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و  برادرهــا  همــه ی  خدمــت 
ــل  ــز، دوســتان محف ــای عزی خواهره
ســجادیه  مبارکــه  صحیفــه  انــس 
عــرض ســام داریــم. از خداونــد 
ــه  ــم ک ــا می کنی ــی تمن ــارک و تعال تب
برنامه هایــی  و  نمازهــا  و  روزه هــا 
را کــه در ایــن ایــام داشــتید، بــه 
ــرد و  ــما بپذی ــش از ش ــل و َکَرم فض
ــه  ــم ب ــز ه ــاه عزی ــن م ــه ای در ادام
عبــادت  توفیــق  عزیــزان  همــه ی 
مــاه  حــق  رعایــت  و  خالصانــه 
ــد. ــت فرمای ــارک رمضــان را کرام مب

مؤمن در تمام ماه رمضان، مقیم 
خیمه حمد است

اســتحضار  عزیــزان  همچنان کــه 
در  مــا  جــاری  جلســه  دارنــد، 
ــجادیه  ــه س ــه مبارک ــث صحیف مباح
دربــاره ی دعــای بیســتم اســت؛ منتهــا 
ــان،  ــارک رمض ــاه مب ــبت م ــه مناس ب

بــه دعــای چهل وچهــارم صحیفــه 
مبارکــه ســجادیه مراجعــه ای داشــتیم 
در  مختصــر  برداشــت هایی  بــرای 
ارتبــاط بــا آنچــه بایــد در برنامه هــای 
ــورد  ــتر م ــان بیش ــارک رمض ــاه مب م
توجــه و اعتنــا قــرار گیــرد. بــا همیــن 
ماحظــه جلســه گذشــته را بــه توفیق 
ــای  ــن دع ــه ای ــه ب ــا مراجع ــی ب اله
نورانــی گذراندیــم و مطالبی را عرض 
کردیــم. امــروز هــم همیــن مســیر را 
ــده کــه  ــه آین ــم داشــت و هفت خواهی
در آســتانه شــب قــدر اســت، توفیــق 
برســیم. شــما  خدمــت  نداریــم 

ــت  ــای رؤی ــوم دع ــای چهل وس دع
هــال اســت و اگرچــه بــرای همــه ی 
ــاه  ــرای م ــی ب ــده، ول ــا وارد ش ماه ه
پیام هــای  دارای  رمضــان  مبــارک 
ویــژه ای اســت. هــم از آن دعــا و هــم 
از دعــای چهل وپنجــم کــه دعــای 
وداع بــا مــاه مبــارک رمضــان اســت، 
ویــژه ای  دریافت هــای  می توانیــم 
داشــته باشــیم. امــا برداشــت های 
معطــوف  عمدتــًا  برنامه ای مــان 
اســت. چهل وچهــارم  دعــای  بــه 
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ــا  ــن ب ــان مؤم ــه انس ــد ک ــوم ش معل
ــاه  ــه م ــی ب ــی اش وقت آن ذوق ایمان
در  و  می رســد  رمضــان  مبــارک 
ــی  ــای اله ــت عظم ــن نعم ــر ای براب
آغــاز  از  حالــش  می گیــرد،  قــرار 
رمضــان  مبــارک  مــاه  پایــان  تــا 
ــد در  ــی بای ــت؛ یعن ــد اس ــال حم ح
ــد. ــت کن ــد اقام ــام حم ــه و مق خیم

ــروع  ــه ش ــن نکت ــا همی ــرت ب حض
ــا ــِذيَهَدانَ ِالَّ ــُدِلَّ ــد: »الَْحْم کردن
ــهِ...«.  ِ ــْنأَْهل ــامِ ــِدهِ،َوَجَعَلنَ لَِحْم
ــق را  ــوب مطل ــرت محب ــا حض اینج
ثناخوانــی می کنیــم. یادمــان باشــد 
ــه  ــد این گون ــال حم ــا در ح ــه م ک
هســتیم کــه یــا حمــد نتیجــه معرفــت 
بــه نعمــت اســت کــه اینجــا نعمــت 
عظمــا اســت؛ یــا باالتــر، نتیجــه 
معرفــت بــه منعــم اســت کــه توجــه 
ــارک و  ــق تب ــرت ح ــود حض ــه خ ب
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــت. م ــی اس تعال
فرصــت پرداختــن بــه هــر دوی اینهــا 
اســت. هــم مــاه مبــارک رمضــان 
ــم  ــت، ه ــی اس ــیار بزرگ ــت بس نعم
تبــارک و  تجلــی حضــرت حــق 

ــَرم او در  ــف و َک ــام لط ــه ن ــی ب تعال
ــه  ــورت گرفت ــان ص ــاه رمض ــه م آین
اســت. بنابرایــن مؤمــن از اول تــا 
آخــر ایــن مــاه در حالــت حمــد 
ــر و  ــت ذک ــن حال ــد ای ــت و بای اس
ــد.  ــظ کن ــودش حف ــه را در خ توج
حفــظ  بــرای  کمک کننــده  عامــل 
حالــت حمــد، خــود روزه اســت. 
و  رمضــان  مبــارک  مــاه  فضــای 
ــان  ــاه، انس ــن م ــه روزه داری ای وظیف
ــد  ــظ می کن ــد حف ــت حم را در حال
و از اینکــه از حــال حمــد خــارج و 
گرفتــار غفلــت شــود، نگــه مــی دارد. 
بدانیــم. را  قــدرش  بایــد  پــس 

