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سه ماه متفاوت

َّ
ـم َصـ ِّ
ـل َع َلــى ُم َح َّمـ ٍ
ـد َو آلِــهِ،
«الل ُهـ َّ
َو ب َ ِّلــغْ بِإِي َمانِــي أَ ْك َمـ َ
ـل ْالِي َمــا ِن».
ســخن از مــکارم اخــاق اســت و
برگزیدهتریــن اعمالــی کــه انســان
در پرتــو دعــای پرنــور مــکارم
(علیهالســام)
االخــاق امــام ســجاد
میتوانــد بــه آن دســت پیــدا کنــد.
بــه همــهی بــرادران و خواهــران
ـرم رجب
عزیــز فــرا رســیدن مــاه مکـ ّ
را تبریــک عــرض میکنــم؛ ماهــی
سرشــار از رحمــت و مغفــرت الهــی
کــه تجلـیگاه انــوار لطــف پــروردگار
متعــال اســت .انشــاءاهلل ســرآغاز
خوبــی بــرای اعتــای شــخصیتی
و رشــد ایمانــی مؤمنــان و دوســتان
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) باشــد.
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ایــن ســه ماهــی کــه پشــت ســر
ـرم
هــم قــرار گرفتــه ،یعنــی مــاه مکـ ّ
رجــب ،مــاه ّ
معظــم شــعبان و مــاه
مبــارک رمضــان ،آغــاز فصــل بندگــی
و نیایــش و تحصیــل مقامــات معنوی
و فتوحــات ملکوتــی اســت .در دعای
اســتهالل هــم ســخن از هــر ســه مــاه
در میــان هســت .کســی کــه وارد
ـرم رجــب میشــود ،امتــداد
مــاه مکـ ّ
ایــن ســیر معنــوی خــود را در مــاه
ّ
معظــم شــعبان و اوج و قلـهاش را در
مــاه مبــارک رمضــان تمنــا میکنــد.

چگونگی شکر سه ماه رجب و
شعبان و رمضان
این ســه مــاه پیوســتگی فوقالعــادهای
بــه همدیگــر دارنــد کــه بایــد جامعــه
مؤمنــان قــدر بداننــد .اینکــه خــدای
متعــال بــه مــا توفیــق داده و مــا
بــه ایــن منــزل از عمرمــان رســیدیم،
جــای شــکر فــراوان دارد .شــکر
و قدرشناســیاش ایــن اســت کــه
انســان از ظرفیــت ایــن مــاه بهرهمنــد
شــود .بــرای بهرهمنــدی از ظرفیــت
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فوقالعــاد ه ایــن ماههــای خدایــی،
خوشــبختانه نقشــه راه ،دســتورالعمل،
برنامــه فکــری و ذکــری و عملــی
داریــم .اینطــور نیســت کــه فقــط
بــه مــا اطالعرســانی شــده باشــد
کــه ایــن ماههــا پــر از گنجینههــای
الهــی اســت؛ بلکــه بــه مــا نقشــه ایــن
گنجهــا را هــم دادهانــد تــا بتوانیــم
اســتخراج کنیــم و بهرهمنــد شــویم.

فرصتهای الهی برای تقویت
بُعد معنوی
انســان در مســیر عمــر خــود بــا
چهــار نکتــه مهــم روبــرو اســت:
بزرگــی مقصــد و عظمــت آن؛
دو :فرصــت کــم؛ ســه :خطرنــاک
بــودن راه و وجــود موانــع فــراوان؛
چهــار :گرفتاریهــا و ضعفهــا
و دشــواریهایی کــه بــه آن مبتــا
اســت .بــرای کســی کــه میخواهــد
ایــن راه را تــا مقاصــد عالــی بــرود،
وجــود فرصتهــای ویــژه در
مســیر جهــت تقویــت بنی ـه ،کاهــش
ضعفهــا و نقصهــا ،و غنــی
ســاختن توشــه ،خیلــی مغتنــم اســت.

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای
ســالکان کــوی کمــال ،چنیــن
فرصتهایــی را در مســیر عمرشــان
قــرار داده کــه بایــد قــدر بداننــد .مث ً
ال
ت نمــاز در شــبانهروز ،ســحر
اوقــا 
و روز جمعــه در هفتــه ،روزهــای
خــاص در مــاه مثــل شــب و روز
نیمــهی هــر مــاه ،ماههــای خــاص
کــه فعــ ً
ا ســخن مــا در ایــن بــاب
ـرم رجــب
اســت کــه همیــن مــاه مکـ ّ
ســرآغاز ایــن ماههــای خدایــی
اســت .ایــن ماههــا فرصتهایــی
اســت کــه خداونــد تبــارک و تعالــی
از فضلــش توشــه مؤمنــان را بــرای
ســفر ابدیــت غنــی میســازد،
دســت آنهــا را از لطــف و مهــر و
رحمتــش پــر میکنــد ،بــار آنهــا
را بــا مغفرتــش ســبک میگردانــد
و سرعتشــان را زیــاد میکنــد؛
لــذا بایــد خیلــی قــدر دانســت.
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فراخوان الهی در ماه رجب

