرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص۳2۵، حدیث 20.
گاه باشــید که دین خالص فقط از آِن خداســت( )زمر، ۳(. 2. )آ

3. ســیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص1۵۹و1۶0.
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قلب پاک
ک  ک آن قلبــی اســت کــه از محبــت دنیــا و توجــه بــه غیِرخــدا پــا قلــب پــا
باشــد. در قــرآن کريــم از چنیــن قلبــی تعبیــر بــه قلــب ســلیم شــده اســت:

1 Mٍب َسِلیٍم
ْ
تَی اهلَل ِبَقل

َ
ا َمْن ا

ّ
Nَیْوَم لا َیْنَفُع ماٌل و لا َبُنوَن * ِال

 از امام صــادق؟ع؟ روايــت  شــده اســت کــه فرموده انــد: »قلــب ســلیم 
ــه در آن  ــود را درصورتی ک ــروردگار خ ــد پ ــات کن ــه مالق ــت ک ــی اس قلب
احــدی نباشــد، غیــر از خــدا!«2 و نیــز فرموده انــد: »قلــب ســلیم آن اســت 

که سالم باشد از محبت دنیا.«3

ــد دانســت کــه قلــب انســانی، چــون ســالمت از آفــات و  و باي
عیــوب باشــد، حــق را بــه فطــرت ســالمۀ خــود دريابــد و پــس 
ــرای آن تســلیم شــود و چــون تســلیم  از دريافت کــردن آن، ب
شــد، در اعمــال صوريــۀ قالبّیــه انقیــاد کنــد؛ پــس، از قلــب 
ســالم تســلیم حاصــل شــود و از تســلیم قلبــی، انقیــاد صــوری 

حاصــل شــود.4
انســان  کــه  خداســت  بــا  ســخن گفتن  و  نفــس  حکايــت  دعــا  جــان 
ــان عرضــه می کنــد. دعــا اظهــار فقــر  ــه رب مهرب روح و روان خويــش را ب
و بندگــی بــه درگاه خــدای تعالــی اســت کــه گاه در قالــب الفــاظ و 
ايــن  و  قلبــی  نجــوای صمیمانــۀ  جمــالت صــورت می گیــرد و گاه در 
ک باشــد  هــردو، درصورتــی ارزشــمند اســت کــه بــا نیتــی صــادق و قلبــی پــا

1. )در آن روز که مال و فرزندان ســودی نمی بخشــد * مگر کســی که با قلب ســلیم به پیشگاه خدا آید!( 
)شعرا، 88و8۹(.

2. محمدبن یعقــوب کلینــی رازی، االصول من الکافی، ج۳، ص۴۶.
3. سیدهاشم بن ســلیمان بحرانی، البرهان فی تفســیر القرآن، ج۴، ص17۵.

۴. ســیدروح الله خمینی، شــرح حدیث جنود عقل و جهل، ص397.
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ک به معنــای نخواســتن غیــر او و ُســکنی ندادن  و نیــت صــادق و قلــب پــا
ــُب 

ْ
َقل

ْ
ل

َ
غیــر او در قلــب اســت؛ چنان کــه امام صــادق؟ع؟ فرموده انــد: »ا

ــَر اهلِل.«1 ــَرَم اهلِل َغْی ــلا ُتْســِکْن َح ــِه َف ــَرُم الّل َح

توصیه های عملی
1. در هــر عملــی، نخســت از نیــت و قصــد آن ســؤال کنیــم و چنانچــه 
مقصــود، اصــالح امــر آخــرت و تحصیــل رضــای حضــرت  حــق نیســت، نیــت 

را تغییــر دهیــم.
2. بــرای پی بــردن بــه نّیــات قلبــِی خــود در هــر عمــل، آن را بــرای چنــد 
لحظــه در ذهنمــان تعطیــل کــرده و بگويیــم انجامــش نمی دهــم؛ بعــد 
توجــه کنیــم کــه از انجام نــدادن آن، دلمــان از چــه چیــز در هــراس و 
تشــويش می افتــد. چنانچــه آن تشــويش و نگرانــی الهــی نبــود، نیــت 

خوبــی را به جــای آن تلقیــن کنیــم.
3. بــرای تحّقــق يــأس از غیِرخــدا و قطــع طمــع از مــردم، بــا تفکــر در 
نعمت هــا و رحمت هــای الهــی، دســت طلبمــان را از مخلــوِق ضعیــف 

کوتــاه کنیــم.
4. يــک دعــای طوالنــی را يک دفعــه و بــا عجلــه و شــتاب نخوانیــم. شــبی 
يــک ربــع يــا يــک ثلــِث آن را باحــال بخوانیــم و در فقراتــش تفّکــر کنیــم.

5. بــرای تحّقــق نیــت صــادق، در آيــات قــرآن کريــم ماننــد آيــات 88و89 
تـَـی 

َ
ا َمــْن ا

ّ
ســورۀ مبارکــۀ شــعراء: Nَیــْوَم لا َیْنَفــُع مــاٌل َو لا َبُنــوَن * ِال

ــٍب َســِلیٍمM و نیــز احاديــث شــريفه تفکرکنیــم: منظــور، تفکــر در 
ْ
اهلَل ِبَقل

عاقبــت امیــد بــه غیِرخــدا و نتايــج آن در دنیــا و آخــرت اســت.

1. )قلب حرم خداوند اســت. در حرم خداوند، غیر او را ســاکن نکن.( )محمدبن محمد بن حیدر شــعیری، 
جامع االخبار، ص18۵(.
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َقُکْم ِلِصیاِمِه.1 ْن ُیَوّفِ
َ
ا

ک، بــه درگاه خداونــد دعــا کنیــد[ کــه  ]بــا نّیــات صــادق و دل هــای پــا
شــما را بــرای روزه داری موفــق بــدارد.

معنــای روزه فقــط خــودداری از خــوردن و آشــامیدن نیســت: از معاصــی 
بــه  می خواهنــد  کــه  خــدا  مــردان  بلکــه  کــرد؛  خــودداری  بايــد  هــم 
ــرک غیِرحــق کننــد در همــۀ مظاهــر آن؛  ــد ت معــدن عظمــت برســند، باي
ــرای تحّقــق روزۀ حقیقــی، قبــل از حلــول مــاه و همــراه آن  ازايــن رو دعــا ب
ــا  ــا ســلوک راه حــق کــه جــز ب و بعــد از آن، اهمیــت فوق العــاده ای دارد ت

پــای طلــب و اختیــار تحقــق نمی يابــد، به برکــت آن آغــاز شــود: 

شــما اقــاًل بــه آداب اولیــۀ روزه عمــل نمايیــد و همان طورکــه 
آشــامیدن نگــه می داريــد، چشــم و  و  از خــوردن  را  شــکم 
ــا  ــون بن ــد. از هم اکن ــی بازداري ــم از معاص ــان را ه ــوش و زب گ
بگذاريــد کــه زبــان را از غیبــت، تهمــت، بدگويــی و دروغ 
نگه  داشــته ]و[ کینه، حســد و ديگر صفات زشــت شــیطانی 
مبــارک  مــاه  پايان يافتــن  بــا  اگــر  بیــرون کنیــد...  از دل  را 
رمضــان، در اعمــال و کــردار شــما هیچ گونــه تغییــری پديــد 
ــرد،  ــی نک ــام فرق ــاه صی ــل از م ــا قب ــما ب ــد و راه و روش ش نیام
از شــما خواســته اند، محّقــق  معلــوم می شــود روزه ای کــه 
حیوانــی  عامــۀ  روزۀ  داده ايــد،  انجــام  آنچــه  اســت:  نشــده 
بــوده اســت. در ايــن مــاه شــريف کــه بــه مهمان ســرای الهــی 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۳.
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ــد  ــدا نکردي ــت پی ــی معرف ــه حق تعال ــر ب ــده ايد، اگ ــوت  ش دع
يــا معرفــت شــما زيادتــر نشــد، بدانیــد در »ِضیاَفــُة اهلل« درســت 

وارد نشــده ايد و حــّق ضیافــت را به جــا نیاورده ايــد.1 
مشــروبات  و  مأکــوالت  از  دهــان  بســتن  به معنــای  فقــط  روزه داری، 
نیســت؛ بلکــه روزه از يــک نظــر، نخــوردن غــذای حیوانــی و از نظــر ديگــر، 

کل و ُشــرب معنــوی اســت: 
َ
خــوردن غــذای روح و ا

2M
ً
 َطُهورا

ً
ُهْم َشرابا Nَو َسقاُهْم َرّبُ

اگـــــر لذت ترک لـــــــــذت بدانی
دگر لذت نفس، لذت نخوانی

توصیه های عملی
ــّلِ خوردنی هــا و نوشــیدنی ها اکتفاکــردن در وقــت افطــار  ــه اق 1. ب

و ســحر و پرهیــز شــديد از پرخــوری.
2. تهیــۀ غذاهــای ســاده بــرای افطــاری و ســحری تــا وقــت بیشــتری 

بــرای عبــادت باقــی بمانــد.
3. دعا برای توفیق دستیابی به روزۀ واقعی. 

4. مراقبت و اجتناب از گناهان. 
ســاير  و  حســد  کبــر،  ُعجــب،  شــیطانِی  حــاالت  از  روگردانــی   .5

نفســانی. رذايــل 
6. نبــودن در پــِی لــذات حیوانــی و ســعی در درک لذايــذ معنــوی يــا 

معاوضــه و معاملــۀ لــذات حیوانــی بــا لــذات معنــوی.

1. سیدروح الله خمینی، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، ص2۶.
2. )و پروردگارشان شراب طهور به آنان می نوشاند( )انسان، 21(.
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َقُکْم... َو ِتالَوِة ِکتاِبه.1 ْن ُيَوّفِ
َ
ا

ک، بــه درگاه خداونــد دعــا کنیــد[ کــه  ]بــا نّیــات صــادق و دل هــای پــا
شــما را بــرای... و تــالوت کتــاب او ]يعنــی قــرآن کريــم[ موفــق بــدارد.

کتاب هدایت
قرائــت کتــاب الهــی حقیقتــی اســت عظیــم و واال کــه در مراتــب مختلــف 
به خاطــر  متعــال  خــدای  زيــرا  می يابــد؛  تحقــق  مختلفــی  به معانــِی  و 
رحمــت بــر بندگانــش، ايــن کتــاب شــريف را از مقــام قــدس و قــرب خــود 
نــازل فرمــوده و به حســب تناســب بــا عوالــم مختلــف، آن را تنــّزل داده 
ــم درآمــده اســت. مــردان خــدا در قرائــت  ــا به صــورت الفــاظ در ايــن عال ت
کتــاب الهــی از دروازه هــای الفــاظ عبــور کــرده و بــا بــال انديشــه و در 
ح ايــن  ســلوک قلبــِی خــود، به ســوی حقیقــت آن ســفر می کننــد کــه شــر
ــاره ای از آداب معنــوِی  ســفر معنــوی و بیــان لطايــف آن، محتــاج ذکــر پ
قرائــت قــرآن اســت. در ايــن زمینــه، ايــن اوراق را مزّيــن می کنیــم بــه 

بیــان فرمايشــات امــام عارفــان از کتــاب گران ســنگ آداب الّصلــوة:

ِبــدان کــه ايــن کتــاب شــريف، چنان کــه خــود بــه آن تصريــح 
فرمــوده ]اســت[، کتــاب هدايــت و راهنمــای ســلوک انســانیت 
و مربــی نفــوس و شــفای امــراض قلبیــه و نوربخــش ســیر  ِالی اهلل 

است.
بالجملــه، خــدای تبارک وتعالــی به واســطۀ ســعۀ رحمــت بــر 
بنــدگان، ايــن کتــاب شــريف را از مقــام قــرب و قــدس خــود 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شــیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۳.
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نــازل فرمــوده و به حســب تناســب عوالــم تنــّزل داده تــا بــه ايــن 
عالــم ظلمانــی و ِســجن طبیعــت رســیده و بــه کســوت الفــاظ 
و صــورت حــروف در آمــده، بــرای اســتخالص مســجونین در 
زنجیرهــای  در  مغلولیــن  رهايــی  و  دنیــا  تاريــک  زنــدان  ايــن 
آمــال و امانــی و رســاندن آن هــا را از حضیــض نقــص و ضعــف 
و حیوانیــت بــه اوج کمــال و قــّوت و انســانیت و از مجــاورت 
شــیطان بــه موافقــت ملکوتّییــن، بلکــه بــه وصــول بــه مقــام 
ــب  ــد و مطال ــم مقاص ــه اعظ ــاءاهلل ک ــۀ لق ــول مرتب ــرب و حص ُق

اهــل اهلل اســت.
 و ازاين جهــت، ايــن کتــاب، کتــاب دعــوت به حق و ســعادت 
اســت و بیــان کیفیــت وصــول ِبديــن مقــام اســت و مندرجــات 
آن اجمــااًل آن چیــزی اســت کــه در ايــن سیروســلوک الهــی 
ــی اهلل  ــافر ِال ــالک و مس ــد س ــت می کن ــا اعان ــت دارد و ي مدخلّی

را... .1

قــاری قــرآن بايــد توجــه داشــته باشــد کــه همــت در قرائــت کتــاب الهــی 
ــا ختــم آن باشــد؛  ــا جــزء ي ــردن ســوره ي ــه به پايان ب ــد تنهــا مصــروف ب نباي
بلکــه بايــد دســت يافتن بــه مقاصــد قــرآن کريــم هــدف قــرار گیــرد. 
خداونــد متعــال در کتــاِب خــود نیازمندی هــای جســم و جــان انســان را 
برشــمرده و بهتريــن درمان هــا را هــم معرفــی کــرده اســت کــه مشــتمل 
الــی اهلل و  بــر معــارف و اســرار انســان و هســتی و نیــز تعلیــم راه ســلوک 

تزکیــۀ نفــس اســت.

قلــوب،  در  کــه  اســت  آن  کريــم  قــرآن  قرائــت  در  مطلــوب 
صــورت آن نقــش بنــدد و اوامــر و نواهــی آن تأثیــر کنــد و َدَعوات 

1. ســیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص18۳و18۴.
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آن جايگزيــن شــود و ايــن مطلــوب حاصــل نشــود؛ مگــر آنکــه 
نیســت  آن  آداب،  از  مقصــود  شــود.  ملحــوظ  قرائــت  آداب 
ــّراء متــداول شــده اســت کــه تمــام هــّم و  کــه پیــش بعــض ق
ــود...؛  ــروف ش ــۀ ح ــاظ و تأدي ج الف ــار ــه مخ ــرف ب ــت، منص هم
 بلکــه مقصــود آدابــی اســت کــه در شــريعت مطهــره منظــور 
شــده اســت کــه اعظــم و عمــدۀ آن هــا تفکــر و تدبــر و اعتبــار بــه 

آيــات آن اســت.1
ــیار  ــرآن را بس ــی که ق ــد: »کس ــادق؟ع؟ می فرماين ــرت ص حض
قرائــت کنــد و بــا او عهــد تــازه کنــد بــه مشّقت کشــیدن در 
حفــظ آن، دو اجــر بــه او عطــا فرمايــد.«2 و از ايــن حديــث شــريف 
ــرآن شــريف، آن اســت  ــالوت ق ــوم شــود کــه مطلــوب در ت معل
کــه در اعمــاق قلــب انســان تأثیــر کنــد و باطــن انســان صــورت 

کالم الهــی گــردد و از مرتبــۀ َمَلکــه بــه مرتبــۀ تحّقــق رســد.3

آداب قرائت قرآن شریف

۱. ادب تعظیم
بايــد در مقابــل مقــام کبريايــی قــرآن کريــم ســر تعظیــم فــرو آورد و در 
را  آســمانی  مائــدۀ  ايــن  چراکــه  بــود؛  خاشــع  و  خاضــع  آن،  پیشــگاه 
پــروردگار متعــال به واســطۀ جبرئیــل امیــن در بهتريــن زمان هــا و بــر قلــب 

نــازل کــرده اســت. بهتريــن انســان ها 

1. ســیدروح الله خمینی، شــرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص۴99، حدیث 29.
ِة ِحْفٍظ َلُه َاْجــراِن( )محمدبن یعقوب کلینی  ٍة ِمْنُه َو ِقلَّ ــِذی ُیعاِلُج اْلُقْرآَن َو َیْحَفُظُه ِبَمَشــقَّ 2. نــک: )ِانَّ الَّ

رازی، االصــول من الکافی، ج2، ص۶0۶(.
3. ســیدروح الله خمینی، شــرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص۴۹8، حدیث 2۹.
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ِبــدان ای عزيــز کــه عظمــت هــر کالم و کتابــی، يــا بــه عظمــت 
متکلــم و کاتــب آن اســت يــا بــه عظمــت مطالــب و مقاصــد آن 
اســت و يــا بــه عظمــت نتايــج و ثمــرات آن اســت و يــا بــه عظمــت 
رســول و واســطۀ آن اســت و يــا بــه عظمــت »ُمرســٌل ِالیــه« و 
حامــل آن اســت و يــا بــه عظمــت حافــظ و نگاهبــان آن اســت 
ح و مبّیــن آن اســت و يــا بــه عظمــت وقــت  و يــا بــه عظمــت شــار
ــر  ــه ذک ــور ک ــن ام ــع اي ــت... و جمی ــت آن اس ــال و کیفی ارس
علــی و اوفــی موجــود، 

َ
ــه به وجــه ا شــد، در ايــن صحیفــۀ نورانّی

بلکــه از مختصــات آن اســت کــه کتــاب ديگــری را در آن يــا 
اصــاًل شــرکت نیســت و يــا بــه جمیــع مراتــب نیســت.1

۲. ادب تعلیم
اکنون کــه مقاصــد و مطالــب ايــن صحیفــۀ الهیــه را دانســتی، 
يــک مطلــب مهمــی را بايــد در نظــر بگیــری که با توجــه به آن، 
راه اســتفاده از کتــاب شــريف بــر تــو بــاز شــود و ابــواب معــارف و 
ِحکــم بــر قلبــت مفتــوح گــردد و آن، آن اســت کــه بــه کتــاب 
شــريف الهــی نظــر تعلیــم داشــته باشــی و آن را کتــاب تعلیــم 
ــی و  ــم و اســتفاده بدان ــه تعّل ــی و خــود را موظــف ب ــاده بدان و ِاف
مقصــود مــا از تعلیــم و تعّلــم و افــاده و اســتفاده آن نیســت کــه 
جهــات ادبّیــت و نحــو و صــرف را از آن تعلیــم بگیــری يــا حیــث 
فصاحــت و بالغــت و نــکات بیانّیــه و بديعّیــه از آن فــرا گیــری 
يــا در قصــص و حکايــات آن، بــه نظــر تاريخــی و اطــالع بــر ُامــم 
ســالفه بنگــری: هیچ يــک از اين هــا داخــل در مقاصــد قــرآن 

1. ســیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص181.
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نیســت و از منظــور اصلــِی کتــاب الهــی بــه مراحلــی دور اســت.1
...مقصــود مــا آن اســت کــه راه اســتفاده از ايــن کتــاب شــريف 
را کــه تنهــا کتــاب ســلوک الــی اهلل و يکتــا کتــاب تهذيــب 
نفــوس و آداب و ســنن الهیــه اســت و بزرگ تــر، وســیلۀ رابطــۀ 
بیــن خالــق و خلــق و عــروة الوثقــی و حبــل  المتیــِن تمســک بــه 
ــه روی مــردم مفتــوح نمــود. علمــا و  ــد ب عــّز ربوبیــت اســت، باي
ــا  ــود آن ه ــند و مقص ــی بنويس ــی و عرب ــیر فارس ــرين، تفاس مفس
ــت  ــان کیفی ــی و بی ــی و اخالق ــتورات عرفان ــم و دس ــان تعالی بی
ربــط مخلــوق بــه خالــق و بیــان هجــرت از »داُر الُغــرور« بــه »داُر 
ــود« باشــد؛ به طوری کــه در ايــن کتــاب شــريف 

ُ
ُخل

ْ
وِر َو ال ــُر الّسُ

بــه وديعــت گذاشــته  شــده ]اســت[.2

3. ادب تفکر
مقصــود از تفکــر آن اســت کــه از آيــات شــريفه جســت وجوی 
ــاب، آن اســت کــه  مقصــد و مقصــود کنــد... عمــده در ايــن ب
 در اينکــه 

ّ
انســان بفهمــد تفکــر ممــدوح کــدام اســت؛ وِاال

تفکــر در قــرآن و حديــث ممــدوح اســت، شــک نیســت. بهتريــن 
ــرای آن، آن اســت کــه خواجه عبــداهلل انصــاری؟ق؟  تعبیرهــا از ب
َبِصیــَرِة 

ْ
ال ــُس  ّمُ

َ
َتل ــَر 

ُ
َفّک الّتَ ّنَ 

َ
ا ــْم 

َ
»ِاْعل قــال:  می کنــد. 

ُبْغَیــِة.«3 يعنــی تفکــر جســت وجونمودن بصیــرت 
ْ
ِک ال ْســِتْدرا ِ ݫ ݫ ِلاݫ

اســت کــه چشــم قلب اســت بــرای رســیدن به مقصــود و نتیجه 
کــه غايــت کمــال، آن اســت و معلــوم اســت مقصــد و مقصــود، 

1. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص1۹0و191.
2. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص19۴.

3. عبدالله بن محمد انصاری، منازل السائرین، ص18۳.
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ســعادت مطلقــه اســت کــه بــه کمــال علمــی و عملــی حاصــل 
ــد.1 آي

۴. ادب تطبیق
يکــی از آداب مهمــۀ قرائــت قــرآن کــه انســان را بــه نتايــج 
و  اســت  نائــل کنــد، تطبیــق  اســتفادات بی شــمار  و  بســیار 
آن، چنــان اســت کــه در هــر آيــه از آيــات شــريفه کــه تفکــر 
می کنــد، مفــاد آن را بــا حــال خــود منطبــق کنــد و نقصــان 
خــود را به واســطۀ آن مرتفــع کنــد و امــراض خــود را ِبــدان شــفا 

دهــد.2
پــس، وظیفــۀ ســالک ِالــی اهلل آن اســت کــه خــود را بــه قــرآن 
شــريف عرضــه دارد و چنانچــه میــزان در تشــخیِص صحــت و 
عدِم صحــت و اعتبــار و ال اعتبــار حديــث، آن اســت کــه آن را 
بــه کتــاب خــدا عرضــه دارنــد و آنچــه مخالــف آن باشــد، باطــل 
و زخــرف شــمارند، میــزان در اســتقامت و اعوجــاج و شــقاوت 
و  درســت  کتــاب اهلل  میــزان  در  کــه  اســت  آن  ســعادت،  و 
مســتقیم درآيــد و چنانچــه ُخلــق رســول اهلل قــرآن اســت، ُخلــق 
خــود را بــا قــرآن بايــد متوافــق کنــد تــا بــا ُخلــِق ولــّی کامــل نیــز 
مطابــق گــردد و ُخلقــی کــه مخالــف کتــاب اهلل اســت، زخــرف 

ــل اســت.3 و باط

1. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص20۳و20۴.
2. ســیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص20۵.

1. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص208و20۹.
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موانع درک قرآن

۱. حجاب خودبینی
يکــی از حجاب هــای بــزرگ، حجــاب خودبینــی اســت کــه 
شــخص متعّلــم، خــود را به واســطۀ ايــن حجــاب، مســتغنی 
بینــد و نیازمنــد بــه اســتفاده ندانــد و ايــن از شــاهکارهای 
مهــم شــیطان اســت کــه همیشــه کمــاالت موهومــه را بــر 
انســان جلــوه دهــد و انســان را بــه آنچــه کــه دارد، راضــی و 
قانــع کنــد و مــاورای آنچــه پیــش اوســت، هرچیز را از چشــم او 
ســاقط کنــد؛ مثــاًل اهِل تجويــد را بــه همــان علــم جزئــی قانــع 
کنــد و آن را در نظــر آن هــا جلوه هــای فــراوان دهــد و ديگــر 
علــوم را از نظــر آن هــا بیفکنــد و َحَملــۀ قــرآن را پیــش آن هــا 
بــه خــود آن هــا تطبیــق کنــد و آن هــا را از فهــم کتــاب نورانــِی 
الهــی و اســتفادۀ از آن محــروم نمايــد و اصحــاب ادبّیــت را بــه 
همــان صــورِت بی مغــز راضــی کنــد و تمــام شــئون قــرآن را در 
همــان کــه پیــش آن هاســت، نمايــش دهــد و اهِل تفاســیِر 
آرای  بــه وجــوه قرائــات و  را ســرگرم کنــد  به طــور معمــول 
مختلفــۀ اربــاب لغــت و وقــت نــزول و شــأن نــزول و مدنــی و 
مکــی بــودن و تعــداد آيــات و حــروف و امثــال ايــن امــور و 
اهِل علــوم را نیــز قانــع کنــد فقــط بــه دانســتن فنــون دالالت 
و وجــوه احتجاجــات و امثــال آن؛ حتــی فیلســوف و حکیــم 
غلیــظ  حجــاب  در  کنــد  محبــوس  را  اصطالحــی  عــارف  و 

اصطالحــات و مفاهیــم و امثــال آن.
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شــخص مســتفید بايــد تمــام ايــن حجــب را خــرق کنــد و از 
ــِک ايــن  ــرآن نظــر کنــد و در هیچ ي ــه ق مــاورای ايــن حجــب ب
قافلــۀ  از  صــورت[  ايــن  ]در  کــه  نکنــد  توقــف  حجاب هــا 
الهــی  شــیرين  دعوت هــای  از  و  بازمانــد  الــی اهلل  ســالکان 

می شــود.1 محــروم 

۲. حجاب آرای فاسده و مسالک و مذاهب باطله
ــه »لقــاءاهلل« و »معرفــت اهلل« وارد  اين همــه آياتــی کــه راجــع ب
ــات کــه در ايــن موضــوع اســت  شــده ]اســت[ و اين همــه رواي
و اين همــه اشــارات و کنايــات و صراحــات ]را[ کــه در ادعیــه و 
مناجات هــای ائمــه؟مهع؟ موجــود اســت، به مجــرد ايــن عقیــده 
کــه از اشــخاص عامــی در ايــن میــدان، ناشــی و منتشــر شــده 
کــه راه معرفــت اهلل به کّلــی مســدود اســت و بــاب معرفت اهلل و 
مشــاهدۀ جمــال را بــه بــاب تفکــر در ذات، بــه آن وجِه ممنوع، 

بلکــه ممتنــع قیــاس نموده انــد، تأويــل و توجیــه کننــد.2

3. حجاب انحصار  تفسیر، به آنچه مفسران گفته اند
يکــی ديگــر از حجــب کــه مانــع اســتفاده از ايــن صحیفــۀ 
ــه آن اســت کــه جــز آنچــه مفســرين  ــه اســت، اعتقــاد ب نورانّی
نوشــته يــا فهمیده انــد، کســی را حــق اســتفاده از قرآن شــريف 
نیســت و تفکــر و تدبــر در آيــات شــريفه را بــه تفســیربه رأی کــه 
ممنــوع اســت، اشــتباه نموده انــد و به واســطۀ ايــن رأی فاســد 

1. ســیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص19۵و19۶.
2. ســیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص197.
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و عقیدۀ باطله، قرآن شــريف را از جمیع فنوِن اســتفاده عاری 
درصورتی کــه  نموده انــد؛  مهجــور  به کّلــی  را  آن  و  نمــوده 
اســتفادات اخالقــی و ايمانــی و عرفانــی به هیچ وجــه مربــوط 

بــه تفســیر نیســت تــا تفســیربه رأی باشــد.1

۴. حجاب معاصی و گناهان
و  شــريف  قــرآن  فهــم  از  مانــع  کــه  حجــب  از  ديگــر  يکــی 
اســتفاده از معــارف و مواعــظ ايــن کتــاب آســمانی اســت، 
ــه از طغیــان و سرکشــی  حجــاب معاصــی و کــدورات حاصل
بــه ســاحت قــدس پــروردگار عالمیــان اســت کــه  نســبت 

ک حقايــق.2 ادرا از  را حاجــب شــود  قلــب 

۵. حجاب حب دنیا
يکــی ديگــر از حجــب غلیظــه کــه پــردۀ ضخیــم اســت بیــن 
مــا و معــارف و مواعــظ قــرآن، حجــاب حــب دنیاســت کــه 
به واســطۀ آن، قلــب تمــام هــّم خــود را صــرف آن کند و وجهۀ 
قلــب يکســره دنیــاوی شــود و قلــب به واســطۀ ايــن محبــت، 
د...:  از ذکــر خــدا غافــل شــود و از ذکــر و مذکــور اعــراض کــںݩݐ

4»3Mهــا
ُ
ْقفال

َ
ــوٍب ا

ُ
ــی ُقل

َ
ْم َعل

َ
ُقــْرآَن ا

ْ
وَن ال ــُر ــلا َیَتَدّبَ ݐَ ݧ ݧ ݧ ڡݨݨݧ

َ
Nا

1. ســیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص199.

2. ســیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص201.
3. )آیا در قرآن تدّبر نمی کنند یا بر دل های آنان قفل ها زده شــده اســت؟!( )محمد، 2۴(.

۴. ســیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص201و202.
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توصیه های عملی
1. َعرضــۀ ابهامــات و شــبهات فکــری، روحــی، اخالقــی و... بــه قــرآن 
کريــم و توجــه و دقــت کامــل در يافتــن پاســخ های مناســب آن، از میــان 

آيــات الهــی و تکــرار و تذکــر آن.
2. صــرف وقــت در تعقــل دربــارۀ آياتــی کــه خداونــد دعــوت بــه تعّقــل در 
آن هــا کــرده اســت؛ به منظــور تأمیــن نیازمندی هــای جســم و جــان، 
ــری راه  ــس و فراگی ــۀ نف ــتی و تزکی ــان و هس ــرار انس ــارف و اس ــّم از مع اع

ــی اهلل. ســلوک  ال
3. رعايــت آداب قرائــت، شــامل: تعظیــم، تعلیــم، تطبیــق، تفکــر، حضــور 

. قلب
4. پرهیــز از موانــع فهــم قــرآن، ازجملــه: حجــاب خودبینــی، آرای فاســده، 
انحصــار تفســیر بــه گفته هــای مفّســران، معاصــی و گناهــان و حــب 

دنیــا.



5 
خطر عظیم شقاوت
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َعِظیِم.1
ْ
ْهِر ال

َ
ِقّیَ َمْن ُحِرَم ُغْفراَن اهلِل فِی َهَذا الّش

َ
َفِاّنَ الّش

ــا شــقی و بدبخــت خواهــد بــود آن کــه در ايــن مــاه عظیــم، از  پــس همان
غفــران الهــی محــروم بمانــد!

ــر تفّضــل الهــی کــه در ايــن مــاه پرخیــر و برکــت  ــر اث واضــح اســت کــه ب
ــا عبــادت و اجتنــاب از  شــامل حــال بنــدگان می شــود، ممکــن اســت ب
لــذات و ِاعــراض از شــهوات در ايــن يــک مــاه، ســیاهی و غفلــت از آينــۀ 
قلــب زدوده شــود و انصــراف از عالــم طبیعــت و لــذات دنیــوی حاصــل آيــد 
ــوار هدايتــی  ــی خــوش وارد شــب قــدر شــود و مشــمول ان ــا احوال و بنــده ب
خطــر  ايــن  امــا  بهره مندنــد؛  آن  از  اولیــا  و  مؤمنــان  چنان کــه  باشــد؛ 
عظیــم نیــز وجــود دارد کــه بــا سســتی ها و تنبلی هــا و بی توجهی هــا و 
بــا  زيــرا کســی که  قــرار گیــرد؛  بی تقوايی هــا، در صــف شــقاوتمندان 
چنیــن موقعیــِت فراهمــی  قــادر بــه تهذيــب خــود نباشــد، در ايــام ديگــر 

نیــز حــال او معلــوم اســت!

نبايــد فرامــوش کنیــد کــه در مــاه مبــارک کــه »شــهُر اهلل« 
می باشــد و درهــای رحمــت الهــی بــه روی بنــدگان بــاز اســت 
و شــیاطین و اهريمنــان، به حســب روايــات، در ُغــل و زنجیــر 
ــد،2 اگــر شــما نتوانیــد خــود را اصــالح و مهــّذب  به ســر می برن
نمايیــد، نفــس اّمــاره را تحــت مراقبــت و کنترل خــود درآوريد، 
ارتبــاط  و  عالقــه  ]و[  گذاشــته  پــا  زيــر  را  نفســانّیه  هواهــای 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شــیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۳.
ماِء َو َاْبواُب اْلِجناِن َو  یاِطیِن َو ُفِتَحْت َاْبواُب السَّ ْت َمَرَدُة الشَّ 2. »یا َمْعَشَر الّناِس ِاذا َطَلَع ِهالُل َشْهِر َرَمضاَن ُغلَّ

ْحَمِة َو...« )نک: محمدبن یعقوب کلینی رازی، االصول من الکافی، ج۴، ص۶7(. َاْبواُب الرَّ
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خويــش را بــا دنیــا و مادّيــت قطــع کنیــد، بعــد از پايان يافتــن 
شــهر صیــام مشــکل اســت بتوانیــد ايــن مســائل را بــه مرحلــۀ 

ــد.1 ــتفاده کنی ــت اس ــن، از فرص ــد؛ بنابراي ــل درآوري عم
و  شــقاوت  از  می تــوان  چگونــه  نیســت؟!  بــزرگ  تهديــدی  ايــن  آيــا 
ــا برنامــۀ ترسیم شــده از ســوی رســول  ــرد؟ آي ــد پنــاه ب ــه خداون بدبختــی ب
خــدا؟لص؟ آن بــزرگ هدايتگــر بشــر، همــان راه حقیقــِی نجــات نیســت؟

توصیه های عملی
1. تذکــر دائــم خطــر عظیــم شــقاوت، درصــورت ازدســت رفتن فرصــت و 

موقعیــت فراهم شــدۀ ظاهــری و باطنــی در مــاه مبــارک رمضــان.
2. تــالش بــرای فهــم حقیقــِت شــقاوت و شــناخت عالئــم وجــود و نتايــج 

ســوء آن.
شقیا در قرآن و تاريخ، به قصد عبرت گیری. 3. مطالعۀ احوال اَ

1. ســیدروح الله خمینی، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، ص2۶.
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 یاد  گرســـــــــنگی
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ِقیاَمِة َو َعَطَشُه.1
ْ
وا ِبُجوِعُکْم َو َعَطِشُکْم ِفیِه ُجوَع َیْوِم ال َو اْذُکُر

روز  تشــنگی  و  گرســنگی  به يــاد  خويــش،  تشــنگِی  و  گرســنگی  بــا 
بیفتیــد. قیامــت 

در خبــر اســت کــه عــذاب گرســنگی را بــه دوزخیــان مســلط می کننــد 
تــا جايــی کــه به ناچــار شکــــــــــم های خــود را از زّقــوم پــر می کـــــــــنند:

2Mوٍم *  َفماِلُئوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن
ُ
ِکُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزّق

َ
Nل

پــس از آن، تشــنگی را چنــان بــر آن هــا چیــره کــرده و حمیــم را بــر ايشــان 
 
ً
ُســُقوا مــاًء َحِمیمــا Nَو  از آن می آشــامند:  عرضــه می کننــد کــه بســیار 
ــا  ــدرون آن ه ــه ان ــت ک ــرم اس ــه ای گ ــم به گون ــْم3M حمی ْمعاَءُه

َ
ــَع ا َفَقّطَ

را ريزه ريــزه می کنــد. ايــن عذاب هــا بی شــک باطــن اعمــال ايشــان در 
دنیاســت که تشــنگی و گرســنگِی جان خود را با اعمال ناشايستشــان 
ســیراب می کردند؛ ولی اثر آن جز افزوده شــدن بر تشــنگی و گرســنگی 
آن هــا نبــوده اســت؛ همان  طورکــه امام صــادق؟ع؟ فرموده انــد: »َمَثــُل 
 
ً
ــُه اْزداَد َعَطشــا َعْطشــاُن ِمْن

ْ
ــِرَب ال مــا َش

َّ
ــِح ُکل ماِل

ْ
ــِر ال َبْح

ْ
ــِل ال ْنیــا َکَمَث الّدُ

ــُه.«4 )دنیــا همچــون دريايــی اســت کــه آبــش تلــخ اســت. تشــنه 
َ
َحتَّــی َیْقُتل

هرانــدازه از آن بیاشــامد، بــر تشــنگی اش افــزوده می شــود تــا اينکــه او را 
از پــای در آوَرد.(

پیر جماران در نصايح خود آورده اند:
ای عزيز، اوضاع عالم آخرت را با اين عالم قیاس مکن که 
اين عالم را گنجايش ظهور يکی از نعمت ها و نقمت های آن 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۳.
2. واقعه، ۵2و۵3.

3. محمد، 1۵.
۴. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج70، ص12۶.
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عالم نیست. اين عالم با همۀ پهناورِی آسمان ها و عوالمش، 
که  ُسفال  ملکوت  پرده های  از  پرده ای  ظهور  گنجايش 
ملکوت  به  رسد  چه  ندارد؛  است،  همان  از  هم  قبر  عالم 
و در حديث مفّصلی  آن است  نمونۀ  قیامت  عالم  اعلی که 
از  المريد،  ُمْنیة  در  ثانی)رضوان اهلل علیه(  شهیِد  شیخ  که 
که  است  وارد  می فرمايد،  نقل  کبری؟اهس؟  صديقۀ  حضرت 
ما  شیعیان  علمای  »همانا  فرمود:  خدا؟لص؟  رسول  فرمود: 
محشور می شوند و بر آن ها خلعت می پوشند از خلعت های 
در  آن ها  جّديت کردن  و  علومشان  کثرت  به قدر  کرامت 
ارشاد بندگان خدا؛ حتی آن که به بعضی ]از[ آن ها هزارهزار 
آن  از  رشته  يک  می فرمايد  آنکه  تا  شود  داده  نور  از  خلعت 
بر آن طلوع می کند،  آنچه شمس  از  خلعت ها افضل است 

هزارهزار مرتبه!«1
جنــاب  عذابــش  بــه  راجــع  امــا  و  نعیمــش  بــه  راجــع  ايــن 
فیــض؟هر؟ در علــم  الیقیــن از مرحــوم صــدوق حديــث کنــد 
کــه به اســناد خــود از حضــرت صــادق؟س؟ روايــت کنــد در 
ضمــن حديثــی کــه جبرئیــل بــه رســول خــدا؟لص؟ عــرض 
کــرد کــه: »اگــر يــک حلقــه از آن سلســله ای کــه طولــش 
هفتــاد ذراع اســت، بــر دنیــا نهــاده شــود، همانــا دنیــا ذوب 
شــود از حــرارت آن و اگــر قطــره ای از زّقــوم و ضريــِع آن بچکــد 
آن!«2  گنــد  از  آن  اهــل  می میرنــد  دنیــا،  اهــل  آب هــای  در 

نعــوذ بــاهلل مــن غضــب الّرحمــن!3

1. نک: زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی )شهید ثانی(، منیة المرید فی ادب المفید و المستفید، ص11۵.
2. محمدمحسن فیض کاشانی، علم الیقین فی اصول الدین، ج2، ص12۶0.

3. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص9۶و97.
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ســرای آخرت ديار جان هاســت و گرســنگی و تشــنگی در آن، گرسنگی 
و تشــنگِی معنــوی اســت. حقیقــت گرســنگی و تشــنگی در روح آدمــی  
اســت کــه شــراب و غــذای آن، علــم و معرفــت و محســنات اخــالق و اعمــال 
بــوده و در دنیــا در محرومیــت بــوده اســت و در يــک کالم، جهنــِم او فــراق 
و  فقــر  و همیــن،  اســت  عاَلــم  از سرچشــمۀ هســتی بخش  و محرومیــت 

ــت. ــزِی اوس بی چی

توصیه های عملی
1. تفکــر و مطالعــه بــرای فهــم بیشــتر ســرای آخــرت، از قبیــل تدّبــر در 
آيــات عــذاب و مطالعــۀ کُتبــی کــه بــر اســاس آيــات و روايــات و احاديــث 

ــه ترســیم زندگــی آخــرت پرداختــه اســت. شــريفه، ب
2. تذکــر مــداوم، بــا تکــرار آيــات مرتبــط بــا عــذاب الهــی و پناهندگــی بــه 

ْت َعَظَمُتــُه(.
َ
حضــرت حق)َجّل

3. تــالش بــرای شــناخت نفــس و روان کــه روزنــه، بلکــه دروازۀ ورود بــه 
اســرار و رازورمــز عالــم غیــب اســت.



7 
صدقه دادن 

به فقرا و مساکین
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ی ُفْقراِئُکْم َو َمساِکیِنُکْم.1
َ
ُقوا َعل َو َتَصّدَ

و بر فقیران و مساکین خويش صدقه دهید.

آثار صدقه
صدقــه در حقیقــِت خــود، جامــع بســیاری از فضايــل انســانی در دنیــا 
و آخــرت اســت: از اولیــن ســاعات دادِن صدقــه، بــرکات آن بــا انســان 
ــا قیامــت کــه صاحــب خــود  ــا را دفــع می کنــد ت همــراه اســت و از او بالي
امــام خوبــان در  ُه( مالقــات کنــد.  ُ نݧ

ݨْ
 َشــأ

َ
را در بهشــت و جــوار حق)َجّل

کتــاب اربعیــن حديــث خــود، ضمــن تأکیــد بســیار بــر امــوری چــون جّد و 
جهــد در صدقــه دادن، تــالش بــرای کثرت بخشــیدن بــه میــزان صدقــه و 
پنهانی بــودن آن، توجــه بــه رعايــت اولويت هــا و مقدم داشــتن خويشــان 
محتــاج هنــگام صدقــه دادن و نیــز مبــادرت بــه پرداخــت صدقــه از محــل 

ــد: ــه دارد2 فرموده ان ــه آن عالق آنچــه انســان ب
ــدازه رســد،  ــه هــر ان مطلــوب در صدقــه، کثــرت آن اســت و ب
ــن  ــرت امام حس ــه حض ــت ک ــث اس ــت و در حدي ــراف نیس اس
مجتبــی؟س؟ ســه مرتبــه قســمت کــرد امــوال خــود را بــا فقــرا 
ــا  ــود، ي به طــور تنصیــف؛ حتــی اگــر دارای دو جفــت نعلیــن ب

ــود، تنصیــف فرمــود.3و4 ــوب ب دو ث
در احاديــث کثیــره وارد اســت کــه صدقــه ُمردن هــای بــد 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۳.
2. )هرگز به ]حقیقت[ نیکوکاری نمی رسید؛ مگر اینکه از آنچه دوست می دارید، ]در راه خدا[ انفاق 

کنید( )آل عمران، ۹2(.
3. نک: محمدبن حسن طوسی، تهذیب االحکام، ج۵، ص11.

۴. ســیدروح الله خمینی، شــرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص۴93، حدیث 29.
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ادا  را  قــرض  و  نــازل می کنــد2  را  روزی  و  را دفــع می نمايــد1 
ــد را  ــاد می کنــد و هفتــاد طــور مــردِن ب می کنــد3 و عمــر را زي
دفــع کنــد4 و خــدای تعالــی عــوض آن را از ده تــا صدهــزار عطــا 
فرمايــد5 و اســباب زيــادت مــال گــردد6 و در صبــح، هرکــس 
صدقــه دهــد، از بالهــای آســمانی در آن روز ايمــن گــردد و 
اگر در اوِل شــب بدهد، از بالهای آســمانی در آن شــب ايمن 
باشــد7 و مــداوای مريض هــا بــا صدقــه شــود8 و اگــر کســی 
اهل بیــت ُمســلمی  را کفايــت کنــد، گرســنگی آن هــا را رفــع 
کنــد و بــدن آن هــا را بپوشــاند و آبــروی آن هــا را حفــظ کنــد، 

از هفتــاد حــج محبوب تــر اســت9... .10
بــا توجــه بــه اينکــه بســیاری از ابعــاد انســانیت بــرای هــر فــرد، در ارتبــاط 
و همــدردِی او بــا فقــرا و مســاکین شــکوفا می شــود، بايــد تــالش کنیــم 
کــه حــال فقــرا را به ويــژه در ايــن مــاه مبــارک بهتــر درک کنیــم و يــار و 

ــیم. ــا باش ــوار آن ه غم خ

1. نک: محمدبن  یعقوب کلینی رازی، االصول من الکافی، ج۴، ص2.
2. نک: محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، الخصال، ج2، ص۶21.

3. نک: محمدبن  یعقوب کلینی رازی، االصول من الکافی، ج۴، ص۹.
۴. نک: حسن بن فضل طبرسی، مکارم االخالق، ص1۳۶.

۵. نک: محمدبن  یعقوب کلینی رازی، االصول من الکافی، ج۴، ص۴۶.
۶. نک: محمدبن  یعقوب کلینی رازی، االصول من الکافی، ج۴، ص۹.

7. نک: محمدبن حسن حّر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة ِالی تحصیل المسائل الشریعة، ج۹، ص۳۹2.
8. نک: احمدبن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج1، ص2۹۴.

9. نک: محمدبن  یعقوب کلینی رازی، االصول من الکافی، ج2، ص1۹۵.
10. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص۴۹0، حدیث 29.
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توصیه های عملی
1. صدقه دادِن خالصانه در هر روز از اين ماه.

2. کاستن از غذای افطار و َسحر و تصّدق آن به فقرا و مساکین.
3. بــا اطالع بــودن از احــوال فقــرا و تــالش بــرای آگاهــی از نیازمندی هــای 

آنان.
4. شــرکت در فعالیت هــای تشــکیالتی و گروهــی، به منظــور تأمیــن 

نیازمندی هــای فقــرا و مســاکین.
خروی صدقات.

ُ
5. مطالعۀ آثار دنیوی و ا

6. تأمل فراوان و همیشگی در آيۀ 92 سورۀ مبارکۀ آل عمران: 
وَنM و عمل به آن. ِبّرَ َحتَّی ُتْنِفُقوا ِمّما ُتِحّبُ

ْ
وا ال

ُ
ْن َتنال

َ
Nل



8 
احترام به بزرگ ترها و 
ترّحم به کوچک ترها
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ْرحاَمُکْم.1
َ
وا ا

ُ
وا ِکباَرُکْم َو اْرَحُموا ِصغاَرُکْم َو ِصل ُر َو َوّقِ

بــزرگان خويــش را محتــرم بشــماريد و بــه کوچک ترهــا رحمــت و عطوفــت 
داشــته باشــید و بــا خويشــاوندان خــود مرتبــط باشــید.

