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ــٍدَوآلـِـهِ، َعَلــىُمَحمَّ َصــلِّ »اللَُّهــمَّ
ــاِن«. ــَلاْلِیَم ِــيأَْكَم ــْغبِإِیَمان َوبَلِّ

ــت و  ــاق اس ــکارم اخ ــخن از م س
برگزیده تریــن اعمالــی کــه انســان 
مــکارم  پرنــور  دعــای  پرتــو  در 
)علیه الســام(  ســجاد  امــام  االخــاق 
ــد. ــدا کن ــت پی ــه آن دس ــد ب می توان

بــه همــه ی بــرادران و خواهــران 
عزیــز فــرا رســیدن مــاه مکــّرم رجب 
ــی  ــم؛ ماه ــرض می کن ــک ع را تبری
سرشــار از رحمــت و مغفــرت الهــی 
کــه تجلــی گاه انــوار لطــف پــروردگار 
متعــال اســت. ان شــاءاهلل ســرآغاز 
خوبــی بــرای اعتــای شــخصیتی 
ــتان  ــان و دوس ــی مؤمن ــد ایمان و رش
باشــد. )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 

 

سه ماه متفاوت

ــر  ــت س ــه پش ــی ک ــه ماه ــن س ای
هــم قــرار گرفتــه، یعنــی مــاه مکــّرم 
ــاه  ــعبان و م ــم ش ــاه معّظ ــب، م رج
مبــارک رمضــان، آغــاز فصــل بندگــی 
و نیایــش و تحصیــل مقامــات معنوی 
و فتوحــات ملکوتــی اســت. در دعای 
اســتهال هــم ســخن از هــر ســه مــاه 
در میــان هســت. کســی کــه وارد 
ــداد  ــاه مکــّرم رجــب می شــود، امت م
ــاه  ــود را در م ــوی خ ــیر معن ــن س ای
معّظــم شــعبان و اوج و قلــه اش را در 
ــد. ــا می کن ــان تمن ــارک رمض ــاه مب م

چگونگی شکر سه ماه رجب و  
شعبان و رمضان

این ســه مــاه پیوســتگی فوق العــاده ای 
بــه همدیگــر دارنــد کــه بایــد جامعــه 
ــد. اینکــه خــدای  ــدر بدانن ــان ق مؤمن
متعــال بــه مــا توفیــق داده و مــا 
بــه ایــن منــزل از عمرمــان رســیدیم، 
جــای شــکر فــراوان دارد. شــکر 
و قدرشناســی اش ایــن اســت کــه 
انســان از ظرفیــت ایــن مــاه بهره منــد 
ــت  ــدی از ظرفی ــرای بهره من ــود. ب ش
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فوق العــاده  ایــن ماه هــای خدایــی، 
خوشــبختانه نقشــه راه، دســتورالعمل، 
ــی  ــری و عمل ــری و ذک ــه فک برنام
ــط  ــه فق ــت ک ــور نیس ــم. این ط داری
ــا اطاع رســانی شــده باشــد  ــه م ب
ــای  ــر از گنجینه ه ــا پ ــن ماه ه ــه ای ک
الهــی اســت؛ بلکــه بــه مــا نقشــه ایــن 
ــم  ــا بتوانی ــد ت ــم داده ان ــا را ه گنج ه
ــویم. ــد ش ــم و بهره من ــتخراج کنی اس

فرصت های الهی برای تقویت  
بُعد معنوی

انســان در مســیر عمــر خــود بــا 
ــت:  ــرو اس ــم روب ــه مه ــار نکت چه
آن؛  عظمــت  و  مقصــد  بزرگــی 
دو: فرصــت کــم؛ ســه: خطرنــاک 
ــراوان؛  ــع ف ــود موان ــودن راه و وج ب
ضعف هــا  و  گرفتاری هــا  چهــار: 
ــا  ــه آن مبت ــه ب ــواری هایی ک و دش
ــه می خواهــد  ــرای کســی ک اســت. ب
ــرود،  ــی ب ــا مقاصــد عال ــن راه را ت ای
در  ویــژه  فرصت هــای  وجــود 
مســیر جهــت تقویــت بنیــه ، کاهــش 
غنــی  و  نقص هــا،  و  ضعف هــا 
ســاختن توشــه، خیلــی مغتنــم اســت.

بــرای  تعالــی  تبــارک و  خداونــد 
چنیــن  کمــال،  کــوی  ســالکان 
ــان  ــیر عمرش ــی را در مس فرصت های
قــرار داده کــه بایــد قــدر بداننــد. مثًا 
ــحر  ــبانه روز، س ــاز در ش ــات  نم اوق
و روز جمعــه در هفتــه، روزهــای 
خــاص در مــاه مثــل شــب و روز 
ــاص  ــای خ ــاه، ماه ه ــر م ــه ی ه نیم
ــاب  ــن ب ــا در ای ــخن م ــًا س ــه فع ک
اســت کــه همیــن مــاه مکــّرم رجــب 
خدایــی  ماه هــای  ایــن  ســرآغاز 
ماه هــا فرصت هایــی  ایــن  اســت. 
اســت کــه خداونــد تبــارک و تعالــی 
ــرای  ــان را ب ــه مؤمن ــش توش از فضل
می ســازد،  غنــی  ابدیــت  ســفر 
دســت آنهــا را از لطــف و مهــر و 
رحمتــش پــر می کنــد، بــار آنهــا 
ــد  ــبک می گردان ــش س ــا مغفرت را ب
می کنــد؛  زیــاد  را  سرعتشــان  و 
لــذا بایــد خیلــی قــدر دانســت.
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فراخوان الهی در ماه رجب

