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َوأَنـْـَتَجَعْلــَتمـِـْنَصَفایَا »اللَُّهــمَّ
تِْلــَكالَْوَظائـِـِف،َوَخَصائـِـِصتِْلَك
ــِذي ــاَنالَّ ــْهَرَرَمَض ــُروِضَش الُْف
ــُهورِ، ــائِرِالشُّ ــْنَس ــُهمِ اْختََصْصتَ
ــةَِو ــِعالْْزمِنَ ــْنَجِمی ــُهمِ َوتََخیَّْرتَ
أَْوَقاِت ُهــورِ،َوآثَْرتَــُهَعَلــىُكلِّ الدُّ
ــنَةِبَِمــاأَنَْزلْــَتفِیــهِمِــَن السَّ
ــهِ ــَتفِی ــورِ،َوَضاَعْف ــْرآِنَوالنُّ الُْق
مـِـَناْلِیَمــاِن،َوَفَرْضــَتفِیــهِمـِـَن
بـْـَتفِیــهِمـِـَنالْقِیـَـامِ، یـَـامِ،َوَرغَّ الصِّ
ــْدرِ ــةِالَْق ــْنلَیَْل ِ ــهِم ــَتفِی َوأَْجَلْل
الَّتـِـيهـِـَيَخیـْـٌرمـِـْنأَلـْـِفَشــْهرٍ«.

خداونــد تبــارک و تعالــی را شــاکریم 
ــا و ســاعت ها  ــق داد نفس ه ــه توفی ک
عمرمــان  شــب های  و  روزهــا  و 
بــه مــاه مبــارک رمضــان برســد. 
نعمــت بســیار بزرگــی اســت. امــروز 
ــرادران  ــزان، ب ــما عزی ــا ش ــراه ب هم
و خواهــران بــه صحیفــه مبارکــه 
ســجادیه، ایــن اقیانــوس بی کرانــه 

معرفــت و نــور و بصیــرت و ایمــان، 
ایــن پنجــره ی بــاز بــه روی ملکــوت 
ــت  ــم داش ــه ای خواهی ــم، مراجع عال
بــرای اینکــه بــه مــاه مبــارک رمضــان 
)علیه الســام(  ســجاد  امــام  منظــر  از 
ــا  ــراه ب ــیم، هم ــته باش ــی داش نگاه
بعضــی از یادآوری هــا و ماحظــات. 
ــاه  ــمین روز م ــی شش ــاعات پایان س
ــک پنجــم  ــارک رمضــان اســت؛ ی مب
از ایــن مــاه از دســت مــا رفــت.

ترسیم ظرفیت های ماه مبارک  
رمضان در صحیفه سجادیه

همچنان که در جلســه گذشته اشارتی 
ــه  ــوم صحیف ــای چهل وس ــت، دع رف
رؤیــت  دعــای  ســجادیه  مبارکــه 
هــال اســت و دعــای چهل وچهــارم، 
دعــای ورود بــه مــاه مبــارک رمضــان. 
دعــای  نیــز  چهل وپنجــم  دعــای 
رمضــان  مــاه  بــا  خداحافظــی 
اســت. البتــه بایــد بــه آن دعــای 
بفرماییــد  اضافــه  را  چهل وششــم 
کــه دعــای عیــد ســعید فطــر اســت.
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ــا  ــم ب ــا ه ــن دعاه ــه ی ای ــا مطالع ب
ــاه مبــارک  ــر م ظرفیت هــای بی نظی
رمضــان بیشــتر آشــنا می شــوید ـ 
رمضان شناســی  عالــی  دوره  یــک 
و شــناخت مــاه مبــارک رمضــان 
ــی  ــه یــک دوره عال اســت ـ و هــم ب
مبــارک رمضــان  مــاه  برنامه هــای 
منتهــا  می کنیــد.  پیــدا  دســت 
انســان بایــد وقــت مناســبی بگــذارد 
دعاهــای  مجموعــه  ایــن  از  تــا 
در  )علیه الســام(  ســجاد  امــام  نورانــی 
ــتخراج را  ــن اس ــز ای ــاه عزی ــن م ای
ــام  ــا اآلن در آن مق ــد. م ــته باش داش
و  وســیع  وقــت  زیــرا  نیســتیم؛ 
ــه  ــم ک ــد. امیدواری ــق می خواه توفی
ــا شــود. ــب م ــم نصی ــق ه ــن توفی ای

خــدای  لطــف  بــه  امــروز 
دعــای  بــه  مراجعــه   بــا  متعــال 
چهل وپنجــم،  و  چهل وچهــارم 
یــادآوری  جهــت  را  نکته هایــی 
می کنیــم. بیــان  عزیزان مــان  بــه 

 

پیشنهادی متفاوت برای ماه 
خدا

ــز  ــای عزی ــا و خواهره ــرای برادره ب
ــه  ــه مبارک ــا صحیف ــس ب ــه اهــل ان ک
ســجادیه هســتند، پیشــنهادی دارم. 
در مــاه مبــارک رمضــان فرصــت 
خودتــان  بــرای  صحیفه خوانــی 
قــرار دهیــد. شــبیه فرصتــی کــه 
ــد  ــم داری ــرآن کری ــاوت ق ــرای ت ب
و ســعی می کنیــد در مــاه مبــارک 
رمضــان ارتبــاط و انس تــان را بــا 
ــی  ــد، فرصت ــا دهی ــم ارتق ــرآن کری ق
صحیفــه  تــاوت  بــه  هــم  را 
ــما  ــرای ش ــر ب ــد. اگ اختصــاص دهی
ــه  ــم صحیف ــک خت ــد، ی ــن باش ممک
ــارک  ــاه مب ــجادیه را در م ــه س مبارک
ــی  ــه خیل ــید ک ــته باش ــان داش رمض
ــداری  ــر روزی مق ــت. ه ــوب اس خ
از صحیفــه را بــا تأمــل، دقــت و 
حداقــل نــگاه بــه ترجمــه اش تــاوت 
ــی اســت. اگــر  ــد کــه بســیار عال کنی
ــت  ــد و وق ــن نش ــما ممک ــرای ش ب
ــن اجــازه را  ــی ای ــر دلیل ــه ه شــما ب
نــداد، آن وقــت پیشــنهاد ایــن اســت 
کــه دعاهایــی را کــه بــرای شــما 
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ــای  ــًا دع ــردم، مخصوص ــت ک فهرس
ــا  ــم را ب ــارم و چهل وپنج چهل وچه
دقــت و امعــان نظــر بخوانیــد. دعــای 
بیســتم صحیفــه مبارکــه ســجادیه 
ــه  ــاق ـ را ک ــکارم االخ ــای م ـ دع
ــت،  ــا اس ــام م ــن ای ــث ای ــل بح مح
ــا  ــن و نکته ه ــه مضامی ــه ب ــا توج ب
و  توجــه  و  بخوانیــد  لطایفــش  و 
تأکیــد خاصــی بــه آن داشــته باشــید.