بــا دقــت در ســیره و ســّنت معلمــان و پیشــوايان بشــريت درمی يابیــم کــه 
ُحْســن ســلوک و معاشــرت، از صفــات برجســتۀ آن هــا بــوده اســت. چــه 
کســی اســت کــه پیامبــر ُمکــّرم اســالم؟لص؟ را توصیــف کنــد و صفــت 
تواضــع و احتــرام ايشــان در برابــر بزرگ ترهــا و نیــز مهربانی شــان را در قبــال 
ــد آن حضــرت؟لص؟ در  کوچک ترهــا ذکــر نکنــد؟ کیســت کــه نگوي
اظهــار احتــرام و ســالم بــر همــگان حتــی کــودکان پیشــی می گرفتنــد؟  
پیامبــر اســالم؟لص؟ بــه کــودکان توجــه بســیار داشــتند تــا حــّدی کــه 
دايــه ای را کــه کودکــش در آغــوش پیامبــر بــول کــرده و لبــاس ايشــان 
بــا  قــرار دادنــد: »لبــاس مــن  بــود، اين طــور مخاطــب  ث کــرده  ُمَلــّوَ را 
ک می شــود؛ امــا غبــار رنجــش را ]کــه از تنــدِی رفتــارت بــه جــا  آب پــا

ک می کنــد؟!«2 ــا گــذارده ای[، چــه چیــزی از قلــب ايــن کــودک پ
بــا تأّســی بــه چنیــن پیامبــری اســت کــه تربیت يافتــگان مکتبــش 
همچون امام خمینی؟ق؟ وقتی کودکان در مجلس به بازی مشــغول اند، 
می گوينــد به علــت پذيرايــی و بــرای جلوگیــری از بــر زمیــن ريختــن چــای، 
مانــع بــازی آن هــا نشــوند؛ بلکــه چــای را از ســر راه آن هــا بردارنــد و در برابــر 
ــتند و هروقــت  ــی داش ــع عجیب ــد، تواض ــوان بودن طلبه هايــی کــه درس خ

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴.
2. نک: حسین نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج2، ص۵۵7.
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روضه خــوان يــا مــداِح اهل بیــت؟مهع؟ يــا طلبــه ای را می ديدنــد، تمام قــد 
بلنــد می شــدند و هــرگاه يکــی از ايــن افــراد می خواســت از نزد ايشــان برود، 
ــاز می گشــتند.  ــا اصــراِر مهمــان ب او را بدرقــه می کردنــد و ســرانجام هــم ب
همیــن بزرگــوار وقتــی شــنیدند در منــزل ايشــان بــه يکــی از علمــای دينــی 
 توهیــن شــده يــا غیبــت صــورت گرفتــه اســت، از شــدت ناراحتــی تــب 

کرده و مريض شدند!
امــام راحــل؟ق؟ بــا همــۀ افــراد خانــواده گــرم و مهربــان بودنــد و بــه 
همــۀ اوالدشــان بــه يــک نظــر نــگاه می کردنــد و بــه يــک انــدازه محبــت 
ايشــان  فرزنــدان  ســال،  اين همــه  از  بعــد  به طوری کــه  می کردنــد؛ 
بیشــتر  را  فرزندشــان  امــام کــدام  نشــده اند  می گوينــد هنــوز متوجــه 

داشــتند! دوســت 
داريــم،  ســروکار  آن هــا  بــا  کــه  بزرگانــی  بــه  می توانیــم  چگونــه 
بیش ازپیــش احتــرام بگذاريــم؟ در ارتبــاط بــا کوچک ترهــا چــه کاری از 
دســتمان برمی آيــد؟ کدام يــک از ارتباطــات خويــش را الزم اســت اصــالح 

ــم؟ کنی

توصیه های عملی
1. دعــا بــرای کســب روحــی لطیــف و رئــوف، به منظــور برقــراری ارتباطــی 

ســالم و به نحــو مناســب بــا خلــق، در ايــن مــاه.
2. مطالعــه به منظــور شــناخت حقــوق افــراد و جّديــت در رعايــت حــال 

آن هــا.



9 
حفظ 

زبان و چشم و گوش 
از حرام الهی
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ْبصاَرُکــْم َو 
َ
ــِه ا ْی

َ
ل ݬِ ــُر اݫ َظ ــّلُ الّنَ ــا لا َیِح ــوا َعّم

ُ
ــَنَتْکْم َو ُغّض ِس

ْ
ل

َ
ــوا ا َو اْحَفُظ

ــماَعُکْم.1 ْس
َ
ــِه ا ْی

َ
ــِتماُع ِال ِاْس

ْ
ــّلُ ال ــا لا َیِح َعّم

زبان هايتــان را حفــظ کنیــد و چشــم هايتان را از آنچــه نظــر بــه آن حــالل 
نیســت و گوش هايتــان را از آنچــه شــنیدنش حــالل نیســت، ببنديــد.

جهــاد اکبــر در اســالم غلبه نمــودن انســان بــر قــوای ظاهــرۀ خــود و آن هــا 
ــدن در راه  ــاد از کشته ش ــق درآوردن اســت. ايــن جه ــان خال را تحــت فرم
خــدا برتــر اســت و جنــگ بــا شــیطان محســوب می شــود. اولیــن مرتبــۀ 
جهــاد اکبــر، در طبیعــت وجــود انســان يــا اقالیــم ســبعۀ ملکیــۀ او انجــام 
می شــود کــه همــان گــوش و چشــم و زبــان و شــکم و فــرج و دســت و 
قــوۀ  به وســیلۀ  انســان  وجــود  مملکــت  در  شــیطان  ســلطنت  پاســت. 
ــر وجــود او  ع، وهــم ب ــود کــه اگــر به جــای عقــل و شــر واهمــۀ او خواهــد ب
ــوده و همــۀ وجــود او تحــت  ــد، شــیطانی ب غلبــه کــرد، هرچــه از او ســر بزن
ع در مملکــت وجــود  ســلطۀ شــیطان اســت؛ امــا چنانچــه عقــل و شــر
او حاکــم شــد، همــۀ حــرکات و ســکنات او الهــی شــده و عبــادت رّبُ 
ــت: ــن اس ــل؟ق؟ اي ــام راح ــح ام ــه نصاي ــود. ازجمل ــوب می ش ــاب محس االرب
از خود مراقبت  شما تصمیم بگیريد الاقل در اين يک ماه 
به عمل آوريد: از گفتار و کرداری که خداوند تبارک وتعالی 
همین  از  هم اکنون،  از  ورزيد.  اجتناب  نیست،  راضی 
از  رمضان  ماه  در  که  ببنديد  عهد  خود  خدای  با  مجلس، 
خودداری  ديگران  به  نسبت  بدگويی  و  تهمت  غیبت، 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۳.
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ح  جوار و  اعضا  ساير  و  گوش  دست،  چشم،  زبان،  کنید. 
مراقبت  را  خود  اقوال  و  اعمال  درآوريد.  خود  ارادۀ  تحت  را 
که  گردد  موجب  شايسته  عمِل  همین  شايد  نمايید؛ 
عنايت  توفیق  فرموده،  توجه  شما  به  تبارک وتعالی  خداوند 
از  شیاطین  که  صیام  شهر  سپری شدن  از  پس  و  کند 
زنجیر رها می گردند، شما اصالح شده باشید و ديگر فريب 
می کنم:  تکرار  باز  گرديد.  مهّذب  و  نخوريد  را  شیطان 
مراقب  رمضان  مبارک  ماه  روز  سی  اين  در  بگیريد  تصمیم 
و  باشید  خود  ح  جوار و  اعضا  همۀ  و  گوش  چشم،  زبان، 
دائمًا متوجه باشید اين عملی که می خواهید انجام دهید، 
اين سخنی که می خواهید بر زبان آوريد، اين مطلبی که 

ع چه حکمی دارد؟1  داريد استماع می کنید، از نظر شر
درهرحال، وقتی که انسان فرضًا به مقاصد خود برسد، آيا 
وقت  چند  تا  جوانی  قوای  آيا  است؟  وقت  چند  او  استفادۀ 
نشاط  گذاشت،  خزان  به  رو  عمر  بهار  وقتی  است؟  برقرار 
از کار می افتد، طعم ها  ذائقه  اعضا می رود،  از  قّوه  و  از دل 
و  لمس  قوۀ  و  گوش  و  چشم  نمی شود،  ک  ادرا درست 
يا  ناقص  به کّلی  لّذات  می شوند،  بی کاره  ديگر  قوای 
امراض مختلفه هجوم می آورد: جهاز هضم  نابود می شود، 
انجام  نمی تواند  را  تنفس کار خود  و جهاز  و دفع  و جذب 
ندامت چیزی  و  و حسرت  پردرد  و دل  آه سرد  ]و[ جز  دهد 
از  انسان  استفادۀ  مدت  پس  نمی ماند!  باقی  انسان  برای 
اين قوای جسمانی، از بعد از تمیز و فهم خوب و بد تا زمان 

1. سیدروح الله خمینی، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، ص27.
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سی چهل  از  بیش  آن ها،  ناقص شدن  يا  کار  از  قوا  افتادِن 
سال برای مردم قوی البنیه و صحیح و سالم نیست و آن هم 
درصورتی که به امراض و گرفتاری های ديگر که همه روزه 

می بینیم و غافل هستیم، بر نخورد.1
آنچــه  از  کدام يــک  در  و  شــود  اصــالح  بايــد  مــا  ســخنان  از  کدام يــک 
ببنديــم؟  از چــه  را  احتمــال حرمــت می دهیــم؟ گوشــمان  ديده ايــم، 
آيــا پیــدا نمی شــود صحنه هايــی کــه مــا بــه آن می نگريــم و مطالبــی 
کــه می شــنويم، ولــی حضــرت حــق از ديــدن و شــنیدن آن هــا رضايــت 

نــدارد؟!

توصیه های عملی
ــر اينکــه الاقــل در ايــن يــک مــاه، از مــا گناهــی ســر  1. تصمیــم جــدی ب

ــا خــدا در ايــن زمینــه. ــد و عهدبســتن ب نزن
ع، الاقــل در ايــن  ــان و قــراردادن آن در اختیــار عقــل و شــر 2. کنتــرل زب

يــک مــاه تــا مجــرای خیــرات در بیــن خلــق باشــد، نــه منشــأ شــرور.
3. توجــه بــه تقــوای چشــم و گــوش و زبــان کــه منشــأ َخلــق چشــم و 

گــوش و زبــان باطنــی و اخــروِی ماســت.
ــّذات و بقــای تبعــاِت آن و آه ســرد و دل  ــاد بســیار از فنــای ل 4. توجــه و ي

پــردرد و حســرت و ندامــِت بی حاصــل ناشــی از آن هــا.

1. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص20، حدیث 1.



۱0 
رسیدگی به ایتام
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ْیتاِمُکْم.1
َ
ی ا

َ
ْن َعل

َ
ْیتاِم الّناِس ُیَتَحّن

َ
ی ا

َ
ُنوا َعل َو َتَحّنَ

با يتیمان مردم مهربانی کنید تا با يتیمان شما مهربانی کنند.

فرزنــدان يتیــم، به ويــژه فرزنــدان شــهدا، حــق عظیمــی  بــر گــردن جامعــه 
خودشــان  فرزنــدان  مثــل  را  يتیــم  فرزنــدان  بايــد  مســلمانان  و  دارنــد 
دوســت بدارنــد. از نزديــکان امــام راحــل؟ق؟ نقــل شــده اســت کــه گاهی 
يــا  فرزنــدان  از  بعضــی  می کردنــد،  اســتراحت  امــام  کــه  مواقعــی  در 
خانواده هــای شــهدا را بــه اتــاق ايشــان می بردنــد. امــام بلنــد می شــدند 
ِانعــام  آن هــا  بــه  و  می کردنــد  مهربانــی  و  تفّقــد  شــهدا  فرزنــدان  بــه  و 
می دادنــد. آن بزرگــوار دربــارۀ تربیــت اطفــال، به ويــژه فرزنــدان شــهدا 

می فرمودنــد:
بايــد دانســت کــه تربیــت يــک طفــل را نبايــد فقــط يکــی 
محســوب داشــت و همین طــور ســوء تربیت و ســهل انگاری 
چه بســا  نمــود.  حســاب  يکــی  نبايــد  را  طفــل  يــک  دربــارۀ 
کــه بــه تربیــت يــک طفــل، يــک جمعیــت کثیــر، بلکــه يــک 
ملــت و يــک مملکــت اصــالح شــود و بــه فســاد يــک نفــر، يــک 

مملکــت و ملــت فاســد شــود.2
ماننــد شــمع کم فروغــی نباشــیم کــه دامنــۀ روشــنايی نــور آن فقــط 
ــن؟مهع؟  ــۀ معصومی ــم از ائم ــرد. بیايی ــر می گی ــان را در ب ــانّیت خودم نفس
درس بگیريــم تــا جنبه هــای مختلــف انســانیت و معرفــت در وجودمــان 

ــم. ــود بدانی ــدان خ ــام را فرزن ــواران ايت ــد آن بزرگ ــد و مانن بجوش

۱. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴.
2. سیدروح الله خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص1۵۴.
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توصیه های عملی
1. سعی و تالش در يافتن مجرای خدمت به ايتام و سرپرستی آن ها.

نــوازش يتیمــان و درک رأفــت و  از  2. چشــیدن حــال معنــوِی حاصــل 
بــه اين گونــه امــور. بــا مبــادرت  مهربانــی خداونــد 

3. اختصاص قسمتی از اوقات خود در راه ارائۀ خدمات به ايتام.



۱۱ 
توبه از گناهان
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ی اهلِل ِمْن ُذُنوِبُکْم.1
َ
َو ُتوُبوا ِال

از گناهانتان به سوی خداوند توبه کنید.

شــروع  قلــب  از  خــدا،  به ســوی  بازگشــت  به معنــای  توبــه  حقیقــت 
می شــود و بــا انــدوه و تأســف و ندامــت و پشــیمانی از گذشــته شــکل 
فرصــت  حفــظ  بــرای  تــالش  و  جديــت  و  عــزم  و  غیــرت  بــا  و  می گیــرد 
باقی مانــده در آينــده و بازنگشــتن بــه گناهــان قــّوت گرفتــه و کمــر 
راســت می کنــد. توشــۀ مهــم ايــن ســفر الهــی در ايــام جوانــی، صفــای 
ــد  ــه رحمــت خداون ــد ب ــور امی ــتن ن ــروغ نگه داش فطــرت و در پیــری، پرف

اســت.

پــس بــر جوان هــا حتــم و الزم اســت کــه تــا فرصــت جوانــی و 
صفــای باطنــی و فطــرت اصلــی باقــی و دســت نخورده اســت، 
درصــدد تصفیــه و تزکیــه برآينــد و ريشــه های اخــالق فاســده 
و اوصــاف ظلمانّیــه را از قلــوب خــود َبرَکننــد کــه بــا بــودن 
از اخــالق زشــت ناهنجــار، ســعادت انســان در خطــر  يکــی 

عظیــم اســت.
و نیــز در ايــام جوانــی، اراده و تصمیــِم انســان، جــوان اســت 
و محکــم؛ از ايــن جهــت نیــز اصــالح بــرای انســان آســان تر 
ــت ]و[  ــر اس ــم پی ــت و تصمی ــری، اراده سس ــی در پی ــت؛ ول اس
ــر قــوا مشــکل تر اســت؛ ولــی پیــران نیــز نبايــد از  چیره شــدن ب
اصــالح نفــس و تزکیــۀ آن غفلــت کننــد و مأيوس شــوند؛ زيرا 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شــیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴.
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کــه بــاز هرچــه هســت، تــا انســان در ايــن عالــم اســت کــه دار 
تّبــدل و تغّیــر و منــزل هیولــی و اســتعداد اســت، انســان بــا هــر 
زحمــت هــم هســت، خــود را می توانــد اصــالح کنــد و امــراض 
مزمنــۀ نفســانّیه بــه هــر درجــه هــم برســد از اســتحکام، بــاز 
ــوان قلــع مــاده نمــود و هیــچ مرضــی از امــراض نفســانّیه  می ت
 آنکــه آن را تــا در ايــن عالم اســت، انســان می تواند 

ّ
نیســت، اال

اصــالح کنــد؛ گرچــه در نفــس ريشــه کــرده باشــد و ملکــه 
ــده باشــد.1 شــده باشــد و مســتحکم گردي

ِبــدان  کــه از بــرای توبــۀ کاملــه، ارکان و شــرايطی اســت کــه 
تــا آن هــا محّقــق نشــود، توبــۀ صحیحــه حاصــل نشــود و مــا بــه 

ذکــر عمــدۀ آن هــا کــه الزم اســت، می پردازيــم.
پشیمانی  و  ندامت  اوست،  رکین  رکن  که  آن ها  از  يکی 
بر  عزم  ديگر،  و  گذشته  تقصیرات  و  گناهان  از  است 
درحقیقت،  اين دو  و  همیشه  است  آن  بر  برگشت ننمودن 
محّقق اصل حقیقت توبه و به منزلۀ مقّومات ذاتیۀ آن است 
اين  به  تحّقق  و  مقام  اين  تحصیل  باب،  اين  در  عمده  و 
حقیقت است و آن، چنان صورت پذيرد که انسان متذکر 
قیامت  و  خ  برز عالم  در  آن  َتبعات  و  روح  در  معاصی  تأثیر 
اصحاب  پیش  چنان که  منقول؛  و  معقول  وجه  از  بشود، 
معرفت مبرهن و در اخبار اهل بیت عصمت؟مهع؟ وارد است 
صورت هايی  قیامت  و  خ  برز عالم  در  معاصی  برای  از  که 
و  حیات  دارای  عالم،  آن  در  که  آن ها  مناسبت  به  است 
آزار  و  عذاب  اراده،  و  شعور  روی  از  را  انسان  و  هستند  اراده 

1. سیدروح الله خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص1۵7و1۵8.
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اراده  و  شعور  روی  از  نیز  جهنم  آتش  چنان که  می نمايند؛ 
انسان را می سوزاند؛ زيرا که آن نشئه، نشئۀ حیات است.1

ــتعدادهای  ــکوفایی اس ــاالت و ش ــوی کم ــان به س ــیر انس ــی س ــع اصل مان
انســان، گناهــان اوســت کــه عیــن مخالفــت بــا مبــدأ مهربــان و رّب رحیــم 
اســت و مــاه مبــارک رمضــان در واقــِع واقــع، فرصتــی اســت بــرای تطهیــر 
خــود؛ امــا بــه یــک نظــر، ایــن گذشــته ها نیســت کــه مانــع ســعادت اســت؛ 
ــده  ــود در آین ــد خ ــال ب ــرار اعم ــر تک ــای او ب ــده و بن ــِی آین ــع اصل ــه مان بلک
اســت؛ زیــرا اگــر تصمیــم خــود را بــرای آینــده قطعــی کنــد و صــادق باشــد، 
ــه همیــن  ــرا حقیقــت توب ــود؛ زی گذشــته مشــمول مغفــرت الهــی خواهــد ب

تصمیــم جــدی بــر بازنگشــتن بــه گناهــان اســت.

توصیه های عملی
1. تقويــت حســرت و پشــیمانی از گناهــان به وســیلۀ مطالعــه و تحقیــق در 
آثــار دنیــوی و اخــروی گناهــان و يــادآوری مســتمر آنچــه دانســته و تذکــر 
و توجــه مــداوم بــه مانعّیــت عظیــم گناهــان در ســیر به ســوی حق تعالــی.

2. جّديت در ازدست ندادن فرصت ها برای جبران گذشته.
3. توجه تفصیلی به گذشتۀ خود و به خاطر آوردن گناهانی که بدون 

توبه و پشیمانی از آن ها، در واقع توبۀ حقیقی نکرده است.

1. ســیدروح الله خمینی، شــرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص27۵، حدیث 17.
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ْوقاِت َصلاِتُکْم.1
َ
عاِء فِی ا ْیِدَیُکْم ِبالّدُ

َ
ْیِه ا

َ
َو اْرَفُعوا ِال

در اوقات نمازتان دست های خويش را به دعا بلند کنید.

را اظهــار  الضمیــر« خــود  فــی  همان گونــه کــه در ســخن گفتن، »مــا 
می کنیــم و کلمــات، هريــک عالمت هايــی بــرای انجــام ايــن مقصــود 
هســتند،  حــاالت مختلــف بــدن نیــز هرکــدام به نحــوی خــاص از مقاصــد 
و نّیــات مــا خبــر می دهنــد و ايــن درحقیقــت نــوع ديگری از ســخن گفتن 
اســت؛ بنابرايــن همــۀ حــاالت ظاهــری بــدن می بايــد مطابــق آداب هــر 
 بــا هــر حرکــت ناهماهنــگ، معنــای آن تغییــر 

ّ
عبادتــی انجــام گیــرد؛ وِاال

کــرده و از منظــور ديگــری حکايــت می کنــد؛ مثــاًل معنــای باالبــردن 
دســت ها درحــال تکبیــر و قنــوت و دعــای بعــد از نمــاز، غیــر از معنــای 
مشــترک کــِف خالــی و اظهــار فقــر اســت. باالبــردن دســت ها درحــال 
تکبیــر، فقــر و عجــز از ادای حــِق عبــادت و در قنــوت، دست شســتن از 
غیِرحــق و اقبــال تــاّم بــه او را می رســاند. از دعــای بعــد از نمــاز کــه در آن 
حــال، دســت ها باالتــر از ســر و رو به ســوی آســمان قــرار می گیــرد نیــز، 

ــود. ــده می ش ــا فهمی ــرار در دع ــاح و اص ــای الح معن
ای عزيــز، قنــوت دست شســتن از غیِرحــق و اقبــال تــاّم بــه عــّز 
ربوبیــت پیداکــردن اســت و کــف خالــی و ســؤال به جانــب 
غنــِی مطلــق درازنمــودن اســت و در ايــن حــال انقطــاع، از بطــن 
و فــرج ســخن راندن و از دنیــا يادکــردن، کمــال نقصــان و 

تمــام خســران اســت.2

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴.
2. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص37۵.
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ولــی  از زمیــن نیســت؛  بــه آســمان، نزديک تــر  می دانیــم کــه خداونــد 
آســمان ســنبل مراتــب عالــِی وجــود اســت کــه در دعاهــا بايــد آن را محــور 
توجــه خويــش قــرار داد و راهــی کــه انســان در پیــش دارد، تــرک حــاالت 
و شــئون زمینــی و آسمانی شــدن اســت و باالبــردن دســت ها در هنــگام 

دعــا می توانــد اشــارۀ ظاهــری بــه ايــن حقیقــت باشــد.

توصیه های عملی
آن  جلــوۀ  يــک  کــه  الحــاح  و  اصــرار  حالــت  حفــظ  در  کوشــابودن   .1
باالبــردن دســت ها هنــگام دعاســت؛ زيــرا حقیقــِت دعــا خواســت قلبــی 
بــوده و اصــرار در دعــای خیــر، از عمــق قلبــِی ايــن خواســت خبــر می دهــد.
2. شــناخت حالــت شــیطانی تکّبــر و خودبزرگ بینــی کــه از موانــع اصلــی 
اظهــار خضــوع و ذّلــت در برابــر پــروردگار اســت و تــالش بــرای دورکــردن 

آن از خــود.
3. تأمــل و تدّبــر در ايــن حقیقــت کــه مقامــات اولیــا و انبیــای عظــام؟مهع؟ 
ُنُه( تحّقــق 

ْ
 َشــأ

َ
برابــر حضــرت حق)َجّل به  انــدازۀ مقــدار تذّلــل آن هــا در 

يافتــه اســت.