4

اکنــون رســیدیم بــه ماهــی کــه خــود
خــدا دربــارهاش فرمــودَّ :
«الشــ ْه ُر
َشـ ْهرِي َو ال ْ َعبْــدُ َعبْـ ِ
ـدي َو ال َّر ْح َمـ ُة
ـن َد َعانِــي فِــي َهـ َ
ـذا
َر ْح َمتِــي َف َمـ ْ
َّ
الشــ ْهرِ أَ َجبْتُــ ُه و َمــن َســألَني
َ
أعطيتُـ ُه؛[ ]۱مــاه [رجــب] ،مــاه مــن،
بنــده ،بنــده مــن ،و رحمــت ،رحمــت
مــن اســت .هــر كــه در ايــن مــاه مــرا
بخوانــد ،اجابتــش كنــم و هــر كــه
حاجــت آو َرد ،عطايــش كنــم» .ایــن
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 بیعرضــه هســتیم!
خداونــد تبــارک و تعالــیَ ،م َلک داعی
مکــرم رجــب فرســتاده و
را در مــاه
ّ
مأموریــت داده کــه هر شــب فراخوان
بدهنــد کــه آیــا درخواســتکنندهای
هســت؟ آیــا طالبــی هســت؟ آیــا
گنهــکاری کــه توقــع آمــرزش
داشــته باشــد ،هســت؟ هــر شــب
ایــن فراخــوان داده میشــود.
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خــدا بــر درجــات مرحــوم ملکــی
تبریــزی ،آیــتاهلل عــارف فقیــه
گرانمایــه بیفزایــد کــه میگفــت
اگــر کســی بشــارت ایــن ملــک را
درک کنــد و از ســر شــوق جــان
بدهــد ،نبایــد تعجــب کــرد و نبایــد
او را مالمــت کــرد .ربالعالمیــن
چنیــن ســفره فیــض و احســان و
لطفــی را فراهــم کــرده و فراخــوان
داده و از همــه دعــوت گرفتــه.

لزوم بهرهمندی از اعمال ماه
رجب
عــرض کردیــم کــه خوشــبختانه
هــم از نظــر فکــری ،هــم از نظــر
ذکــری ،هــم از نظــر عملــی نقشــه
اقــدام وجــود دارد .از اول تــا
مکــرم رجــب بــرای مــا
پایــان مــاه
ّ
دســتورالعمل یــا بــه معنــای عــام
کلمــهاش یعنــی نقشــه مهیــا شــده
اســت .فقــط کافــی اســت مراجعــه
بفرماییــد تــا ببینیــد چــه خبــر اســت.
مثــ ً
ا آنچــه بــرای اســتغفار و نیــز
اذکاری کــه در ایــن مــاه پیشــنهاد
داده شــده ،بــا ترتیبــات خــاص
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خــود ،بایــد خیلــی قدردانــی شــود.
ـرم رجــب
هم ـهی روزهــای مــاه مکـ ّ
ـ مخصوصــ ًا وعدههــای نمــاز ایــن
مــاه ـ بــا عنایــت الهــی و بــه وســیله
دعــا و اذکاری غنیســازی شــده
و در دســترس مــن و شــما اســت.
بگذریــم کــه ماهــا تنبــل و بیحــال
هســتیم ،اشــتهای معنــوی مــا کــور
شــده ،توفیقــات مــا کــم شــده!