ســال گذشــته طبــق یــک عهد ســاالنه 
ــارک  ــاه مب ــوم م ــت و س ــب بیس ش
رمضــان، مشــهد مقــدس مشــّرف 
بــودم. البتــه زیــارت غریبی بــود و در 
محیــط حریــم اقــدس رضــوی خیلی 
ــه  ــه مبارک ــه صحیف ــم. ب ــا بودی تنه
ــه  ــردم ب ــعی ک ــردم و س ــه ک مراجع
خیلــی  نگاهــی  صحیفــه  همــه ی 
مراجعــه  آن  در  بینــدازم.  ســریع 
قــدر  شــب  اصلی تریــن  در  کــه 
ــوردم و  ــرت خ ــی حس رخ داد، خیل
ــدر  ــه چق ــم ک ــودم می گفت ــش خ پی
ــود  ــوب ب ــدر خ ــتیم. چق ــل هس غاف
ــارف  ــن مع ــر میســر می شــد از ای اگ
عالــی و اقیانــوس نــور، حــظ و بهــره 

و ســطح  باشــیم  داشــته  ویــژه ای 
ارتبــاط و انــس خــود را افزایــش 
ــوردم  ــرت می خ ــی حس ــم. خیل دهی
ــا ــاد آوردم: »ی ــه ی ــه را ب ــن آی و ای
ــي ــُتف ْط ــاَفرَّ ــىم ــَرتىَعل َحْس
ــه در  ــر آنچ ــا ب ِ؛]۱[ دریغ ــِباللَّ َجنْ
حضــور خــدا کوتاهــی ورزیــدم«. 
ــن  ــه ی ای ــد در هم ــان بتوان ــر انس اگ
مــاه ســطح ایــن ارتبــاط را ارتقــا 
شــب های  بــرای  به ویــژه  دهــد، 
بهره مندی  هــای  او  بــرای  خــاص، 
ویــژه ای دارد کــه خــدای متعــال 
کنــد. عزیــزان   همــه  روزِی 

ــای  ــرای فض ــنهاد ب ــک پیش ــن ی ای
کلــی ایــن مــاه بــود. ایــن پیشــنهاد را 
ــرآن  ــهور ق ــی و مش ــه نوران ــل آی ذی
ــه  ــرم ک ــان می ب ــاه رمض ــاب م در ب
ـذي فرمــود: »َشــْهُرَرَمضــاَنالَـّ
أُنـْـِزَلفیــهِالُْقــْرآُنُهــدًیلِلنَّــاِسَو
بَیِّنــاٍتمِــَنالُْهــدیَوالُْفْرقــاِن؛]۲[ 
مــاه رمضــان ]همــان مــاه[ اســت 
فرســتاده  فــرو  قــرآن  آن  در  کــه 
ــر  ــردم را راهب ــه م ــی[ ک شــده؛ ]کتاب
و ]متضمــن[ دالیــل آشــکار هدایــت 
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ــل  ــزان[ تشــخیص حــق از باط و ]می
ــد:  ــدی می فرمای ــه بع ــت«. در آی اس
ــيَفإِنِّــي ــاديَعنِّ »َوإِذاَســَألََكعِب
اِعإِذا ــدَّ ــَوَةال ــُبَدْع ــٌبأُجی َقری
ــوا ــيَولْیُْؤمِنُ ــتَجیبُوال ــاِنَفْلیَْس َدع
ــْمیَْرُشــُدوَن؛]۳[ و هــرگاه  بــيلََعلَُّه
بنــدگان مــن از تــو دربــاره مــن 
و  نزدیکــم  مــن  ]بگــو[  بپرســند 
دعــای دعاکننــده را بــه هنگامــی 
ــم.  ــت می کن ــد اجاب ــرا بخوان ــه م ک
مــرا  فرمــان  بایــد  ]آنــان[  پــس 
ایمــان  مــن  بــه  و  نهنــد  گــردن 
یابنــد«. راه  کــه  باشــد  آورنــد 

از ایــن دو آیــه کریمه اســتفاده کردیم 
کــه کل مــاه مبــارک رمضــان روی دو 
ــی  ــای ملکوت ــت بهره ه ــه از جه نقط
متمرکــز شــویم: یکــی شــنیدن از 
خــدای متعــال در محضــر قــرآن 
ــه  ــن ب ــری گفت ــت، دیگ ــم اس کری
خــدای متعــال از طریــق دعــا اســت.

صحیفــه مناســب ترین متــن بــرای 
ــدای  ــا خ ــوی ب ــرف زدن و گفتگ ح
ــو  ــن گفتگ ــه در ای ــت ک ــال اس متع

ــس را  ــن ان ــم حــق ای ــم ادب و ه ه
رعایــت کــرده باشــیم، هــم آنچــه را 
کــه شایســته اســت، از حضــرت حــق 
ــه  ــه مجموع ــیم. البت ــرده باش ــا ک تمن
)علیهم الســام( همــه  معصومیــن  ادعیــه 
ولــی  دارنــد؛  ویژگــی ای  چنیــن 
ســخن گفتــن بــا خــدای متعــال 
)علیه الســام(  ســجاد  امــام  زبــان  بــه 
ــی  ــگاه خاص ــژه  و جای ــاوت وی ح
دارد. بنابرایــن اگــر بــه شــما عــرض 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــم کــه در م کردی
ــل  ــید، ذی ــته باش ــی داش صحیفه خوان
ایــن توصیــه خــدای متعــال در قــرآن 
ــن  ــا م ــد ب ــه می گوی ــم اســت ک کری
حــرف بزنیــد و چنانچــه بــا مــن 
صحبــت کنیــد، مــن بــه شــما پاســخ 
ــم. از ایــن دعــوت شــیرین و  می گوی
ــا  ــه دع ــال ب ــروردگار متع ــاوت پ متف
ــاه  ــه م ــه کریم ــز آی و مناجــات، و نی
ــْهُر ــارک رمضــان کــه فرمــود: »َش مب
می کنیــم  برداشــت   »... َرَمضــاَن
ــا  ــان، دع ــارک رمض ــاه مب ــه در م ک
ــال  ــدای متع ــا خ ــن ب ــخن گفت و س
اســت. ویــژه ای  جایــگاه  دارای 
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رمضان، بهترین زمان برای 
تقویت ایمان

بحــث  از همین جــا ســراغ  حــاال 
فــراز  اولیــن  می رویــم.  صحیفــه 
مبارکــه  صحیفــه  بیســتم  دعــای 
صلــوات،  از  بعــد  ســجادیه، 
بــود:  ایمــان  کمــال  درخواســت 
ــٍدَوآلـِـهِ، َعَلــىُمَحمَّ َصــلِّ »اللَُّهــمَّ
َوبَلِّــْغبِإِیَمانـِـيأَْكَمــَلاْلِیَماِن«.در 
دو جلســه گذشــته بــا تکیــه بــر آیات 
کریمــه قرآنــی و کلمــات ائمــه هــدی 
)ســام اهلل علیهم اجمعین( و اســتضائه از انــوار 

)صلی اهلل علیه وآلــه( تــاش کردیــم  نبــوی 
ــان  ــال ایم ــه کم ــیدن ب ــای رس راه ه
ــم. خاصــه اش  ــا هــم مــرور کنی را ب
ــارک رمضــان  ــاه مب ــه م ــن شــد ک ای
اگــر  اســت،  ایمــان  رونــق  مــاه 
کســی می خواهــد ایمانــش رونــق 
پیــدا کنــد و عاقه منــد اســت بــا 
ســرعت بیشــتری از درجــات ایمــان 
ــری از  ــه مراتــب باالت ــرود و ب ــاال ب ب
ــش  ــد، وقت ــت یاب ــان دس ــال ایم کم
مــاه رمضــان اســت. از همین جــا 
ــه  ــم صحیف ــای چهل وپنج ــراغ دع س
می رویــم. ســجادیه  مبارکــه 