۱3 
اهمیت اوقات نماز
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ــی ِعبــاِدِه 
َ
ْحَمــِة ِال ْفَضــُل الّســاعاِت َیْنُظــُر اهلُل َعــّزَ َو َجــّلَ ِفیهــا ِبالّرَ

َ
هــا ا

َ
َفِاّن

وُه َو َیْســَتِجیُب 
ُ ݧ
ل

ݦَ
یِهــْم ِاذا نــاَدْوُه َو ُیْعِطیِهــْم ِاذا َســأ ّبِ

َ
ُیِجیُبُهــْم ِاذا ناَجــْوُه َو ُیل

ُهــْم ِاذا َدَعــْوُه.1
َ
ل

پــس همانــا ســاعات نمــاز برتريــن ســاعاتی اســت کــه خداونــد عــّز و جــل 
در آن ســاعات بــا نظــر رحمــت بــه بندگانــش توجــه می کنــد: هنگامــی  
کــه بنــدگان در آن لحظــات مناجــات می کننــد، بــه مناجــات آن هــا 
را  آ ن هــا  درخواســت  می گويــد،  لبیــک  را  ندايشــان  می دهــد،  پاســخ 

بــرآورده و دعايشــان را مســتجات می کنــد.

اگــر بنــده بدانــد هــر ســعادت و شــقاوت و هــر رنــج و راحــت و هــر نعمــت 
از جانــب خداونــد به واســطۀ حقیقتــی  بــه او می رســد،  و نقمتــی کــه 
اســت کــه در نمــاز ايجــاد و انشــاء می کنــد و میــزان قبولــی هــر عمــل 
ديگــِر او نیــز بســتگی تــاّم و تمــام بــه نمــاز او دارد، شايســته اســت هــر 
فشــار و ســختی را تحمــل کنــد تــا آنچــه را مرضــِی حضــرت حــق اســت، در 
ــْت ُقِبــَل 

َ
 نمــاز تحّقــق بخشــد؛ زيــرا همان طــور کــه گفتــه شــد: »ِاْن ُقِبل

ْت ُرّدَ ما ِسواها.«2 ما ِسواها َو ِاْن ُرّدَ
ای ضعیــف، آداب قلبّیــۀ اوقــات آن اســت کــه خــود را مهیــا 
کنــی بــرای ورود بــه حضــور مالــک دنیــا و آخــرت و مخاطبــه و 
مکالمــه بــا حضــرت حق)جّل وعــال(؛ پــس، بــا نظــری، توجــه بــه 
ضعــف و بیچارگــی و ذلــت و بی نوايــی خــود کــن و عظمــت 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴.
2. )اگر نماز پذیرفته شد، سایر اعمال پذیرفته می شود و اگر رد شد، کارهای دیگر نیز رد می شود(. 

)علی بن موسی بن جعفربن طاووس )سیدبن طاووس(، فالح السائل، ص127(.
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ْت َعَظَمُتــُه( 
َ
مقدس)َجّل ذات  کبريــای  و  جــالل  و  بزرگــی  و 

کــه انبیــای مرســلین و مالئکــۀ مقّربیــن در بــارگاه عظمتــش 
ازخودبی خــود شــوند و اعتــراف بــه عجــز و مســکنت و ذلــت 
کننــد و چــون ايــن نظــر را کــردی و بــه دل فهمانــدی، دل، 
استشــعار خــوف کنــد و خــود و عبــادات خــود را ناچیــز شــمارد 
و بــا نظــری، توجــه بــه ســعۀ رحمــت و کمــال عطوفــت و احاطــۀ 
رحمانیت آن ذات مقدس کن که بندۀ ضعیفی را به بارگاه 
قــدس خــود بــا همــۀ آلودگــی و بیچارگــی کــه دارد، بــار داده و 
او را بــا همــۀ تشــريفاِت فروفرســتادِن فرشــتگان و نازل نمــودن 
کتاب هــای آســمانی و فرســتادن انبیــای مرســلین؟مهع؟ دعوت 
ــدون آنکــه ســابقۀ  ــه مجلــس انــس خــود فرمــوده ]اســت[، ب ب
اســتعدادی از بــرای ممکــن بیچــاره باشــد يــا در ايــن دعــوت 
و حضــور، بــرای حضرتــش، َنعوُذِبــاهلل، يــا ]بــرای[ مالئکــة اهلل 
ــه  ــن توج ــا اي ــب را ب ــه قل ــود. البت ــّور بش ــودی تص ــا؟مهع؟ س و انبی

نســی حاصــل شــود و استشــعار رجــاء و امیــدواری می کنــد. اُ
مهیای  را  خود  رهبت،  و  رغبت  و  رجاء  و  خوف  قدم  با  پس 
حضور کن و ِعّده و ُعّدۀ حضور را مهیا کن که عمدۀ آن، آن 
است که با قلب خجل و دل َوِجل و استشعار انکسار و ذلت 
و ضعف و بیچارگی، وارد محضر شوی و خود را به هیچ وجه 
اليق محضر ندانی و اليق عبادت و عبوديت نشماری و اذن 
دخول در عبادت و عبوديت را فقط از شمول رحمت و عمیم 
ْت ُقْدَرُتُه( بدانی که اگر ذلت خود 

َ
لطف حضرت احديت)َجّل

را نصب عین خود کردی و به جان و دل، تواضع برای ذات 
مقدس حق نمودی و خود و عبوديت خود را ناچیز و بی ارزش 
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دانستی، حق تعالی با تو تلّطف فرمايد و تو را مرتفع کند و به 
کرامات خود مخّلع فرمايد.1

مــا نیــز اگــر قــدری تفکــر کنیــم و بــه قلــب محجــوِب مهجــوِر 
در  حضــور  اوقــات  صلــوات،  اوقــات  کــه  بفهمانیــم  خــود 
بــارگاه قــدس حضــرت ذی الجــالل اســت ]و[ اوقاتــی اســت 
اســت،  کــه حق تعالــی کــه مالک الملــوک و عظیــم مطلــق 
بنــدۀ ضعیــف ناچیــز را بــه مناجــات خــود دعــوت فرمــوده و بــه 
دار الکرامــۀ خــود اذن دخــول داده تــا فــوز بــه ســعادت های 
ابــدی و ســرور و بهجت هــای دائمــی  پیــدا کنــد، از دخــول وقت 
صــالة بــه مقــدار معرفــت خــود بهجــت و ُســرور داشــتیم و اگــر 
قلــب، استشــعار عظمــت و خطــر مقــام کنــد، به مقــدار فهــم 

عظمــت، خــوف و خشــیت حاصــل می شــود.2 
وقت  اين  مقدور،  مقدار  و  میسور  به قدر  نیز  تو  عزيز!  ای 
مناجات را غنیمت شمار و به آداب قلبّیۀ آن قیام کن و به 
قلب خود بفهمان که مايۀ حیات ابدِی اخروی و سرچشمۀ 
فضائل نفسانّیه و رأس المال کرامات غیِرمتناهیه، به مراودت 

و مؤانست با حق است و مناجات با او.3
معنــوِی  تصويــر  کــه  اســت  آيینــه ای  بســان  نمــاز  کــه  می دانیــد  آيــا 
ــول روز،  ــرده در ط ــر خدای نک ــد و اگ ــش می ده ــان را نماي ــت انس حقیق
غافــل از محبــوب حقیقــی باشــیم، منجــر بــه بی حالــی در نمــاز و فقــدان 

حضــور قلــب در ايــن لحظــات عالــی خواهــد شــد؟! 

1. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص11۳و11۴.
2. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص112.
3. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص111.
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توصیه های عملی
ــْر  ــبانه روز: Nَو اْذُک ــاعات ش ــام س ــت در تم ــت غفل ــرک حال ــعی در ت 1. س
َقــْوِل 

ْ
ال ِمــَن  َجْهــِر 

ْ
ال ُدوَن  َو  ِخیَفــًة  َو   

ً
عــا َتَضّرُ َنْفِســَک  فِــی  ــَک  َرّبَ

کــن  يــاد  )ݣݣو   1M ݐَ ــںݧ ݔ ىݫ غاِفلݪِ
ْ
ال ِمــَن  َتُکــْن  لا  َو  الآصــاِل  َو  ُغــُدّوِ 

ْ
ِبال

پــروردگارت را در نفــس خويــش، از روى بیــم و زارى و در پنهــان، نــه 
از بی خبــران.( مبــاش  و  و شــام  آشــکارا، در صبــح 

2. داشتن حالت استقبال و انتظار در اوقات نماز.
3. تکــرار اهمیــت نمــاز و جايــگاه ممتاز آن در تعیین ســعادت و شــقاوت 

بــرای خــود و تفهیــم آن بــه قلب.
4. به جــاآوردن آداب قلبــی نمــاز يعنــی حضــور، خشــوع، طمأنینه، نشــاط 
و...، حتــی اگــر ناچــار بوديــم، بــا تکّلــف تــا بــا تمريــن ايــن حالت هــا، 
ُبعــِد الهــِی حقیقــت آن، در مــا تحّقــق يابــد؛ چراکــه رســول اکــرم؟لص؟ 

ــْم«.2 ــَو ِمْنُه ــْوٍم َفُه َه ِبَق ــْن َتَشــّبَ فرموده انــد: »َم

1. اعراف، 20۵.
2. )هرکه خود را به گروهی شبیه کند، پس، از ایشان است( )ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، ص7۳7(.



۱4 
ذکر و استغفار
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ـــوها 
ُ

َفُکّف ْعماِلُکــْم 
َ
ِبا َمْرُهوَنــٌة  ْنُفَسُکـــــــْم 

َ
ا ِاّنَ  الّنــاُس  َهــا  ّیُ

َ
ا

1 ِباْســِتْغفاِرُکْم.
ــا اســتغفار آزاد  ای مــردم، شــما در گــرِو اعمالتــان هســتید؛ پــس خــود را ب

کنیــد.

کــه  را  ندامــت  ملکوتــی  صــورت  اهِل معرفــت،  قلــوب  بینــای  چشــم 
ــی  ــش فروزان ــورت آت ــه ص ــت، ب ــتغفار اس ــۀ اس ــی خیم ــتون میان ــان س هم
مشــاهده می کنــد کــه لهیــب زبانه هــای آن، افســوس و اندوهــی اســت 
فراگیــر و آن چنــان گناهــان و آثــار پلیــِد آن را در خــود می ســوزاند کــه 

بــرای آتــش جهنــم و عــذاب آخــرت چیــزی باقــی نمی مانــد:
بايــد انســان بکوشــد تــا آنکــه صــورت ندامــت را در دل قــّوت 
ــا ان شــاء اهلل بــه بیــت »احتــراق« وارد شــود و آن چنــان  دهــد ت
اســت کــه به واســطۀ تفکــر در َتبعــات و آثــار موحشــۀ معاصی، 
ُموَقــَدُة2M را 

ْ
ندامــت را در دل قــّوت دهــد و نمونــۀ Nنــاُر اهلِل ال

خــود، به اختیــار خــود، در دل خــود روشــن کنــد و قلــب را بــه 
آتــش ندامــت محتــرق کنــد تــا آنکــه همــۀ معاصــی از آن آتــش 
بســوزد و کــدورت و زنــگار قلــب مرتفــع شــود. بدانــد کــه اگــر 
ــد  ــن نکن ــود روش ــرای خ ــود ب ــم، خ ــن عال ــش ]را[ در اي ــن آت اي
را کــه خــود باب االبــواب بهشــت اســت،  ايــن دِر جهنــم  و 
بــه روی خــود مفتــوح نکنــد، از ايــن عالــم کــه منتقــل شــد، 
او تهیــه  بــرای  آتــش ســخت ســوزناکی  ناچــار در آن عالــم، 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴.
2. ُهَمزه، ۶.
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شــود و ابــواب جهنــم بــه روی او بــاز گــردد و ابــواب بهشــت و 
ــه روی او ُمنســد گــردد. رحمــت ب

آتــش  از  و  فرمــا  عنايــت  مــا  بــه  خداونــدا! ســینۀ ســوزناکی 
ندامــت، جــذوۀ ندامــت در قلــب مــا بیفکــن و آن را بــه ايــن 
آتــش دنیايــی بســوزان و کــدورت قلبّیــۀ مــا را برطــرف فرمــا و 
َعــم َو  ــّیُ الّنِ ــَک َولِ

َ
مــا را از ايــن عاَلــم، بی تبعــاِت معاصــی ببــر: »ِاّن

ــی ُکّلَ َشــْیٍء َقِدیــٍر«.1
َ
َعل

جنــاب ســید جلیل القــدر، الســید الرضــی�، در نهــج البالغــه 
روايــت فرمــود کــه: »همانــا گوينــده ای در محضــر حضــرت 
امیــر؟ع؟ گفــت: ‘اســتغفراهلل.’ پــس فرمــود بــه او: ‘مــادرت در 
ــا  ــتغفار؟ همان ــت اس ــی چیس ــا می دان ــاد! آي ــه کن ــت گري عزاي
اســتغفار درجــۀ عّلییــن اســت و آن اســمی  اســت کــه واقــع 
می شــود بــر شــش معنــی: اّوِل آن هــا پشــیمانی بــر گذشــته 
اســت به ســوی آن،  بــر برگشــت ننمودن  عــزم  اســت؛ دوم، 
ــا را  ــق آن ه ــوق ح ــوی مخل ــی به س ــوم، ادا کن ــگی؛ س همیش
تــا مالقــات کنــی خــدای ســبحان را پاکیــزه کــه نبــوده باشــد 
ــو نباشــد[؛  ــه ای ]يعنــی حقــی از کســی به عهــدۀ ت ــو دنبال ــر ت ب
چهــارم، آنکــه روی آوری به ســوی هــر فريضــه کــه بــر تــو اســت 
کــه ضايــع کــردی آن را، پــس ادا کنــی حــق آن را؛ پنجــم، 
بــر  اســت  رويیــده شــده  به ســوی گوشــتی کــه  آوری  روی 
ــا بچســبد گوشــت  ــه اندوه هــا ت حــرام، پــس آب کنــی آن را ب
بــه اســتخوان و رويیــده شــود بیــن آن هــا گوشــت تازه؛ ششــم، 
چنان کــه  فرمان بــرداری،  درد  را  جســم  بچشــانی  آنکــه 

1. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص27۶و277، حدیث 17.
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چشــاندی آن را شــیرينِی نافرمانــی... .’«1
ای عزيــز، مبــادا شــیطان و نفــس اّمــاره وارد شــوند بــر تــو و 
وسوســه نماينــد و مطلــب را بــزرگ نمايــش دهنــد و تــو را از 

توبــه منصــرف کننــد و کار تــو را يکســره نماينــد!2
امام  ســجاد؟ع؟ چــون مــاه رمضــان داخــل می شــد، تکّلــم نمی فرمودنــد، 

مگــر بــه دعــا و تســبیح و اســتغفار و تکبیــر.3

توصیه های عملی
1. استغفارکردن در قالب نمازهای نافلۀ شب، يعنی شفع و وتر.

نس با حالت استغفار و طلب توبه از حق تعالی در طول روز. 2. اُ
ــی«  ـݪݪِ ــرِة ِاْغِفْرل َمْغِف

ْ
ــَع ال ــا واِس ــِم ی ِحی ــِن الّرَ ْحَم ــِم اهلِل الّرَ  3. گفتــن ذکــر »ِبْس

در وقت افطار و هنگام تناول لقمۀ اّول.4
ــار  ــت ندامــت از لغزش هــا در خــود، به واســطۀ تفکــر در آث 4. تقويــت حال
تــالش در جهــت تحّقــق  ســوء دنیايــی و اخــروی آن هــا و به طورکلــی 

مرحلــۀ اصلــِی اســتغفار مطابــق فرمايــش امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟.

 

1. نک: علی بن ابی طالب؟ع؟، نهج البالغه، حکمت۴17.
2. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص277و278، حدیث 17.

3. محمدبن یعقوب کلینی رازی، االصول من الکافی، ج۴، ص88و8۹.
4. محمدبن حسن حّر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج10، ص1۴۹.



۱5 
سجدۀ طوالنی
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ُفــوا َعْنهــا ِبُطــوِل ُســُجوِدُکْم  ْوزاِرُکــْم َفَخّفِ
َ
ــٌة ِمــْن ا

َ
َو ُظُهوُرُکــْم َثِقیل

یــَن  ِ
ّ
ُمَصل

ْ
َب ال ْن لا ُیَعــّذِ

َ
ِتــِه ا ْقَســَم ِبِعّزَ

َ
ــی ِذْکــُرُه ا

َ
ّنَ اهلَل َتعال

َ
ُمــوا ا

َ
َو اْعل

الّنــاُس  َیُقــوُم  Nَیــْوَم  ِبالّنــاِر  َعُهــْم  ݫ ّوِݫ ُیَر لا  ْن 
َ
ا َو  الّســاِجِدیَن   َو 

ِمیَنM  1و2
َ
عال

ْ ݧ ݧ ݩݩݧ
ِلَرّبِ ال

ای مــردم، پشــت شــما از ِوزر و وبــاِل گناهانتــان ســنگین شــده اســت؛ پس 
بــا ســجده های طوالنــِی خــود، آن هــا را ســبک کنیــد و بدانیــد کــه خــدای 
متعــال بــه عــزت و جاللــش قســم يــاد فرمــوده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کنندگان را عــذاب نکنــد و آن هــا را در روز قیامــت بــه نعــرۀ جهنــم 
نترســاند: »روزی کــه مــردم در پیشــگاه پــروردگار جهانیان می ايســتند.«

ســجدۀ طوالنــی ســّنت و ســیرۀ اّوابیــن و نشــان بندگــی بــر پیشــانی های 
ک ســايیده و زينــت پرتأللــِؤ ســیمای بهشــتیان در آخــرت اســت؛  به خا
ازايــن رو بــرای آنان کــه معرفــت و ُانــس و محبــت بــه ذات مقــدس رب 
اعمــال  ايــن  اســت،  ســاخته  متوجــه  خــود  بــه  را  قلوبشــان  العالمیــن 

زحمــت و مشــقت نــدارد و موجــب ماللــت نخواهــد شــد:

هــر  در  کــه  اســت  منقــول  معرفــت  و  ذکــر  اهــل  بعضــی  از 
يــک مرتبــه در ســجده رفتن و بســیارگفتِن:  شــب و روزی، 
  Mاِلِمیــَن

َ
ــَن الّظ ــُت ِم ّـِـی ُکْن ــَت ُســْبحاَنَک ِان نْ

َ
ا ا

ّ
ــَه ِال

َ
Nلا ِال

ــرای ترّقیــات روحــی خــوب اســت و از بعضــی ســالکان راه  3 ب

1. مطّففین، ۶.
2. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴.

3. )خداوندا، جز تو معبودی نیست! منّزهی تو! من از ستمکاران بودم!« )انبیاء، 87(.
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آخــرت نقــل فرمــوده کــه چــون از حضــرت اســتاد خــود فايــدۀ 
ايــن عمــل را شــنید، در هــر شــب و روزی، يــک مرتبــه ســجده 
می رفــت و هــزار مرتبــه، ايــن ذکر شــريف را می گفــت و از بعِض 
ديگــر نقــل نمــوده کــه ســه هــزار مرتبــه می گفــت و از حضــرت 
زين العابديــن و سیدالســاجدين، علی بن حســین؟امهس؟ منقــول 
اســت کــه ســنگ خشــن زبــری را مالحظــه فرمــود، ســر مبــارک 
را بــر آن نهــاد و ســجده نمــود و گريــه کــرد و هــزار مرتبه گفت: 
ا اهلُل 

َّ
ــَه ِال

َ
 لا ِال

ً
ــا  و ِرّق

ً
ــدا ا اهلُل َتَعّبُ

َّ
ــَه ِال

َ
 لا ِال

ً
ــا  َحّق

ً
ــا ا اهلُل َحّق

َّ
ــَه ِال

َ
»لا ِال

«1   و ]نیــز[ ســجده های طوالنــی حضــرت مــوالی 
ً
 َو ِصْدقــا

ً
ِایمانــا

مــا، موســی بن جعفر؟امهع؟ معــروف اســت.2و3
خــدا  »بــه  می فرمايــد:  امام صــادق؟ع؟  شــريف،  حديــث  در 
قســم، زيــان نبینــد کســی که حقیقــت ســجده را به جــای 
نبینــد  رســتگاری  روی  و  مرتبــه  يــک  عمــر،  در  ولــو  آورد، 
کســی که در ايــن حــال کــه تــرک غیــر اســت، بــا حــق خلــوت 
کنــد، ولــی شــبیه بــه خدعه کننــدگان باشــد کــه صورتــًا در 
خلــوت و انــس اســت، ولــی حقیقتــًا غافــل از حــق و از آنچــه 
]اســت[ کــه  فرمــوده  بــرای ســاجدان مهیــا  تعالــی  خــدای 
آن انــس بــا حــق اســت در ايــن عالــم و راحــت اســت در آن 

عالــم.«4و5
پیامبراکــرم؟لص؟ در تعلیــم مــردی عــرب کــه آرزوی محشورشــدن بــا 

1. محمدبن حسن حّر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۶، ص۳82.
2. نک: محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج۴8، ص11۶.

۴. سیدروح الله خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص12۵.
1. منسوب به جعفربن محمد؟ع؟، مصباح الشریعة، ص۹1.
2. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص3۵8.
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آن حضــرت؟لص؟ را داشــت، فرمودنــد اگــر می خواهــد بــا آن حضــرت 
محشــور شــود، راهــش ايــن اســت کــه ســجده هايش را طوالنــی کنــد.1

توصیه های عملی
1. طوالنی ترکردن سجده های شکِر بعد از نمازهای واجب.

2.  مداومــت بــه ذکــر يونســیه، يعنــی بخشــی از آيــۀ 87 ســورۀ مبارکــۀ 
ــر  ــَنM و ذک ــَن الّظاِلِمی ــُت ِم ِــی ُکْن

ّ ــْبحاَنَک ِان ــَت ُس نْ
َ
ا ا

ّ
ــَه ِال

َ
ــاء: Nلآ ِال انبی

...« در ســجده ها و ســاعاتی کــه آمادگــی قلبــی 
ً
ــا  َحّق

ً
ــا ا اهلُل َحّق

َّ
ــَه ِال

َ
»لا ِال

و فکــری وجــود دارد.
3. توجــه و تأّمــل در حقیقــت ســجده و اســرار آن و مطالعــۀ کتاب هايــی 

کــه در ايــن زمینــه تحقیقــات خوبــی ارائــه کرده انــد.

1. نک: حسن بن محمد دیلمی، ُغَرر االخبار و ُدَرر اآلثار فی مناقلب ابی االئمة االطهار، ص۳7۶.