شبی بی همتا

ــن  ــت همی ــب اس ــه مناس ــی ک مطلب
ــة  ــم، لیل ــادآوری کن ــخن ی ــاز س آغ
القــدر اســت. چنــد شــاخص ، عظمت 
نعمــت مــاه مبــارک رمضــان را بــه ما 
معرفــی می کنــد. دربــاره قــرآن کریــم 
ــه  ــم ک ــرض کردی ــش ع ــه پی جلس
ــارک رمضــان انســان چــه  ــاه مب در م
رفتــاری بایــد بــا قــرآن داشــته باشــد. 
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شــاخص  دیگــر دعــا اســت. حضرت 
ــان وارد  ــارک رمض ــاه مب ــا م ــم ت ه
ــرای آن انشــاء  می شــود، یــک دعــا ب
ــان  ــاه رمض ــای م ــد. کل فض می کنن
ــدای  ــا خ ــوی ب ــت گفتگ ــم ظرفی ه
ــق  ــرت ح ــا حض ــس ب ــال و ان متع
تبــارک و تعالــی را دارد کــه در ایــن 
ــم. ــرض کردی ــه ای را ع ــه نکت زمین

ــاه  ــن م ــه بی ــژه ای ک ــبت وی ــا نس ام
کریــم  قــرآن  و  رمضــان  مبــارک 
کــه  اســت  قــدر  شــب  هســت، 
خداونــد تبــارک و تعالــی ایــن شــب 
بســیار بــزرگ و بــا عظمــت را در این 
مــاه قــرار داده. تعبیــر حضــرت ایــن 
ــَدًة ــًةَواِح ــَللَیَْل َفضَّ ــمَّ ــت: »ثُ اس
ــِف ْ ــيأَل ِ ــىلَیَال ــهَِعَل ــْنلَیَالِی ِ م
اَهالَیَْلــَةالَْقــْدرِ«.  َشــْهرٍ،َوَســمَّ
ــن  ــب های ای ــب از ش ــک ش ــط ی فق
مــاه را خداونــد تبــارک و تعالــی بــر 
ــح داد و  ــاه ترجی ــزار م ــب های ه ش
اســمش را هــم شــب قــدر گذاشــت. 
فرشــتگان و روح کــه رئیس فرشــته ها 
ــن  ــل امی ــاب جبرئی اســت ـ چــه جن
باشــد، چــه حضــرت روح )ســام اهلل علیهما( 

ــتگان در  ــه فرش ــا مجموع ــراه ب ـ  هم
ــوند.  ــازل می ش ــز ن ــب عزی ــن ش ای
ــا وُحفِیه ــرُّ ــُةَوال ُلالَْمالئَِک ــزَّ »تَنَ
ــه  ــرٍ«. ب أَْم ــْنُكلِّ ــْممِ ــإِْذِنَربِّهِ ِ ب
همــه ی  در  متعــال  پــروردگار  اذن 
ـِـُم امــور وارد می شــوند. »َســالٌم،َدائ
ــرِ«. از  ــوِعالَْفْج ــىُطُل َ ــةِإِل الْبََرَك
لحظــه ی آغــاز ایــن شــب باعظمــت، 
ســام اســت و ســلم اســت و تجلــی 
تعالــی  و  تبــارک  حضــرت حــق 
ــر ارواح،  ــامش ب ــام س ــا ن ــت ب اس
ــوع  ــا طل ــا ت ــر جان ه ــا، ب ــر دل ه ب
ــی  ــط تجل ــب در محی ــر. کل ش فج
ــرار  ــال ق ــروردگار متع ــام پ ــام س ن
می  گیــرد کــه خــودش حــاوی اســرار 
فراوانــی اســت. اگــر بخواهیــم همین 
یــک کلمــه را از ســوره مبارکــه قــدر 
ــاعت ها  ــودش س ــم، خ ــح دهی توضی
ــه  ــن اینک ــد؛ ضم ــت می خواه فرص
برنمی آیــد. هــم  مــا  عهــده  از 

»دائــمالبركــةإِلـَـىُطُلــوِعالَْفْجــرِ«. 
ــامی  ــی س ــا تجل ــال ب ــدای متع خ
ــت،  ــب باعظم ــن ش ــودش در ای خ
ثانیه ثانیه هــا  و  لحظه لحظه هــا  بــه 
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و آنــات ایــن شــب عزیــز و بــزرگ، 
بــا  مؤمــن  کــه  می دهــد  برکتــی 
ــتاد  ــد راه هش ــتفاده از آن می توان اس
شــب  بــرود.  یک شــبه  را  ســاله 
بســیار عجیبــی اســت. دوســتان خــدا 
ــب های  ــام ش ــه تم ــتند ک ــق داش ح
ــد  ــدر بودن ــة الق ــر لیل ــال را منتظ س
و بــرای درک آن مراقبــه داشــتند.