دعــای  کــه  چهل  وپنجــم  دعــای 
بخش هــای  اســت،  خداحافظــی 
عبــور  آنهــا  از  کــه  دارد  عجیبــی 
ــه  ــند ب ــا حضــرت می رس ــم ت می کنی
َوأَنـْـَتَجَعْلــَت ایــن جملــه: »اللَُّهــمَّ
ــِف،َو ِ ــَكالَْوَظائ ــاتِْل ــْنَصَفایَ مِ
ــْهَر ــُروِضَش ــَكالُْف ــِصتِْل ِ َخَصائ
َرَمَضــاَن«. در میــان همــه ی تکالیــف 
ــه در مســیر  ــی ک ــاز و ویژگی های ممت
زندگــی بــرای مــن قــرار دادی و مــرا 
ــه   ــردی، از هم ــت ک ــا هدای ــه آنه ب
ــان  ــاه رمض ــر، م ــر و ویژه ت خالص ت
ـِذياْختََصْصتَــُهمِــْن اســت. »الَـّ
ــُهورِ« کــه از بیــن همــه ی  َســائِرِالشُّ
ماه هــای ســال آن را برگزیــدی. »َو
تََخیَّْرتَــُهمِــْنَجِمیــِعالْْزمِنَــةَِو
ــه ی روزگار،  ــن هم ــورِ«. در بی ُه الدُّ
ــاه رمضــان اســت.  ــو م ــده ی ت برگزی
ــنَةِ«  أَْوَقــاِتالسَّ »َوآثَْرتـَـُهَعَلــىُكلِّ
و آن را انتخــاب کــردی و بــر همــه ی 
دادی؛  برتــری  ســال  وقت هــای 
ــت:  ــرآن اس ــاه ق ــاه، م ــن م ــرا ای زی
ــْرآِنَو ــَنالُْق ــهِمِ ــَتفِی ــاأَنَْزلْ »بَِم
ــی  ــی؟ یعن ــی چ ــرآن یعن ــورِ«.ق النُّ
ــه  ــرآن را ک ــو ق ــاه ت ــن م ــور. در ای ن
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نــور اســت، بــر مــا نــازل کــردی. »َو
ــاِن«. در  ــَناْلِیَم ــهِمِ ــَتفِی َضاَعْف
ــردم  ــان م ــان ایم ــارک رمض ــاه مب م
را رونــق دادی، مضاعــف کــردی، 
ــَت« ــه ی»َضاَعْف ــش دادی. کلم افزای
اینجــا بســیار جالــب اســت؛ یک بــاره 
در مــاه مبــارک رمضــان خداونــد 
تبــارک و تعالــی ایمــان مــردم را 
ــد  ــترش می ده ــد، گس ــق می کن تعمی
و مضاعــف می کنــد. ضاعــف، یعنــی 
ــان  ــی انس ــادی. گاه ــش غیرع افزای
ولــی  می کنــد،  اضافــه  را  چیــزی 
ــًا  اضافــه کردنــش عــادی اســت. مث
شــما وقتــی یــک را دو می کنیــد، 
افزایشــی عــادی رخ داده اســت. امــا 
وقتــی شــما از یــک برویــد صــد، این 
از یــک یک بــاره  عــادی نیســت؛ 
برویــد هــزار، یــا مثــًا یــک میلیــون 
میلیــارد، اصــًا عــادی  یــا یــک 
نیســت. وقتــی اضافــه کردن هــای 
ــارج  ــادی اش خ ــب ع ــما از ترتی ش
ضاعــف  کلمــه ی  از  می شــود، 
اســتفاده می شــود. خداونــد تبــارک و 
تعالــی ایمــان مــردم را در مــاه مبــارک 

می بــرد؛  بــاب  ایــن  در  رمضــان 
و  رونق بخشــی  و  افزایــش  یعنــی 
ایــن  غیرعــادی.  طراوت بخشــی 
ــرای  ــذا ب ــان. ل ــاه رمض ــود م می ش
ــی  ــکوفایی و رونق بخش ــرورش، ش پ
ــال  ــی در س ــچ فرصت ــان، هی ــه ایم ب
بهتــر از مــاه مبــارک رمضــان نیســت.

ــا  ــث م ــل بح ــل مح ــات قب در جلس
ــود کــه چــه کنیــم کــه ایمــان  هــم ب
مــا رونــق و تکامــل پیــدا کنــد. 
بهتریــن فرصــت و ظرفیــت و زمینــه 
ایمــان،  بــه  رونق بخشــی  بــرای 
مــاه مبــارک رمضــان اســت کــه 
ــَن ــاالَّذی ــاأَیَُّه ــود: »ی خــودش فرم
یــاُمَكمــا آَمنُــواُكتـِـَبَعَلیُْکــُمالصِّ
ــْم ــْنَقبْلُِک ــَنمِ ــىالَّذی ــَبَعَل ِ ُكت
ــه  ــوَن؛]۴[ ای کســانی ک ــْمتَتَُّق لََعلَُّک
ایمــان آورده ایــد، روزه بــر شــما 
همان گونــه  اســت،  شــده  مقــرر 
ــما  ــش از ش ــه پی ــانی ک ــر کس ــه ب ک
ــد  ــود. باش ــده ب ــرر ش ــد[، مق ]بودن
ــه  ــد«. و در آی ــزگاری کنی ــه پرهی ک
َرَمضــاَن »َشــْهُر فرمــود:  دیگــر 
ــاه  ــْرآُن؛]۵[ م ــهِالُْق ــِزَلفی ــذيأُنْ الَّ
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ــه در  ــاه[ اســت ک رمضــان ]همــان م
آن قــرآن فــرو فرســتاده شــده اســت«.

چهل وپنجــم  دعــای  ادامــه  در 
ــهِ ــَتفِی ــود: »َوَفَرْض ــرت فرم حض
مــاه  ایــن  یَــامِ«. چــرا  الصِّ مِــَن
ــه  ــت؟ ب ــی اس ــده و اختصاص برگزی
ــان، روزه  ــق ایم ــرآن، رون ــر ق خاط
و نمــاز. بعــد هــم بافاصلــه بــه 
ــود:  ــرد و فرم ــاره ک ــدر اش ــب ق ش
ــْدرِ ــةِالَْق ــْنلَیَْل ِ ــهِم ــَتفِی »َوأَْجَلْل
أَلْــِف مِــْن َخیْــٌر هِــَي الَّتِــي
َشــْهرٍ«. اینکــه گفتیــم ایمــان مؤمنیــن 
ــش  ــال خاص ــود، مث ــف می ش مضاع
لیلــة القــدر اســت. ظاهــراً یــک شــب 
اســت، ولــی رونــق ایمــان، ترقیــات، 
ــه  ــی ک ــارت و مغفرت ــکوفایی، طه ش
از  می دهــد،  رخ  مؤمنــان  بــرای 
ــر  ــه تعبی ــت. ب ــر اس ــاه بهت ــزار م ه
می خواهــد  متعــال  خــدای  بنــده 
بگویــد دیگــر چطــور بــه شــما 
ــت  ــبی اس ــاه ش ــن م ــم! در ای بگوی
انــدازه  بــه  می توانیــد  شــما  کــه 
ــی بیشــتر از  ــی خیل ــاه و حت ــزار م ه
ــید و  ــته باش ــی داش ــاه، ترق ــزار م ه

ــوید. ــک ش ــال نزدی ــدای متع ــه خ ب

البتــه در ادامــه اش جملــه خیلــی 
آثَْرتَنَــا تکان دهنــده ای دارد: »ثُــمَّ
ــه  ــو ب ــِم«. ت ــائِرِاْلَُم ــىَس ــهَِعَل ِ ب
و  رمضــان  مبــارک  مــاه  وســیله 
هســت،  آن  در  کــه  ویژگی هایــی 
مــا را بــر ســایر امت هــا برتــری 
ُدوَن بَِفْضلِــهِ اْصَطَفیْتَنَــا »َو دادی. 
از  الِْمَلــِل«. هیــچ مکتبــی  أَْهــِل
پیروانــش  بــرای  الهــی،  مکاتــب 
ــت. ــته اس ــتاوردی نداش ــن دس چنی