سیری در چند دعای ماه رجب
ـن أَ ْر ُجــو ُه
دعــای مختصــر «يَــا َمـ ْ
لِـ ُ
ـك ِّل َخيْــر؛ ای آنکــه هــر خیــری
را از او امیــد دارم» را ببینیــد ،چــه
هیجــان معنــوی و عرفانــی در انســان
بــه وجــود مــیآورد ،چــه اوضاعــی
درســت میکنــد .اگــر هیــچ متــن
دیگــری نداشــتیم ،همیــن دعــا بــرای
مــا کافــی بــود .چــه خبــر اســت
در ایــن دعــای نورانــی و کوتــاه؟!
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در ایــن دعــا انســان تمــام امیــد
خــود را بــه ســاحت پــروردگار
متعــال میبــرد و همــهی خیــر
دنیــا و آخــرت را از حضــرت حــق
توقــع میکنــد ،از همــهی شــر دنیــا
و آخــرت خــود را در سایهســار
لطــف الهــی قــرار میدهــد .در
ــن يَ ْمل ِ ُ
ــج
دعــای «يَــا َم ْ
ــك َح َوائ ِ َ
الســائِلِين؛ ای کــه مالــک حاجــات
َّ
خواهندگانــی» ســخن ایــن اســت
کــه ایــن ســفره فیــض الهــی مهیــا
ـك ِّل َمسـ َ
اســت« :لِـ ُ
ـألَةٍ مِنْـ َ
ـك َس ـ ْم ٌع
ْ
َح ِ
اب َعتِيــد؛ از ســوی
ـو ٌ
ـر َو َجـ َ
اضـ ٌ
تــو بــرای هــر خواهشــی ،گوشــی
شــنوا و پاســخی آمــاده اســت».
تعبیــر بســیار عجیبــی اســت؛ هــر
ســؤالی در محضــر تــو مطــرح شــود،
تــو میشــنوی و دریافــت میکنــی
و پاســخش هــم از قبــل آمــاده اســت.
ـاب ال ْ َوافِــدُ َ
در دعــای نورانــی َ
ون
«خـ َ
َع َلــى َغيْــرِ َ
ك؛ كســى كــه بــر غيــر
تــو وارد شــود ،محــروم اســت».
ســر بهرهمندیهــا در آنجــا افشــا
ّ
میشــود کــه اگــر شــما بخواهیــد
از ایــن فیوضــات بهرهمنــد شــوید،
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از یکســو بایــد ســؤال داشــته
باشــید؛ مثــل آنچــه در دعــای «یــا
مــن یملــک» گفتــه شــد .شــما بایــد
خواســته داشــته باشــید ،در حضــرت
کریــم بــا ســؤال انســان بایــد بــرود،
بایــد ادب گدایــی و درخواســت
و طلــب را بدانــد .حــال در دعــای
«خابالوافــدون» بــه مــا میگویــد
ســر بهرهمنــدی ،یــأس از
کــه
ّ
دیگــران اســت .فقــط ســؤال کافــی
نیســت؛ چــون ایــن ســؤال را ممکــن
اســت هــر جایــی ببــری .بایــد ناامیــد
از همــه و فقــط امیــدوار به او باشــید.
یعنــی در مقــام ســؤال بایــد موحــد
ــاب ال ْ َوافِــدُ َ
باشــیدَ .
ون َع َلــى
«خ
َ
ــون إِلَّ
َغيْــرِ َ
ــر ال ْ ُمتَ َع ِّر ُض َ
كَ ،و َخ ِس َ
لَـ َ
ـاع ال ْ ُمل ِ ُّمـ َ
ـون إ ِ َّل بِــك؛
ـكَ ،و َضـ َ
كســى كــه بــر غيــر تــو وارد شــود
محــروم اســت و آنكــه بــه غيــر
تــو رو كنــد زيانــكار اســت و هــر
كــه بــه درگاه غيــر تــو رود محتــاج
گشــته» .هــر کســی از کســی دیگــری
چیــزی خواســت بیچــاره شــد،
ضایــع شــد ،ناامیــد شــد ،ســرافکنده
شــد ،ذلیــل شــد ،دســت خالــی باقــی
مانــد .جــای دیگــر خبــری نیســت.
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بنابرایــن ناامیــدی از غیــر شــرط
اســت .در قــرآن کریــم هــم آمــده
ــر ب ِ َّ
ِ
ــوت
الطا ُغ
اســتَ « :ف َم ْ
ــن يَ ْك ُف ْ
َّ
ــن بِــالل ِ فقــد استَ ْم َس َ
ــك
َو يُؤْ م ِ ْ
ــر َوة ِ ال ْ ُوثْقــى...؛[ ]۲پــس هــر
بِال ْ ُع ْ
كــس بــه طاغــوت كفــر ورزد و
بــه خــدا ايمــان آورد ،بهيقيــن
بــه دســتاويزى اســتوار چنــگ زده
اســت» .یعنــی کفــر بــه طاغــوت
مقدمــه ورود در ســاحت ایمــان
اســت .یــأس از غیــر ،مقدمــه ورود
در بســاط لطــف و رحمــت الهــی
اســت .اینهــم در دعــای نورانــی
«خابالوافــدون» مطــرح شــده
اســت .البتــه در «خابالوافــدون»
تعبیرهــای شــوقانگیزی هــم
هســت ،خیلــی فوقالعــاده اســت کــه
شــبیه بــه «یــا مــن ارجــوه» اســت.
در «یــا مــن ارجــوه» میگویــی تــو
بــه کســی کــه تــو را نمیشناســد هــم
عنایــت داری ،بــه کســی کــه ســؤال
هــم نــدارد توجــه داری .اینجــا یــک
خــرده بســط میدهــد و میگویــد:
« َعا َدتُـ َ
ـك ْال ِ ْح َسـ ُ
ـان إِلَــى ال ْ ُم ِســيئِين 
ْ
[ســنَّتُ َ
ـبیلک الِب ْ َقــا ُء َع َلــى
ك] سـ
َو ُ
ِ
ال ْ ُم ْعتَديــن؛ عادتــت احســان بــه
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بــدكاران اســت و طريقــهات مــدارا را بــه ســاحت قــدس و ربوبــی
بــا سركشــان» .اینطــور نیســت بیــاورد .از همــان ابتــدا میفرمایــد:
کــه اگــر کســی گرفتــار گنــاه و «أَ ْس َ
ــر َّ
ــأل ُ َ
ين لَــك،
الشــاكِرِ َ
ك َصبْ َ
ـن مِنْـ َ
معصیتــی شــد ،ب ـیادب شــد ،رانــده َو َع َمـ َ
ـن
ـك َو يَقِيـ َ
ـل ال ْ َخائِفِيـ َ
يــن لَــك؛ خدایــا شــکیبایی
شــود و از محیــط لطــف تــو بیــرون ال ْ َعاب ِ ِد َ
انداختــه شــود ،روش تــو این نیســت .سپاســگزارانت و کــردار ترســیدگانت
روش تــو ایــن اســت کــه مســیء و بــاور عبادتکنندگانــت را از تــو
بــه درگاه تــو آمــد ،دســت رد بــه میخواهــم» .ایــن ســه درخواســت
ســینهاش نمیزنــی؛ ایــن روش و اساســی را مــن از تــو دارم .صبــر
عــادت تــو اســت .بعــد هــم کــه بــه میخواهــم؛ صبــر شــاکران کــه
مــا آمــوزش داده شــد کــه از درگاه آمیختــه بــا رضایــت اســت کــه
خــدای متعــال هدایــت بخواهیــم و در مواقــف صبــر حــال مــن حــال
ــم َفا ْه ِدنِــي ُهــدَ ى  رضایــت و شــکر باشــد .همــان
بگوییــم« :ال ّل ُه َّ
اجتِهــا َد صبــر جمیــل اســت .عمــل از تــو
ال ْ ُم ْهتَ ِد َ
يــنَ ،و ا ْر ُز ْقنِــي ْ
ال ْ ُم ْجتَهِديــن؛ اى خــدا مــرا بــه راه میخواهــم ،امــا عمــل خائفیــن را.
هدايــت رهبــرى فرمــا و مرا كوشــش عمــل خائفانــه عملــی اســت کــه
جهدكننــدگان نصيــب گــردان» .از آســیبهایی مثــل ریــا و ُعجــب
و خودشــگفتی دور میمانــد .البتــه
ــم إِنِّــي أَ ْس َ
در دعــای َّ
ــأل ُ َ
ك اگــر انســان بــه مقــام خــوف واقعــی
«الل ُه َّ
ـر َّ
ين لَــك» بهگونــهای رســید ،در مقــام عمل خســتگیناپذیر
الشــاكِرِ َ
َصبْـ َ
جامعیتــی میشــود؛ هــم عمــل او کیفیــت پیــدا
در
شــگفتانگیز
فوقالعــاده ،درخواســتهای انســان میکنــد ،هــم محافظــت میشــود و
مؤمــن ،مهندســی و دســتهبندی صیانــت پیــدا میکنــد .انســان اگــر
شــده ،و نظــام میگیــرد تــا بتوانــد عملــش خائفانــه نباشــد ،ایــن عمــل،
خواســتههایش را منظــم کنــد ،خــودش انســان را ســاقط میکنــد؛
شســته و رفتــه درخواســت کاملــی چــون مبتــا بــه ُعجــب میشــود.
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عملــی انجــام میدهــد ،وقتــی عملش
را دیــد و عملــش بــه نظــرش آمــد،
ســاقط و هــاک میشــود .در ادامــه
فرمــود مــن از تــو یقیــن میخواهــم؛
یقیــن عابدیــن؛ یعنــی کســانی کــه
بــا طــی مســافت بندگــی بــه قلــه
یقیــن رســیدند .ایــن را هــم مــن از
تــو میخواهــم و تمنــا میکنــم.