همه از شب قدر به طور یکسان 
بهره نمی برند

ــت و  ــا معنوی ــب ب ــی متناس ــر کس ه
ــب  ــن ش ــش از ای ــارت و معرفت طه
کــه  هرچــه  لــذا  می بــرد.  بهــره 
کــه  هرچــه  افزون تــر،  معرفــت 
ــه  ــر، هرچ ــارت افزون ت ــی و طه پاک
کــه قــرب انســان بــه ســاحت قــدس 
ــة  ــره او از لیل ــر، به ــی نزدیک ت ربوب
ــب  ــی متناس ــر کس ــتر. ه ــدر بیش الق
ــودش،  ــی خ ــأن بندگ ــام و ش ــا مق ب
دریافــت  را  شــب   ایــن  ضریــب 
می کنــد. پــس حواس تــان باشــد. 
جنابعالــی در همــان مرتبــت معرفتــی 
و معنــوی و عبــادی کــه هســتید، 

دریافــت  را  مــاه  هــزار  ضریــب 
ــود  ــهم خ ــی س ــر کس ــد. ه می کنی
ــتحقاق  ــتعداد و اس ــا اس ــق ب را مطاب
ســفره  ایــن  از  ظرفیت هایــش  و 
ــه پــروردگار متعــال برداشــت  کریمان
ــه  ــن هم ــد. بنابرای ــت می کن و دریاف
هــر  منتهــا  می شــوند؛  بهره منــد 
ــأن و  ــه و ش ــا رتب ــب ب ــی متناس کس
ــذا حــق  منزلتــی کــه فراهــم آورده. ل
اســت کــه انســان تمــام ســال را 
برنامه ریــزی و عبــادت و مراقبــت 
ریاضــت  و  کنــد،  مجاهــدت  و 
از  ســهمش  اینکــه  بــرای  بکشــد 
لیلــة القــدر افزایــش پیــدا کنــد.

پــس از لیلــة القــدر قلــه دیگــری کــه 
در ســال بشــود از آن اســم برد، شــب 
ــزه  ــه شــب جای ــر اســت ک ــد فط عی
ــه  ــدی، شــب عرف اســت و شــب بع
ــا  ــم ب ــون می خواهی ــه چ ــت. البت اس
کنیــم،  نسبت ســنجی  القــدر  لیلــة 
ــه  ــم؛ وگرن ــه ای می کنی ــن مقایس چنی
حتــی  جایگزینــی  قــدر  شــب 
بــا فاصلــه خیلــی خیلــی خیلــی 
ــودش  ــدر خ ــة الق ــدارد.  لیل ــاد ن زی
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خــودش  فقــط  و  فقــط  اســت، 
اســت، تنهــا اســت. شــب و روز 
عرفــه، آن هــم بــرای کســی کــه 
تــا  باشــد،  عرفــات  در صحــرای 
ــت. ــدر اس ــب ق ــبیه ش ــدودی ش ح

پــس خیلــی بایــد قدرشناســی شــود. 
از ایــن جهــت تأکیــد کــردم کــه 
عزیــزان عنایــت داشــته باشــند خیلــی 
بــه شــب قــدر نزدیــک شــده ایم. 
ــت و وارد  ــیزدهم اس ــروز روز س ام
البیــض و شــب های پرنــور  ایــام 
ــا  ــه ی ماه ه ــدید. در هم ــاه ش ــن م ای
ســیزدهم و چهاردهــم و پانزدهــم، 
ــا و شــب های خاصــی اســت؛  روزه
تفــاوت  رمضــان  مــاه  در  ولــی 
دارد. ماه هــا  ســایر  بــا  زیــادی 

القــدر  لیلــة  بــه  انســان  هرچــه 
بیشــتر  می شــود،  نزدیک تــر 
و  باشــد  خــودش  مواظــب  بایــد 
برنامه هایــش را تقویــت کنــد. کًا 
دهــه ی دوم مــاه مبــارک رمضــان 
ــه ی  ــه ی اول و ده ــاس تر از ده حس
ســوم آن حســاس تر از هــر دو دهــه 

ــا  ــد برنامه ریزی ه ــان بای ــت. انس اس
دهــد. افزایــش  را  دقت هایــش  و 

می فرماینــد:  ادامــه  در  حضــرت 
ــوِعالَْفْجــرِ َــىُطُل ــةِإِل ـِـُمالْبََرَك »َدائ
ــا ــادِهِبَِم ــاُءمِــْنعِبَ ــْنیََش ــىَم َعَل
ــی  ــر بندگان ـِـهِ«. ب ــْنَقَضائ ــَممِ أَْحَک
ــرد، آن  ــق بگی ــی تعل ــه مشــیت اله ک
عالی تریــن  در  را  قضــا  و  تقدیــر 
ســطح از نظــر برکــت و ســلم و 
ــد.  ــت می کنن ــف دریاف ــام و لط س
کــه  دارد  هــم  دیگــری  معنــای 
ــامخ  ــام ش ــه مق ــت و ب ــر اس لطیف ت
کــه  برمی گــردد  کامــل  انســان 
ــب  ــدر اســت و قل ــة الق صاحــب لیل
ــد  ــیت خداون ــرف مش ــدس او ظ مق
ــود  ــه وج ــت ک ــی اس ــارک و تعال تب
بقیت اهلل االعظــم  حضــرت  اقــدس 
اســت. )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 
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تأثیر تالوت سوره قدر در درک 
شب قدر