ــرای شــما از دعــای  ایــن جملــه را ب
تــا  کــردم  انتخــاب  چهل وپنجــم 
ــت  ــا نعم ــا ب ــه م ــد ک ــوم باش معل
ــرو  ــاه روب ــن م ــی در ای ــی عجیب خیل
نعمــت  ثانیه هایــش  در  هســتیم. 
چــه  تــا  اســت؛  نهفتــه  بزرگــی 
ــد  ــا چــه رس ــاعاتش، ت ــه س ــد ب رس
ــه  ــد ب ــه رس ــا چ ــش، ت ــه روزهای ب
ــتم  ــًا می خواس شــب هایش. مخصوص
روی »َضاَعْفــَتفِیــهِمـِـَناْلِیَمــاِن«
ــرده باشــم کــه در واقــع  تأکیــد ک
ــت. ــان اس ــه ایم ــی ب ــاه رونق بخش م
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تــا اینجــا این طــور اســتفاده شــد کــه 
بــرای رونق بخشــی بــه ایمــان، یکــی 
انــس بــا کام الهــی و رفتــن بــه 
ســراغ قرآن کریــم الزم اســت، و دوم 
ــن  ــر ای ــا و مناجــات. ب ــا دع ــس ب ان
ــژه  ــه وی ــم توصی ــه عزیزان ــاس ب اس
ــه  ــاه از صحیف ــن م ــه در ای داشــتم ک
نشــوند. غافــل  ســجادیه  مبارکــه 

دو نکته درباره ختم قرآن در ماه  
رمضان

۱.رؤیتكلآیات،خودش
موضوعیتدارد

ــاه  ــه در م ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ف
ــا  ــاط  م ــد ارتب ــان بای ــارک رمض مب
ــایر  ــاوت از س ــم متف ــرآن عظی ــا ق ب
دو  بــاره  ایــن  در  باشــد.  ماه هــا 
ــک  ــود دارد. ی ــی وج ــنهاد اساس پیش
پیشــنهاد عبــارت اســت از اینکــه 
رمضــان  مبــارک  مــاه  در  انســان 
ــود دارد ـ و  ــه وج ــمی ک ــق رس طب
ــک  ــت ـ ی ــم هس ــی ه ــم خوب رس
بــار همــه ی قــرآن را بخوانــد؛ از 
ــاس.  ــوره ی ن ــا س ــد ت ــوره ی حم س

اصطاحــًا همیــن چیــزی کــه بــه آن 
ــرآن. مفصــل  ــم ق ــه می شــود خت گفت
ــای  ــبت دع ــه مناس ــاره ب ــن ب در ای
ــم. بعضــی  ــه کردی چهل ویکــم مباحث
از عزیــزان بــه مــن می گوینــد کــه در 
این صــورت بایــد تنــد تنــد بخوانیــم 
ــس  ــه آن ح ــم ک ــاس می کنی و احس
برداشــت های  و  تأمــات  خــوب، 
الزم را نداریــم. نظــر شــما چیســت؟ 
حتمــًا  اتفاقــًا  می گویــم:  من هــم 
ــم  ــاوت حجی ــد؛ ت ــن کار را بکنی ای
ــارک  ــاه مب ــًا در م ــترده را حتم و گس
رمضــان داشــته باشــید؛ منتهــا بــا 
ــه  ــم تان ب ــه چش ــت: اول اینک دو نی
جمــال همــه ی آیــات قرآنــی روشــن 
شــود. همــه ی آیــات قــرآن را تماشــا 
کنیــد و ببینیــد کــه موضوعیــت دارد. 
ــرت  ــان حض ــتاد عالی قدرم ــدا اس خ
ــد و  ــت کن ــت را رحم ــت اهلل بهج آی
ــد. از  ــش بیفزای ــر درجات ــه آن ب آن ب
ــان  ــه ایش ــم ب ــا ه ــه م ــی جلس اهال
لحظه هــا  ایــن  در  خیــر  پــاداش 
ــد:  ــان می فرمودن ــد. ایش ــت کن کرام
را  زمــان  امــام  می خواهیــد  اگــر 
ببینیــد.  را  قــرآن  کنیــد،  زیــارت 
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آیــات  در  کامــل  انســان  طلعــت 
ــر  ــت. اگ ــی اس ــرآن متجل ــه ق کریم
بتوانیــد آیــات قــرآن را خــوب ببینیــد 
و زیــارت کنیــد، امــام عصــر )علیه الســام( 
ــار  ــک ب ــس ی ــد. پ ــارت کرده ای را زی
ــت  ــه موضوعی ــد ک ــرآن را ببینی کل ق
دارد. قصدتــان دریافت پاداشــی باشــد 
کــه پیامبــر اعظــم )علیه الســام( وعــده 
داد. ایشــان فرمــود: »اگــر در مــاه 
ــرآن  ــه از ق ــک آی ــان ی ــارک رمض مب
را تــاوت کنیــد، پــاداش تــاوت کل 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــر م ــرآن در غی ق
بــه شــما داده می شــود«. قصــد کنیــد 
کــه خدایــا مــن می خوانــم و بــا هــر 
آیــه ای پــاداش کل را می خواهــم.

را  کریــم  قــرآن  کل  بنابرایــن 
تماشــای  هــدف  بــا  بخوانیــد، 
ــارت  ــد زی ــه قص ــش ب ــه ی آیات هم
آیت اهلل العظمی والکبــری  جمــال 
یعنــی  آیت اهلل علی االطــاق،  و 
بقیت اهلل االعظــم  حضــرت 
. ) م لســا علیه ا یف و لشر جه ا لی فر هلل تعا عّجل ا (

به تفصیــل  چهل ویکــم  دعــای  در 
موضوعیــت  کــه  دادیــم  توضیــح 
دارد انســان همــه ی آیــات را بــا ایــن 
ــات  ــد. آی ــت ببین ــن نی ــا ای ــگاه و ب ن
قــرآن نازلــه علــم ربوبــی و رحمــت 
ربوبــی اســت؛ یعنــی تنزل یافتــه مهــر 
پــروردگار متعال و در دســترس شــما 
اســت. دوســتان فرصــت مــاه رمضان 
ــم  ــمارند و خت ــت بش ــًا غنیم را حتم
کامــل را انجــام دهنــد. البتــه ممکــن 
اســت بعضی هــا بیشــتر تماشــا کننــد، 
کــردم  عــرض  جان شــان.  نــوش 
ــید.  ــته باش ــم داش ــاداش ه ــه پ مطالب
هــر آیــه ای را می خوانیــد، مطالبــه 
ــما  ــتهای ش ــید. اش ــته باش کل را داش
ــم  ــتند بحــث  ه ــد. مس ــور باش این ط
بیــان نبــوی در خطبه شــعبانیه اســت. 
آنجــا فرمــود یــک آیــه در ایــن مــاه، 
معــادل تــاوت کل قــرآن در غیــر ماه 
رمضــان اســت. چــی بهتــر از ایــن؟!