8

در همــهی ایــن دعاهــا فرازهــای
عاشــقانهای هــم هســت .مؤمــن
وقتــی در آن موقــف قــرار گرفــت،
ولــی کامــل بــه زبــان او میگــذارد
ّ
کــه حــاال چــه بگــو .وقتــی ایــن
درخواســتها را مطــرح کــردی،
فــوری بگــوَّ :
ـي
ـم أَن ْـ َ
«الل ُهـ َّ
ـت ال ْ َعلِـ ُّ
يــم َو أَنَــا َعبْــدُ َ
ــس
ال ْ َع ِظ ُ
ك الْبَائ ِ ُ
ــي ال ْ َح ِميــدُ َو
ال ْ َفقِيــر أَن َ
ْــت الْغَن ِ ُّ
أَنَــا ال ْ َعبْــدُ َّ
الذلِيــل؛ خدایــا تــو
برتــر و بزرگــی و مــن بنــده بینــوا و
تهیدســتم ،تــو بینیــاز و ســتودهای
و مــن بنــده خــوارم» .بعــد هــم
فــوری شــفیع بیــاورَّ :
ـم َصـ ِّ
ـل
«الل ُهـ َّ
َع َلــى ُم َح َّم ٍ
ــد َو آلِــه؛ خدایــا بــر
محمــد و خاندانــش درود فرســت» و
درخواســتهایت را اینطــور بیــان
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ـن بِغِنَـ َ
ـاك َع َلــى َف ْقـرِي
کــنَ « :و ا ْمنُـ ْ
ـك َع َلــى َج ْهلِــي َو ب ِ ُق َّوتِــكَ
َو ب ِ ِح ْل ِمـ َ
َع َلــى َض ْعفِــي يَــا َقـ ِويُّ  يَــا َع ِزيـ ُز؛
و عطــای ایــن خواســتهها را بــر مــن
منــت گــذار بــه توانگــریات بــر
تهیدســتیام و بــه بردبــاریات بــر
نادانـیام و بــه توانــت بــر ناتوانـیام،
ای پرتــوان و ای عزیــز» .بعــد هــم
مجــددا ً بــرو ســراغ آن توســلت بــا آن
صيَــاءِ ال َّر ِ
بیــان زیبــای «الْ ْو ِ
ـن
اضيـ َ
ال ْ َم ْر ِ
ضيِّيــن  َو ا ْكفِنِــي َمــا أَ َه َّمنِــي
ْ
َ
ـن أ ْم ـرِ ُّ
ـرةِ؛ بــر آن
مِـ ْ
الدن ْيَــا َو ال ِخـ َ
جانشــینان پســندیده درود فرســت
و مــرا از کارهــای دنیــا و آخــرت
نســبت بــه چیــزی کــه بیتابــم کــرده
بــازدار ،ای مهربانتریــن مهربانــان».
ایــن متــن چقــدر فوقالعــاده اســت.
وقتــی عــرض میکنیــم نقشــه راه را
بــه مــا دادنــد ،منظورمــان ایــن اســت.
پــس در ایــن دعــا درخواســتهای
مؤمنــان مهندســی و تنظیــم
میشــود ،و در عیــن آن لطافتــش،
بــا جامعیتــی همــراه میشــود.
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راه نجات از ورطههای هالکت
ایــن دعاهــای مختصــر و کوتــاه ،ولی
کــه میبینیــد همــه دســت بــه دســت
هــم میدهنــد بــرای اینکــه ایــن
ســالک را از مهالــک نجــات دهــد.
مــا در مهلکــه و وســط گردابهــا
هســتیم ،چطــور از ایــن گردابهــا
انســا ن نجــات پیــدا کنــد؟ چطــور
بتوانــد از ایــن مهلکههــا بیــرون
بیایــد و چطــور بتوانــد خــودش را از
ُ
ـو َق ب َ ْعـ ٍ
ـض؛[]۳
«ظ ُلمـ ٌ
ـات ب َ ْع ُضهــا َفـ ْ
تاريكيهايــى اســت كــه بعضــى بــر
روى بعضــى قــرار گرفتــه اســت»
بیــرون بکشــد؟ چگونــه از ظلمــات
طبیعــت ،ظلمــات نفــس امــاره،
ظلمتکــده وســاوس شــیطانی ،خــود
را بیــرون بکشــد و بعــد تــازه ســیر
منــازل کمــال و رشــد را آغــاز کنــد و
در آفــاق نــور پــروازی داشــته باشــد؟
راهــش همیــن دعاهــا و مراقبتهــا
مکــرم رجــب
اســت .در مــاه
ّ
نقشــههای مفصلتــر و دعاهــای
مفصلتــر هــم در اختیــار شــما قــرار
گرفتــه .دعــای نورانــی عالیقــدری
کــه از ناحیــه از مقدســه رســیده:
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ــم إِنِّــي أَ ْس َ
َّ
ــأل ُ َ
ك ب ِ َم َعانِــي
«الل ُه َّ
َ
ــوك بِــهِ ُو َل ُة
َج ِميــ ِع َمــا يَدْ ُع
ــون َع َلــى ِســ ِّر َ
أَ ْمــرِ َ
ك ال ْ َم ْأ ُمون ُ َ
ك
ك ال ْ َو ِ
ون ب ِ َأ ْمــرِ َ
َ
ــر َ
ــون
اص ُف
ال ْ ُم ْستَبْ ِش ُ
ل ِ ُقدْ َرت ِ َ
َ
ُــون ل ِ َع َظ َمتِــك؛
ــك ال ْ ُم ْعلِن
خدايــا از تــو درخواســت میكنــم،
بــه حــق معانــى تمــام دعاهايــى
كــه متوليــان امــرت تــو را بــه
آن مىخواننــد ،آنــان كــه اميــن
راز تــو هســتند ،و بــه امــر تــو
شــادند ،و بيانكننــدگان نيرويــت و
آشــكاركنندگان بزرگیات میباشــند»
عجــب دعایــی اســت .قب ـ ً
ا از بنــده
شــنیدهاید کــه ایــن دعــا ،جمــع بیــن
مناجــات عرفــه و جامعــه کبیره اســت
کــه بــه صــورت فشــرده و خالصــه
در دســترس انســان مؤمــن اســت.