بــه نــص کام الهــی در ســوره مبارکه 
قــدر، لیلــة القــدر همــان شــب قــرآن 
اســت و قــرآن کریــم از طریــق لیلــة 
القــدر، نســبت ویــژه ای بــا مــاه 
رمضــان پیــدا می کنــد. در یک جــا 
ـذي فرمــود: »َشــْهُرَرَمضــاَنالَـّ
أُنـْـِزَلفیــهِالُْقــْرآُن؛]۱[ مــاه رمضــان 
]همــان مــاه[ اســت کــه در آن قــرآن 
فــرو فرســتاده شــده اســت« و در 
ــاُه ــاأَنَْزلْن َّ ــود: »إِن ــر فرم ــای دیگ ج
ــرآن  ــا ]ق ــْدرِ؛]۲[ م ــةِالَْق ــيلَیَْل ف
را[ در شــب قــدر نــازل کردیــم« .

یــادآوری  دوســتان  و  بــه خــودم 
می کنــم کــه بــرای بهره منــدی بیشــتر 
از شــب قــدر، بایــد مراقبت هــای 
بهتــری داشــته باشــید. صــدر مراقبات  
خــود را ارتقــای انــس بــا قــرآن 
کریــم و به خصــوص تــاوت ســوره 
مبارکــه قــدر قــرار دهیــد. کًا تاوت 
روزانــه، وســیع و پــر و پیمــان همــراه 
ــا در  ــید. منته ــته باش ــر داش ــا تدب ب

دهــه ای کــه بــه آن وارد شــدیم و در 
ــت  ــش، کیفی شــب و روزهــای در پی
و کمیــت آن را افزایــش دهیــد. در 
ــه  ــوره مبارک ــاوت س ــان ت ــن می ای
ــت  ــت حقیق ــت دریاف ــا نی ــدر را ب ق
شــب قــدر داشــته باشــید. هــر وقــت 
هــم کــه ســوره مبارکــه قــدر را 
ــان  ــاوت خودت ــد، ت ــاوت می کنی ت
را بــه حضــرت بقیــت اهلل االعظــم 
کنیــد.  تقدیــم  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

اصــًا بخشــی از روز یــا شــب را 
بــه همیــن کار اختصــاص دهیــد. 
ــاوت  ــار ت ــل ده ب ــب  حداق ــر ش ه
تقدیــم  و  قــدر  مبارکــه  ســوره 
ولی اهلل االعظــم  حضــرت  بــه  آن 
ــد. ــزان باش ــه عزی ــداه( در برنام )ارواحنا ف

دو عرصه مراقبت  مؤمن 

۱.جوارح
ــی  ــای عموم ــد مراقبت ه ــن بای مؤم
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــودش را در م خ
ارتقــا  و  توســعه  کنــد،  تقویــت 
دهــد. فصلــی را کــه حضــرت ســید 
الســاجدین و امــام العارفیــن )علیه الســام( 
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در ایــن دعــای نورانــی آوردنــد، 
دربــاره عمق بخشــی و ارتقــا دادن 
تقــوا در مــاه مبــارک رمضــان اســت 
کــه دو عرصــه ویــژه دارد. البتــه 
ــی  عرصه هــای دیگــری هــم دارد؛ ول
دو عرصــه ویــژه دارد، عرصــه اول 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــات جوارح مراقب
ــود.  ــوط می ش ــوارح مرب ــا و ج اعض
ــاره ای  ــدام اش ــر ک ــه ه ــرت ب حض
داشــتند. مراقبــات کامــی کــه خیلــی 
ــم  ــم ک ــه بگویی ــت دارد، هرچ اهمی
اســت. مراقبــات ســمعی در بــاب 
ــری  ــات بص ــنویم، مراقب ــه می ش آنچ
انســان  می بینیــم.  آنچــه  دربــاره 
زمینه هــا  ایــن  همــه ی  در  بایــد 
دهــد  افزایــش  را  مراقبت هایــش 
ــال  ــدای متع ــه خ ــزی از آنچ ــا چی ت
نمی پســندد، نبینیــم و چیــزی از آنچــه 
ــم.  خــدای متعــال نمی پســندد، نگویی
باالتــر، زبــان مــا همــه اش گویــا 
ــزد خــدای متعــال  ــه آنچــه ن شــود ب
ــا از  ــرت اینج ــت. حض ــوب اس محب
ــنَتُنَا ــَقأَلِْس ــب »َواَلتَنِْط ــر جال تعبی
ــد. ــتفاده کرده ان ــَت« اس ــاَمثَّْل بَِم إاِلَّ