ــا  ــه اول م ــود برنام ــن می ش ــس ای پ
ــی کــه  ــم. عزیزان ــرآن کری ــه ق راجع ب
تاوت هایشــان  در  اســت  ممکــن 
ــه  ــد ک ــند، بدانن ــته باش ــص داش نق
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همراهــی بــا تاوت هــای صحیــح 
ــداهلل  ــت. بحم ــده اس ــی پیش برن خیل
ــم  ــیما ه ــدا و س ــده و ص ــم ش رس
وســیع دارد پخــش می کنــد. اگــر 
دســترس  در  نکنــد،  هــم  پخــش 
ــوب  ــاوت خ ــک ت ــت. ی ــما هس ش
آن  همــراه  و  کنیــد  انتخــاب  را 
اثــرش دوبرابــر  بخوانیــد. گاهــی 
ــین را  ــه ای دلنش ــم نغم ــود؛ ه می ش
شــنیده اید، هــم خوانده ایــد. البتــه 
ــد.  ــان بخوانی ــه هم زم ــرطی ک ــه ش ب
ــد،  ــرآن هــم می بینن برخــی از روی ق
هــم می خواننــد، هــم می شــنوند. 
اتفــاق  هم زمــان  کار  ســه  هــر 
ــت. ــی اس ــی عال ــه خیل ــد ک می افت

 
۲.تدبرفراموشنشود

مطلــب دوم اینکــه بــرای هــر روزتان 
ــری داشــته باشــید و  یــک ســهم تدب
از آن نگذریــد. ســهم تدبــر می توانــد 
ــی  ــًا وقت ــد. مث ــه باش ــک آی ــط ی فق
بــه ایــن آیــه رســیدید: »َوإِذاَســَألََك
عِبــاديَعنِّــيَفإِنِّــيَقریــٌبأُجیــُب
اِعإِذاَدعــاِنَفْلیَْســتَجیبُوا َدْعــَوَةالــدَّ
لََعلَُّهــْم بــي لْیُْؤمِنُــوا َو لــي

یَْرُشــُدوَن؛]۶[ و هــرگاه بنــدگان مــن 
ــو[  ــند، ]بگ ــن بپرس ــاره م ــو درب از ت
ــده را  ــای دعاکنن ــم و دع ــن نزدیک م
بــه هنگامــی کــه مــرا بخوانــد، اجابت 
ــان  ــد فرم ــان[ بای ــس ]آن ــم. پ می کن
ــان  ــن ایم ــه م ــد و ب ــردن نهن ــرا گ م
ــد«، آن را  ــه راه یابن ــد ک ــد. باش آورن
جداگانــه در دفترچــه ای یادداشــت 
جزئــی  هــر  از  می توانیــد  کنیــد. 
ــرای  ــد و ب ــاب کنی ــه انتخ ــک آی ی
ــد،  ــی بخوانی ــد؛ یعن آن وقــت بگذاری
ترجمــه اش را دقیــق ببینیــد و بــه 
تفســیر آن مراجعــه کنیــد. اگــر خــود 
ــن تفســیر را هــم نداشــته باشــید،  مت
موبایل هــا  برنامه هــای  طریــق  از 
کــرد. دریافــت  می شــود  هــم 

خــود آیــه را چنــد بــار تــاوت 
ــار،  ــار؛  دو ب ــک ب ــط ی ــه فق ــد؛ ن کنی
ده بــار، هرچــه بیشــتر تــاوت  کنیــد، 
ــه و  ــراغ ترجم ــد س ــت. بع ــر اس بهت
تفســیر برویــد. در مرحلــه بعــدی 
ــه  ــون آی ــه مضم فکرتــان را راجع ب
ــه ای  ــن آی ــد. ای ــان بیندازی ــه جری ب
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می کنیــد،  تأمــل  آن  روی  کــه 
ــگام  ــت. هن ــما اس ــود ش ــب خ منتخ
ــتر  ــه بیش ــدام آی ــد ک ــاوت ببینی ت
ــان را  ــد، هم ــما می درخش ــرای ش ب
ــه  ــک آی ــه ی ــه ب ــد. البت ــاب کنی انتخ
محــدود نشــوید. ممکــن اســت مثــًا 
یــک صفحــه یــا نیم صفحــه منتخــب 
شــما باشــد. مثــًا بــه مناســبت بحــث 
ُســوُل«]۷[ را  ایمــان، آیــات »آَمــَنالرَّ
ــِق ــيَخْل ف ــات »إِنَّ ــا آی ــد. ی بخوانی
ــماواِتَوالْْرِضَواْختِــالِف السَّ
اللَّیْــِلَوالنَّهــارَلیَــاٍتِلُولِــي
الْلْبَــاِب؛]۸[ مســّلمًا در آفرینــش 
پــی  در  و  زمیــن  و  آســمان ها 
ــرای  ــب و روز ب ــدن ش ــر آم یکدیگ
را  اســت«  نشــانه هایی  خردمنــدان 
انتخــاب  کنیــد. بــه ایــن ترتیــب 
تدبــر  نظــر  از  را  ســهم خودتــان 
ــد داشــت کــه مســئله ی مهــم  خواهی
تدبــر اســت. تدبــر یعنــی بــه جریــان 
ــا  ــاط ب انداختــن فهــم عمیــق در ارتب
آن آیــه. وقتــی رخ می دهــد کــه شــما 
قطعــه کوتاهــی را انتخــاب کــرده 
ــاص  ــه خ ــد آی ــا چن ــک ی ــید، ی باش
و بــه هــم پیوســته و بعــد وقــت 

ــیر و  ــه، تفس ــرای ترجم ــد ب بگذاری
بعــد هــم بــه جریــان انداختــن فکــر.

بــه  رونق بخشــی  بــا  ارتبــاط  در 
ایمــان بــا کمــک تــاوت قــرآن، 
»َو می فرمایــد:  نیــز  قــرآن  خــود 
ــْم ــُهزاَدتُْه ــْمآیاتُ ــْتَعَلیْهِ إِذاتُلِیَ
ُلــوَن؛]۹[  إیمانــًاَوَعلــىَربِّهـِـْمیَتََوكَّ
ــده  ــان خوان ــر آن ــات او ب و چــون آی
بیفزایــد«. ایمانشــان  بــر  شــود، 

ــا  ــنهاد م ــه پیش ــه ک ــک نکت ــن ی ای
اســت بــرای کار بــا قــرآن کریــم. تــا 
ــه را  ــن برنام ــزان ای ــده عزی ــر نش دی
داشــته باشــند. گاهــی انســان مشــغول 
کارهــای عــادی اســت، بعــد کــه 
می بینــد  و  می آیــد  خــودش  بــه 
از  مبــارک رمضــان  فرصــت مــاه 
ــژه  ــرداری وی ــت و بهره ب ــت رف دس
از قــرآن کریــم را نداشــته اســت.

از  شــنیدن  اول،  فصــل  پــس 
شــنیدن  شــد؛  متعــال  خــدای 
بــا  تعالــی  و  تبــارک  حــق  از 
رفتــن بــه محضــر قــرآن کریــم. 
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اثر فوق العاده ی دعا در 
رونق بخشی به ایمان

ــاره ی دعــا اســت کــه  ــه دوم درب نکت
گفتــن بــه خــدای متعــال اســت 
و  شــنیدن  از  ویــژه ای  بــاب  کــه 
ــم  ــاب دوم ه ــم شــده. ب ــن فراه گفت
در رونق بخشــی بــه ایمــان غوغــا 
مــاه رمضــان  در  انســان  می کنــد. 
ــق  ــا و رون ــش را ج ــد ایمان می توان
دهــد و از طریــق دعا با خــدای متعال 
ــرش خیلــی  ــد. این هــم اث حــرف بزن
شــگفت انگیز و فوق العــاده اســت.

در ایــن زمینــه هــم بحمــداهلل خیلــی 
دســت مان خیلــی پــر اســت. بــر 
فــرض کــه انســان هــزار ســال عمــر 
کنــد، بازهــم صحیفــه بــرای صحبــت 
بــا خــدای متعــال بــه او جــواب 
می دهــد. حــاال اگــر بــه صحیفــه 
مبارکــه ســجادیه، صحیفــه جامعــه را 
اضافــه کنیــد، آن وقــت  می بینیــد 
کــه دســت شــما از دعــا و مناجــات 
چقــدر پــر اســت. مناجــات ابوحمــزه 
ثمالــی را ببینیــد! بــه خــدا قســم اگــر 
ــحر  ــحرش س ــد س ــی می خواه کس

اســت.  ابوحمــزه  راهــش  شــود، 
بخش هایــی  و  کنیــد  برنامه ریــزی 
ــی  ــه را در روز و بخش های از صحیف
از ابوحمــزه را در ســحر بخوانیــد. 
ــت،  ــل اس ــزه مفص ــات ابوحم مناج
ــب،  ــه ش ــد و در نافل ــش کنی تقطیع
ــه اش را  ــک تک ــان ی ــر قنوت ت در ه
ــه ای  ــن دو نمــاز قطع ــا بی ــد ی بخوانی
از ایــن مناجــات نورانــی را بخوانیــد.