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.
افــراد ســالم نبایــد توفیــق روزه مــاه
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رجــب را از دســت بدهنــد کــه بــا
چیــز دیگــری نمیشــود بهآســانی
جبــران کــرد .اینقــدر اهمیــت دارد
کــه اگــر کســی بــه دلیــل بیمــاری
یــا هــر دلیلــی جــا مانــد ،ذکــر
مخصوصــی را صــد مرتبــه بگویــد
تــا جبــران شــود .انســان نبایــد روزه
ایــن مــاه را از دســت بدهــد .هــر
قــدر کــه بتوانــد ،کــم نگــذارد و
بهرهمنــد باشــد .جوانهــا و آنهایــی
کــه بنیهشــان خــوب اســت ،روزه
بگیرنــد .روزهــا هــم کــه هنــوز بلنــد
نشــده ،هــوا هــم کــه مناســب اســت.

میگویــد کســی هســت بیایــد
عذرخواهــی کنــد ،مــا عذرخواهــی
او را قبــول کنیــم؟ خــب تــو بایــد
بلنــد شــوی بگویــی مــن هســتم.
گریــهای ،نالــهای ،ضجــهای ،یــاد
خرابکاریهــا و بیادبیهــا و
کمحیاییهایمــان بیفتیــم .اینهــا را
جلــوی چشــم خــود بیاوریــم و در
ســاحت کریــم ،اســتغفار و طلــب
مغفرتــی داشــته باشــیم .ایــن جــزو
اعمــال مشــترک هــر ســه مــاه اســت؛
چنانکــه روزه ،دعــا و مناجــات از
اعمــال مشــترک هــر ســه مــاه اســت.

برای سه ماه ،یک برنامه
مشترک داشته باشید

اهمیت تالوت قرآن در ماه رجب
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چیــزی کــه مشــترک هــر ســه مــاه
ـرم رجــب و مــاه ّ
معظــم شــعبان
مکـ ّ
و مــاه مبــارک رمضــان اســت ،ایــن
اســت کــه انســان برنامــه توبــه و
اســتغفاری بــرای خــودش فراهــم
کنــد .انســان وقــت را غنیمــت
بشــمارد بــرای اســتغفار و طلــب
مغفــرت از ســاحت قــدس و ربوبــی؛
مخصوصـ ًا ســحرها کــه ملــک داعــی

مکــرم رجــب از نظــر
مــاه
ّ
ظرفیتهــای ملکوتــی انفتــاح دارد؛
یعنــی وســعت عجیبــی دارد و خیلــی
گشــوده اســت .ایــن فرصــت را
انســان مؤمــن غنیمــت میشــمارد،
حقیقت ـ ًا بــرای اینکــه انــس خــودش
را بــا قــرآن کریــم تقویــت کنــد .چــه
چیــزی بهتــر از تــاوت قــرآن؟ بــاز
اعمــال مشــترک هــر ســه مــاه اســت
کــه قلــه آن مــاه رمضــان اســت.
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ـرم رجــب اســت.
بدایــت آن ،مــاه مکـ ّ
یکــی از بهتریــن کارهــا تــاوت
قــرآن اســت .شــما اگــر در قبــل
ا مــاه رجــب ،مثــ ً
از مثــ ً
ا در مــاه
جمــادی روزی یــک صفحــه قــرآن
میخواندیــد ،حــاال دو صفحــه
ـرم
بخوانیــد .اگــر در قبــل از مــاه مکـ ّ
رجــب مثــ ً
ا روزانــه پنــج صفحــه
قــرآن تــاوت میکردیــد ،حــاال ده
صفحــه تــاوت کنیــد .حــظ خــود
را از قــرآن ،مضاعــف کنیــد؛ از
تــاوت ،از تدبــر ،از مراجعــه ،اص ـ ً
ا
مــاه قــرآن و مــاه دریافتهــای
خــاص قرآنــی اســت .وقتــی انســان
مــیرود ســراغ قــرآن ،میبینــد
فهــم جدیــدی پیــدا کــرده؛ معلــوم
اســت عنایــت اســت ،خــب انســان
بایــد قــدر ایــن عنایــت را بدانــد.