اکنــون رســیدیم بــه ماهــی کــه خــود 
ــْهُر خــدا دربــاره اش فرمــود: »الشَّ
ْحَمــُة َشــْهرِيَوالَْعبْــُدَعبْــِديَوالرَّ
ــَذا ــيَه ِ ِــيف ــْنَدَعان ــيَفَم ِ َرْحَمت
َســألَني َمــن و أََجبْتُــُه ــْهرِ الشَّ
أعَطیتُــُه؛]۱[ مــاه ]رجــب[، مــاه مــن، 
بنــده، بنــده مــن، و رحمــت، رحمــت 
مــن اســت. هــر کــه در ایــن مــاه مــرا 
ــه  ــر ک ــم و ه ــش کن ــد، اجابت بخوان
ــن  ــم«. ای ــش کن حاجــت آوَرد، عطای
مــاه، مــاه مــن اســت؛ بنــده هــم بنــده 
مــن اســت؛ رحمــت هــم کــه رحمت 
مــن اســت. فقــط بنــدگان مــن بایــد 
بخواهنــد؛ دعــا کننــد، ســؤال داشــته 
باشــند، طلــب و تمنــا داشــته باشــند؛ 
همیــن! آن وقت شــماها امثــال بنده را 
ببینیــد کــه چقــدر بی عرضــه هســتیم! 
خداونــد تبــارک و تعالــی، َمَلک داعی 
ــتاده و  ــّرم رجــب فرس ــاه مک را در م
مأموریــت داده کــه هر شــب فراخوان 
ــت کننده ای  ــا درخواس ــه آی ــد ک بدهن
ــا  ــت؟ آی ــی هس ــا طالب ــت؟ آی هس
آمــرزش  توقــع  کــه  گنهــکاری 
ــب  ــر ش ــت؟ ه ــد، هس ــته باش داش
می شــود. داده  فراخــوان  ایــن 

ــی  ــوم ملک ــات مرح ــر درج ــدا ب خ
فقیــه  عــارف  آیــت اهلل  تبریــزی، 
می گفــت  کــه  بیفزایــد  گرانمایــه 
ــک را  ــن مل ــارت ای ــی بش ــر کس اگ
درک کنــد و از ســر شــوق جــان 
ــد  ــرد و نبای ــد تعجــب ک ــد، نبای بده
رب العالمیــن  کــرد.  مامــت  را  او 
چنیــن ســفره فیــض و احســان و 
ــوان  ــرده و فراخ ــم ک ــی را فراه لطف
گرفتــه. دعــوت  همــه  از  و  داده 

لزوم بهره مندی از اعمال ماه  
رجب

کــه خوشــبختانه  کردیــم  عــرض 
ــر  ــم از نظ ــری، ه ــر فک ــم از نظ ه
ــه  ــی نقش ــر عمل ــم از نظ ــری، ه ذک
تــا  اول  از  دارد.  وجــود  اقــدام 
ــا  ــرای م ــّرم رجــب ب ــاه مک ــان م پای
ــام  ــای ع ــه معن ــا ب ــتورالعمل ی دس
ــده  ــا ش ــه مهی ــی نقش ــه اش یعن کلم
ــه  ــت مراجع ــی اس ــط کاف ــت. فق اس
بفرماییــد تــا ببینیــد چــه خبــر اســت. 
ــز  ــتغفار و نی ــرای اس ــه ب ــًا آنچ مث
اذکاری کــه در ایــن مــاه پیشــنهاد 
خــاص  ترتیبــات  بــا  شــده،  داده 
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ــی شــود. ــی قدردان ــد خیل خــود، بای

همــه ی روزهــای مــاه مکــّرم رجــب 
ــن  ــاز ای ــای نم ــًا وعده ه ـ مخصوص
مــاه ـ بــا عنایــت الهــی و بــه وســیله 
شــده  غنی ســازی  اذکاری  و  دعــا 
ــت.  ــما اس ــن و ش ــترس م و در دس
ــال  ــل و بی ح ــا تنب ــه ماه ــم ک بگذری
ــور  ــا ک ــوی م ــتهای معن ــتیم، اش هس
توفیقــات  مــا کــم شــده! شــده، 

سیری در چند دعای ماه رجب 

ــوُه ــْنأَْرُج ــاَم ــر »یَ ــای مختص دع
ــری  ــر خی ــه ه ــر؛ ای آن ک َخیْ ِــُکلِّ ل
را از او امیــد دارم« را ببینیــد، چــه 
هیجــان معنــوی و عرفانــی در انســان 
ــی  ــی آورد، چــه اوضاع ــه وجــود م ب
ــن  ــچ مت ــر هی ــد. اگ ــت می کن درس
دیگــری نداشــتیم، همیــن دعــا بــرای 
ــت  ــر اس ــه خب ــود. چ ــی ب ــا کاف م
ــاه؟! ــی و کوت ــای نوران ــن دع در ای

در ایــن دعــا انســان تمــام امیــد 
پــروردگار  ســاحت  بــه  را  خــود 
خیــر  همــه ی  و  می بــرد  متعــال 
ــق  ــرت ح ــرت را از حض ــا و آخ دنی
ــا  ــر دنی ــه ی ش ــد، از هم ــع می کن توق
سایه ســار  در  را  خــود  آخــرت  و 
در  می دهــد.  قــرار  الهــی  لطــف 
ــَج ِ ــُكَحَوائ ِ ــْنیَْمل ــاَم ــای »یَ دع
ــات  ــک حاج ــه مال ــائِلِین؛ ای ک السَّ
خواهندگانــی« ســخن ایــن اســت 
ــا  ــی مهی ــض اله ــفره فی ــن س ــه ای ک
ــْمٌع ــَكَس ــَألَةٍمِنْ َمْس ـِـُکلِّ اســت: »ل
ــد؛ از ســوی  ــَواٌبَعتِی ــٌرَوَج َحاِض
ــی  ــی، گوش ــر خواهش ــرای ه ــو ب ت
اســت«.  آمــاده  پاســخی  و  شــنوا 
ــر  ــت؛ ه ــی اس ــیار عجیب ــر بس تعبی
ســؤالی در محضــر تــو مطــرح شــود، 
ــی  ــت می کن ــنوی و دریاف ــو می ش ت
و پاســخش هــم از قبــل آمــاده اســت.