بنابرایــن بهــره بــردن از مناجــات 
ــه  ــتن برنام ــد داش ــز نیازمن ــا نی و دع
اســت. می شــود بــرای آن آدابــی 
فرصــت  فعــًا  کــه  کــرد  ذکــر 
ــاالً می خواســتم  ــش نیســت. اجم بیان
باشــد کــه  یادتــان  عــرض کنــم 
ــد  ــان بای ــاه رمض ــما در م ــره ش به
باشــد. وافــری  و  متفــاوت  بهــره 

از  بعــد  بــرای  هــم  دعاهایــی 
دعــای  مثــل  وارد شــده؛  نمازهــا 
افتتــاح کــه بــرای ســر شــب از 
)ارواحنا فــداه(  ولی عصــر  حضــرت 
وارد شــده و از منشــئات حضــرت 
اســت.  )ارواحنا فــداه(  بقیت اهلل االعظــم 
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می خواهــد؛   قدرشناســی  خیلــی 
اســت. عجیبــی  بســیار  دعــای 

دو درخواست مهم در دعاهای  
ماه رمضان

مــاه  در  درخواســت ها  بیــن  در 
درخواســت  دو  رمضــان،  مبــارک 
صدرنشــین اســت: یکــی درخواســت 
ــد  ــد و بن مغفــرت و آزاد شــدن از قی
گناهــان؛ چــون خــدای متعــال وعــده 
مغفــرت در مــاه رمضــان داده، و کرور 
ــد.  ــان می بخش ــاه رمض ــرور در م ک
درخواســت های  از  یکــی  لــذا 
ــاص  ــای خ ــان در دعاه ــدی انس ج
مربــوط بــه مــاه رمضــان، طلــب 
ــته دوم، حــج  ــرت اســت. خواس مغف
اســت. در بســیاری از دعاهــا عرضــه 
 ــجَّ ــيَح ِ اْرُزْقن ــمَّ ــم: »اللَُّه می داری
ــَذاَو ِــيَعامِــيَه ــَرامِف ـِـَكالَْح بَیْت
ــت  ــج بی ــا ح ــام؛  خدای َع ــيُكلِّ ِ ف
الحــرام را در ایــن ســال و در همــه ی 
دعــای  کــن«.  روزی ام  ســال ها 
روز و شــب و بعــد نمازهــا ایــن 
ــم! ــر اســت؟ نمی دان اســت. چــه خب

می شــود  فهمیــده  ادعیــه  ایــن   از 
ــه حــج و تمنــای  کــه خــود عشــق ب
ــان  ــه انس ــت دارد.  اینک آن، موضوعی
ــرایطش  ــات و ش ــتطاعت و مقدم اس
ــرود، خــوب  ــم  شــود و حــج ب فراه
ــه  ــت؛ ولــی اساســًا خــود اینک اس
ــج  ــوع ح ــا موض ــقانه ب ــان عاش انس
ــته  ــا داش ــی تمن ــود، یعن ــرو ش روب
قلــب  عمــق  از  بخواهــد،  باشــد، 
بخواهــد،  صمیمانــه  بخواهــد، 
ــق  ــه توفی ــت دارد و چنانچ موضوعی
خداونــد  نشــود،  نصیبــش  حــج 
تبــارک و تعالــی رازهــا و اســرار 
رســاند. خواهــد  او  بــه  را  حــج 

ســعی کنیــد در مــاه مبــارک رمضــان 
ــا حضــرت  ــه گفتگــوی ب ــان ب زبان ت
حــق تبــارک و تعالــی بــاز شــود. در 
ــا  ــل دع ــخص اه ــورت ش ــن ص ای
کســی  می شــوید.  دعاشــناس  و 
ــه  ــده، ب ــه را دی ــه ی صحیف ــه هم ک
دعاهــا مراجعــه کــرده و زبانــش 
بــه گفتگــوی بــا خــدای متعــال 
بــاز شــده، می دانــد چــه بگویــد، 
بخواهــد،  چــی  بگویــد،  چطــور 
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ــن را هــم  ــس ای ــه بخواهــد. پ چگون
ــید. ــته باش ــان داش ــتور کارت در دس

شرط بهره مندی از دعاها 

ــی  ــاوت حجم ــنهاد ت ــه پیش راجع ب
کــه  کردیــم  اشــاره  صحیفــه، 
ــش  ــه وقت ــا ب ــیم ت ــا را بشناس دعاه
کنیــم. اســتفاده  آن  از  بتوانیــم 

ــان  ــه پیشــنهاد دوم م ــن میان ــا در ای ام
ــا را  ــه بعضــی از دعاه ــن اســت ک ای
بــا امعــان نظــر و طــراوت و گریــه و 
ــا،  ــا دع ــا اینه ــه ب ــد ک تضــرع بخوانی
دعــا می شــود. وقتــی بــا دعاهــا انــس 
گرفتیــد، مثــًا بــا مناجــات ابوحمــزه 
ــور  ــر این ج ــاح، دیگ ــای افتت ــا دع ی
آشــنایی  قصــد  بــه  کــه  نیســت 
بخوانیــد؛ بلکــه می خوانیــد بــه قصــد 
انشــاء، اینهــا را از خــدا می خواهیــد. 
بــا  انســان  آن وقــت اســت کــه 
آدابــش می خوانــد، نالــه می کنــد، 
اشــک می ریــزد، تضــرع می کنــد، 
بــه زمیــن می افتــد، خــودش را بــرای 
ــاز  ــد، ن ــوس می کن ــال ل ــدای متع خ

ــت  ــد اس ــه بل ــر کاری ک ــد، ه می کن
بی حــال  وگرنــه  می دهــد.  انجــام 
دعــا  کــه  نشســتن  گوشــه ای  در 
نمی شــود. مــن دیــده ام بعضی هــا 
ــن  ــم. م ــا بخوانی ــه دع ــد ک می گوین
ــدم،  ــا را می دی ــن صحنه ه ــی ای گاه
شــب ها  می شــدم.  اذیــت  خیلــی 
ــدن نمازشــان،  مؤمنیــن پــس از  خوان
دعــای  و  می نشســتند  مســجد  در 
نفــر  یــک  می خواندنــد.  افتتــاح 
ــه خوانــدن و بقیــه  شــروع می کــرد ب
هــم تنــد تنــد دعــا می خواندنــد. 
ــا  ــد! ی ــم می خوردن ــی ه ــی چای گاه
شــنیده ام بعضــی از مجالــس خانم هــا 
دوســتان  اســت.  همین طــور  هــم 
ــا  ــد م ــا نیســت. بگویی ــن دع ــن ای م
ــینیم  ــر بنش ــم دور همدیگ می خواهی
و بــا دعاهــا آشــنا شــویم. ایــن چیــز 
ــت  ــی اس ــا وقت ــت. دع ــی اس خوب
کــه تــو قصــد می کنــی، تمرکــز 
می کنــی، حــال داری، احســاس داری، 
ــه  ــه چ ــه داری ک ــک داری، توج اش
چیــزی را می خواهــی، از چــه کســی 
می خواهــی. چنیــن دعایــی عمدتــًا در 
ــرد.  ــکل می گی ــی ش ــوت و تنهای خل
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ــای  ــد، جمع ه ــم باش ــع ه ــر جم اگ
مناجاتــی اســت کــه آن هــم آثــار 
عجیبــی دارد. مثــل زمانــی کــه در 
جلســات  از  بعضــی  یــا  حرم هــا 
همدیگــر  دور  مؤمنیــن  خــاص 
ــًا  ــد، واقع ــا می خوانن ــینند، دع می نش
یــک  می گدازنــد.  و  می ســوزند 
ــد  ــا می خوان ــرای آنه ــال ب ــل ح اه
و ترجمــه می کنــد و نالــه می زنــد 
می زننــد. نالــه  هــم  آنهــا  و 