مضاعف شدن کارهای نیک
در ماههای رجب و شعبان و
رمضان
بــه مــن و شــما گفتهانــد هــر
کار خوبــی وقتــی در ســاحت
ایــن ماههــای برگزیــده میآیــد،
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خوبتــر میشــود .هــر کاری
در همــه ســال خــوب اســت،
در ایــن ماههــا بهتــر اســت و
از نظــر پــاداش و تأثیــر ضریــب
میگیــرد .گیــر مــن و شــما و
امثــال مــا در یــک مســئله اســت:
اصــ ً
ا حالیمــان نیســت کــه کجــا
داریــم میرویــم .بــه قــول مولــوی:
خواندهای إن ّا الیه راجعون
تا بدانی که کجاها میرویم
بــه کجــا داریــم میرویــم .بعــد
الدنیــا چــه خبــر اســت؟ « َك َّ
ال إِذا
ب َ َلغ ِ
َ
ــن َرا ٍ
ق 
َــت التَّراقِــي  َو
قيــل َم ْ
َو َظــنَّ أَنَّــ ُه الْف ِ
ــراق َو الْتَ َّف ِ
ُ
ــت
السـ ُ
الســاق؛[ ]۴چنيــن نيســت
ـاق ب ِ َّ
َّ
كــه انســان مىپنــدارد .او ايمــان
نمــىآورد تــا موقعــى كــه جــان بــه
گلوگاهــش رســد و گفتــه شــود آيــا
كســى هســت كــه ايــن بيمــار را از
مــرگ نجــات دهــد؟ و بــه جدایــى از
دنيــا يقيــن پيــدا كنــد و ســاق پاهــا از
ســختى جــان دادن بــه هــم بپيچــد».
نفــس او دارد بنــد میآیــد ،بــه او
میگوینــد :خــب حــاال چــه کســی
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شــما را نگــه مــیدارد؟ میتوانــی
نفــس بعــدیات را بکشــی؟ شــروع
میکنــد پاهایــش را بــه هــم کشــیدن
و حالــت احتضــار پیــش میآیــد.
بعــد بــه او میگوینــد« :إِل ـى  َربِّـ َ
ـك
يَ ْو َمئ ِ ٍ
ُ
ســاق؛[ ]۵آرى در آن
ــذ ال ْ َم
روز مســير همــه بــه ســوى دادگاه
پــروردگارت خواهــد بــود» .تــو را
بــه پیشــگاه حضــرت حــق تبــارک و
تعالــی میبرنــد؛ مقصــد آنجــا اســت.

نقش توجه به معاد در
خودسازی
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ایــن مطلــب انســان را بــرای
بهرهمنــدی از فرصتهــا متذکــر
میکنــد .اگــر بــه شــما بگوینــد
جنابعالــی داریــد بــه پیشــگاه
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی
میرویــد ،و مــوالی محبــوب ،آدم
بداخــاق را تحویــل نمیگیــرد
و مــیروی در ضایعــات ـ جهنــم
محیــط ضایعــات اســت ـ در ایــن
صــورت زودتــر فکــری میکنیــد.
خودتــان را زیبــا کنیــد؛ چــون
مولــی زشــتها را قبــول نمیکنــد.
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مولــی خوشگلپســند اســت ،فقــط
خوشــگلها را قبــول میکنــد!
فرمــود مــن خــودم خوشــگل خلــق
کــردم ،خوشــگل تحویــل میگیــرم.
امــا دربــاره ظاهرتــان فرمــود:
ــم؛[]۶
ــم َف َأ ْح َس َ
َ
ــن ُص َو َر ُك ْ
«ص َّو َر ُك ْ
شــما را صورتگــرى كــرد و
صورتهــاى شــما را نيكــو نمــود»
و دربــاره باطنتــان فرمــود« :فــي 
أَ ْح َســنِ تَ ْقويــم؛[ ]۷در نيكوتريــن
اعتــدال» .چنــد روز هــم بــه شــما
وقــت دادم گفتــم بیــن زشــتی و
زیبایــی ،زیبایــی را انتخــاب کنیــد.
ـن ن ُ ْط َفــةٍ
«إِنَّــا َخ َل ْقنَــا ْالِن ْسـ َ
ـان مِـ ْ
شــاج نَبْتَليــهِ َف َج َع ْلنــا ُه َســميع ًا
أَ ْم
ٍ
السـ َ
ـبيل إ ِ َّمــا
بَصيــراً إِنَّــا َهدَ يْنــا ُه َّ
َشــاكِ ًرا َوإ ِ َّمــا َك ُفــو ًرا؛[ ]۸مــا انســان
را از نطفــه مختلطــى آفريديــم و او
را مىآزماييــم .بديــن جهــت او را
شــنوا و بينــا قــرار داديــم .مــا راه را
بــه او نشــان داديــم ،خــواه شــاكر
باشــد و پذيــرا گــردد يــا ناســپاس».
گفــت :ببینیــد آن را کــه مــن
میپســندم ،محمــد و آل محمــد
(علیهمالســام) هســتند ،شــما کارتــان در
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دنیــا ایــن اســت کــه بــا اســتفاده
از اختیــاری کــه بــه شــما دادم،
خودتــان را شــبیه آنهــا کنیــد.