در دعــای نورانــی »َخــاَبالَْوافـِـُدوَن
ــر  ــر غی ــه ب ــرَِك؛ کســی ک ــىَغیْ َعَل
تــو وارد شــود، محــروم اســت«. 
ســّر بهره مندی هــا در آنجــا افشــا 
ــد  ــما بخواهی ــر ش ــه اگ ــود ک می ش
ــوید،  ــد ش ــات بهره من ــن فیوض از ای
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داشــته  ســؤال  بایــد  یک ســو  از 
ــا ــای »ی ــه در دع ــل آنچ ــید؛ مث باش
مــنیملــك« گفتــه شــد. شــما بایــد 
خواســته داشــته باشــید، در حضــرت 
ــا ســؤال انســان بایــد بــرود،  کریــم ب
درخواســت  و  گدایــی  ادب  بایــد 
ــای  ــال در دع ــد. ح ــب را بدان و طل
ــد  ــا می گوی ــه م ــدون« ب »خابالواف
از  یــأس  بهره منــدی،  ســّر  کــه 
ــی  ــؤال کاف ــط س ــت. فق ــران اس دیگ
نیســت؛ چــون ایــن ســؤال را ممکــن 
اســت هــر جایــی ببــری. بایــد ناامیــد 
از همــه و فقــط امیــدوار به او باشــید. 
ــد  ــد موح ــؤال بای ــام س ــی در مق یعن
ــى ــُدوَنَعَل ِ ــاَبالَْواف ــید. »َخ باش
 ــوَنإاِلَّ ُض ــَرالُْمتََعرِّ ــرَِك،َوَخِس َغیْ
ِــك؛ ب ــوَنإاِلَّ ــاَعالُْملِمُّ ــَك،َوَض لَ
ــود  ــو وارد ش ــر ت ــر غی ــه ب ــی ک کس
محــروم اســت و آنکــه بــه غیــر 
ــر  ــت و ه ــکار اس ــد زیان ــو رو کن ت
ــاج  ــو رود محت ــر ت ــه درگاه غی ــه ب ک
گشــته«. هــر کســی از کســی دیگــری 
شــد،  بیچــاره  خواســت  چیــزی 
ضایــع شــد، ناامیــد شــد، ســرافکنده 
شــد، ذلیــل شــد، دســت خالــی باقــی 
ــری نیســت.  ــر خب ــای دیگ ــد. ج مان

بنابرایــن ناامیــدی از غیــر شــرط 
ــده  ــم آم ــم ه ــرآن کری ــت. در ق اس
ــوِت اُغ ــْربِالطَّ ــْنیَْکُف ــت: »َفَم اس
ِفقــداستَْمَســَك َویُْؤمِــْنبِــاللَّ
ــر  ــس ه ــى...؛]۲[ پ ــْرَوةِالُْوثْق بِالُْع
بــه طاغــوت کفــر ورزد و  کــس 
به یقیــن  آورد،  ایمــان  خــدا  بــه 
ــگ زده  ــتوار چن ــتاویزی اس ــه دس ب
اســت«. یعنــی کفــر بــه طاغــوت 
ایمــان  ســاحت  در  ورود  مقدمــه 
ــه ورود  ــر، مقدم ــأس از غی ــت. ی اس
ــی  ــت اله ــف و رحم ــاط لط در بس
اســت. این هــم در دعــای نورانــی 
شــده  مطــرح  »خابالوافــدون« 
اســت. البتــه در »خابالوافــدون«
هــم  شــوق انگیزی  تعبیرهــای 
هســت، خیلــی فوق العــاده اســت کــه 
شــبیه بــه »یــامــنارجــوه« اســت. 
در »یــامــنارجــوه« می گویــی تــو 
بــه کســی کــه تــو را نمی شناســد هــم 
ــه کســی کــه ســؤال  عنایــت داری، ب
هــم نــدارد توجــه داری. اینجــا یــک 
ــد:  ــد و می گوی ــط می ده ــرده بس خ
»َعاَدتـُـَكاْلِْحَســاُنإِلـَـىالُْمِســیئِین
ــى ــاُءَعَل ــبیلكاْلِبَْق ــنَّتَُك[س َو]ُس
الُْمْعتَِدیــن؛عادتــت احســان بــه 
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ــدارا  ــه ات م ــت و طریق ــدکاران اس ب
نیســت  این طــور  سرکشــان«.  بــا 
کــه اگــر کســی گرفتــار گنــاه و 
ــده  معصیتــی شــد، بــی ادب شــد، ران
ــو بیــرون  شــود و از محیــط لطــف ت
انداختــه شــود، روش تــو این نیســت. 
ــیء  ــه مس ــت ک ــن اس ــو ای روش ت
ــه  ــت رد ب ــد، دس ــو آم ــه درگاه ت ب
ایــن روش و  نمی زنــی؛  ســینه اش 
عــادت تــو اســت. بعــد هــم کــه بــه 
ــه از درگاه  ــد ک ــوزش داده ش ــا آم م
ــم و  ــت بخواهی ــال هدای ــدای متع خ
ــَدی ــيُه ِ َفاْهِدن ــمَّ ــم: »الّلُه بگویی
اْجتِهــاَد اْرُزْقنِــي َو الُْمْهتَِدیــَن،
ــه راه  ــرا ب ــدا م ــن؛ای خ الُْمْجتَهِدی
هدایــت رهبــری فرمــا و مرا کوشــش 
گــردان«. نصیــب  جهدکننــدگان 

ـيأَْســَألَُك إِنِـّ در دعــای »اللَُّهــمَّ
ــه ای  ــك« به گون ــاكِرِیَنلَ ــَرالشَّ َصبْ
جامعیتــی  در  شــگفت انگیز 
ــان  ــت های انس ــاده، درخواس فوق الع
دســته بندی  و  مهندســی  مؤمــن، 
ــد  ــا بتوان ــرد ت ــام می گی ــده، و نظ ش
کنــد،  منظــم  را  خواســته هایش 
ــی  ــت کامل ــه درخواس ــته و رفت شس