پــروردگار  مطلــوب  کــه  بخشــی 
ــان اســت، منطقــه ای  متعــال و عزیزم
اســت کــه اگــر مراقبــت از آن داشــته 
ــرق  ــه ق ــه منطق ــاء اهلل ب ــیم، ان ش باش
بلکــه  نمی شــویم؛  نزدیــک  الهــی 
اینکــه  بــرای  می شــود  زمینــه ای 
وارد بخــش محبــوب خــدای متعــال 
ــات  ــه مباه ــه، منطق ــویم. آن منطق ش
اســت کــه منطقــه ای اســت که انســان 
ــی  ــد و کم ــب باش ــد مواظ ــا بای آنج
ــه از  ــت ک ــه ای اس ــر منطق این طرف ت
ــات.  ــه مکروه ــود ب ــر می ش آن تعبی
امــام )علیه الســام( می گویــد زبــان بــه 
لغــو گشــوده نشــود و چشــم های 
انســان لهــو نبینــد. چنانچــه بخواهیــم 
ایــن مــوارد را رعایــت کنیــم، کًا باید 
ــنیدنی هایمان را  ــا و ش ــاب دیدنی ه ب
تعطیــل کنیــم! زیــرا عمدتــًا چیزهایی 
مــا می بینیــم و می شــنویم و  کــه 
ــو؛  ــا له ــو اســت ی ــا لغ ــم، ی می گویی
اصــاً  فایــده ای بــر آن مترتب نیســت. 
ــزی  ــم از چی ــاه می بری ــدا پن ــه خ ب
کــه منطقــه قــرق و محّرمــات اســت.
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۲.جوانح
مراقبت هــای  بعــدی  مرتبــه 
ــه دل و قلــب  جوانحــی اســت کــه ب
و باطــن انســان مربــوط می شــود. 
مراقبــات  فکــری،  مراقبــات  از 
ــم،  ــاب وه ــات ب ــال، مراقب ــاب خی ب
ــات  ــه مراقب ــر ک ــاب فک ــات ب مراقب
ــی،  ــات قلب ــا مراقب ــت ت ــی اس عقل
ــرت  ــرد. حض ــر می گی ــه را در ب هم
ــد  ــانه گذاری کردن ــم نش ــا را ه اینج
و فرمودنــد در بــاب مراقبــات باطنــی 
ــر و ســّرمان، مســئله ی مهــم،  و ضمی
ــْص َخلِّ ــمَّ ــت: »ثُ ــازی اس خالص س
ــَن، ــاءِالُْمَراءِی َ ــْنرِئ ــُهمِ ِــَكُكلَّ َذل
َوُســْمَعةِالُْمْســِمعِیَن،اَلنُْشــرُِك
ــي ــَك،َواَلنَبْتَغِ ــداًُدونَ ــهِأََح فِی
ــا انســان  ــَواَك«. آنج ــَراداًِس ــهُِم فِی
در جســتجوی اخــاص بایــد باشــد.

 

گوهری که همه دنبالش هستند

اخــاص کیمیــای اکبــر و گوهــر 
نابــی اســت کــه همــه ی خوبــان عالم 
ــال  ــان دنب ــر زندگی ش ــا آخ از اول ت
ــاب  ــی رود در ب ــی م ــتند. وقت آن هس
قلــب می شــود تقــوی القلــوب، و در 
ــر.  ــوای فک ــود تق ــر می ش ــاب فک ب
ــد:  ــام( فرمود ه ان ــر )علیه الس ــرت امی حض
ِصیَُکــونُالَْخاَلُص؛]۳[  »َوبِاْلِْخــالَ
اخــاص  در  نجــات،  و  رهایــی 
ــان  ــه انس ــت ک ــا اس ــت«. از آنج اس
بــرای پروازهــای بلنــد و اوج گرفتــن 
می شــود. آزاد  بندگــی  فلــک  در 

ــود را  ــای خ ــطح مراقبت ه ــس س پ
در مرتبــه جوانحــی، یعنــی مرتبــه 
داد.  ارتقــا  بایــد  باطنــی  و  قلبــی 
ــات  ــی مقدم ــات جوارح ــه مراقب البت
بــاب  و  دل  تقــوای  بــه  ورود 
ــر انســان  اخــاص اســت؛ چــون اگ
ورودی هــای دلــش را مراقبــت نکنــد، 
ــت  اهلل  ــود. دل، بی ــوده می ش ــا آل آنج
و حــرم اهلل اســت. وقتــی آلــوده 
ــد.  ــردش می افت ــر از کارک ــد، دیگ ش
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فــوراً بایــد پاکســازی صــورت گیــرد. 
حــاال اگــر انســان تمــام عمــرش فقط 
مشــغول طهــارت دل باشــد، پــس کِْی 
داشــته  را  پروازهــا  آن  می خواهــد 
باشــد؟ اگــر انســان مراقبت هــای 
شــنیداری، دیــداری و پنداری نداشــته 
باشــد، مثــل ایــن اســت کــه درهــای 
خانــه ی خــدا را بــاز کرده بــرای ورود 
ســگ ها و نجاســات کــه بیاینــد و 
جــوالن دهنــد و اینجــا را نجــس کنند 
و برونــد. پاکســازی مســجد هــم کــه 
واجــب فــوری اســت. آن وقــت تــو 
ــن  ــه اش ای ــد هم ــه حــرم داری، بای ک
پــس  کنــی.  پــاک  را  نجاســت ها 
ــا  ــن بیــت ب ــْی می رســی کــه در ای کِ
ــا او  ــی، ب ــوا کن ــت نج ــب البی صاح
ــا  ــا او صفــا کنــی؟ ب رفاقــت کنــی، ب
وجــود ایــن نجاســات هــم که انســان 
عباداتــش پیــش نمــی رود. اساســًا 
ــی  ــی داری می خوان ــرای چ ــاز ب نم
وقتــی اینجــا نجــس اســت؟ اول 
بایــد خانــه خــدا را تمیــز کنــی.