مؤمن در تمام ماه رمضان حالت  
شکر دارد

مقدماتــش  چهل وچهــارم،  دعــای 
بیشــتر دربــاره ی مســئله ی شــکر 
اســت.  یادتــان باشــد انســانی کــه بــا 
تربیــت امــام ســجاد )علیه الســام( وارد مــاه 
ــان  ــود، از هم ــان می ش ــارک رمض مب
ابتــدا کــه هــال مــاه مبــارک رمضــان 
رؤیــت می شــود، تــا وقتــی کــه وارد 
شــب عیــد فطــر می شــود، در کل 
ایــن مــاه، حــال او حــال حمــد اســت 
و در مقــام و منــزل حمــد مســتقر 
ــکر و  ــام ش ــد، مق ــام حم ــت. مق اس

ــه  ثناخوانــی حضــرت حــق اســت، ب
زبــان عقــل و دل. حــال او حــال 
ــه  ــون متوج ــرا؟ چ ــت، چ ــکر اس ش
شــده کــه مــاه رمضــان نعمتــی عــادی 
خــدای  می گویــد  دائمــًا  نیســت . 
ــو را  ــکر ت ــم ش ــور می توان ــن چط م
ــن  ــه ای ــرای اینک ــاورم؟ ب ــا بی به ج
وضــع در انســان پیــدا شــود، راهــش 
ــه انســان ســهم خــود  ــن اســت ک ای
ــان  ــاه رمض ــت م ــناخت نعم را از ش
ــه در  ــن کاری ک ــد؛ همی ــش ده افزای
ــا بعضــی از جلســات  ــن جلســه ی ای
خــود  می دهیــم.  انجــام  دیگــر 
دعــای چهل وچهــارم بــه شــما در 
ــد.  ــی کمــک می کن ــن بخــش خیل ای
بعضــی از اهــل دقــت می گوینــد کــه 
خــوب اســت آدم در ورود ماه مبارک 
رمضــان دعــای خــروج از مــاه را 
ــم  ــای چهل وپنج ــی دع ــد؛ یعن بخوان
ــت  ــرت در وق ــه حض ــی ک را؛ جای
وداع  و  می زنــد  نالــه  خداحافظــی 
جانســوزی دارنــد. گویــا از آن منظــر 
ــد حواســت  ــادآوری می کنن ــا ی ــه م ب
باشــد وارد چــه ماهــی می شــوی.
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ــا  ــیم ت ــت را بشناس ــد نعم ــس بای پ
حالــت شــکر در مــا پیــدا شــود. 
نیازمنــد  هــم  شــناخت  بــرای 
تأمــات، مراجعــه بــه دعــای نورانــی 
تــاوت  صحیفــه،  چهل وچهــارم 
ــی  ــه معارف ــوع ب ــم و رج ــرآن کری ق
ــارک  ــاه مب ــاب م ــه در ب ــتیم ک هس
رمضــان اســت. هرچــه شــناخت 
ــکر  ــت ش ــود، حال ــتر ش ــان بیش انس
می کنــد. پیــدا  افزایــش  او  در 

رمضــان  مبــارک  مــاه  نعمــت 
ــجاد  ــام س ــه ام ــت ک ــه ای اس به گون
کــه  می گویــد  مــا  بــه  )علیه الســام( 

همیــن اول مــاه، از خداونــد مصرانــه 
بخواهیــد، عاشــقانه بخواهیــد، بــا 
تضــرع بخواهیــد، بگوییــد خدایــا 
ــو  ــیم، ت ــا نمی شناس ــم، م ــا جاهلی م
معرفــت و فضــل مــاه رمضــان را به ما 
الهــام کــن: »ألْهِْمنـَـاَمْعرَِفــَةَفْضلـِـهِ«.
ــرای  ــن ب ــک ک ــا کم ــه م ــودت ب خ
اینکــه مــاه رمضــان را بهتــر بشناســیم.

پــس هم تــاش کنیــم و باالتــر از آن، 
ــه  ــت ب ــام معرف ــال اله از خــدای متع
مــاه رمضــان را بخواهیــم کــه نعمــت 
عجیــب و خیلــی بزرگــی اســت. 
ایــن یــک مطلــب کــه از مقدمــه 
ــام  ــه ام ــارم صحیف ــای چهل وچه دع
ســجاد )علیه الســام( اســتفاده می شــود.

ــت  ــان حال ــه انس ــدی اینک ــه بع نکت
حمــد و شــکر و ثناخوانــی حضــرت 
ــاه  ــب م ــی روز و ش ــوب را ط محب
ــظ  ــودش حف ــان در خ ــارک رمض مب
ــای  ــغول کاره ــر مش ــی اگ ــد. حت کن
دیگــر هــم هســت، همــه اش توجــه 
داشــته باشــد کــه مــاه رمضــان اســت 
و او غــرق ایــن نعمــت و مــورد 
عنایــت خــاص پــروردگار متعــال 
ــاه  ــی را در کل م ــن حس ــت. چنی اس
کنــد.  نگهــداری  خــودش  بــرای 
ــا از  ــه م ــی اســت ک ــن مطلب ــس ای پ
ــم؛  ــتفاده می کنی ــاه اس ــن م ــه ای مقدم
ِالَّــِذي آنجــا کــه فرمــود: »الَْحْمــُدلِلَّ
َهَدانـَـالَِحْمــِدهِ،َوَجَعَلنـَـامـِـْنأَْهلـِـهِ
ــاكِرِیَن«.  لِنَُکــوَنِلِْحَســانِهِمـِـَنالشَّ
ادامــه اش هــم بــاز حالت حمد اســت 



18

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــرای اینکــه  ــت ب و درخواســت معرف
انســان بتوانــد حــق حمــد را ادا کنــد.

مــاه  کل  در  باشــد  یادتــان  پــس 
ایــن حــس را در خودتــان حفــظ 
کنیــد. لحظه به لحظــه بــه خودتــان 
بــه  تــا غفلــت  کنیــد.  یــادآوری 
خودتــان  بــه  می آیــد،  ســراغتان 
ــارک  ــاه مب ــه م ــد ک ــاد بیاوری ــه ی ب
رمضــان اســت. مثــل نمــاز اســت کــه 
می گوینــد تــا در نمــاز حالــت غفلــت 
ایجاد می شــود، بــه خودتان یــادآوری 
کنیــد کــه در نمــاز و در حضــور حــق 
هســتید. در مــاه رمضــان هــم همیشــه 
ــه:  ــد ک ــادآوری کنی ــان ی ــه خودت ب
ــتم. ــال هس ــدای متع ــان خ ــن مهم م

ضرورت افزایش مراقبت ها در  
ماه رمضان

بــرای  رمضــان  مبــارک  مــاه  در 
رونق بخشــی بــه ایمان مــان و اســتفاده 
شایســته از مــاه مبــارک رمضــان، طبق 
ــطح  ــم، س ــه داری ــراری ک ــان ق هم
مراقبت هــای خودمــان را افزایــش 