ربوبــی  و  قــدس  ســاحت  بــه  را 
ــد:  ــدا می فرمای ــان ابت ــاورد. از هم بی
ــك، ــاكِرِیَنلَ ــَرالشَّ ــَألَُكَصبْ »أَْس
ــَن ــَكَویَقِی ــَنمِنْ ــَلالَْخائِفِی َوَعَم
ــکیبایی  ــا ش ــك؛ خدای ــَنلَ الَْعابِِدی
سپاســگزارانت و کــردار ترســیدگانت 
و بــاور عبادت کنندگانــت را از تــو 
ــت  ــه درخواس ــن س ــم«. ای می خواه
اساســی را مــن از تــو دارم. صبــر 
کــه  شــاکران  صبــر  می خواهــم؛ 
آمیختــه بــا رضایــت اســت کــه 
ــال  ــن ح ــال م ــر ح ــف صب در مواق
همــان  باشــد.  شــکر  و  رضایــت 
ــو  ــل از ت ــت. عم ــل  اس ــر جمی صب
ــن را.  ــل خائفی ــا عم ــم، ام می خواه
ــه  ــت ک ــی اس ــه عمل ــل خائفان عم
ــب  ــا و ُعج ــل ری ــیب هایی مث از آس
و خودشــگفتی دور می مانــد. البتــه 
اگــر انســان بــه مقــام خــوف واقعــی 
رســید، در مقــام عمل خســتگی ناپذیر 
می شــود؛ هــم عمــل او کیفیــت پیــدا 
ــود و  ــت می ش ــم محافظ ــد، ه می کن
ــر  ــان اگ ــد. انس ــدا می کن ــت پی صیان
عملــش خائفانــه نباشــد، ایــن عمــل، 
ــد؛  ــاقط می کن ــان را س ــودش انس خ
ــود.  ــب می ش ــه ُعج ــا ب ــون مبت چ
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عملــی انجــام می دهــد، وقتــی عملش 
ــد،  ــه نظــرش آم ــد و عملــش ب را دی
ــه  ــود. در ادام ــاک می ش ــاقط و ه س
فرمــود مــن از تــو یقیــن می خواهــم؛ 
ــه  ــانی ک ــی کس ــن؛ یعن ــن عابدی یقی
ــه  ــه قل ــی ب ــافت بندگ ــی مس ــا ط ب
ــن از  ــم م ــن را ه ــیدند. ای ــن رس یقی
می کنــم. تمنــا  و  می خواهــم  تــو 

در همــه ی ایــن دعاهــا فرازهــای 
مؤمــن  هســت.  هــم  عاشــقانه ای 
ــت،  ــرار گرف ــف ق ــی در آن موق وقت
ــذارد  ــان او می گ ــه زب ــل ب ــّی کام ول
ــن  ــی ای ــو. وقت ــه بگ ــاال چ ــه ح ک
کــردی،  مطــرح  را  درخواســت ها 
 ــيُّ ِ ــَتالَْعل ْ أَن ــمَّ ــو: »اللَُّه ــوری بگ ف
الَْعِظیــُمَوأَنَــاَعبْــُدَكالْبَائِــُس
الَْحِمیــُدَو الَْفقِیــرأَنْــَتالَْغنِــيُّ
لِیــل؛خدایــا تــو  أَنَــاالَْعبْــُدالذَّ
برتــر و بزرگــی و مــن بنــده بینــوا و 
ــتوده ای  ــاز و س ــو بی نی ــتم، ت تهیدس
و مــن بنــده خــوارم«. بعــد هــم 
 ــلِّ َص ــمَّ ــاور: »اللَُّه ــوری شــفیع بی ف
ــر  ــا ب ــه؛ خدای ِ ــٍدَوآل ــىُمَحمَّ َعَل
محمــد و خاندانــش درود فرســت« و 
ــان  ــور بی ــت هایت را این ط درخواس

کــن: »َواْمنُــْنبِغِنـَـاَكَعَلــىَفْقــرِي
تـِـَك َوبِِحْلِمــَكَعَلــىَجْهلـِـيَوبُِقوَّ
یـَـاَعِزیــُز؛  َعَلــىَضْعفـِـيیـَـاَقــِويُّ
و عطــای ایــن خواســته ها را بــر مــن 
ــر  ــری ات ب ــه توانگ ــذار ب ــت گ من
ــر  ــاری ات ب ــه بردب ــتی ام و ب تهیدس
نادانــی ام و بــه توانــت بــر ناتوانــی ام، 
ــم  ــد ه ــز«. بع ــوان و ای عزی ای پرت
مجــدداً بــرو ســراغ آن توســلت بــا آن 
ــَن اِضی ــاءِالرَّ ــای »الْْوِصیَ ــان زیب بی
ــي ِ ن ــاأََهمَّ ــيَم ِ ــنَواْكفِن الَْمْرِضیِّی
ــر آن  ــَرةِ؛ ب ــاَواْلِخ نْیَ ــرِالدُّ مِــْنأَْم
جانشــینان پســندیده درود فرســت 
و مــرا از کارهــای دنیــا و آخــرت 
نســبت بــه چیــزی کــه بی تابــم کــرده 
ــان«.  ــن مهربان ــازدار، ای مهربان تری ب
ایــن متــن چقــدر فوق العــاده اســت. 
ــم نقشــه راه را  ــی عــرض می کنی وقت
بــه مــا دادنــد، منظورمــان ایــن اســت.

ــت های  ــا درخواس ــن دع ــس در ای پ
تنظیــم  و  مهندســی  مؤمنــان 
می شــود، و در عیــن آن لطافتــش، 
می شــود. همــراه  جامعیتــی  بــا 



9

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

راه نجات از ورطه های هالکت

ایــن دعاهــای مختصــر و کوتــاه، ولی 
کــه می بینیــد همــه دســت بــه دســت 
هــم می دهنــد بــرای اینکــه ایــن 
ــد.  ــات ده ــک نج ــالک را از مهال س
ــا  ــط گرداب ه ــه و وس ــا در مهلک م
ــا  ــن گرداب ه ــور از ای ــتیم، چط هس
ــور  ــد؟ چط ــدا کن ــات پی ــان  نج انس
بیــرون  مهلکه هــا  ایــن  از  بتوانــد 
بیایــد و چطــور بتوانــد خــودش را از 
»ُظُلمــاٌتبَْعُضهــاَفــْوَقبَْعــٍض؛]۳[ 
ــر  ــه بعضــی ب ــی اســت ک تاریکي های
روی بعضــی قــرار گرفتــه اســت« 
ــات  ــه از ظلم ــد؟ چگون ــرون بکش بی
امــاره،  نفــس  ظلمــات  طبیعــت، 
ظلمت کــده وســاوس شــیطانی، خــود 
ــیر  ــازه س ــد ت ــرون بکشــد و بع را بی
منــازل کمــال و رشــد را آغــاز کنــد و 
در آفــاق نــور پــروازی داشــته باشــد؟

ــا  ــا و مراقبت ه ــن دعاه ــش همی راه
رجــب  مکــّرم  مــاه  در  اســت. 
دعاهــای  و  مفصل تــر  نقشــه های 
مفصل تــر هــم در اختیــار شــما قــرار 
ــدری  ــی عالی ق ــای نوران ــه. دع گرفت
کــه از ناحیــه از مقدســه رســیده: 