۱6 
هّمت به 

افطار ی دادن
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ــْهِر کاَن 
َ

 فـِـی َهــَذا الّش
ً
 ُمْؤِمنــا

ً
ــَر ِمْنُکــْم صاِئمــا َهــا الّنــاُس َمــْن َفّطَ ُّ ݧ ىݔ

ݦݦَ
ا

ــی ِمــْن ُذُنوِبــِه َفِقیَل  َ ݧ ٍ َو َمْغِفــَرٌة ِلمــا َمضݩݩݧ ــُه ِبَذِلــَک ِعْنــَد اهلِل ِعْتــُق َنَســَمةݬݫ
َ
ل

َفقــاَل؟لص؟ َذِلــَک  ــی 
َ
َعل َیْقــِدُر  نــا 

ّݩُ
ْیــَس ُکل

َ
ل َو  اهلِل  َرُســوَل   یــا 

ْو ِبَشْرَبٍة ِمْن ماٍء.1
َ
ُقوا الّناَر َو ل

َ
ّت ِ ݫ ٍ اݫ ݫ ݫ ْو ِبِشّقِ َتْمَرةݫ

َ
ُقوا الّناَر َو ل

َ
 ِاّت

روزه دار مؤمنــی  بــه  مــاه،  ايــن  از شــما در  بدانیــد هرکــس  مــردم،  ای 
افطــار دهــد، ايــن عملــش در نــزد خداونــد معــادل آزادکــردن بنــده ای 
ک شــدن گناهــان گذشــتۀ اوســت. گفتــه شــد: »ای رســول خــدا،  و پا
ــد:  ــر؟لص؟ فرمودن ــتیم!« پیامب ــل نیس ــن عم ــام اي ــه انج ــادر ب ــه ق ــا هم  م
ــا نیمــی از  خرمــا، از آتــش کنــاره گیريــد؛  ــو ب »از آتــش کنــاره گیريــد؛ َول

ــا جرعــه ای آب!« ــو ب َول

مؤمنــان  اطعــام  رمضــان،  مبــارک  مــاه  از  غیــر  و  عــادی  روزهــای  در 
بــود؛  خواهــد  اخــروی  فــراوان  اجــر  موجــب  و  پســنديده  بســیار  عملــی 
امــا افطــاری دادن بــه روزه داران از ابعــاد ديگــری برخــوردار اســت کــه 
بنــدگان  آزادکــردن  و  آتــش  از  کناره گرفتــن  آن،  ملکوتــِی  صــورت 
و مزّين شــدن روح بــه خصــال بــارز انســانیت اســت؛ آن هــم در ابعــادی 
ــام  ــوب اســت نصیحــت ام ج اســت. چــه خ ــار ــا خ ــال م ک امث کــه از ادرا

باشــد: گوشــمان  آويــزۀ  همیشــه  راحــل؟ق؟ 
پســرم، مــا کــه عاجــز از شــکر او و نعمت هــای بی منتهــای 
اويیــم، پــس چــه بهتــر کــه از خدمــت بــه بنــدگان او غفلــت 
اســت؛  حــق  بــه  خدمــت  آن هــا  بــه  خدمــت  کــه   نکنیــم 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴.
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چــه کــه همــه از اوينــد. هیــچ گاه در خدمــت بــه خلــق اهلل 
خــود را طلبــکار مــدان کــه آنــان بحــق، مّنــت بــر مــا دارنــد 
کــه وســیلۀ خدمــت بــه او جّل وعــال هســتند و در خدمــت بــه 
آنــان دنبــال کســب شــهرت و محبوبیــت مبــاش کــه ايــن 
خــود، حیلــۀ شــیطان اســت کــه مــا را در کام خــود فــرو َبــَرد و 
در خدمــت بــه بنــدگان خــدا آنچــه بــرای آنــان پرنفع تــر اســت، 
انتخــاب کــن، نــه آنچــه بــرای خــود يــا دوســتان خــود کــه ايــن 

عالمــت صــدق بــه پیشــگاه مقــدس او جّل وعالســت.
پســر عزيــزم، خداونــد حاضــر اســت و عاَلــم محضــر اوســت و 
صفحــۀ نفــس ماهــا يکــی از نامه هــای اعمالمــان. ســعی کــن 
هــر شــغل و عمــل کــه تــو را بــه او نزديک تــر کنــد، انتخــاب 
کــن کــه آن رضــای او جّل وعالســت. در دل بــه مــن اشــکال 
مکــن کــه »اگــر صادقــی، چــرا خــود چنیــن نیســتی؟« ]چــرا[
ــه هیچ يــک از صفــات اهــِل دل  ــم کــه ب کــه مــن خــود می دان
موصــوف نیســتم و خــوف آن دارم کــه ايــن قلــِم شکســته در 
خدمــت ابلیــس و نفــس خبیــث باشــد و فــردا از مــن مؤاخــذه 
شــود؛ لکــن اصــل مطالــب حــق اســت؛ اگرچــه بــه قلــم مثــل 

منــی ]باشــد[ کــه از خصلت هــای شــیطانی دور نیســتم.
و  پنــاه می بــرم  آخــر  َنَفس هــای  ايــن  تعالــی در  بــه خــدای  و 
امیــد دســتگیری و شــفاعت دارم!  عــال  و  او جــّل  اولیــای   از 
بــار الهــا، تــو خــود از ايــن پیــر ناتــوان و احمــد جــوان دســتگیری 
کــن و عاقبــت مــا را ختــم بــه خیــر فرمــا و بــا رحمــت واســعۀ 

خــود، مــا را بــه بــارگاه جــالل و جمــال خــود راهــی ده!1

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(، صحیفۀ امام، ج20، ص1۵7و1۵8.



76
 / 

دا 
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

خــــ
ِی 

مان
ـــــــ

ـــــــ
مه

توصیه های عملی
بــرای افطــاری دادن در روزهايــی معّیــن و توجــه  1. نوشــتن برنامــه ای 
بــه ايــن نکتــه کــه خــوِد قصــِد ايــن عمــل هــم نــزد خداونــد بی ثــواب 

نخواهــد بــود.
2. قصــد تقــّرب در افطــاری دادن و خالص کــردن ايــن امــور از شــئون 

نفســانی.



۱7 
ُحسن ُخلق



78
 / 

دا 
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

خــــ
ِی 

مان
ـــــــ

ـــــــ
مه

ــُه 
َ
َقــُه کاَن ل

ُ
ــْهِر ُخل

َ
ــَن ِمْنُکــْم فـِـی َهــَذا الّش َهــا الّنــاُس َمــْن َحّسَ ُّ ݧ ىݔ

ݦݦَ
ا

َاْقــداُم.1
ْ
ــراِط َیــْوَم َتــِزّلُ ِفیــِه ال ــی الّصِ

َ
َجــواٌز َعل

ای مــردم، بدانیــد کســی که در ايــن مــاه، اخــالق خويــش را نیکــو 
ــرزد،  ســازد، جــواز عبــور از صــراط را در روزی کــه قدم هــا بــر آن می ل

خواهــد گرفــت.

مهارت های عملی در اخالق
آثــار و  مجاهدت هــای علمــی در شــناخت محاســن و رذايــل اخــالق و 
تبعــات دنیــوی و اخــروِی هرکــدام از يــک ســو و مجاهدت هــای عملــی 
تجربــه  و  عمــل  بــه  اقــدام  طريــق  از  جــز  کــه  مهارت هايــی  کســب  و 
حاصــل  آن  مشــکالت  بــا  پنجه درپنجه افکنــدن  و  عمــل  میــدان  در 
نمی شــود، از ســوی ديگــر، مکمــل ســیر در طريــق تهذيــب و خودســازی 
اســت؛ امــا جرئــت و جســارت و توفیــق در عمــل، نیازمنــد توجــه بــه ايــن 

نکتــۀ اساســی اســت:

بهتريــن عالج هــا کــه علمــای اخــالق و اهِل ســلوک از بــرای 
هريــک  کــه  اســت  ايــن  فرموده انــد،  اخالقــی  مفاســد  ايــن 
نظــر  در  می بینــی،  خــود  در  کــه  را  زشــت  َمَلــکات  ايــن  از 
اقــدام  و  قیــام  مردانــه  چنــدی  تــا  آن  برخــالف  و  بگیــری 
کنــی و همــت بگمــاری بــر خــالف نفــس تــا مدتــی و بــر ضــد 
خواهــش آن رذيلــه رفتــار کنــی و از خــدای تعالــی در هــر حــال 

۱. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴.
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توفیــق طلــب کنــی کــه بــا تــو اعانــت کنــد در ايــن مجاهــده. 
مســّلمًا بعــد از مــدت قلیلــی، آن ُخلــق زشــت رفــع شــده و 
شــیطان و ُجنــدش از ايــن ســنگر فــرار کــرده، جنــود رحمانــی 

به جــای آن هــا بــر قــرار می شــود.
مثــاًل يکــی از ذمايــم اخــالق که اســباب هالکت انســان اســت 
و موجــب فشــار قبــر اســت و انســان را در دو دنیــا معــذب دارد، 
بدخلقــی بــا اهــل خانــه يــا همســايگان يــا هم شــغل ها يــا اهــل 
بــازار و محلــه اســت کــه ايــن زايیــدۀ غضــب و شــهوت اســت. 
آيــد کــه هــر وقــت  بــر  اگــر انســان مجاهــد مدتــی درصــدد 
ناماليمــی پیشــامد می کنــد از بــرای او و آتــش غضــب شــعله ور 
دعــوت  و  می گــذارد  را  باطــن  ســوزاندن  بنــای  و  می شــود 
می کنــد او را بــر ناســزاگفتن و بدگويی کــردن، بــر خــالف 
ــد و نتیجــۀ زشــت ايــن ُخلــق را  نفــس اقــدام کــرده، عاقبــت ب
يــاد بیــاورد ]و[ درعــوض، ماليمــت بــه خــرج بدهــد و در باطــن، 
شــیطان را لعــن کنــد و بــه خــدا از او پنــاه ببــرد، مــن بــه شــما 
قــول می دهــم کــه اگــر چنیــن رفتــاری کنیــد، بعــد از چنــد 
مرتبــه تکــرار، آن ُخلــق به کّلــی عــوض شــده و ُخلــق نیکــو در 

ــد.1 ــزل می کن ــما من ــت ش ــن مملک باط
چــه تغییــری بايــد در رفتــار خويــش ايجــاد کنیــم تــا موجــب دريافــت 

جــواز عبــور از صــراط باشــد؟

1. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص2۵، حدیث 1.
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1. عمل کــردن بــه آنچــه می دانیــم؛ چنان کــه امام باقــر؟ع؟ فرموده انــد: 
ــْم.«1 )هرکــه بــه آنچــه می دانــد، 

َ
َمــُه اهلُل مــا لا َیْعل

َّ
ــُم َعل

َ
»َمــْن َعِمــَل ِبمــا َیْعل

عمــل کنــد، خداونــد آنچــه را کــه نمی دانــد، بــه او خواهــد آموخــت.(
2. اســتفاده از محضــر اســتاد خودســاخته و صاحب َنَفســی کــه ســخنان 
ماننــد  او،  اخالقــِی  کتاب هــای  مطالعــۀ  يــا  کنــد  تأثیــر  جــان  در  او 

امــام؟ق؟. حضــرت  ارزشــمند  اخالقــِی  کتاب هــای 
ــه کردن  ــت پیش ــر و مقاوم ــود و صب ــت خ ــکات زش ــن َمَل 3. درنظرگرفت
در عمــل بــر خــالِف آن و کمک طلبیــدن مســتمر از خداونــد متعــال در 

ايــن امــر.
َعِظیِم«.2

ْ
َعِلّیِ ال

ْ
ا ِباهلِل ال

ّ
َة ِال 4. مداومت بر ذکر شريف »لا َحْوَل َو لا ُقّوَ

1. حسن بن محمد دیلمی، اعالم الدین فی صفات المؤمنین، ص۳01.
2. نک: حسین نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج12، ص1۵.



۱8 
آسان گرفتن
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ــِه  ْی
َ
ــَف اهلُل َعل

َ
ــُه َخّف َکــْت َیِمیُن

َ
ــا َمل ــْهِر َعّم

َ
ــَذا الّش ـِـی َه ــَف ف

َ
ــْن َخّف َو َم

قــاُه َو 
ْ
 اهلُل َعْنــُه َغَضَبــُه َیــْوَم َیل

َ
ُه َکــّف  ِفیــِه َشــّرَ

َ
ِحســاَبُه َو َمــْن َکــّف

قــاُه.1
ْ
ْکَرَمــُه اهلُل َیــْوَم َیل

َ
 ا

ً
ْکــَرَم ِفیــِه َیِتیمــا

َ
َمــْن ا

و کســی که در ايــن مــاه بــر زيردســتان خويــش آســان بگیــرد، خداونــد 
ــردارد،  حســاب او را آســان می گیــرد و کســی که شــرش را از ديگــران ب
زايــل می کنــد و  او  از  را  بــا خويــش، غضبــش  خداونــد در روز مالقــات 
کســی که در ايــن مــاه يتیمــی را اکــرام کنــد، خداونــد در روز مالقــات 

ــا خويــش، او را گرامــی مــی دارد. ب

ايــن دســتور پیامبــر عزيــز اســالم؟لص؟ در واقــع، ســرايت دادن رحمــت 
آن هــا،  بــر  آســان گرفتن  و  خــود  زيردســتاِن  بــه  حــق  حضــرت  واســعۀ 

به ويــژه در ايــن مــاه اســت.
خدمتگــزار امــام راحــل؟ق؟ گفتــه اســت: »بنــده 19 ســال خدمتگــزار 
امــام بــودم. رفتــار آقــا منتهــای خوبــی بــود. االن هــم همیشــه جويــای 
حــال مــا می شــوند ]و[ مرتــب احوالپرســی می کننــد. مــا از چشــممان 
گلــه داريــم، از آقــا به انــدازۀ سِرســوزنی گلــه نداريــم.«2 همســر ايشــان 

می فرمودنــد: هــم 
ــه  ــت، ب ــادم نیس ــاه اول ي ــا م ــۀ اول ي ــان، هفت ــل زندگی م اواي
مــن گفتنــد: »مــن بــه کار تــو کاری ندارم. به هــر صورت که 
ــم  ــو می خواه ــه از ت ــا آنچ ــوش؛ ام ــر و بپ ــاس بخ ــل داری، لب می

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴.
2. غالمعلی رجائی، برداشت هایی از سیرۀ امام خمینی)س(، ج1، ص8۹.
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ايــن اســت کــه واجبــات را انجــام دهــی و محرمــات را تــرک 
کنــی؛ يعنــی گنــاه نکنــی.«1

توصیه های عملی
1. انجام دادن امور شخصی و پرهیز از ايجاد زحمت برای ديگران.

ــام مــاه مبــارک  ــرای کســانی که در اي ــژه ب 2. درنظرگرفتــن تخفیفــی وي
رمضــان، موّظــف بــه انجــام کارهــای محّولــۀ مــا هســتند.

3. برداشــتن زحمــت خــود از دوش ســايرين، تــا آنجــا کــه امــکان دارد؛ 
بلکــه فراهم کــردن موجبــات راحتــی و آســايش آن هــا، بیش ازپیــش.

1. غالمعلی رجائی، برداشت هایی از سیرۀ امام خمینی)س(، ج1، ص۶۴.
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قــاُه َو َمــْن َقَطــَع ِفیــِه 
ْ
ــُه اهلُل ِبَرْحَمِتــِه َیــْوَم َیل

َ
َو َمــْن َوَصــَل ِفیــِه َرِحَمــُه َوَصل

قــاُه.1
ْ
َرِحَمــُه َقَطــَع اهلُل َعْنــُه َرْحَمَتــُه َیــْوَم َیل

و کســی که در ايــن مــاه بــه خويشــاوندانش بپیونــدد، خداونــد به رحمت 
ــا او مالقــات خواهــد کــرد و کســی که از ارحــام خويــش بُبــرد،  خويــش ب
خداونــد در روز مالقــات بــا خويــش، رحمتــش را از او قطــع خواهــد کــرد.

رحامشــان، 
َ
از زبان بســتگان امام راحل؟ق؟ می شــنويم که ايشــان در قبال ا

به ويــژه  پــدر و مادرشــان، به شــّدت عاطفــی بودنــد و بارهــا می فرمودنــد: 
»اينکــه می گوينــد بهشــت زيــر پــای مــادران اســت،2 يعنــی اين قــدر بايــد 
ک بمالــی تــا خــدا تــو را بــه بهشــت ببــرد.«3 جلــوی پــای مــادر، صــورت بــه خــا
آيــا خويشــاوندانی نداريــم کــه میانمــان کدورت هايــی موجــود باشــد؟ 
مطابــق بــا فرمايــش پیامبــر اکــرم؟لص؟ وظیفۀ مــا در قبال آن ها چیســت؟

توصیه های عملی
1. ســعی بــر اصــالح امــور و وصــِل ارتبــاط بــا ارحــام، چــه دربــارۀ خــود و چــه 

دربــارۀ اطرافیــان.
از  اطالع يافتــن  به منظــور  اقــوام،  همــۀ  بــا  ارتبــاط  تــداوم  و  برقــراری   .2
نیازمندی هــای آن هــا و ســپس اقــدام بــرای جلــب منفعــت و دفــع ضــرر از 

آن هــا، در حــد تــوان و به انــدازۀ مقــدور.
3. رسیدگی و احترام ويژه به پدر و مادر.

1 . محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴.
2. نک: حسین نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۵، ص180.

3. غالمعلی رجائی، برداشت هایی از سیرۀ امام خمینی)س(، ج1، ص2۴.
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ُه َبراَءًة ِمَن الّناِر.1
َ
َع ِفیِه ِبَصلاٍة َکَتَب اهلُل ل َو َمْن َتَطّوَ

و هرکــس ]در ايــن مــاه[ نمــاز مســتحبی بخوانــد، خداونــد برايــش آزادی 
از آتــش را ثبــت می فرمايــد.

در احاديــث معتبــر، تأکیــدی نزديــک بــه ســرحِد وجــوب بــرای نوافــل 
يومیــه وارد شــده اســت و ســّر آن، ارتباطــی اســت کــه بــا نمازهــای واجــب 

دارد؛ چنان کــه در روايتــی از امام صــادق؟ع؟ اين طــور آمــده اســت:

َفِریَضِة.«2
ْ
ُهْم ِبها ما َنَقُصوا ِمَن ال

َ
واِفِل ِلَیِتّمَ ل َمْرنا ِبالّنَ

َ
ما ا

َ
 »ِاّن

بعض  در  بلکه  است؛  بسیار  فضیلت  يومیه  نوافل  برای  از 
روايات، ترک آن را معصیت شمرده3 و در بعض ديگر در اين 
در  و  سّنت4  ترک  بر  می کند  عذاب  خداوند  فرموده:  مقام 
بعضی روايات تعبیر به وجوب فرموده ]است[5 و اين از برای 
اين  سزاوار  و  آن ها  ترک  از  زجر  و  آن هاست  اتیان  در  تأکید 
است که انسان حتی االمکان آن ها را ترک نکند؛ زيرا که 
به حسب روايات شريفه، نکتۀ جعل آن ها برای اتمام فرايض 
»شیعیان  می فرمايد:  روايت  بعضی  در  و  آن هاست  قبولی  و 
حديث  آن  از  و  هستند«6  نماز  رکعت  پنجاه ويک  ]اهل[  ما 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۴و۹۵.
2. )]بندگان[ مأمور شده اند به خواندن نوافل تا به این ترتیب، نقایص فرایض خود را تتمیم و تکمیل کنند( 

)محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج8۴، ص28(.
3. نک: محمدبن حسن طوسی، تهذیب االحکام، ج2، ص11.

۴. نک: محمدبن حسن حّر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة ِالی تحصیل المسائل الشریعة، ج۴، ص۵۹.
۵. نک: حسین نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۳، ص۵0.

6. نک: محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، صفات الشیعة، ص2.



88
 / 

دا 
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

خــــ
ِی 

مان
ـــــــ

ـــــــ
مه

به  نه عقیده  اتیان آن، هستند  ظاهر می شود که اصحاب 
آن مقابل اهل سّنت؛ چنان که از حديث »عالئم مؤمن« نیز 

همین ظاهر شود.1
در  عبــادت  و  ذکــر  ســاعات  افزايــش  و  غفلــت  ســاعات  از  کاســتن  در 
زندگــی خويــش و نمازهــای مســتحبی، جديــت بیشــتری داشــته باشــیم؛ 
زيــرا خاصیــت اصلــی نمازهــای مســتحبی، جبــران نقص هــای فرائــض و 

آن هاســت. در  کوتاهی هــا 

توصیه های عملی
فرائــض  از  پــس  نوافــل يومیــه کــه  به جــاآوردن  از  1. کوتاهی نکــردن 
يومیــه، مؤکدتريــن نمازهــای مســتحبی اســت و توجــه بــه ايــن امــر کــه 
ــم، از نافلــۀ صبــح و  اگــر توفیــق به جــاآوردن همــۀ نوافــل يومیــه را نداري

نمــاز ُوتیــره يعنــی نمــاز نافلــۀ عشــا غفلــت نکنیــم.
2. خواندن نماز نافلٔه شب.

3. غفلت نکــردن از نمــاز غفیلــه و ســاير نمازهــای مســتحبی و ســعی در 
ــه از روی تحمیــل و اکــراه. به جــاآوردن آن هــا، به قــدر اقبــال قلــب و ن

1. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص۴87، حدیث 2۹.
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ی َســْبِعیَن َفِریَضــًة  ّدَ
َ
ــُه َثــواُب َمــْن ا

َ
 کاَن ل

ً
ی ِفیــِه َفْرضــا ّدَ

َ
َو َمــْن ا

ــُهوِر.1
ُ

ِفیمــا ِســواُه ِمــَن الّش
و کســی که در ايــن مــاه نمــاز واجبــی را به جــا آوَرد، برايــش ثــواب کســی 

اســت کــه هفتــاد نمــاز واجــب در غیــر ايــن مــاه به جــا آوَرد.