فرصت انسان برای خودسازی،
بسیار اندک است
وقتتــان البتــه کــم اســت و زمــان
زیــادی بــه شــما داده نشــده .ســید
الســاجدین (علیهالســام) در همیــن
ٍ
نفــس
صحیفــه فرمــود« :و ال
بنفــس»؛ امیــد نداشــته باشــد ایــن
قــدم را کــه برمـیداری ،بتوانــی قــدم
بعــدی را بــرداری؛ امیــد نداشــته
باشــد امشــب بــه صبحــی برســد.
امیــد نداشــته بــاش ایــن نفــس
بــه نفــس بعــدی متصــل باشــد تــا
بخواهــی همهچیــز را بــرای فــردا
واگــذار کنــی .کــدام فردا؟ آن کســانی
کــه امشــب یــا رفتنــد زیــر خــاک یــا
آمــاده شــدند کــه فــردا اینهــا را در
خانــه تنهاییشــان بگذارنــد ،دیــروز
و پریــروز و قبــ ً
ا مثــل امــروز
مــن و شــما روی زمیــن بودنــد،
نفــس میکشــیدند ،میتوانســتند
عمــل کننــد ،میتوانســتند کتــاب
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وجودشــان را ویرایــش کننــد،
میتوانســتند اشــتباهات و خطاهــا را
از محیــط فکــر و ذکــر و اخالقشــان
بردارنــد؛ ولــی االن دیگــر نمیتواننــد.
عیــن ایــن اتفــاق بــرای تــو خواهــد
افتــاد؛ قطعــ ًا در وقــت کمــی تــا
قســمتی ناشــناخته کــه ممکــن اســت
همیــن فــردا باشــد .ایــن ویــروس
منحــوس هــم شــتابدهنده شــده.
در محیــط تقدیــر الهــی اینطــوری
اســت .آنهایــی کــه امشــب آن زیــر
هســتند ،تــا یــک روز قبــل ،مثــل
جنابعالــی و مــن بودنــد ،امــا حــال
نمیتواننــد یــک ســجده برونــد،
دیگــر نمیتواننــد دو رکعــت نمــاز
بخواننــد ،دیگــر نمیتواننــد دو
کلمــه بــا خــدای متعــال حــرف
بزننــد و اســتغفار کننــد .دیگــر
نمیتواننــد از کار خلــق گرهــی بــاز
کننــد و نظــر لطــف الهــی را بــه خــود
جلــب ســازند .دیگــر نمیتواننــد
بــه پــدر و مادرشــان احســان کننــد.
اگــر خوشــگل و نورانــی و
تمیــز آمــدی کــه فرشــتههای
آن طــرف تحویلــت میگیرنــد.
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«توفاهــم المالئکــة الطیبــن».
میگوینــد :بهبــه ،چقــدر تمیــز
و خوشــگل آمــدی! میگوینــد:
کارش مرتــب اســت ،سرشــار از
(علیهالســام)
والیــت امیرالمؤمنیــن
آمــده ،چقــدر بــه پیامبــر اعظــم و
اولیــای خــدا شــباهت پیــدا کــرده.

مشکل اساسی انسان
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مشــکل مــا ایــن اســت کــه
حواسمــان نیســت کجــا داریــم
میرویــم .کســی کــه متوجــه باشــد
کجــا دارد مـیرود ،قدر مــاه رجب را
میدانــد .نــه اینکــه قــدر مــاه رجــب
را ،قــدر ثانیهثانیههــای عمــرش را
میدانــد .مــا کــه غافــل هســتیم کــه
کجــا داریــم میرویــم .بــرای اینکــه
قــدر بدانیــم ،بایــد ایــن توجــه را در
خودمــان تقویــت کنیــم .بــرای اینکــه
قــدر عمرمــان و فرصتــی کــه روی
زمیــن داریــم ،بدانیــم ،بایــد زیــاد بــه
فکــر آن وقتــی باشــیم کــه آن زیــر
هســتیم .بــه آن خــوب فکــر کنیــم و
(علیهالســام)
بــاورش کنیــم .امیرالمؤمنیــن
فرمودنــد کــه ایــن دعــوت را بایــد
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بــه گــوش دلتــان برســانید؛ وگرنــه
نمیشــنود و ناشــنوا اســت .وقتــی
میگوینــد فالنــی ُمــرد ،مــا فقــط
میگوییــم :خــدا رحمتــش کنــد.
معلــوم میشــود انســان دعــوت را
نمیشــنود .گــوش دل شــما بــرای
شــنیدن دعــوت مرگ ســنگین اســت.
گــوش ســنگین را بایــد کنــارش داد
بزنــی ،وگرنــه نمیشــنود .بایــد
کنــار گــوش او فریــاد بزنــی ،بگویــی
متوجــه شــدی؟ تــازه بعــد هــم
ممکــن اســت بگویــد متوجــه نشــدم!
لــذا حضــرت امیــر (علیهالســام) فرمــود:
ـو ِ
ت آ َذان َ ُكــم
« َو أَ ْسـ ِم ُعوا َد ْعـ َ
ـو َة ال ْ َمـ ْ
قبْـ َ
ـل أن يُدعــى ب ِ ُكــم؛[ ]۹دعــوت
مــرگ را بــه گوشهــاى [جــا ِن]
خــود بنيوشــانيد ،پيــش از آنكــه فــرا
خوانــده شــويد» .ایــن خانــه پایانــی،
هــر روز شــما را صــدا میکنــد،
چــرا نمیشــنوید؟ اســماع ،یعنــی
بایــد بــه گــوش دلتــان ایــن صــدا
را فــرو کنیــد تــا متوجــه شــوید.
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فرصتهای ویژه نهفتهشده در
ماه رجب
غــرض اینکــه فرصتهــا مغتنــم
اســت ،مخصوصــ ًا مــاه رجــب.
جالــب آنکــه در خــود مــاه رجــب
نیــز فرصتهــای خاصــی تعبیــه
شــده؛ مثــ ً
ا شــروعش بــا والدت
(علیهالســام)
اســت .یــا روز
امــام باقــر
ســومش کــه روز شــهادت امــام
هــادی (علیهالســام) اســت و امشــب
شــام شــهادت آن حضــرت اســت.
اگرچــه دربــاره والدت آن حضــرت
هــم نقــل قولــی هســت و در دعــای
مربــوط بــه ناحیــه هــم اشــارهای
شــده؛ ولــی ظاهــرا ً قــول شــهادت
قویتــر اســت .والدت حضــرت،
نیمــه مــاه ذیالحجــه اســت .روز
شــهادت امــام هــادی (علیهالســام) ،روز
برداشــتهای خــاص از طریــق
توســل اســت .بعــدش هــم والدت
امــام جــواد (علیهالســام) و ســپس
والدت امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) اســت
تــا برســد بــه مبعــث .چــی بهتــر از
ایــن؟! اینهــا فرصتهایــی اســت
مکــرم رجــب هســت.
کــه در مــاه
ّ
انشــاءاهلل خداونــد تبــارک و تعالــی
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توفیــق بهرهمنــدی کرامــت کنــد.