ـيأَْســَألَُكبَِمَعانِــي إِنِـّ »اللَُّهــمَّ
ُواَلُة بِــهِ یَْدُعــوَك َمــا َجِمیــِع
َك ــرِّ ــىِس ــوَنَعَل ــرَِكالَْمْأُمونُ أَْم
ــوَن ــرَِكالَْواِصُف ــُروَنبَِأْم الُْمْستَبِْش
لَِعَظَمتِــك؛   الُْمْعلِنُــوَن لُِقْدَرتِــَك
ــم،  ــت می کن ــو درخواس ــا از ت خدای
بــه حــق معانــی تمــام دعاهایــی 
بــه  را  تــو  امــرت  متولیــان  کــه 
امیــن  کــه  آنــان  می خواننــد،  آن 
امــر تــو  بــه  راز تــو هســتند، و 
ــت و  ــدگان نیروی ــادند، و بیان کنن ش
آشــکارکنندگان بزرگی ات می باشــند« 
ــًا از بنــده  عجــب دعایــی اســت. قب
شــنیده اید کــه ایــن دعــا، جمــع بیــن 
مناجــات عرفــه و جامعــه کبیره اســت 
ــه صــورت فشــرده و خاصــه  ــه ب ک
ــت. ــن اس ــان مؤم ــترس انس در دس

فرصت رجب را غنیمت  
بشماریم

فرصــت رجــب را بــرای دعــا و روزه 
غنیمــت بشــماریم. خــوش بــه حــال 
کســانی کــه موفــق شــوند و خــدای 
متعــال توفیقــش را به آنها داده باشــد. 
ــاه  ــق روزه م ــد توفی ــراد ســالم نبای اف
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ــا  ــه ب ــد ک ــت بدهن ــب را از دس رج
چیــز دیگــری نمی شــود به آســانی 
ــت دارد  ــدر اهمی ــرد. این ق ــران ک جب
ــاری  ــل بیم ــه دلی ــی ب ــر کس ــه اگ ک
یــا هــر دلیلــی جــا مانــد، ذکــر 
ــد  ــه بگوی ــد مرتب ــی را ص مخصوص
تــا جبــران شــود. انســان نبایــد روزه 
ــر  ــد. ه ــت بده ــاه را از دس ــن م ای
قــدر کــه بتوانــد، کــم نگــذارد و 
ــی  ــا و آنهای ــد. جوان ه ــد باش بهره من
کــه بنیه شــان خــوب اســت، روزه 
بگیرنــد. روزهــا هــم کــه هنــوز بلنــد 
نشــده، هــوا هــم کــه مناســب اســت.

برای سه ماه، یک برنامه  
مشترک داشته باشید

ــاه  ــه م ــر س ــترک ه ــه مش ــزی ک چی
ــم شــعبان  ــاه معّظ مکــّرم رجــب و م
ــن  ــارک رمضــان اســت، ای ــاه مب و م
ــه  و  ــه توب ــان برنام ــه انس ــت ک اس
اســتغفاری بــرای خــودش فراهــم 
غنیمــت  را  وقــت  انســان  کنــد. 
بشــمارد بــرای اســتغفار و طلــب 
مغفــرت از ســاحت قــدس و ربوبــی؛ 
مخصوصــًا ســحرها کــه ملــک داعــی 

بیایــد  هســت  کســی  می گویــد 
ــی  ــا عذرخواه ــد، م ــی کن عذرخواه
ــد  ــو بای ــب ت ــم؟ خ ــول کنی او را قب
ــتم.  ــن هس ــی م ــوی بگوی ــد ش بلن
گریــه ای، نالــه ای، ضجــه ای، یــاد 
و  بی ادبی هــا  و  خرابکاری هــا 
را  اینهــا  بیفتیــم.  کم حیایی هایمــان 
ــم و در  ــود بیاوری ــم خ ــوی چش جل
ســاحت کریــم، اســتغفار و طلــب 
ــزو  ــن ج ــیم. ای ــته باش ــی داش مغفرت
اعمــال مشــترک هــر ســه مــاه اســت؛ 
چنان کــه روزه، دعــا و مناجــات از 
اعمــال مشــترک هــر ســه مــاه اســت.

اهمیت تالوت قرآن در ماه رجب 

نظــر  از  رجــب  مکــّرم  مــاه 
ــاح دارد؛  ــی انفت ــای ملکوت ظرفیت ه
یعنــی وســعت عجیبــی دارد و خیلــی 
را  فرصــت  ایــن  اســت.  گشــوده 
ــمارد،  ــت می ش ــن غنیم ــان مؤم انس
ــس خــودش  ــرای اینکــه ان ــًا ب حقیقت
را بــا قــرآن کریــم تقویــت کنــد. چــه 
ــاز  ــر از تــاوت قــرآن؟ ب چیــزی بهت
اعمــال مشــترک هــر ســه مــاه اســت 
کــه قلــه آن مــاه رمضــان اســت. 
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بدایــت آن، مــاه مکــّرم رجــب اســت. 
یکــی از بهتریــن کارهــا تــاوت 
قــرآن اســت. شــما اگــر در قبــل 
ــاه  ــًا در م ــب، مث ــاه رج ــًا م از مث
ــرآن  ــه ق ــک صفح ــادی روزی ی جم
صفحــه  دو  حــاال  می خواندیــد، 
بخوانیــد. اگــر در قبــل از مــاه مکــّرم 
ــه  ــج صفح ــه پن ــًا روزان ــب مث رج
ــاال ده  ــد، ح ــاوت می کردی ــرآن ت ق
ــود  ــظ خ ــد. ح ــاوت کنی ــه ت صفح
از  کنیــد؛  مضاعــف  قــرآن،  از  را 
تــاوت، از تدبــر، از مراجعــه، اصــًا 
دریافت هــای  مــاه  و  قــرآن  مــاه 
ــی اســت. وقتــی انســان  خــاص قرآن
می بینــد  قــرآن،  ســراغ  مــی رود 
ــوم  ــرده؛ معل ــدا ک ــدی پی ــم جدی فه
ــان  ــت اســت، خــب انس اســت عنای
ــد. ــت را بدان ــن عنای ــدر ای ــد ق بای

 