ــی جــدی  ــن موضــوع خیل ــم. ای دهی
اســت؛ این قــدر جــدی کــه امــام 
ســجاد )علیه الســام( بــاب وســیعی بــرای 
ــرای  ــا ب ــن اول دع ــئله همی ــن مس ای
شــما بــاز می کننــد و می فرماینــد: 
ــٍدَوآلـِـهِ، َعَلــىُمَحمَّ َصــلِّ »اللَُّهــمَّ
ــاَلَل ِــهَِوإِْج ــَةَفْضل ــاَمْعرَِف َوأَلْهِْمنَ
ــْرَت ــاَحَظ ــَظمِمَّ ــهِ،َوالتََّحفُّ ِ ُحْرَمت
فِیــهِ«. مــن بتوانــم در ایــن مــاه 
ــه  ــه ک ــم از آنچ ــظ کن ــودم را حف خ
ــندی.  ــی و نمی پس ــوع می کن ــو ممن ت
ــا و  ــه معصیت ه ــز را ک ــوط قرم خط
ــم.  ــظ کن ــند، حف ــو باش ــای ت قرق ه
اساســی  بســیار  تحفــظ مســئله ی 
جملــه  در  )علیه الســام(  امــام  اســت. 
بعــد تحفــظ را شــرح می کننــد و 
می فرماینــد: »َوأَعِنَّــاَعَلــىِصیَامـِـهِ«. 
ــی.  ــه روزه واقع ــن ب ــک ک ــرا کم م
ــت  ــن اس ــم ای ــه می خواه ــی ک کمک
ــه در درجــه اول اعضــا و جــوارح  ک
مــن هــم در روزه باشــند کــه معنــای 
ــری از روزه فقهــی اســت. روزه  باالت
فقهــی همیــن اســت کــه از صبــح تــا 
شــب انســان از خــوردن و آشــامیدن 
ــظ  ــودش را حف ــات روزه خ و مبط
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ــک  ــهِ« ی ــىِصیَامِ ــاَعَل ــد. »أَعِنَّ کن
مرحلــه باالتــر مــی رود، اینکــه اعضــا 
و جــوارح مــا از گناهــان صیانــت 
ــت  ــاه و معصی ــط از گن ــود. نه فق ش
ــان  ــه مراقبت هایم ــود، بلک ــظ ش حف
ــم  و فرشــته وش شــویم  ــا دهی را ارتق
و خــوی فرشــتگی بگیریــم. حضــرت 
ــاه و  ــد: نه تنهــا گن ــه می فرماین در ادام
معصیــت و غیبــت و تهمت نشــنویم، 
بلکــه لغــو هــم نشــنویم. چشــم های 
ــرام و  ــای ح ــر صحنه ه ــاوه ب ــا ع م
گنــاه، از دیــدن اضافه هــا هــم پرهیــز 
ــت،   ــاه نیس ــه گن ــی ک ــد. چیزهای کن
ــی ســرگرمی و بازیچــه اســت، از  ول
ــزد. دســت  ــم انســان بپرهی ــا ه این ه
ــه ادب  ــود ب ــؤدب ش ــا م ــای م و پ
خوراک مــان،  در  رعایت هــا.  ایــن 
نســبت بــه حال خــوری مراقبــت 
ویــژه داشــته باشــیم. باالتــر از اینهــا، 
در غــذا خــوردن  احســاس کنیــم کــه 
ــال  ــدای متع ــف خ ــفره لط ــر س س
بی دســت  دســت  از  و  نشســته ایم 
ــه  ــی ک ــم. حال ــه می گیری ــق لقم ح
هنــگام افطــار بــرای انســان بــه وجود 
می آیــد، خیلــی قشــنگ اســت. توجــه 

دارد کــه مطعــم کیســت و چــه کســی 
ــاقی  ــد و س ــه می ده ــه او لقم دارد ب
کیســت. در مــاه مبــارک رمضــان بــه 
می دانــی  کــه  می رســی  معرفتــی 
لقمه دهنــده و جام دهنــده کیســت، 
ــی، از  ــی می نوش ــه کس ــت چ از دس
ــری. ــه می گی دســت چــه کســی لقم

مراقبت هــای زبــان  هــم بایــد افزایــش 
فرمودنــد  حضــرت  پیــدا  کنــد. 
این قــدر  را  زبانــی  مراقبت هــای 
ــان  ــان انس ــط زب ــه نه فق ــر ک ــاال بب ب
ــت  ــاه و معصی ــخنان گن ــن س از گفت
حفــظ شــود، بلکــه چیــزی را بگویــی 
ــا اصــًا خــود کام خــدای  ــه گوی ک
ــراز  ــن ف ــود ای ــت. نمی ش ــال اس متع
را ترجمــه کــرد! »َواَلتَنِْطــَقأَلِْســنَتُنَا
ــدر ادب  ــن این ق ــَت«. م ــاَمثَّْل بَِم إاِلَّ
ــا  ــه گوی ــد ک ــدا کن ــا پی ــی ام ارتق زبان
عیــن  می زنــم،  کــه  حرف هایــی 
کلماتــی اســت کــه تــو گفتــی. آن طور 
کــه تــو می پســندی، آن طــور کــه تــو 
ــه  ــوزش دادی، آن گون ــت آم در قرآن
ــد،  ــرف می زدن ــو ح ــای ت ــه اولی ک
بگویــم. ســخن  آن طــور  مــن 
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ــر  ــد نظ ــه م ــه ک ــک نکت ــم ی این ه
مبــارک  مــاه  در  باشــد.  عزیــزان 
رمضــان ســطح مراقبــت خودمــان 
ــق و  ــا و دقی ــان زیب ــن بی ــه همی را، ب
نکته ســنج امــام )علیه الســام( ارتقــا دهیــم.

ــن  ــه ای ــر ب ــا ناظ ــض م ــده عرائ عم
اســت کــه مــاه مبــارک رمضــان، مــاه 
رونــق ایمــان و کمــال ایمــان اســت. 
بــه  می توانیــد  هرچــه  بنابرایــن 
ــر  ــاه برســید. اگ ــن م ــان در ای ایمان ت
ــاه  ــه در م ــت ک ــه نداش ــی عرض کس
ــات و  ــن عنای ــود ای ــا وج ــان ب رمض
الطــاف الهــی و بــا این همــه تمهیدات 
و مقدمــات، ایمانــش را ارتقــا دهــد، 
ــاه  ــن م ــر ای ــه در غی ــت ک ــد اس بعی
بتوانــد ایمانــش را تقویــت کنــد.

 

رحلت شهادت گونه سردار 
حجازی

ــازی  ــهید حج ــان، ش ــردار عزیزم س
ــه  ــاء اهلل ک ــت. ان ش ــهادت گونه رف ش
خــدای متعــال حشــر او را با دوســتان 
شــهید و اولیائــش قــرار دهــد. ایشــان 
ــه  ــی دارد ک ــا حقوق ــت م ــردن مل گ
امیدواریــم خــدای متعــال آن حقــوق 
ــا را  ــهدای م ــد و ش ــا ببخش ــر م را ب
ــاالر  ــید و س ــم و س ــر اعظ ــا پیامب ب
شــهیدان )علیهما الســام( محشــور کنــد. 
ــور  ــا ظه ــال ب ــدای متع ــاءاهلل خ ان ش
ــت  ــام عصــر )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(، ام ام
ــش  ــه ی آرزوهای ــه هم ــامی را ب اس
برســاند. رهبــر عزیزمــان را بــرای 
مــا حفــظ کنــد. ایــن نهضــت و نظــام 
را بــا دســت رهبــر عزیزمــان بــه 
ــاند. ــی اش برس دســت صاحــب اصل
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