پــس چــه می شــود کــه ايــن دل غافــل از خــواب برخیــزد و در مقابــل 
ــت  ــل زش ــر عم ــه ه ــتد و ب ــت2 بايس ــس اوس ــه نف ــود ک ــی خ ــمن واقع دش
و هــر ُخْلــق ناهنجــاری راضــی نشــود تــا تــو را وادار کنــد و طــوق بندگــی 

معبــود حقیقــی را بــر گردنــت نهــد!
پايــۀ محکــم  ايــن نمازهــای پنج گانــه کــه عمــود ديــن و 
ايمــان اســت و در اســالم چیــزی بعــد از ايمــان، بــه اهمیــت 
غیبّیــۀ  ُصــَور  و  باطنّیــه  نوريــۀ  توجهــات  از  بعــد  نیســت،  آن 
ملکوتّیــه کــه غیــر از حق تعالــی و خاصــان درگاه او کســی 
ندانــد، يکــی از جهــات مهمــه کــه در آن هســت، ايــن تکــرار 
تذکــر حــق، بــا آداب و اوضــاع الهی کــه در آن منظور گرديده 
ــم غیبّیــه محکــم  ــا حق تعالــی و عوال اســت، رابطــۀ انســان را ب
می کنــد و ملکــۀ خضــوع هلِل را در قلــب ايجــاد کنــد و شــجرۀ 
طیبــۀ توحیــد و تفريــد را در قلــب محکــم کنــد؛ به طوری کــه 
ــی  ــزرگ حق تعال ــان ب ــود و در امتح ــل نش ــز از آن زاي ــا هیچ چی ب

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۵.
ِتی َبْیَن َجْنَبْیَک« )بدترین دشمنت همان نفس  َک َنْفُسَک الَّ 2. پیامبر اکرم�فرموده اند: »َاْعَدی َعُدوِّ
توست که میان دو پهلویت قرار دارد( )مسعودبن عیسی بن وّرام بن ابی فراس مالکی اشتری، تنبیه الخواطر و 

نزهة النواظر المعروف بمجموعة وّرام، ج1، ص۵۹(.
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ــهود  ــع و ش ل ــوال مّطَ ــوت و اه ــکرات م ــور َس ــال ظه ــه درح ک
نمونــۀ غیــب حاصــل شــود، از امتحــان، درســت بیــرون آيــد و 
دينــش مســتقر باشــد و بمانــد، نــه مســتودع و زايل شــدنی کــه 

بــه انــدک فشــاری نســیان عــارض شــود.
ــَک  ْولٰی

َ
ـِـی ا َک َو اهلُل ُمِعیُنــَک ف ــا ــّمَ ِاّی َک ُث ــا پــس ای عزيــز! »ِاّی

نمازهــای  ايــن  امــر ديانــت خصوصــًا  مبــادا در  َک.«1  ْخــرا
ُ
ا َو 

خــدا  شــماری!  ُسســت  را  آن هــا  و  کنــی  تهــاون  پنج گانــه 
کمــال  از  هــدی؟مهع؟  ائمــۀ  و  اولیــا  و  انبیــا  کــه  می دانــد 
شــفقت بــر بنــدگان خــدا اين قــدر ترغیــب و تحذيــر نمودنــد؛ 
ــه آن هــا نرســاَند و از اعمــال مــا ســودی   ايمــان مــا نفعــی ب

ّ
وِاال

نبرنــد.2
اســت  امــری  تحصیــل  فريضــه،  ادای  از  مقصــود  بی شــک، 
کــه بــرای ســالمت و حیــات روح، از اقــّل ضروريــات محســوب 
می شــود و شــروط تحّقــق ايــن امــر ضــروری، بــا التفــات و توجــه 

ــِب.«3
ْ
َقل

ْ
ا ِبُحُضــوِر ال

ّ
حاصــل می شــود: »لا َصــلاَة ِال

توصیه های عملی
1. ســعی در آموختــن احــکام و آداب ظاهــری و باطنــی نمــاز، به ويــژه 
مطالعــۀ کتــاب شــريف آداب معنــوی نمــاز از نوشــته های امام خمینی؟ق؟ 

و عمــل بــه آن هــا.
2. سعی در خالص کردن دل در هنگام نماز.

1. )بپرهیز، بپرهیز و خدا در این جهان و در جهان دیگر، یاور تو باد!( )خالد توفیق، فهم القرآن دراسة علی 
ضوء المدرسة السلوکیة، ص۴۶1(.

2. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص۴9۶، حدیث 29.
3. سیدنورالله حسینی مرعشی تستری )قاضی نورالله شوشتری(، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج2، ص۳18.
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ُ

ــَل اهلُل ِمیزاَنــُه َیــْوَم َتِخــّف
َ

ــّیَ َثّق
َ
ــواِة َعل

َ
ل ْکَثــَر ِفیــِه ِمــَن الّصَ

َ
َو َمــْن ا

ْجــِر 
َ
ــُه ِمْثــُل ا

َ
ُقــْرآِن کاَن ل

ْ
لَمواِزیــُن َو َمــْن َتــلا ِفیــِه آَیــًة ِمــَن ال

ْ
ا

ــُهوِر.1
ُ

ُقــْرآَن فِــی َغْیــِرِه ِمــَن الّش
ْ
َمــْن َخَتــَم ال

بــر مــن صلــوات بفرســتد، خداونــد در  و هرکــس در ايــن مــاه، بســیار 
ســنگین  را  او  حســنات  می شــوند،  ســبک  میزان هــا  کــه  قیامــت  روز 
می کنــد و کســی که در ايــن مــاه، آيــه ای از قــرآن تــالوت کنــد، ماننــد 

کســی اســت کــه در ماه هــای ديگــر قــرآن را ختــم کــرده اســت.

حقیقــت درود و صلــوات، اظهــار عشــق و تمنــای وصــول بــه نهايی تريــن 
مرحلــۀ کمــال خــود اســت کــه در وجــود مبــارک محمــدی و اولیــای 
طاهرينــش تحّقــق يافتــه اســت و هرچــه قلبــًا و لســانًا، بیشــتر بــه ايــن 
محبــت و عشــق بــه کمــال مطلــوب خــود و غايــت وجــود همــۀ موجودات 
مشــغول باشــیم و از توجــه بــه غیــر او بکاهیــم، درحقیقــت خــود را در 
قــرار داده ايــم و وجــود  انــوار قدســیۀ آن وجــود شــريف  تابــش  معــرض 
ضعیــف خــود را بــا يــاد کمــاالت انســانی و صفــات خدايــی ايشــان تقويــت 
کرده  ايــم؛ به ويــژه کــه از اهِل معرفــت رســیده اســت صلــوات بــر محمــد 
ــت  ــیعه اس ــاب ش ــد ن ــه و عقاي ــول َحّق ــۀ اص ــع هم ــد؟لص؟ جام و آل محّم
و ذکــر صلــوات، تقويــت همه جانبــۀ ايــن عقايــد َحّقــه اســت؛ امــا شــرط 
ــا شــدت تکــرار آن و خصوصــًا  کمــال ايــن ذکــر شــريف آن اســت کــه ب
بــا تأســی و تبعیــت بــه ســیرۀ آن بزرگــواران، ايــن ذکــر شــريف در قلبــت 
وارد شــده و قلــب را يکپارچــه عشــق و محبــت بــه آنــان قــرار دهــد و فانــی 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۵.
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َزَقَنــا اهلُل َو ِاّیاُکــْم  در آن هــا شــود تــا خــود را به کّلــی فرامــوش کنــد: »َر
ِاْن شــاَء اهلل.«

توصیه های عملی
از مجــرای  به ويــژه  بــا حضــرات معصومیــن؟مهع؟  نــس 

ُ
ا زمینــٔه  ايجــاد   .1

صلــوات. ذکــر 
2. تــالش بــرای پذيــرش واقعــی و تســلیم بودن حقیقــی در برابــر دســتورات 

پیامبــر عزيزمان؟لص؟.
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وا 
ُ
َحــٌة َفاْســَئل ــْهِر ُمَفّتَ

َ
ِجنــاِن فِــی َهــَذا الّش

ْ
ْبــواَب ال

َ
َهــا الّنــاُس ِاّنَ ا ّیُ

َ
ا

ْیُکــْم.1
َ
َعل َقهــا  ِ

ّ
ُیَغل لا  ْن 

َ
ا ُکــْم  َرّبَ

از  پــس  اســت؛  بــاز  بهشــت  درهــای  مــاه  ايــن  در  بدانیــد  مــردم،  ای 
نکنــد. مســدود  شــما  بــر  را  آن  بخواهیــد  خويــش  پــروردگار 

الهــی،  کتــاب  و  عبــادات  از  بهره گیــری  در  عظیــم  موانــع  از  يکــی 
همان طورکــه اشــاره بــه آن گذشــت، حجــاب معاصــی و گناهــان اســت 
کــه روح انســان را ســرد و بــه خــدا و آخــرت بی رغبــت می کنــد؛ چندان که 
ابــواب رحمــت الهــی بــر او بســته و درب هــای جهنــم گشــوده شــده اســت 
و اگــر بــر همیــن حــال باقــی بمانــد، هرگــز امیــدی بــه نجاتــش نیســت؛ امــا 
خداونــد مهربــان بــا فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان، بــا رحمــت خــود، ايــن 
حجــاب را مــی دَرد و درهــای بهشــت را می گشــايد و بــر جهنــِم خــود قفــل 
می زنــد تــا شــايد مــا گنهــکاران، رهــا از ظلمــت و تباهــی اعمــال گذشــتۀ 
خــود، در پرتــو انــوار رحمــت مــاه رمضــان، از اصــرار در پیمودن راه شــقاوت و 
هالکــت دســت برداريــم و گذشــته ها را جبــران کنیــم؛ آن هــم بــا ســرعتی 
کــه بتوانیــم خرمــن گنــاه يک عمــر را در يــک مــاه بســوزانیم و راه آينــده را 
روشــن ســازيم. در ايــن میــان، خداونــد رئــوف، شــیطان حیله گــر را نیــز بــه 
غــل و زنجیــر کشــیده اســت: شــیطانی کــه از دام هــای بــزرگ او اين اســت:
وســیله  ايــن  بــه  را  او  و  کشــاند  غــرور  بــه  را  بنــده  ابتــدا  در 
افسارگســیخته کنــد و از معاصــی کوچــک، بــه بــزرگ و از آن، 
ــا او  بــه کبائــر و موبقــات ِکشــد و چــون مدتــی ِبديــن منــوال ب

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۵.
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بــازی کــرد و او را به خیــال رجــاء بــه رحمــت، بــه وادی غــرور 
کشــاند، در آخــِر کار، اگــر در او نورانیتــی ديــد کــه احتمــال 
توبــه و رجــوع داد، او را بــه يــأس از رحمــت و قنــوط کشــاَند و 
بــه او گويــد: »از تــو گذشــته و کار تــو اصالح شــدنی نیســت!« 
و ايــن دام بزرگــی اســت کــه بنــده را از دِر خانــۀ خــدا روگــردان 
کنــد و دســت او را از دامــن رحمــت الهــی کوتــاه نمايــد و ايــن 
منشــأ خرابی هــای عجیــب و مفاســد بی شــمار اســت کــه ضــرر 
ايــن اشــخاص بــه خــود و بــه ديگــران، از هرکــس بیشــتر اســت 

و ايــن از غايــت جهــل و نهايــت شــقاوت اســت.
پــس انســان بايــد درصــدد عــالج بــرای اين کبیرۀ مهلکــه برآيد 
و تفکــر در رحمت هــای واســعۀ حــق و لطف هــای خفــی و جّلــِی 

آن ذات مقــدس کند.1
ــاز دارد و انســان  پــس، غــرور شــیطان انســان را از عمــل صالــح ب
را يــا بی ايمــان يــا بــا بارهــای ســنگین از دنیــا بَبــرد و بــه شــقاوت 
و بدبختــی گرفتــار کنــد و گاهــی بــا وعــدۀ رحمــت واســعۀ 
کوتــاه  رحمــت  دامــن  از  را  انســان  دســت  ارحم الّراحمیــن، 
کنــد؛ غافــل از آنکــه اين همــه بعــث ُرُســل و ارســال کتــب 
پیغمبــران و  بــه  الهــام  و  و وحــی  فروفرســتادن فرشــتگان  و 
راهنمايــی ]بــه[ طريــق حــق، از رحمــت ارحم الراحمیــن اســت. 
ــمۀ  ــب چش ــا در ل ــه و م ــرو گرفت ــق ف ــعۀ ح ــت واس ــم را رحم عال
َحیــوان از تشــنگی بــه هالکــت می رســیم... بالجملــه ايــن نیــز 
از غــرور شــیطان اســت کــه دســت انســان را بــا طمــع رحمــت از 

ــاه کنــد.2 رحمــت کوت

1. سیدروح الله خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص139.
2. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص3۶و37.
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در بهره گیری از نعمات الهی
ای عزیــز، اکنــون کــه فرصــت اســت و ســرمایۀ عمــر عزیــز در دســت 
ــت  ــای رحم ــت و دره ــوح اس ــه مفت ــلوک الی الل ــق س ــت و طری اس
ــت و  ــرار اس ــوا برق ــا و ق ــّوت اعض ــالمتی و ق ــت و س ــاز اس ــق ب  ح
ــم  ــن ِنَع ــدر ای ــن و ق ــی ک ــت، همت ــک برپاس ــم ُمل رِع« عال ــزَّ »دار ال
الهّیــه را بفهــم و از آن هــا اســتفاده نمــا و کمــاالت روحانّیه و ســعادات 
ازلّیــۀ ابدّیــه را تحصیــل کــن و از این همــه معــارف کــه قــرآن شــریف 
آســمانی و اهل بیــت عصمــت؟مهع؟ در بســیط ارض طبیعــت مظلمــه 
بســط داده انــد و عالــم را بــه انــوار ســاطعۀ الهّیــه روشــن فرموده انــد، 
تــو نیــز بهــره ای بــردار و ارض طبیعــت مظلمــۀ خــود را بــه نــور الهــی 
روشــن کــن و چشــم و گــوش و لســان و دیگــر قــوای ظاهــره و 
ــه نــور حق تعالــی منــّور کــن و تبدیــل ایــن ارض ظلمانــی  باطنــه را ب
ُل  ــّدَ ــْوَم ُتَب ــن: Nَی ــی ک ــمان عقالن ــه آس ــی، بلک ــه ارض نوران را ب
هــا2M در  َاْرُض ِبُنــوِر َرّبِ

ْ
ْشــَرَقِت ال

َ
ِضN 1Mَو ا َارݨݨݨݨْ

ݨݨݨݨݨْ
ــَر ال ْ ݧ ݧ ݬݔݧ ݫ ݫ ݫ ْرُض َغىݫ اݩݦݦَ

ْ
ال

ــی  ــور رب نوران ــه ن ــد و ب ــده باش ــر ارض نش ــو غی ــر ارض ت آن روز اگ
نگردیــده باشــد، ظلمت هــا و ســختی ها و وحشــت ها و فشــارها و 

ذّلت هــا و عذاب هــا داری.3

در ايــن فرصــت مغتنــم، خويــش را بــا هــر رنــج و زحمتــی کــه شــده اســت، 
داخــل ابــواب رحمــت بکشــانیم و از خــدا بخواهیــم آثــار حیــات طیبــه 
اســت،  بهشــت  آن،  از  بهره منــدی  ظهــور  کــه  را  معرفتــش  و  يقیــن  و 

نصیبمــان فرمايــد.

1. )در آن روز که این زمین به زمین دیگر مبّدل می شود( )ابراهیم، ۴8(.
2. )و زمین ]در آن روز[ به نور پروردگارش روشن می شود...( )زمر، ۶۹(.

3. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص1۵2.
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توصیه های عملی
آنــگاه مقبــول  برنامه هــای عبــادی  ک کــه  ايــن مــال 1. درنظرداشــتن 

افتــاده اســت کــه در جــان، آثــار حیــات طیبــۀ آن مشــاهده شــود.

2. تدّبــر در آيــات  کــه صحنه هــای بهشــت را بــه تصويــر کشــیده اســت، 
تــا شــوق آرزوهــای اخــروی را در خويــش حــس کنیــم.

3. درخواست از خداوند که ابواب رحمت خويش را بر ما نبندد.

4. ضايع نکــردن نعمت هــای الهــی و به جــاآوردن شکرشــان که اســتفادۀ 
آن نعمت هــا در جهــت تحصیل ســعادت و کمال اســت.



24 
بسته بودِن 

ابواب خشم خداوند
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ْیُکْم.1
َ
َحها َعل ْن لا ُیَفّتِ

َ
ُکْم ا وا َرّبَ

ُ
َقٌة َفاْسَئل

َّ
یراِن ُمَغل ْبواَب الّنِ

َ
َو ا

پــروردگار خويــش  از  پــس  مــاه بســته اســت؛  ايــن  آتــش در  و درهــای 
بــر شــما مســدود باقــی بمانــد. تــا  مســئلت کنیــد 

عالمت جهنمی بودن
عالمــت و آثــار جهنمی بــودن يــا بهشــتی بودن، در پشــت حجــاب طبیعــت 
و در همیــن عالــم خاکــی، به خوبــی از توجــه بــه چگونگــِی بهره گرفتــن 
از نعمت هــای الهــی آشــکار اســت؛ زيــرا همــۀ نعمت هــای الهــی چنین انــد 
کــه اگــر در راه رشــد و تعالــی انســان و انســانیِت او بــه کار بــرده نشــوند، 
خ نمــوده و به نحــو عکــس عمــل  به صــورت نقمــت در دنیــا و آخــرت ُر
ْل  می کننــد و موجــب هالکــت و عــذاب خواهنــد شــد: Nَو َمــْن ُیَبــّدِ
ِعقــاِب2M دلــی کــه 

ْ
ِنْعَمــَة اهلِل ِمــْن َبْعــِد مــا جاَءْتــُه َفــِاّنَ اهلَل َشــِدیُد ال

آيــات خــود خلــق فرمــوده و چشــم و گوشــی  بــرای تدبــر در  خداونــد 
کــه بــرای بصیــرت و شــنوايی حقايــق الهّیــه مرحمــت کــرده اســت، 
اگــر در مســیر خــود اســتفاده نشــود و از افــق حیوانیــت تجــاوز نکنــد و 
ــت  ــت حیوانی ــه حقیق ــی ب ــن دل ــب چنی ــد، صاح ــانیت نرس ــام انس ــه مق ب
نزديک تــر اســت؛ گرچــه بــه صــورت انســانی باشــد؛ بلکــه گمراه تــر از 
ســاير حیوانــات اســت و قــوای ُملکــی و حــس او هريــک دری به ســوی 
ج و دســت و پــا و زبــان  جهنــم خواهــد شــد و چشــم و گــوش و بطــن و فــر
او کــه اقالیــم َســبعۀ ُملکیــۀ او نامیــده می شــوند، هفــت جهنــم ســوزان 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۵.
ــه کار  ــد ]و در مســیر خــالف ب ــل کن 2. )و کســی که نعمــت خــدا را، پــس از آنکــه به ســراغش آمــد، تبدی

گیــرد، گرفتــار عــذاب شــدید الهــی خواهــد شــد[ کــه خداونــد شــدیدالعقاب اســت( )بقــره، 211(.
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ــا آتــش دنیــا و ســوزندگی آن نیســت.  خواهنــد بــود کــه طــرف قیــاس ب
بــر همیــن حــال اســت حقیقــت اشــیايی کــه به وســیلۀ ايــن قــوا در آن هــا 

تصــّرف می شــود، اعــم از زمیــن و آســمان و آنچــه در آن اســت.
تمــام آتــش دوزخ و عــذاب قبــر و قیامــت و غیــر آن هــا را کــه 
شــنیدی و قیــاس کــردی بــه آتــش دنیــا و عــذاب دنیــا، اشــتباه 
فهمیــدی، بــد قیــاس کــردی: آتــش ايــن عالــم يــک امــر عرضــی 
ســردی اســت. عــذاب ايــن عالــم خیلــی ســهل و آســان اســت. 
ک تــو در ايــن عالــم، ناقــص و کوتــاه اســت. همــۀ آتش هــای  ادرا
ــد بســوزاند.  ــم را جمــع کننــد، روح انســان را نمی توان ايــن عال
را  روح  می ســوزاند،  را  جســم  اينکــه  عالوه بــر  آتشــش  آنجــا 
می ســوزاند، قلــب را ذوب می کنــد، فــؤاد را محتــرق می نمايــد. 
هرکــه  از  تاکنــون  آنچــه  و  شــنیدی  کــه  را  اين هــا  تمــام 
شــنیدی، جهنــم اعمــال توســت کــه در آنجــا حاضــر می بینــی 
 1M

ً
ــوا حاِضــرا

ُ
کــه خــدای تعالــی می فرمايــد: Nَو َوَجــُدوا مــا َعِمل

ــد حاضــر«. اينجــا مــال يتیــم  يعنــی »يافتنــد آنچــه کــرده بودن
خــوردی، لــذت بــردی، خــدا می دانــد آن صورتــی کــه در آن 
عالــم، از آن در جهنــم می بینــی و آن ذلتــی کــه در آنجــا نصیــب 
ــردم را  ــب م ــردم، قل ــه م ــی ب ــد گفت ــا ب ــت! اينج ــت، چیس توس
ســوزانیدی، ايــن ســوزش قلــب عبــاد خــدا را خــدا می دانــد چــه 
عذابــی دارد در آن دنیــا! وقتــی کــه ديــدی، می فهمی چــه 
عذابــی خــودت بــرای خــودت تهیــه کــردی! وقتــی غیبــت 
کــردی، صــورت ملکوتــی او بــرای تــو تهیــه شــد، بــه تــو رد 

می شــود، بــا او محشــوری و خواهــی عــذاب آن را چشــید.2

1. کهف، ۴9.
2. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص20و21، حدیث 1.
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جهنم؛ باطن اعمال زشت بنی االنسان
عالــم  و عذاب هــای گوناگــون  انســان! جهنــم  بیچــاره  ای 
ملکــوت و قیامــت، صورت هــای عمــل و اخــالق خــوِد توســت. 
ــو به دســت خــود، خويشــتن را دچــار ذلــت و زحمــت کــردی  ت
و می کنــی. تــو بــا پــای خــود بــه جهنــم مــی روی و بــه عمــل 
خــود، جهنــم درســت می کنــی. جهنــم نیســت جــز باطــِن 
عمل هــای ناهنجــار تــو. ظلمت هــا و وحشــت های بــرزخ و قبــر و 
قیامــت نیســت جــز ظــّل ظلمانــی اخالق فاســده و عقايــد باطلۀ 
 َیــَرُه * َو َمــْن 

ً
ٍة َخْیــرا بنی االنســان: Nَفَمــْن َیْعَمــْل ِمْثقــاَل َذّرَ

1Mــَرُه  َی
ً
ٍة َشــّرا ــْل   ِمْثقــاَل َذّرَ َیْعَم

آيــۀ شــريفه، محکم تريــِن  امیرالمؤمنیــن؟ع؟   فرمايــد: »ايــن 
آيــات اســت.« و ظاهــر ايــن آيــۀ شــريفه آن اســت کــه خــوِد عمــل 

ــم. ــد را می بینی ــوب و ب خ
در آيــۀ 30 ]ســورۀ مبارکــۀ[ آل عمــران فرمايــد: Nَیــْوَم َتِجــُد ُکّلُ 
.Mــْت ِمــْن ُســوٍء

َ
 و مــا َعِمل

ً
ــْت ِمــْن َخْیــٍر ُمْحَضــرا

َ
َنْفــٍس مــا َعِمل

اگــر اعمــال بنی االنســان نبــود و صورت هــای غیبــِی عمل هــای 
و  َبــْرد  غیــب،  عالــم  همــۀ  و  جهنمــی  نبــود  نبــود،  مــا  زشــت 

ســالمت بــود.2
مــادی  لذت طلبی هــای  و  نفســانی  هواهــای  همیــن  جهنــم،  ابــواب  از 
 اســت کــه خداونــد در ايــن مــاه، بــر تــرک عمومــی  آن حکــم فرمــوده اســت

 تا انسان طعم حیات انسانی و کرامت نفسانی را بچشد.

1. )پس هرکس هم وزن ذره ای کار خیر انجام دهد، آن را می بیند! * پس هرکس هم وزن ذره ای کار 
انجام دهد، آن را می بیند!( )َزلَزلة، 7و8(.

2. سیدروح الله خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص1۴1و1۴2.
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توصیه های عملی
1. توجــه بــه ايــن اصــل کــه تــرک هواهــای نفســانی و خودپرســتی، ريشــۀ 

خداپرســتی اســت.
2. کمترکردن توجه به دنیا و افزودن توجهات به آخرت.

3. تحقیــق و تدبــر در آيــات قــرآن، به منظــور فهــم و تصــور عذاب هــای 
جهنمــی  و ملموس کــردن هرچــه بیشــتر آن هــا.

4. دعا برای گشوده نشدن درهای جهنم و بسته ماندن آن.