مضاعف شدن کارهای نیک 
در ماه های رجب و شعبان و 

رمضان

هــر  گفته انــد  شــما  و  مــن  بــه 
ســاحت  در  وقتــی  خوبــی  کار 
می آیــد،  برگزیــده  ماه هــای  ایــن 

کاری  هــر  می شــود.  خوب تــر 
اســت،  خــوب  ســال  همــه  در 
و  اســت  بهتــر  ماه هــا  ایــن  در 
از نظــر پــاداش و تأثیــر ضریــب 
و  شــما  و  مــن  گیــر  می گیــرد. 
ــت:  ــئله اس ــک مس ــا در ی ــال م امث
ــا  ــه کج ــت ک ــان نیس ــًا حالی م اص
ــوی: ــول مول ــه ق ــم. ب ــم می روی داری

خواندهایإنّاالیهراجعون

تابدانىكهكجاهامىرویم

بــه کجــا داریــم می رویــم. بعــد 
الدنیــا چــه خبــر اســت؟ »َكالَّإِذا
ــْنَراقٍ ــَلَم ــيَوقی ِ ــِتالتَّراق بََلَغ
الْتَفَّــِت ـُهالْفِــراُقَو َـّ أَن  َوَظــنَّ
ــن نیســت  ــاق؛]۴[ چنی ــاُقبِالسَّ السَّ
ایمــان  او  می پنــدارد.  انســان  کــه 
ــه  ــه جــان ب ــا موقعــی ک نمــی  آورد ت
گلوگاهــش رســد و گفتــه شــود آیــا 
ــار را از  ــن بیم ــه  ای ــت ک ــی هس کس
مــرگ نجــات دهــد؟ و بــه جدایــی از 
دنیــا یقیــن پیــدا کنــد و ســاق پاهــا از 
ــه هــم بپیچــد«.  ســختی جــان دادن ب
نفــس او دارد بنــد می آیــد، بــه او 
ــی  ــه کس ــاال چ ــب ح ــد: خ می گوین
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شــما را نگــه مــی دارد؟ می توانــی 
ــدی ات را بکشــی؟ شــروع  ــس بع نف
می کنــد پاهایــش را بــه هــم کشــیدن 
و حالــت احتضــار پیــش می آیــد. 
ــَك ــىَربِّ ــد: »إِل ــه او می گوین بعــد ب
آن  در  آری  الَْمســاُق؛]۵[  یَْوَمئِــٍذ
ــوی دادگاه  ــه س ــه ب ــیر هم روز مس
ــو را  ــود«. ت ــد ب ــروردگارت خواه پ
بــه پیشــگاه حضــرت حــق تبــارک و 
تعالــی می برنــد؛ مقصــد آنجــا اســت.

نقش توجه به معاد در  
خودسازی

بــرای  را  انســان  مطلــب  ایــن 
متذکــر  فرصت هــا  از  بهره منــدی 
می کنــد. اگــر بــه شــما بگوینــد 
پیشــگاه  بــه  داریــد  جنابعالــی 
تعالــی  و  تبــارک  حضــرت حــق 
می رویــد، و مــوالی محبــوب، آدم 
نمی گیــرد  تحویــل  را  بداخــاق 
و مــی روی در ضایعــات ـ جهنــم 
ــن  ــت ـ در ای ــات اس ــط ضایع محی
صــورت زودتــر فکــری می کنیــد. 
چــون  کنیــد؛  زیبــا  را  خودتــان 
ــد.  ــول نمی کن ــت ها را قب ــی زش مول

ــط  ــت، فق ــند اس ــی خوشگل پس مول
می کنــد!  قبــول  را  خوشــگل ها 
ــق  ــود مــن خــودم خوشــگل خل فرم
ــرم.  ــل می گی ــگل تحوی ــردم، خوش ک
فرمــود:  ظاهرتــان  دربــاره  امــا 
ــْم؛]۶[  ــَنُصَوَرُك ــْمَفَأْحَس َرُك »َصوَّ
و  کــرد  صورتگــری  را  شــما 
ــود«  ــو نم ــما را نیک ــای ش صورت ه
و دربــاره باطن تــان فرمــود: »فــي
ــن  ــم؛]۷[ در نیکوتری ــِنتَْقوی أَْحَس
ــما  ــه ش ــم ب ــد روز ه ــدال«. چن اعت
وقــت دادم گفتــم بیــن زشــتی و 
ــد.  ــاب کنی ــی را انتخ ــی، زیبای زیبای
ــةٍ ــْننُْطَف ــاَنمِ ــااْلِنْس ــاَخَلْقنَ َّ »إِن
ــمیعًا ــاُهَس ــهَِفَجَعْلن ــاٍجنَبْتَلی أَْمش
ــا ــبیَلإِمَّ ــاُهالسَّ ــاَهَدیْن َّ ــراًإِن بَصی
ــاَكُفــوًرا؛]۸[ مــا انســان  َشــاكًِراَوإِمَّ
ــم و او  ــی آفریدی ــه مختلط را از نطف
را می آزماییــم. بدیــن جهــت او را 
ــا راه را  ــم. م ــرار دادی ــا ق شــنوا و بین
ــاکر  ــواه ش ــم، خ ــان دادی ــه او نش ب
ــا ناســپاس«. ــرا گــردد ی باشــد و پذی

مــن  کــه  را  آن  ببینیــد  گفــت: 
محمــد  آل  و  محمــد  می پســندم، 
ــان در  ــما کارت ــتند، ش ــام( هس )علیهم الس
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ــتفاده  ــا اس ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای دنی
دادم،  شــما  بــه  کــه  اختیــاری  از 
کنیــد. آنهــا  شــبیه  را  خودتــان 

فرصت انسان برای خودسازی،  
بسیار اندک است

ــان  ــت و زم ــم اس ــه ک ــان البت وقت ت
ــید  ــده. س ــما داده نش ــه ش ــادی ب زی
همیــن  در  )علیه الســام(  الســاجدین 
نفــٍس ال »و فرمــود:  صحیفــه 
ــن  ــد ای ــته باش ــد نداش ــس«؛ امی بنف
قــدم را کــه برمــی داری، بتوانــی قــدم 
بعــدی را بــرداری؛ امیــد نداشــته 
ــد.  ــی برس ــه صبح ــب ب ــد امش باش
ایــن نفــس  امیــد نداشــته بــاش 
ــا  ــد ت ــل باش ــدی متص ــس بع ــه نف ب
بخواهــی همه چیــز را بــرای فــردا 
واگــذار کنــی. کــدام فردا؟ آن کســانی 
کــه امشــب یــا رفتنــد زیــر خــاک یــا 
ــا را در  ــردا اینه ــه ف ــدند ک ــاده ش آم
ــروز  ــد، دی ــان بگذارن ــه تنهایی ش خان
امــروز  مثــل  قبــًا  و  پریــروز  و 
مــن و شــما روی زمیــن بودنــد، 
می توانســتند  می کشــیدند،  نفــس 
عمــل کننــد، می توانســتند کتــاب 