غــرض اینکــه بایــد همت هایمــان 
را بلندتــر بگیریــم؛ چنان کــه امــام 

ســجاد )علیه الســام( در دعــای بیســتم 
ــْغ ــد: »بَلِّ ــه می فرماین ــه مبارک صحیف
ــْل ــانَواْجَع ــَلاْلِیَم ـِـيأَْكَم بِإِیَمان
یَقِینـِـيأَْفَضــَلالْیَقِیــِن،َوانْتـَـهِبِنِیَّتِي
ــاِت«. حضــرت از  ــِنالنِّیَّ إِلَــىأَْحَس
اوج شــروع می کنــد؛ یعنــی همت هــا 
ــان  ــر انس ــت. اگ ــد گرف ــد بلن را بای
ــت  ــد اس ــد، امی ــد باش ــش بلن همت
ــردارد. ــا را ب ــن قدم ه ــد ای ــه بتوان ک

بهترین زمان برای تطهیر جان 

مــاه مبــارک رمضــان برای شستشــوی 
مــاه  کامــل و تحصیــل طهــارت، 
بهتریــن  اســت.  عجیبــی  بســیار 
تحصیــل  بــرای  اســت  فرصــت 
و  ظاهــری  و  باطنــی  طهــارت 
جوارحــی و جوانحــی اســت. انســان 
بایــد ایــن فرصــت خــاص و نــاب را 
واقعــًا غنیمــت بشــمارد. آبشــار لطف 
ــاق  ــه از س ــت ک ــال اس ــدای متع خ
عــرش او کــه عــرش کرامــت اســت، 
ــد خــودت را  ــط بای ــو فق ــارد. ت می ب
برســانی و شستشــو کنــی و طهــارت 
کنــی. کســب  کاملــی  و  جامــع 
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در رمضان به نمازتان برسید

توصیــه اکیــد و ویــژه حضــرت ســید 
ــه  ــدای ب ــام( در اقت ــاجدین )علیه الس الس
پیامبــر اعظــم )صلی اهلل علیه وآلــه( و قــرآن 
ایــن  الهــی  عظیــم و توصیه هــای 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه در م ــت ک اس
بــه نمازهایتــان برســید. مؤمــن در 
تمــام عمــرش دســتور رســیدگی 
خــود  دارد.  را  نمازهایــش  بــه 
َعَلــى »حافُِظــوا فرمــود:  قــرآن 
ــطىَو ــالةِالُْوْس ــواِتَوالصَّ َل الصَّ
ــا،  ــر نمازه ــَن؛]۴[ ب ِقانِتی ــواِلَّ ُقوُم
ــاز  ــطي ]نم ــاز وس ــوص[ نم ]به خص
روي  از  و  باشــید،  کوشــا  ظهــر[ 
بــراي خــدا  اطاعــت،  و  خضــوع 
بپاخیزیــد«. دائمــًا بایــد از نمازهایتــان 
حفاظــت کنیــد، مواظــب نمازهایتــان 
باشــید، بــه نمازهایتــان رســیدگی 
بچرخیــد،  نمازهایتــان  دور  کنیــد، 
ارتقــای کیفــی بــه نمازهایتــان دهیــد. 
ــان  ــی انس ــم زندگ ــتور دائ ــن دس ای
جهــت  ایــن  از  و  اســت  مؤمــن 
ــرف  ــه ش ــی ب ــه و عبادت ــچ برنام هی
و عظمــت و بزرگــی و ســازندگی 

نمی رســد.  نمــاز  پیش برندگــی  و 
اســت!  خــودش  واقعــًا  نمــاز 
فقــط خــودش اســت و خــودش!