25 
زندانی بودِن شیاطین
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ْیُکْم.1
َ
َطها َعل ِ

ّ
ْن لا ُیَسل

َ
ُکْم ا وا َرّبَ

ُ
ٌة َفاْسَئل

َ
ول

ُ
یاِطیَن َمْغل

َ
َو الّش

شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد؛ پــس از خداونــد بخواهیــد کــه 
آن هــا را هرگــز بــر شــما مســلط نکنــد.

ای انســان بیچــاره، اگــر در مــاه روزه و عبــادت کــه نفــس در قرنطینــۀ 
تربیــت و تهذيــب قــرار گرفتــه اســت، شــیطان زندانــی اســت، آيــات قــرآن 
بــر دل و قلــب تــو عرضــه می شــود و آســمان ُپررمــز و راز شــب های مــاه 
خــدا بــرای فکــر و انديشــۀ تــو پــردۀ اســرار را می شــکافد، بــه خــود نیايــی 
و خــود را اصــالح نکنــی، در ايــام ديگــر، حــال تــو چگونــه خواهــد بــود؟!

نبايــد فرامــوش کنیــد کــه در مــاه مبــارک کــه »شــهراهلل« 
می باشــد و درهــای رحمــت الهــی بــر روی بنــدگان بــاز اســت 
و شــیاطین و اهريمنــان، به حســب روايــت، در غــل و زنجیــر 
ــّذب  ــالح و مه ــود را اص ــد خ ــما نتوانی ــر ش ــد، اگ ــر می برن به س
را تحــت مراقبــت و کنتــرل خــود در  اّمــاره  نفــس  نمايیــد، 
آوريــد، هواهــای نفســانّیه را زيــر پا گذاشــته ]و[ عالقه و ارتباط 
خويــش را بــا دنیــا و مادّيــت قطــع کنیــد، بعــد از پايان يافتــن 
شــهر صیــام مشــکل اســت بتوانیــد ايــن مســائل را بــه مرحلــۀ 
عمــل درآوريــد؛ بنابرايــن از فرصــت اســتفاده کنیــد و پیــش 
از آنکــه ايــن فیــض ُعظمــا ســپری گــردد، در مقــام اصــالح 
ــرای انجــام  ]و[ تزکیــه و تصفیــۀ امــور خــود برآيیــد. خــود را ب
وظايــف مــاه صیــام آمــاده و مهیــا ســازيد. طــوری نباشــد کــه 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۵.
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پیــش از فرارســیدن شــهر رمضــان، هماننــد ســاعت به دســِت 
شــیطان کــوک  شــده ]و[ در ايــن يــک مــاه کــه شــیاطین در 
زنجیرنــد، شــما به طــور خــودکار بــه معاصــی و اعمــال خــالف 

دســتورات اســالم مشــغول گرديــد!1

ــی فراهــم  ــزارآالت مهارکــردن نفــس حیوان در ايــن مــاه مبــارک، تمــام اب
اســت. هّمتــی می طلبــد و دعايــی کــه از خداونــد تحّقــق آن را صادقانــه 

طلــب می کنیــم.

توصیه های عملی
1. توجــه بــه اينکــه ايــن مــاه بهتريــن فصــل سیروســلوک انســانی و باروری 
و شــکوفايی انســان اســت؛ چنان کــه بهــار نســبت بــه ســاير فصــول، 

ــرای رويــش اســت. مناســب ترين فصــل ب
موقعیــت  در  داريــم،  خــود  هّمــت  در  آنچــه  همــۀ  به کارگرفتــن   .2
مناســِب مــاه رمضــان و بــا اســتفاده از امکانــات فراهم آمــده در ايــن مــاه 
مبــارک، بــرای خــروج از بیــت نفــس و برداشــتن گام هــای اساســی در 

الــی اهلل. ســلوک 
3. التجــا و پناهندگــِی بی وقفــه بــه خداونــد، از شــّر شــیطان و دعــای 

مصّرانــه در مسلط نگشــتن آن ملعــون در باقــِی عمــر.

1. سیدروح الله خمینی، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، ص2۶و27.
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اهلِل  َرُســوَل  یــا  ــُت 
ْ
َفُقل َفُقْمــُت  ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟ 

ْ
ال ِمیــُر 

َ
ا قــاَل 

َحَســِن 
ْ
َبال

َ
ا یــا  َفقــاَل  ــْهِر 

َ
الّش َهــَذا  فِــی  َاْعمــاِل 

ْ
ال ْفَضــُل 

َ
ا مــا 

اهلِل  َمحــاِرِم  َعــْن  ــَوَرُع 
ْ
ال ــْهِر 

َ
الّش َهــَذا  فِــی  َاْعمــاِل 

ْ
ال ْفَضــُل 

َ
 ا

1. َعّزَ َو َجّلَ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرموده انــد: »مــن بلنــد شــدم و گفتــم: ‘ای رســول 
خــدا؟لص؟  رســول  پــس  چیســت؟’  مــاه  ايــن  در  اعمــال  افضــل  خــدا، 
فرمودنــد: ‘ای ابالحســن، افضــل اعمــال در ايــن مــاه، دوری از حرام هــای 

ــت.’« ــّل اس ــّز و ج ــد ع خداون

ع در معنــای اصطالحــِی خــود، نگاهــداری کامــل و آخريــن مرتبــۀ  ور
و  لغــزش  از  تــرس  غلبــۀ  بــا  ارتــکاب گناهــان، همــراه  از  نفــس  حفــظ 
ع حقیقتــی اســت کــه بــرای مردم در مراتــب مختلفی  خطاســت؛ البتــه ور
ع عاّمــٔه مــردم اجتنــاب از گناهــان  تحقــق پیــدا می کنــد؛ چنان کــه ور
ع اهِل زهــد، اجتنــاب  ع خــواص، اجتنــاب از مشــتبهات و ور کبیــره و ور
ع مجذوبیــن،  ع اهِل ســلوک، تــرک توجــه بــه دنیــا و ور از مباحــات و ور

ــات اســت. ــه غاي ع اولیــا، اجتنــاب از توجــه ب تــرک مقامــات و ور

از  ع  ور کــه  اســت  آن  دانســت،  بايــد  مقــام  ايــن  در  آنچــه 
محــارم اهلل پايــۀ تمــام کمــاالت معنوّيــه و مقامــات اخروّيــه 
اســت و از بــرای هیچ کــس مقامی حاصــل نشــود، مگــر بــه 
ع نباشــد، به طــوری  ع از محــارم اهلل! و قلبــی کــه دارای ور ور

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۵.
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مان
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ـــــــ
مه

زنــگار و کــدورت او را فــرا می گیــرد کــه امیــد نجــات بســا 
باشــد کــه از آن منقطــع گــردد. صفــای نفــوس و صقالــت 
ع اســت و ايــن منــزل، بــرای عامــه مهم تريــن منــازل  آن هــا بــه ور
اســت و تحصیــل آن از مهمــاِت مســافر طريــق آخــرت اســت.
ع از درجــۀ اعتبــار ســاقط اســت و معلــوم  ...عبــادات بــدون ور
اســت نکتــۀ بــزرگ عبــادات کــه انقیــاد نفــس و ارتیــاض آن 
ع  ــدون ور ــت، ب ــک و طبیع ــر ُمل ــت ب ــوت اس ــر ملک ــت و قه اس
شــديد و پرهیــزکارِی کامــل حاصــل نشــود. نفوســی کــه 
مبتــالی بــه معاصــی خــدا هســتند، نقشــی در آن هــا صــورت 
نگیــرد و نقاشــی بی فايــده اســت. تــا صفحــه را از کــدورات 
ک و صــاف نکنــی، نقاشــی نتــوان کــرد؛ پــس  و کثافــات پــا
عبــادات کــه صــورت کمالیــۀ نفــس اســت، بــدون صفــای 
نفــس از کــدورت معاصــی فايــده ای نکنــد و صورتــی اســت 

بی معنــی و قالبــی اســت بــی روح.1

میزان کمال در ورع
در  میــزان  شــريفه،  روايــات  به حســب  کــه  دانســت  بايــد  و 
ع، اجتنــاب از محــارم اهلل اســت و هرکــس اجتنــاب  کمــال ور
به شــمار  مــردم  ع دارتريــن  ور از  کنــد،  الهّیــه  محّرمــات  از 
آيــد؛ پــس، ايــن امــر را شــیطان در نظــرت بــزرگ نکنــد و تــو 
را مأيــوس ننمايــد؛ زيــرا کــه از عــادت آن ملعــون اســت کــه 

انســان را از راه يــأس، بــه شــقاوت ابــدی می انــدازد.2

1. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص۴7۳و۴7۴، حدیث 2۹.
2. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص۴7۵، حدیث 29.
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مهم تــر از هــر چیــز، ايــن اســت کــه اعمــال خويــش را در ايــن مــاه خــراب 
ــا از برکاتــش محــروم نمانیــم؛ چراکــه همــۀ فضــای ايــن مــاه  نکنیــم ت
َمملــو از بــرکات ربوبــی اســت. بــه خــدا بايــد پنــاه بــرد کــه بــا دســت های 

خويــش بــر ســر ســفرۀ اکــرام الهــی بی حرمتــی نکنیــم:

َمْعِصَیــِة َو ِصــْدَق 
ْ
ُزْقنــا َتْوِفیــَق الّطاَعــِة َو ُبْعــَد ال ُهــّمَ اْر

َّ
لل

َ
ا

ِاْســِتقاَمِة َو 
ْ
ُهــَدی َو ال

ْ
ْکِرْمنــا ِبال

َ
ُحْرَمــِة َو ا

ْ
ــِة َو ِعْرفــاَن ال ّیَ الّنِ

ــِم َو 
ْ
ِعل

ْ
وَبنــا ِبال

ُ
 ُقل

ْ
أ

َ
ِحْکَمــِة َو اْمــل

ْ
ــواِب َو ال ِســَنَتنا ِبالّصَ

ْ
ل

َ
ْد ا َســّدِ

ــْف  ــْبَهِة َو اْکُف
ُ

ــراِم َو الّش َح
ْ
ــَن ال ــا ِم ــْر ُبُطوَنن ــِة َو َطّهِ َمْعِرَف

ْ
ال

ْبصاَرنــا َعــِن 
َ
ــِرَقِة َو اْغُضــْض ا ــِم َو الّسَ

ْ
ل

ُ
ْیِدَینــا َعــِن الّظ

َ
ا

ِغْیَبــِة... .1
ْ
ْغــِو َو ال

َّ
ْســماَعنا َعــِن الل

َ
ِخیاَنــِة َو اْســُدْد ا

ْ
ُفُجــوِر َو ال

ْ
ال

توصیه های عملی
ح و برنامه های خويش. 1. پرهیز از اعتماد بر نفس و طر

و طلــب  و درمانــدن در طريــق  بازمانــدن  از  بــه خداونــد  پناه بــردن   .2
ْیــَک 

َ
ْبنــا َو ِال َ ݧ نݧ

ݦَ
ْیــَک ا

َ
نــا َو ِال

ْ
ل

َ
ْیــَک َتَوّک

َ
نــا َعل توفیــق بــه طــور مســتمر: Nَرّبَ

2Mَمِصیــُر
ْ
ال

3. مســئلت همیشــگی و خاضعانــه و عارفانــه از منبــع فیوضــات، بعــد 
و  مؤثرواقع شــدن  به منظــور  امکانــات،  و  ابــزار  از همــۀ  بهره گرفتــن  از 

توفیــق بهره منــدی مجــدد از آن هــا.

1. ابراهیم بن علــی عاملــی کفعمــی، البلــد االمیــن، ص۳۴۹و۳۵0، دعــای روایت شــده از امام مهــدی؟جع؟؛ 
عبــاس قمــی، مفاتیــح الجنان، فصــل هفتم، دعــای دوازدهــم، دعای حضــرت مهدی�.

2. )پروردگارا، ما بر تو توکل کردیم و به سوی تو بازگشتیم و همٔه فرجام ها به سوی توست( )ممتحنه، ۴(.
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ــی  ْبِک
َ
ــّیُ ا ــا َعِل ــا َرُســوَل اهلِل مــا ُیْبِکیــَک َفقــاَل ی ــُت ی

ْ
ــی ُفُقل

َ
ــّمَ َبک ُث

ــَک  ــی ِلَرّبِ ِ
ّ
ــَت ُتَصل نْ

َ
ــَک َو ا ّـِـی ِب ن

َ
ــْهِر َکا

َ
ــَذا الّش ـِـی َه ــَک ف ــَتِحّلُ ِمْن ِلمــا ُیْس

یــَن َو الآِخِریــَن َشــِقیَق عاِقــِر ناَقــِة َثُمــوَد  ِ ݫ ݫ لݭݫ َّ ݧ وݧ ْشــَقی الاݦَ
َ
َو َقــْد ِاْنَبَعــَث ا

ِمیــُر 
َ
ا قــاَل  ِلْحَیَتــَک  ِمْنهــا  َفَخَضــَب  َقْرِنــَک  ــی 

َ
َعل َضْرَبــًة  َفَضَرَبــَک 

ــُت یــا َرُســوَل اهلِل َو َذِلــَک فـِـی َســلاَمٍة ِمــْن ِدیِنــی 
ْ
؟ع؟ ُقل ــںݦݐَ ݭݔ ݫ ِنىݫ ِ ُمْؤمݫ

ْ
ال

ــَک 
َ
َفقــاَل فـِـی َســلاَمٍة ِمــْن ِدیِنــَک ُثــّمَ َقــاَل؟لص؟ یــا َعِلــّیُ َمــْن َقَتل

ِنی  َک َفَقــْد َســّبَ ْبَغَضِنــی َو َمــْن َســّبَ
َ
ْبَغَضــَک َفَقــْد ا

َ
ِنــی َو َمــْن ا

َ
َفَقــْد َقَتل

ــی  ــَک ِمــْن ِطیَنِت وحــِی َو ِطیَنُت ُوُحــَک ِمــْن ُر ــی َکَنْفِســی ُر ِ
ــَک ِمنّ

َ
ِلَاّن

َک َو اْختاَرنـِـی  َک َو اْصَطفانـِـی َو ِاّیــا َقِنــی َو ِاّیــا
َ
ــی َخل

َ
ِاّنَ اهلَل َتبــاَرَک َو َتعال

تـِـی. ْنَکــَر ُنُبّوَ
َ
ْنَکــَر ِاماَمَتــَک َفَقــْد ا

َ
ــِة َفَمــْن ا ِة َو اْختــاَرَک ِللِاماَم ــّوَ ُب ِللّنُ

ـِـی  ــی ف ِت ّمَ
ُ
ــی ا

َ
ــی َعل ــی َو َخِلیَفِت ْوُج اْبَنِت ــِدی َو َز

ْ
ــو ُول ُب

َ
ــی َو ا ِ

ــَت َوِصیّ نْ
َ
ــّیُ ا یــا َعِل

ــی  ــِذی َبَعَثِن
َّ
ْقِســُم ِبال

ُ
ــی ا ــَک َنْهِی ــِری َو َنْهُی ْم

َ
ــُرَک ا ْم

َ
ـِـی ا ــَد َمْوت ـِـی َو َبْع َحیات

ــی 
َ
ِمیُنــُه َعل

َ
ِقــِه َو ا

ْ
ــی َخل

َ
ــُة اهلِل َعل ُحّجَ

َ
ــَک ل

َ
ــِة ِاّن َبِرّیَ

ْ
ِنــی َخْیــَر ال

َ
ِة َو َجَعل ُبــّوَ ِبالّنُ

ــی ِعبــاِدِه.1 
َ
ِه َو َخِلیَفُتــُه َعل ِســّرِ

آنــگاه رســول خــدا؟لص؟ گريــه کردنــد. از حضرتــش پرســیدم: »چــه 
چیــز شــما را بــه گريــه انداخــت؟« فرمودنــد: »يــا علــی، گريــه ام بــرای آن 
چیــزی اســت کــه در ايــن مــاه، از تــو حــالل می داننــد. گويــا می بینــم تــو 
را کــه بــرای پــروردگارت نمــاز می گــزاری و حــال اينکــه بدبخت تريــن 
ناقــۀ  پی کننــدۀ  از  شــقی تر  می شــود:  برانگیختــه  گذشــته  مردمــان 
ثمــود؛ پــس بــر فــرق ســر تــو ضربتــی زَنــد و محاســن تــو را ِبديــن وســیله بــا 

خونــت خضــاب کنــد. 
علــی؟ع؟ فرموده انــد: »بــه رســول خــدا؟لص؟ گفتــم: ‘ايــن واقعــه درحــاِل 

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۹۵و۹۶.
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ســالمت ديــن مــن اســت؟’ فرمودنــد: ‘در ســالمت ديــن توســت... يــا علی، 
کســی که تــو را بکشــد، همانــا مــرا کشــته اســت و هرکــه بــا تــو دشــمنی 
دشــنام  مــرا  دهــد،  دشــنام  را  تــو  هرکــه  و  اســت  مــن  دشــمن   کنــد، 
داده اســت؛ زيــرا تــو نســبت بــه مــن، ماننــد جانــم هســتی. روان تــو از روان 
مــن و طینــت تــو از طینــت مــن اســت. به درســتی کــه خــدای بــزرگ، مــن 
ــه  ــو را ب ــّوت و ت ــه نب ــرا ب ــد: م ــم برگزي ــو را باه ــن و ت ــد و م ــم آفري ــو را باه و ت
امامــت و هرکــه امامــت تــو را انــکار کنــد، پــس به تحقیــق نبــّوت مــرا 

انــکار کــرده اســت. 
يــا علــی، تــو وصــّی مــن و پــدر فرزنــدان مــن و شــوهر دختــر مــن و جانشــین 
مــن در امتــم، در حیــات و بعــد از ممــات مــن هســتی. امــر تــو امــر مــن 
ــوث  ــّوت مبع ــه نب ــرا ب ــه م ــه آن ک ــوگند ب ــت. س ــن اس ــی م ــو نه ــی ت و نه
تــو هرآينــه  قــرار داده اســت، به درســتی کــه  فرمــوده و بهتريــِن خلــق 
حجــت خدايــی بــر خلقــش و امیــن او هســتی بــر ِســّرش و جانشــین او 

هســتی بــر بندگانــش!’«

انســان مجــذوب هــر کمالــی بشــود، رنــگ آن را بــر خــود می زنــد و خــود را 
فانــی در او کــرده و بقــای خــود را در او جســت وجو می کنــد و حقیقــت 
ايــن جذبــه، همــان واليــت اســت کــه اگــر متوجــه دنیــا و مظاهــر آن 
شــد، واليــت شــیطان اســت؛ ماننــد قدرتــی کــه از مرزهــا بگــذرد و همــه 
را مقهــور اقتــدار خــود کنــد و قدرتــی کــه مــردم را به ســتم و اجبــار در 
خدمــت خــود گیــرد و علمی کــه دســت او را در به چنــگ آوردن آنچــه در 
دســت مــردم اســت، بــاز کنــد و جــاه و مقامی کــه زبان هــا را ثناگــوی او 

و چهره هــا را خاکســار قــدم او ســازد.
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هرکــس بــه هــر انــدازه مجــذوب ايــن امــور باشــد و در دل، خــود را مزّيــن 
ــه، شــخصیت  ــه ايــن کمــاالت دروغیــن آرزو کنــد، حقیقــت ايــن جذب ب
ذوب  خــود  در  را  گذشــته اش  هويــت  کــه  می دهــد  او  بــه  جديــدی 
می کنــد و فانــی در محبــوب پوشــالی خــود و باقــی بــه بقــای او می شــود؛ 
ــرای خــود ســاخته  امــا از آنجــا کــه باطــل را بقايــی نیســت، همــۀ آنچــه ب
اســت، تبديــل بــه آتــش حســرت و افسوســی همیشــگی خواهــد شــد؛ 
َحــّقِ 

ْ
باِطــِل جولــٌة َو ِلل

ْ
چنان کــه امیرالمؤمنیــن علــی� فرموده انــد: »ِلل

ــٌة.«1 در مقابــل، جذبــۀ الهــی کــه در دنیــای انســان ها از طريــق صفــات 
َ
دول

انســانی بــه ظهــور می رســد، بــه هــر مقــدار در دل بنشــیند، او را الهــی 
می کنــد و ازاين روســت کــه عشــق امیرالمؤمنیــن علــی� کــه والی 
او و فنــای در او و بقــای بــه اوســت، مطابــق بــا فطــرت همــۀ انسان هاســت 

کــه همــان میــزان حــق و صــراط مســتقیِم ســلوک ِالــی اهلل اســت.

فطری بودن والیت
چــون فطــرت فنــای در کمــال مطلــق را خواهــد، حصــول آن 
حقیقــت کــه حقیقــت واليــت اســت، حصول فنــای در کمال 
مطلــق اســت؛ پــس حقیقــت واليــت نیــز از فطريــات ]اســت[ و 
اهلِل  Nِفْطــرَة  شــريفه،  روايــات  در  کــه  اســت  جهــت  ايــن  از 
ْیهــا2M را گاهــی تفســیر فرمــوده بــه 

َ
ِتــی َفَطــَر الّنــاَس َعل

َّ
ال

»فطــرت معرفــت« و گاهــی بــه »فطــرت توحیــد« و گاهــی بــه 
»فطــرت واليــت« و گاهــی بــه »اســالم«. در بعضــی از روايــات 
ــود:   ــه فرم ــده ک ــت شـــــــــ ــر؟ع؟ رواي ــرت باق ــه از حض ــت ک  اس
1. )بــرای باطــل جوالنــی باشــد و زایــل شــود و بــرای حــق، دولتــی پایــدار اســت( )رجب بن محمــد حافــظ 

برســی، مشــارق انــوار الیقین فــی اســرار امیرالمؤمنیــن�،  ص2۶1(.
2. روم، 30.
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ا اهلل َو 
َّ
ــَه ِال

َ
ْیهــاM  ]ِهَی[ لا ِال

َ
ِتــی َفَطــَر الّنــاَس َعل

َّ
»‘Nِفْطــَرَة اهلِل ال

ــّیُ اهلل’  ُمْؤِمِنیــَن َولِ
ْ
ِمیــُر ال

َ
ــٌد َرُســوُل اهلل� َو َعِلــی ا ُمَحّمَ

اســت و تــا اينجــا توحیــد اســت.1«.2
خانــدان  دوســتی  و  طهــارت  و  عصمــت  اهل بیــت  واليــت 
رســالت؟مهع؟ و عرفــان مقــام مقــدس آن هــا، امانــت حــق اســت؛ 
آيــه  را در  »امانــت«  احاديــث شــريفۀ کثیــره،  چنان کــه در 
تفســیر فرموده انــد بــه واليــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟3و چنانچــه 
غصــب واليــت و ســلطنت آن حضــرت خیانت به امانت اســت، 
تــرک تبعیــت آن بزرگــوار از مراتــب خیانــت اســت و در احاديــث 
تبعیــت  کــه  اســت  کســی  شــیعه  کــه  اســت  وارد  شــريفه 
 مجــّرد دعــوی تشــیع، بدون تبعیــت، تشــیع 

ّ
کامــل کنــد؛ وِاال

نخواهــد بــود.
اســت!  کاذب  اشــتهای  قبیــل  از  خیــاالت،  از  بســیاری 
ــر؟ع؟ و  ــرت امی ــتی از حض ــود دوس ــب خ ــه در قل ــرد آنک به مج
اوالد طاهرينــش ديديــم، مغــرور بــه ايــن دوســتی می شــويم 
ــوظ  ــتی محف ــرک تبعیــت، ايــن دوس ــا ت ــم ب ــان می کنی و گم
مراقبــت  انســان  اگــر  کــه  اســت  اطمینــان  چــه  می مانــد. 
باقــی  دوســتی  ايــن  کــرد،  تــرک  را  دوســتی  آثــار  و  نکــرد 
از  کــه  ســکرات  فشــارهای  آن  در  اســت  ممکــن  بمانــد؟! 
بــرای غیرمؤمنیــن و ]غیر[مخلصیــن اســت، انســان از دهَشــت 

کنــد!4 فرامــوش  را  علی بن ابی طالــب؟ع؟  وحشــت،  و 

1. نک: سیدهاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۴۴، حدیث 19.
2. سیدروح الله خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص100.