شرط بهرهمندی از دعای
مکارماالخالق
اگــر کســی میخواهــد بهرهمنــد
شــود از آنچــه کــه در دعــای
مــکارم االخــاق بــه صــورت یــک
وعــده جامــع و یــک نقشــه جامــع
در دســترس او قــرار گرفتــه ،بایــد
مراقبــت ایــام را جــدی بگیــرد.
بنابرایــن تــا اینجــا از موضــوع بحــث
خــارج نشــدیم ،دقیقــ ًا در موضــوع
(علیهالســام)
بحــث اســت؛ آنجــا کــه امــام
َ
میفرمایــد« :ب َ ِّلــغْ بِإِي َمانِــي أ ْك َمـ َ
ـل
ـل يَقِينِــي أَ ْف َضـ َ
اج َعـ ْ
ـل
ْالِي َمــا ِنَ ،و ْ
َ
الْيَقِيــنِ َ ،و انْتَــهِ بِنِيَّتِــي إِلَــى أ ْح َســنِ
ِ
ــاتَ ،و ب ِ َع َملِــي إِلَــى أَ ْح َســنِ
النِّيَّ
الْ ْع َمــال» .در ایــن جملــه نخســت
تقریب ـ ًا کل دعــا فشردهســازی شــده،
بقیــهاش شــرح اســت؛ ایــن فــراز
بــه منــزل متــن یــا عصــاره اســت ،و
ادامــه دعــا ،شــرح و بســط آن اســت.
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بهترین فرصتها برای
خودسازی
مکــرم رجــب ،مــاه ّ
معظــم
ماههــای
ّ
شــعبان و مــاه مبــارک رمضــان،
راههــای نزدیــک بــرای دســتیابی بــه
مجموعــه بهشــتی مکارماالخــاق
اســت .ایــن ماههــا ،فرصــت
اســتثنایی اســت بــرای ارتقــای
ایمــان ،تقویــت یقیــن و اینکــه نیــت
انســان متوفــر شــود .مــاه زیباســازی
نیتهــا و اعمــال اســت .اصــ ً
ا
وقتــش مــاه رجــب و مــاه شــعبان و
مــاه مبــارک رمضــان اســت؛ لــذا باید
قــدر دانســت .ســیر شــما میتوانــد
ســرعت بگیــرد و موانــع کاهــش پیدا
کنــد .انســان مؤمــن بایــد خیلــی قــدر
بدانــد بــرای زیباســازی؛ زیباســازی
افــکار ،زیباســازی اخالق ،زیباســازی
نیتهــا ،خوشگلســازی اعمــال.

نقش توسل به امام هادی
(علیهالسالم) در خودسازی
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بایــد از باطــن اولیــای خــدا کمــک
بگیریــد .عالیتریــن کمکهــا را
امــام هــادی (علیهالســام) انجــام میدهــد؛
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زیــرا امدادرســانیهای امــام هــادی
(علیهالســام) خیلــی خــاص اســت.
اص ـ ً
ا فوقالعــاده اســت .بــرای اهــل
ســلوک ،توســل بــه حضــرت امــام
هــادی (علیهالســام) و قــرار گرفتــن در
سایهســار عنایــات ایــن بزرگــوار
خیلــی پیشبرنــده اســت .رفقــا ایــن
را قــدر بداننــد ،دســت تمنــا داشــته
باشــند و از امدادهــای خــاص ایــن
ولــی کامــل بهرهمنــد شــوند کــه
ّ
هدایــت بــه امــر دارنــدَ « :و َج َع ْلنــا
ـم أَئ ِ َّم ـ ًة يَ ْهــدُ َ
ون ب ِ َأ ْمرِنــا؛[ ]۱۰و
مِنْ ُهـ ْ
برخــى از آنــان را پيشــوايانى قــرار
داديــم كــه بــه فرمــان مــا [مــردم
را] هدايــت میکردنــد» .هدایــت
باطنــی دارنــد ،دســت دل و فکــرت
را میگیرنــد .صاحــب زیــارت
جامعــه کبیــره اســت ،صاحــب
زیــارت غدیریــه اســت ،اســتاد
کل حضــرت عبدالعظیــم حســنی
(ســاماهللعلیه) اســت .دوســتان از ایــن
فرصتهــا اســتفاده را داشــته باشــند.
بــرای همهتــان آرزوی توفیــق
مکــرم
میکنــم .انشــاءاهلل ایــن مــاه
ّ
رجــب بــرای شــماها ،بــرای هم ـهی
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دوســتان ،بــرای همــهی دوســتان
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) در سراســر
عالــم ،مخصوصــ ًا بــرای رفقایــی
کــه بــا ایــن جلســه انــس دارنــد و
حــاال یــا در ایــن جلســه حضــور
دارنــد یــا از پشــت ایــن تصاویــر
جلســه را دریافــت میکننــد،
مشــحون از امدادهــای الهــی باشــد
و همهشــان بــه طــور خــاص،
بقیــه هــم بــه طــور عــام از عنایــات
الهــی بهــره خــاص داشــته باشــید.
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