کننــد،  ویرایــش  را  وجودشــان 
ــا را  می توانســتند اشــتباهات و خطاه
از محیــط فکــر و ذکــر و اخاقشــان 
بردارنــد؛ ولــی االن دیگــر نمی تواننــد. 
عیــن ایــن اتفــاق بــرای تــو خواهــد 
افتــاد؛ قطعــًا در وقــت کمــی تــا 
قســمتی ناشــناخته کــه ممکــن اســت 
ــروس  ــن وی ــد. ای ــردا باش ــن ف همی
ــده.  ــتاب دهنده ش ــم ش ــوس ه منح
ــوری  ــی این ط ــر اله ــط تقدی در محی
ــر  ــه امشــب آن زی ــی ک اســت. آنهای
ــل  ــل، مث ــک روز قب ــا ی ــتند، ت هس
ــال  ــا ح ــد، ام ــن بودن ــی و م جنابعال
برونــد،  یــک ســجده  نمی تواننــد 
ــاز  ــت نم ــد دو رکع ــر نمی توانن دیگ
دو  نمی تواننــد  دیگــر  بخواننــد، 
کلمــه بــا خــدای متعــال حــرف 
دیگــر  کننــد.  اســتغفار  و  بزننــد 
ــاز  ــق گرهــی ب ــد از کار خل نمی توانن
کننــد و نظــر لطــف الهــی را بــه خــود 
جلــب ســازند. دیگــر نمی تواننــد 
ــد. ــدر و مادرشــان احســان کنن ــه پ ب

و  نورانــی  و  خوشــگل  اگــر 
فرشــته های  کــه  آمــدی  تمیــز 
می گیرنــد.  تحویلــت  طــرف  آن 
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الطیبــن«.  المالئکــة »توفاهــم
تمیــز  چقــدر  به بــه،  می گوینــد: 
می گوینــد:  آمــدی!  خوشــگل  و 
از  سرشــار  اســت،  مرتــب  کارش 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  والیــت 
ــم و  ــر اعظ ــه پیامب ــدر ب ــده، چق آم
ــرده. ــدا ک ــباهت پی ــدا ش ــای خ اولی

مشکل اساسی انسان 

کــه  اســت  ایــن  مــا  مشــکل 
داریــم  کجــا  نیســت  حواس مــان 
ــد  ــه باش ــه متوج ــم. کســی ک می روی
کجــا دارد مــی رود، قدر مــاه رجب را 
می دانــد. نــه اینکــه قــدر مــاه رجــب 
را، قــدر ثانیه ثانیه هــای عمــرش را 
ــل هســتیم کــه  ــا کــه غاف ــد. م می دان
ــرای اینکــه  ــم. ب ــم می روی کجــا داری
قــدر بدانیــم، بایــد ایــن توجــه را در 
خودمــان تقویــت کنیــم. بــرای اینکــه 
ــه روی  ــی ک ــان و فرصت ــدر عمرم ق
زمیــن داریــم، بدانیــم، بایــد زیــاد بــه 
ــر  ــه آن زی ــیم ک ــی باش ــر آن وقت فک
هســتیم. بــه آن خــوب فکــر کنیــم و 
بــاورش کنیــم. امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
ــد  ــوت را بای ــن دع ــه ای ــد ک فرمودن

ــه  ــان برســانید؛ وگرن ــه گــوش دل ت ب
ــی  ــت. وقت ــنوا اس ــنود و ناش نمی ش
می گوینــد فانــی ُمــرد، مــا فقــط 
می گوییــم: خــدا رحمتــش کنــد. 
ــوت را  ــان دع ــود انس ــوم می ش معل
ــرای  ــما ب ــوش دل ش ــنود. گ نمی ش
شــنیدن دعــوت مرگ ســنگین اســت. 
ــارش داد  ــد کن گــوش ســنگین را بای
بایــد  نمی شــنود.  وگرنــه  بزنــی، 
کنــار گــوش او فریــاد بزنــی، بگویــی 
متوجــه شــدی؟ تــازه بعــد هــم 
ممکــن اســت بگویــد متوجــه نشــدم! 
ــود:  ــر )علیه الســام( فرم ــذا حضــرت امی ل
»َوأَْســِمُعواَدْعــَوَةالَْمــْوِتآَذانَُکــم
ــوت  ــم؛]۹[ دع ــىبُِک ــَلأنیُدع قبْ
بــه گوش هــای ]جــاِن[  را  مــرگ 
خــود بنیوشــانید، پیــش از آنکــه فــرا 
خوانــده شــوید«. ایــن خانــه پایانــی، 
هــر روز شــما را صــدا می کنــد، 
چــرا نمی شــنوید؟ اســماع، یعنــی 
ــدا  ــن ص ــان ای ــوش دلت ــه گ ــد ب بای
را فــرو کنیــد تــا متوجــه شــوید.
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فرصت های ویژه نهفته شده در 
ماه رجب

مغتنــم  فرصت هــا  اینکــه  غــرض 
رجــب.  مــاه  مخصوصــًا  اســت، 
ــب  ــاه رج ــود م ــه در خ ــب آنک جال
تعبیــه  خاصــی  فرصت هــای  نیــز 
شــده؛ مثــًا شــروعش بــا والدت 
ــا روز  ــت. ی ــام( اس ــر )علیه الس ــام باق ام
امــام  روز شــهادت  کــه  ســومش 
امشــب  و  اســت  )علیه الســام(  هــادی 
ــت.  ــرت اس ــهادت آن حض ــام ش ش
ــرت  ــاره والدت آن حض ــه درب اگرچ
هــم نقــل قولــی هســت و در دعــای 
مربــوط بــه ناحیــه هــم اشــاره ای 
ــهادت  ــول ش ــراً ق ــی ظاه ــده؛ ول ش
والدت حضــرت،  اســت.  قوی تــر 
نیمــه مــاه ذی الحجــه اســت. روز 
ــام(، روز  ــادی )علیه الس ــام ه ــهادت ام ش
طریــق  از  خــاص  برداشــت های 
ــم والدت  ــدش ه ــت. بع ــل اس توس
ســپس  و  )علیه الســام(  جــواد  امــام 
ــت  ــام( اس ــن )علیه الس والدت امیرالمؤمنی
ــر از  ــه مبعــث. چــی بهت ــا برســد ب ت
ایــن؟! اینهــا فرصت هایــی اســت 
ــت.  ــب هس ــّرم رج ــاه مک ــه در م ک
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــاءاهلل خداون ان ش

توفیــق بهره منــدی کرامــت کنــد.