قاعــده ایــن شــد کــه در مــاه مبــارک 
ــر  ــان ت ــه ی برنامه هایم ــان هم رمض
ــر  ــود. اگ ــانی ش ــازه و به روزرس و ت
نشــود،  به روزرســانی  برنامــه ای 
ــور  ــد. در ام ــواب نمی ده ــر ج دیگ
ــرار  ــون برق ــن قان ــم همی ــوی ه معن
ــی  اســت. نمــاز ده ســال پیــش، خیل
کهنــه اســت و اصــًا کاربــری نــدارد. 
نمــاز تــو هــر روز بایــد بــه روز شــود؛ 
چــون نمــاز را هــر روز بایــد بخوانی. 
ــی از  ــی، یعن ــر روز بخوان ــه ه اینک
ــک کار تکــراری  شــما خواســته اند ی
را انجــام دهــی؟ یــا خــود ایــن پیــام 
دارد؟ می گویــد صبــح بخــوان، ظهــر 
ــوان،  ــم بخ ــر ه ــوان، عص ــم بخ ه
مغــرب هــم بخــوان، عشــاء هــم 
ــا  ــخص ب ــت مش ــج وق ــوان؛ پن بخ
حســاب و کتــاب دقیــق مــوال بــرای 
شــما گذاشــته. پیامــش چیســت؟
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ــاه  ــک م ــل ی ــط حداق ــراد متوس اف
ــانی  ــان را به روزرس ــال نمازش در س
کننــد کــه بهتریــن زمانــش مــاه 
مبــارک رمضــان اســت. مؤمــن بنــای 
ــذارد  ــن بگ ــر ای ــد ب ــودش را بای خ
کــه در مــاه رمضــان نمــازش بــه روز 
می شــود  ایــن  نتیجــه اش  شــود. 
ــارک  ــاه مب ــر در م ــازش اگ ــه نم ک
ــد و  ــدا کن ــی پی ــد کیف ــان رش رمض
ــه لطــف  بازتنظیــم شــود، می توانــد ب
ــان  ــاه رمض ــا م ــال ت ــروردگار متع پ
ســال آینــده شــما را ببــرد. ایــن 
خصوصیــت مــاه رمضــان اســت. 
ــاب نمــاز را اگــر  ــه ب نســخه رمضانی
توانســتی در مــاه رمضــان بــه روز 
کنــی، تــا یــک ســال شــما را می بــرد. 
ــاره  ــده دوب ــال آین ــان س ــاه رمض م
می توانیــد نمازتــان را بــه روز کنیــد و 
ایــن ســیر همین طــور ادامــه خواهــد 
داشــت. مــن کاری نــدارم بــه کســانی 
کــه هــر روز نمازشــان را بــه روز 
ــل ماهــا ســالی  ــی حداق ــد، ول می کنن
یــک بــار بــه نمازمــان بپردازیــم.

 

اسرار و آداب وقت نماز

تعبیــر  در  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
عجیبشــان در اینجــا، خیلــی مفصل به 
ایــن موضــوع پرداختــه و می گوینــد: 
ــٍدَو َعَلــىُمَحمَّ َصــلِّ »اللَُّهــمَّ
ــِت ــىَمَواقِی ــهَِعَل ــافِی ــهِ،َوقِْفنَ ِ آل
بُِحُدودَِهــا الَْخْمــِس َلــَواِت الصَّ
ــي ِ ــاالَّت ْدَت،َوُفُروِضَه ــدَّ ــيَح ِ الَّت
ْفــَت، َفَرْضــَت،َوَوَظائِفَِهــاالَّتـِـيَوظَّ
ــه ی  ــت«.کلم ــيَوقَّ ِ ــاالَّت َوأَْوَقاتَِه
»قِْفنَــا« در اینجــا خیلــی عجیــب 
مــرا  خدایــا،  می فرمایــد:  اســت. 
نمازهــای  وقت هــای  بــه  نســبت 
ســاز.  آگاه  اســرارش  و  پنج گانــه 
حضــرت اینجــا نکته هــای خیلــی 
ــا  ــد، منته ــرح می کنن ــی را مط عجیب
همیــن  آدم  می خواهــد  جلســه  ده 
یــک جملــه را کمــی توضیــح دهــد.

در عبــارت »َوقِْفنَــافِیــهَِعَلــى
الَْخْمــِس«،  َلــَواِت الصَّ َمَواقِیــِت
ــی  ــاز و زیبای ــت نم ــرت حقیق حض
ــی نمــاز و اســرار نمــاز  نمــاز و معان
نمــاز را  باطــن  نمــاز و  و ظاهــر 
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ــو  ــد. ت ــره می زن ــاز گ ــت نم ــه وق ب
خــود حدیــث مفصــل بخــوان از 
ایــن مجمــل! دو ســه جملــه جلوتــر 
ــد:  ــاز می  فرمای ــاره وقــت نمــاز ب درب
.»... َوقَّــت الَّتِــي أَْوَقاتَِهــا »َو

تجربــه اولیــا، ســالکین و اهلــش 
نشــان داده کــه اگــر کســی ادب وقتی 
را بــه اذن اهلل تبــارک و تعالــی برســد، 
بــه ســایر آداب او را می رســانند و 
مرحــوم  می گیرنــد.  را  او  دســت 
ــید  ــریف(، س ــی )اعلی اهلل مقامه الش ــای قاض آق
ــی  ــزرگ و مرب ــا، ب ــه م ــات زمان آی
ــان  ــزرگان زم ــیاری از ب ــتاد بس و اس
مــا، آیــت اهلل العظمــای زمــان مــا بــه 
ــی  ــان خیل ــه، انس ــق کلم ــای دقی معن
بزرگــی بودنــد. اگــر می خواهیــد 
بفهمیــد ایشــان چقــدر بــزرگ بــوده، 
کــه  ببینیــد  را  طباطبایــی  عامــه 
شــاگرد آن مکتــب و خوشــه چین 
آقــای  امثــال  اســت.  خرمــن  آن 
شاگردشــان  )اعلی اهلل مقامه الشــریف(  بهجــت 
شــده  نقــل  ایشــان  از  بوده انــد. 
کــه اگــر کســی وقــت نمازهــای 
ــرد و نرســید  ــات ک ــه را مراع پنج گان