۳. محمدبن یعقوب کلینی رازی، االصول من الکافی، ج1،  ص۴1۳.
۴. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص۴80، حدیث 29.
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حقیقت شفاعت شافعان
ــت و  ــت آن هاس ــم، هداي ــن عال ــافعان در اي ــفاعت ش ــوۀ ش جل
در آن عالــم، باطــِن هدايــت، شــفاعت اســت. تــو از هدايــت 
هرقــدر  بــه  و  بی بهــره ای  شــفاعت  از  شــدی،  بی بهــره  اگــر 

هدايــت شــدی، شــفاعت شــوی.1

لیلة القدر؛ شب وصال نبّی ختمی  مرتبت
شــايد »لیلة القــدر« بــرای آن صاحــب قــدر شــده اســت کــه 
شــب وصــال نبــی ختمــی  و لیلــۀ وصــول عاشــق حقیقــی بــه 

محبــوب خــود اســت.2

لیلة القدر؛ شب تقدیر آجال و ارزاق و...
چــون لیلة القــدر لیلــۀ توجــه تــاّم ولــّی کامــل و ظهور ســلطنت 
ملکوتیــۀ اوســت، به توســط نفــس شــريف ولــّی کامــل و امــام 
هــر عصــر و قطــب هــر زمــان کــه امــروز، »حضــرت بقیــة اهلل 
فــی ااَلرضیــن، ســیدنا و موالنــا و امامنــا و هادينــا حجــة بــن 
الحســن العســکری ارواُحنــا ِلَمْقَدِمــِه فــداء« اســت، تغییــرات 
از  هريــک  پــس،  شــود؛  واقــع  طبــع  عالــم  در  تبديــالت  و 
جزئیــات طبیعــت را خواهــد، بطیــیء الحرکــة کنــد و هريــک 
ــد  ــعه ده ــد، توس ــی را خواه ــد و هــر رزق ــد، ســريع کن را خواه
و هريــک را خواهــد، تضییــق کنــد و ايــن اراده، ارادۀ حــق 

1. سیدروح الله خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص1۵0، حدیث 8.
2. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص32۶.
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اســت و ظــّل و شــعاع ارادۀ ازلّیــه و تابــع فرامیــن الهیــه اســت؛ 
چنان کــه مالئکــة اهلل نیــز از خــود تصّرفــی ندارنــد و تصّرفــات 
همــه، بلکــه تمــام ذرات وجــود، تصــرف الهــی و از آن لطیفــۀ 

ــْرَتM 1و2 ِم
ُ
ــَتِقْم َکمــا ا غیبیــۀ الهیــه اســت: Nَفاْس

روایتی در فضیلت شب قدر
از پیغمبــر منقــول اســت کــه فرمــود: »گشــوده شــود درهــای 
آســمان در شــب قــدر؛ پــس، نیســت بنــده ای که نمــاز بخواند 
ــرای او بــه هــر  ــی از ب در آن؛ مگــر آنکــه بنويســد خداونــد تعال
ســجده ای، درختــی در بهشــت کــه اگــر ســیر کنــد ســواری 
در ســايۀ آن صــد ســال، تمــام نکنــد آن را و بــه هــر رکعتــی ]و 
رکوعــی[ خانــه ای در بهشــت از ُدر و ياقــوت و ِزَبرَجــد و لؤلــؤ و 
بــه هــر آيــه ای، تاجــی از تاج هــای بهشــت و بــه هــر تســبیحی، 
از  درجــه ای  جلســه ای،  هــر  بــه  و  غ هــا  مر نفايــس  از  مرغــی 
درجــات بهشــت و بــه هــر تشــهدی، غرفــه ای از غرفه هــای 
بهشــت و بــه هــر ســالمی،  ُحّلــه ای از ُحّله هــای بهشــت و وقتی 
منفجــر شــود عمــود صبــح، عطــا کنــد او را خداونــد از زن هــای 
و  مهــّذب  خوش ُخلــق  کنیزهــای  از  و  ُانــس...  و  باُالفــت 
ريحان هــای  از  و  نجیــب  طائرهــای  از  و  مخّلــد  پســرهای  از 
و  رضايت بخــش  نعمت هــای  و  جــاری  نهرهــای  و  معطــر 
تحفه هــا و هديه هــا و خلعت هــا و کرامت هــا و ‘آنچــه نفــس 
آن  در  شــماها  و  يابــد  لــّذت  چشــم  و  باشــد  داشــته   اشــتها 

1. )پس استقامت بورز؛ آن چنان که ِبدان امر شده ای( )هود، 112(.
2. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص327.
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مخّلد هستید.’1«2و3 
به ويــژه  کامــل،  انســان  بــه  ارادت  و  محبــت  اظهــار  و  معرفــت  بــدون 
بــود.  نخواهــد  پیش برنــده  رنج هــا  و  تالش هــا  واليــت،  قــدس  ســاحت 

توصیه های عملی
1. اظهــار ارادت بــه پیامبــر اکــرم؟لص؟ و ائمــۀ معصومیــن؟مهع؟ در هــر روز 
بــه پیشــگاه صاحب االمــر؟جع؟ و شــهیِد مــاه  و به ويــژه عــرِض ارادت 

خــدا، مولی الموحديــن امیرالمؤمنیــن علــی�.
2. تقويــت عشــق و محبــت بــه انــوار مقدســۀ وجــود آنــان، به وســیلۀ عمــل 

بــه اوامــر و اجتنــاب از نواهــِی آن هــا در زندگــی.
آن ها  به  روزافزون  معــــــــــــــــرفت  برای  دعا  و  فراوان  کوشـــــــــــــش   .3

)علیهم الصالة والسالم(.

1. نک: زخرف، 71.
ــماواِت [ ِفــي َلْیَلــِة اْلَقــْدِر َفمــا...« )علی بن موســی بن جعفربن طاووس  ــماِء ]السَّ ــُح َاْبــواُب السَّ 2. نــک: »ُتَفتَّ

)ســیدبن طاووس(، اقبــال بااَلعمــال الحســنة فیمــا یعمل مــرة فی الســنة، ج 1، ص186(. 
۳. سیدروح الله خمینی، آداب الصلٰوة )آداب نماز(، ص۳۳۴.



جدول مراقبه

از  بــه منظــور خودســازی، حداقــل چنــد نکتــه  چنانچــه مايلیــد 
مــاه  معنــوی  ايــام  در  را  نوشــتار  ايــن  در  توصیه هــای گفته شــده 
مبــارک رمضــان عملــی ســازيد، توصیــۀ انتخابی تــان را در جــدول 
زيــر بنويســید و هــرروز کــه توفیــق اجــرای آن را يافتیــد، بــرای خــود 

مقابــل همــان روز، عالمــت مثبــت )+( ثبــت کنیــد.
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فهرست واژگـــان

1. آجال: جمع آجل، آينده
2. اتیان: برآوردن

3. ارتیاض: رام کردن، 
تعلیم دادن

4. استثمار: بهره برداری
5. اعوجاج: کجی

6. ِافاده: فائده رسانی
7. امانی: آرزو

مم سابقه: ملت های قبلی 8. اُ
نانّیت: خودبینی 9. اَ
10. انقیاد: رام شدن

11. انکسار: شکستگی
12. ِاّنیت: وجود

13. اوفی: وفادارتر
14. اهوال: جمع هول، سختی

15. َبرد: سرما
16. بسط: گسترش

17. بطیئ الحرکه: آهسته رونده

18. تأديه: اداکردن
19. تحذير: بیم دادن

20. تفريد: انقطاع کامل از 
غیِرخداوند

21. تضییق: تنگ کردن
22. تلّطف: مهربانی

23. تنصیف: نصف نصف کردن
24. جذوه: پارۀ آتش

25. جعل: وضع کردن
26. جّلی: آشکار

27. حاجب: پرده دار
28. حبل  المتین: ريسمان 

محکم
ک 29. حشیش: خاشا

30. حظوظ: جمع حّظ، بهره
31. ِحَکم: حکمت ها

32. خفی: پنهان
رور و الُخلود: سرزمین  33. دار الّسُ

آسايش و جاودانگی
34. دار الغرور: دنیا

35. دهشت: سرگشتگی
36. ذراع: واحد طوِل از آرنج تا 

سر انگشتان
37. زبرجد: سنگی قیمتی

38. ُزخرف: زينت
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خ 39. زّقوم: درختی تلخ در دوز
40. سکرات موت: بی هوشی 

هنگام مرگ
41. ِسجن: زندان

42. صقالت: صیقل خوردگی
43. صورّيه: ظاهری

44. ضريع: گیاه تلخ و خشک
45. طائرهای نجیب: پرندگان 

زيبا و خوش منظر
46. ظل: سايه

47. ظّل ظلمانی: سايۀ تاريکی
48. ِعّده: جماعت

49. ُعّده: لوازم زندگی
50. َعَرض: آنچه دوام نداشته 

باشد
51. عروة  الوثقی: دستاويز  

محکم
52. عمیم: فراگیر

53. فؤاد: قلب
54. قلع: َکندن

55. قنوط: ناامیدی
56. مأکوالت: خوردنی ها

57. مشروبات: نوشیدنی ها
58. متشّتت: پراکنده

59. محبوس: زندانی
60. محترق: سوخته شده

61. مرافقت: همراهی کردن
62. مراودت: دوستی

63. مستفید: بهره مند
64. مستقر: پابرجا

65. نشئه: جايگاه
66. َوِجل: ترس و خوف
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کتابنامه
1. قرآن کريم.

2. ابن ابی فراس مالکی اشتری، مسعودبن عیسی بن وّرام بن ابی فراس ، 
تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المــــــــــعروف بمجموعة وّرام، ج1، چ1، قم : 

مکتبة الفقیه ، 1410ق .

3. ابن طاووس )سیدبن طاووس(، علی بن موســـــی بن جعفر بن طاووس، 
فالح السائل، چ1، قم: بوستان کتاب، 1406ق.

4. بحرانــی، سیدهاشم بن ســلیمان، البرهــان فــی تفســیر القــرآن، ج3و4، 
چ1، قم: مؤسســة البعثــة، 1374ش.

5. برقــی، احمدبن محمدبن خالــد، المحاســن، به تحقیــق جالل الديــن 
محــدث، ج1، چ2، قــم: دار الکتــب االســالمیة، 1371ق.

6. پاينده،   ابوالقاسم، نهج الفصاحه، چ4،  تهران:   دنیای دانش،  1382ش.

ــلوکیة،  ــة الس ــوء المدرس ــی ض ــة عل ــرآن دراس ــم الق ــد، فه ــق، خال 7. توفی
چ1، تهــران: مؤسســۀ چــاپ و نشــر عــروج وابســته بــه مؤسســۀ تنظیم و نشــر 

ــور. ــۀ ديجیتــال ن ــار امام خمینــی)ره(، 1382ش، به نقــل از: کتابخان آث

اســرار  فــی  الیقیــن  انــوار  مشــارق  رجب بن محمــد،  برســی،  حافــظ   .8
بیــروت :  المؤمنیــن؟ع؟،  به تحقیــق و تصحیــح علــی عاشــور، چ1،   امیــر 

مؤسسة االعلمی للمطبوعات، 1422ق .

ــائل  الشــیعة الــی تحصیــل  9. حــّر عاملــی، محمدبن حســن، تفصیــل وسـ
مســـــــائل الشـــريعــــة، چ1، ج4و6و9و10، قـــــم : مؤسســـــة آل  البیـــت؟مهع؟ 

ــراث، 1409ق. اِلحیــاء الّتُ
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تهــران:  نمــاز(، چ22،  )آداب  الصلــٰوة  آداب  10. خمینــی، ســیدروح اهلل، 
مؤسســۀ تنظیــم و نشــر آثــار امام خمینــی؟ق؟، 1394ش، به نقــل از: پرتــال 

امام خمینــی؟ق؟. 

تهــران:  نفــس،  بــا  مبــارزه  يــا  اکبــر  11. خمینــی، ســیدروح اهلل، جهــاد 
1394ش. چ31،  امام خمینــی)ره(،  آثــار  نشــر  و  تنظیــم  مؤسســۀ 

حديــث(،  )اربعیــن  حديــث  چهــل  ح  شــر ســیدروح اهلل،  خمینــی،   .12
تهــران: مؤسســۀ تنظیــم و نشــر آثــار امام خمینــی)ره(، چ20، 1378ش.

ح حديــث جنــود عقــل و جهــل، چ16،  13. خمینــی، ســیدروح اهلل، شــر
تهــران: مؤسســۀ تنظیــم و نشــر آثــار امام خمینــی)ره(، 1395ش.

الســائرين  منــازل  عبداهلل بن محمــد،  انصــاری،  خواجه عبــداهلل   .14
محســن  به تحقیــق  کاشــانی(،  عبدالــرزاق  الســائرين  منــازل  ح  )شــر
1427ق. شــريعت،  قــم:  چ3،  القاســانی،  عبدالــرزاق  ح  به شــر بیدارفــر، 

15. ديلمــی، حســن بن محمد، اعــالم الديــن فــی صفــات المؤمنیــن، چ1، 
ــراث، 1408ق. قــم: مؤسســة آل البیــت؟مهع؟ الحیــاء الّتُ

16. ديلمــی، حســن بن محمد، ُغــَرر االخبــار و ُدَرر الثــار فــی مناقلــب ابــی 
االئمــة االطهــار، به تحقیــق و تصحیــح اســماعیل ضیغــم، چ1، قــم: دلیــل ما، 

1427ق.

17. رجائــی، غالمعلــی، برداشــت هايی از ســیرۀ امام خمینــی)س(، ج1، 
چ8، تهــران: مؤسســۀ چــاپ و نشــر عــروج وابســته بــه مؤسســۀ تنظیــم و 

نشــر آثــار امام خمینــی؟ق؟، 1392ش.

مجموعــۀ  درايتــی،  محمدحســین  و  مهــدی  آشــتیانی،  ســلیمانی   .18
رسائل در شرح احاديثی از کافی، ج2، چ1، قم: دار الحديث، 1387ش.
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19. شــعیری، محمدبن محمد بن حیــدر، جامــع االخبــار، نجــف: مطبعــة 
حیدريــة، چ1، بــی تــا.

20. شــهید ثانــی، زين الدين بن علی بن احمــد عاملــی جبعــی، منیــة المريــد 
فــی ادب المفیــد و المســتفید، به تحقیــق و تصحیــح رضا مختــاری، چ1، قم: 

مکتــب ااِلعــالم االســالمی، 1409ق.

21. صــدوق )شــیخ صــدوق(، محمدبن علی بن بابويــه قمــی، امالــی الصــدوق، 
چ6، تهران : کتابچــی ، 1376ش. 

22. صــدوق )شــیخ صــدوق(، محمدبن علی بن بابويه قمی، صفات الشــیعة، 
چ1، تهران : اعلمــی ، 1362ش. 

کتــاُب  قمــی،  محمدبن علی بن بابويــه  صــدوق(،  )شــیخ  صــدوق   .23
و تصحیــح علی اکبــر غفــاری، ج1،  به تحقیــق  الفقیــه،  مــن ال يحضــره 
چ2، قــم : دفتــر انتشــارات اســالمی وابســته بــه جامعــۀ مدرســین حــوزۀ 

علمیــۀ قــم  ، 1413ق. 

24. طبرســی، حســن بن فضل، مــکارم االخــالق، چ4، قــم: الشــريف الرضی، 
1412ق.

و تصحیــح  به تحقیــق  االحــکام،  تهذيــب  25. طوســی، محمدبن حســن، 
سیدحسن موسوی خرسان، ج2و5، چ4، تهران: دارالکتب االسالمیة، 1407ق.

بیــروت:  چ1،  االمیــن،  البلــد  ابراهیم بن علــی،  کفعمــی،  عاملــی   .26
1418ق . للمطبوعــات،  ااَلعلمــی  مؤسســة 

قــم:  چ1،  االنبیــاء،  تنزيــه  موســوی،  علی بن حســین  علم الهــدی،   .27 
دار الشريف الرضی، 1377ش.

28. علی بن ابی طالــب؟ع؟، نهــج البالغــه، به کوشــش محمدبن حســین 
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شــريف الرضــی، به تحقیــق و تصحیــح صبحــی صالــح، چ1، قــم: هجــرت، 
1414ق.

29. فیــض کاشــانی، محمدمحســن، علــم الیقیــن فــی اصــول الديــن، 
به تحقیــق محســن بیدارفــر، ج2، چ1، قــم: بیــدار، 1418ق.

30. قاضــی نــوراهلل شوشــتری، ســیدنوراهلل حســینی مرعشــی تســتری، 
احقــاق الحــق و ازهــاق الباطــل، ج2، چ1، قــم: کتابخانــۀ عمومی آيت اهلل 

ــور. ــۀ ديجیتــال ن مرعشــی نجفــی؟هر؟، 1409ق، به نقــل از: کتابخان

شــیخی،  حمیدرضــا  ترجمــۀ  الجنــان،  مفاتیــح  عبــاس،  قمــی،   .31
قــدس  آســتان  اســالمی  پژوهش هــای  بنیــاد  تصحیــح  و  به تحقیــق 
رضــوی، چ11، مشــهد: به نشــر )انتشــارات آســتان قــدس رضــوی(، 1395.

32. کلینــی رازی، محمدبن يعقــوب، االصــول مــن الکافــی، به تحقیــق 
چ4،  ج1و2و3و4،  آخونــدى،  محمــد  و  غفــارى  علی اکبــر  تصحیــح  و 

تهــران : دار الکتــب االســالمیة، 1407ق .

بیــروت:  االنــوار، ج48و70و84، چ2،   33. مجلســی، محمدباقــر، بحــار 
راث العربی، 1403ق. حیاء الّتُ ِ دار اݫ

34. منســوب بــه جعفربن محمــد؟ع؟، مصبــاح الشــريعة، ج1، بیــروت: 
مؤسســة االعلمــی للمطبوعــات، 1400ق.

امــام،  صحیفــۀ  امام خمینــی؟ق؟،  آثــار  نشــر  و  تنظیــم  مؤسســۀ   .35
.3 نســخۀ  امــام،  صحیفــۀ  نرم افــزار  به نقــل از:  ج15و20، 

الوســائل و  نــوری(، حســین، مســتدرک  نــوری طبرســی )محــدث   .36
البیــت؟مهع؟  مســتنبط المســائل، ج2و3و12و15، چ1، قــم: مؤسســة آل  

1408ق. ــراث،  الّتُ الحیــاء 
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مسابقۀ فرهنگى

مهمانِى خدا 

توضیحات شرکت در مسابقه
بــاالی دوازده  افــراد  ح شــده اســت و  * پرســش ها از متــن موجــود طــر

كننــد. شــركت  مســابقه  در  می تواننــد  ســال 

كنید: * به روش های زير می توانید در مسابقات فرهنگی شركت 

كافــی اســت به ترتیــب  كار،  1. ارســال پاســخ بــه ســامانۀ پیامکــى: بــرای ايــن 

گزينه هــای صحیــح پرســش  ها را به صــورت يــک  نــام مســابقه و شــمارۀ 

ــام و نــام خانوادگــی خــود  ــا ن عــدد پنج رقمــی از چــپ بــه راســت، همــراه ب

كنیــد. بــه ســامانۀ پیامكــی 3000802222 ارســال 

مثال: مهمانِی خدا 21324 احسان رضوانی پور

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی:

https://tv.razavi.ir/plus/@mosabeghat

3. پاســخ بــه پرســش ها در پاســخ نامه: پاســخ نامۀ تكمیل شــده را می توانیــد 

بــه صندوق هــای مخصــوص مســتقر در پايگاه هــای اطالع رســانی فرهنگــی 

كنیــد. بیندازيــد يــا بــه صنــدوق پســتی 351 – 91735 ارســال 

كتــاب مهمانــِى خــدا بــا حضــور  4. فيلم بــرداری از خودتــان درحــال معرفــى 

فیلم هــای  اقــوام و آشــنايان:  در مســاجد، مــدارس، نماِزجمعــه و جمــع 

نشــانی  ايــن  بــه   ،mp4 فرمــت  و  ثانیــه   100 كثــر  حدا زمــان  بــا  را  خــود 

https://tv.razavi.ir/plus/@mosabeghat بفرســتید: 
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گــر در طــول مــاه مبــارک رمضــان،  كتــاب: ا 5. ارســال جــدول مراقبــۀ انتهــای 

و  كــرده  عمــل  كتــاب  ايــن  در  ارائه شــده  توصیه هــای  از  تعــدادی  بــه 

كرديــد، می توانیــد جــدول پرشــده را بــه  جــدول مراقبــه را مطابــق بــا آن ُپــر 

صندوق هــای مخصــوص مســتقر در پايگاه هــای اطالع رســانی فرهنگــی 

كنیــد. بیندازيــد يــا بــه صنــدوق پســتی 351 – 91735 ارســال 

كامــل و صحیــح و به صــورت روزانــه انجــام  * قرعه كشــی از بیــن پاســخ های 

گفته شــده به اطــالع  می شــود و نتیجــۀ آن نیــز ازطريــق ســامانۀ پیامكــی 

ــد. ــدگان می رس برن

كنید. گانه ارسال  تذكر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامكی جدا

تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ – ۰۵۱
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پرسش ها

گزينه از آداب قرائت قرآن نیست؟ كدام  پرسش اول. 
1. تعظیــم                   2. تحقیــق                     3. تعلیــم                    4. تفكــر

به حســاب  قــرآن  معــارف  فهــم  موانــع  از  گزينــه  كــدام  دوم.  پرســش 
؟ يــد می آ

گناهان                   2. معاصی و  1. حب دنیا   
گزينه ها 4. همۀ  3. خودبینی   

كمــاالت و شــكوفايی  پرســش ســوم. مانــع اصلــی ســیر انســان به ســوی 
اســتعدادهای او چیســت؟

2. عبادات ناقص گناهان     .1
4. سبک شمردن نماز 3. نپرداختن به مستحبات  

كاری،  پرســش چهــارم. بــر اســاس روايــت نبــوی، انســان بــا انجــام چــه 
كــرم؟لص؟ محشــور شــود؟ ــا پیامبــر ا ــد ب می توان

2. صلۀ رحم 1. صدقه دادن   
4. رعايت حقوق همسايگان 3. سجده های طوالنی  

نمازهــای  كمبودهــای  و  نقص هــا  می تــوان  چگونــه  پنجــم.  پرســش 
كــرد؟ جبــران  را  واجــب 

1. با خواندن ادعیۀ پس از نمازها
2. با به جاآوردن نمازهای نافلۀ مستحب

كريم 3. با قرائت قر آن 
4.  با صدقه دادن



پاسخ نامٔه مسابقٔه فرهنگی مهمانِی خـدا 

فرم نظرسنجی کتاب مهمانِی خـدا 