شرط بهره مندی از دعای  
مکارم االخالق

بهره منــد  می خواهــد  کســی  اگــر 
دعــای  در  کــه  آنچــه  از  شــود 
ــک  ــورت ی ــه ص ــاق ب ــکارم االخ م
ــع  ــه جام ــک نقش ــع و ی ــده جام وع
ــد  ــه، بای ــرار گرفت ــترس او ق در دس
بگیــرد.  جــدی  را  ایــام  مراقبــت 
بنابرایــن تــا اینجــا از موضــوع بحــث 
ــوع  ــًا در موض ــدیم، دقیق ــارج نش خ
بحــث اســت؛ آنجــا کــه امــام )علیه الســام( 
ــَل ــيأَْكَم ِ ــْغبِإِیَمان ــد: »بَلِّ می فرمای
ــَل ِــيأَْفَض ــْلیَقِین ــاِن،َواْجَع اْلِیَم
الْیَقِیــِن،َوانْتـَـهِبِنِیَّتـِـيإِلـَـىأَْحَســِن
ــِن ــىأَْحَس ــيإِلَ ِ ــاِت،َوبَِعَمل النِّیَّ
ــت  ــه نخس ــن جمل ــال«. در ای الْْعَم
ــًا کل دعــا فشرده ســازی شــده،  تقریب
ــراز  ــن ف ــت؛ ای ــرح اس ــه اش ش بقی
بــه منــزل متــن یــا عصــاره اســت، و  
ادامــه دعــا، شــرح و بســط آن اســت.
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بهترین فرصت ها برای 
خودسازی

ــم  ــاه معّظ ــّرم رجــب، م ــای مک ماه ه
رمضــان،  مبــارک  مــاه  و  شــعبان 
راه هــای نزدیــک بــرای دســتیابی بــه 
مکارم االخــاق  بهشــتی  مجموعــه 
فرصــت  ماه هــا،  ایــن  اســت.  
ارتقــای  بــرای  اســت  اســتثنایی 
ایمــان، تقویــت یقیــن و اینکــه نیــت 
انســان متوفــر شــود. مــاه زیباســازی 
اصــًا  اســت.  اعمــال  و  نیت هــا 
وقتــش مــاه رجــب و مــاه شــعبان و 
مــاه مبــارک رمضــان اســت؛ لــذا باید 
ــد  ــما می توان ــیر ش ــت. س ــدر دانس ق
ســرعت بگیــرد و موانــع کاهــش پیدا 
کنــد. انســان مؤمــن بایــد خیلــی قــدر 
ــازی  ــازی؛ زیباس ــرای زیباس ــد ب بدان
افــکار، زیباســازی اخاق، زیباســازی 
اعمــال. خوشگل ســازی  نیت هــا،  

نقش توسل به امام هادی  
)علیه السالم( در خودسازی

ــک  ــدا کم ــای خ ــن اولی ــد از باط بای
را  کمک هــا  عالی تریــن  بگیریــد. 
امــام هــادی )علیه الســام( انجــام می دهــد؛ 

ــادی  ــام ه ــانی های ام ــرا امدادرس زی
اســت.  خــاص  خیلــی  )علیه الســام( 

اصــًا فوق العــاده اســت. بــرای اهــل 
ــام  ــرت ام ــه حض ــل ب ــلوک، توس س
ــن در  ــرار گرفت ــام( و ق ــادی )علیه الس ه
سایه ســار عنایــات ایــن بزرگــوار 
ــده اســت. رفقــا ایــن  خیلــی پیش برن
ــا داشــته  ــد، دســت تمن ــدر بدانن را ق
ــن  ــاص ای ــای خ ــند و از امداده باش
ولــّی کامــل بهره منــد شــوند کــه 
ــا ــد: »َوَجَعْلن ــر دارن ــه ام ــت ب هدای
ــا؛]۱۰[ و  ــًةیَْهــُدوَنبَِأْمرِن مِنُْهــْمأَئِمَّ
ــرار  ــوایانی ق ــان را پیش ــی از آن برخ
ــردم  ــا ]م ــان م ــه فرم ــه ب ــم ک دادی
هدایــت  می کردنــد«.  هدایــت  را[ 
ــد، دســت دل و فکــرت  ــی دارن باطن
زیــارت  صاحــب  می گیرنــد.  را 
صاحــب  اســت،  کبیــره  جامعــه 
اســتاد  اســت،  غدیریــه  زیــارت 
حســنی  عبدالعظیــم  حضــرت  کل 
ایــن  از  )ســام اهلل علیه( اســت. دوســتان 

فرصت هــا اســتفاده را داشــته باشــند.

توفیــق  آرزوی  همه تــان  بــرای 
ــّرم  ــاه مک ــن م ــاء اهلل ای ــم. ان ش می کن
رجــب بــرای شــماها، بــرای همــه ی 
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دوســتان، بــرای همــه ی دوســتان 
سراســر  در  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
عالــم، مخصوصــًا بــرای رفقایــی 
ــد و  ــس دارن ــه ان ــن جلس ــا ای ــه ب ک
ــور  ــه حض ــن جلس ــا در ای ــاال ی ح
ــر  ــن تصاوی ــت ای ــا از پش ــد ی دارن
می کننــد،  دریافــت  را  جلســه 
ــد  ــی باش ــای اله ــحون از امداده مش
خــاص،  طــور  بــه  همه شــان  و 
ــه طــور عــام از عنایــات  بقیــه هــم ب
ــید. ــته باش ــاص داش ــره خ ــی به اله
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