ــرا  ــد، م ــد برس ــه بای ــی ک ــه جای ب
ــی  ــد! حــرف بســیار عجیب ــت کن لعن
ــن  ــد ای ــت می دانن ــل دق ــت. اه اس
حــرف اصــًا قابــل توصیــف نیســت. 
چــون کلمــه ی لعــن کلمــه ی خیلــی 
ظالمیــن  بــرای  اســت؛  عجیبــی 
اســت. اولیــای خــدا  دشــمنان  و 

ــًا  ــم عمدت ــیطان ه ــرمایه گذاری ش س
ــفانه  ــا متأس ــت. ماه ــت اس روی وق
کنــار  را  نمــاز  وقــت  از  نیمــی 
گذاشــتیم؛ وقــت عصــر و عشــاء 
را اصــًا ملتــزم نیســتیم. عشــاء را 
ــر  ــرب، عص ــم در مغ ــج می کنی مندم
را هــم مندمــج می کنیــم در ظهــر؛ 
مربــوط  اســرار  آن  درحالی کــه 
بــه آن پنــج وقــت اســت. خیلــی 
جماعــت  مــا  بهانــه ی  وقت هــا 
ــد  ــتش را بخواهی ــی راس ــت؛ ول اس
آن وقتــی هــم کــه بــه جماعــت 
اول  همــان  بــاز  نمی خوانیــم، 
ــم،  ــر را خواندی ــاز ظه ــه نم ــر ک ظه
می کنیــم. تمــام  هــم  را  عصــر 
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بــه خــودم و شــما عزیــزان یــادآوری 
فــرادا  کــه  وقت هایــی  می کنــم 
می خوانیــم، خیلــی خــوب اســت 
تکمیــل  را  وقتــی  مراقبــت  کــه 
در  را  عصــر  نمــاز  یعنــی  کنیــم؛ 
ــم و نمــاز عشــا  وقــت عصــر بخوانی
ســاعت هایش  عشــا.  وقــت  در  را 
ــت؛ در  ــان هس ــه در اختیارت ــم ک ه
شــرعی  وقت هــای  موبایل هــا 
خیلــی دقیــق و تنظیم شــده اســت 
کــه بــرای  شــما اذان می گویــد و 
ــد. ــر می کن ــما را باخب ــت ش ــر وق س

ضرورت رجوع دوباره به رساله  
جهت آشنایی بیشتر با احکام 

نماز

نمازهــای  وقت هــای  در 
را  چیزهایــی  چــه  پنج گانه مــان، 
بایــد رعایــت کنیــم؟ »بُِحُدودَِهــاالَّتِي
ْدَت،َوُفُروِضَهــاالَّتـِـيَفَرْضَت، َحــدَّ
ْفــَت،َوأَْوَقاتَِها َوَوَظائِفَِهــاالَّتـِـيَوظَّ
«. اوقاتــش را کــه گفتــم.  الَّتـِـيَوقَّــتَّ
البتــه اگــر در جماعــت بودیــد، قطعــًا 
جماعــت ترجیــح دارد و ان شــاءاهلل آن 

ســّر وقتــی را بــه شــما می دهنــد. امــا 
ســایر مــوارد؛ حــدودی کــه بــرای آن 
ــرای  ــه ب ــی ک ــردی، واجبات ــن ک معیّ
ــرای  ــرار دادی و وظایفــی کــه ب آن ق
مــن مشــخص ســاختی. تعابیــری کــه 
ــد،  ــتفاده می کنن ــا اس ــرت اینج حض
ــات نمــاز می شــود  هــم شــامل واجب
ــتحبات؛ از اذان و  ــامل مس ــم ش و ه
ــو  ــل و وض ــارت  و غس ــه و طه اقام
ــن  ــود مت ــا خ ــل ت ــا نواف ــد ت بگیری
ــاره  ــا را دوب ــه ی اینه ــد هم ــاز. بع نم
در عبــارت بعــدی تفصیــل می دهنــد. 
ــاط  هرچــه از احــکام و آداب در ارتب
ــته  ــت. شایس ــا هس ــای م ــا نمازه ب
ــرای ایــن شناســایی،  ــه ب ــت ک اس
ــان  ــح المســائل مرجع م رســاله توضی
را یــک بــار دیگــر بخوانیــم و تطبیــق 
دهیــم کــه درســت انجــام می دهیــم؟ 
در بخش هــای مختلــف نمــاز، همه ی 
ــام،  ــت؟ قی ــق اس ــا دقی ــای م چیزه
ــت و  ــوع، قرائ ــجده، رک ــهد، س تش
... همــه ی اینهــا درســت اســت؟ 
ــی از  ــه یک ــام( ب ــادق )علیه الس ــام ص ام
ــت  ــدر زش ــد: چق ــان گفتن اصحابش
اســت بــرای مردی کــه شــصت هفتاد 
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ــال  ــذرد و ح ــرش می گ ــال از عم س
ــل  ــاز کام ــک نم ــد ی ــه نمی توان آنک
ــد.]۵[ ــدود آن بخوان ــات ح ــا مراع ب

می کننــد  شــروع  حضــرت  بعــد 
توضیــح  را  همــه  یکی یکــی 
ــَة ــاَمنِْزلَ ــافِیَه ــد: »َوأَنِْزلْنَ می دهن
الُْمِصیبِیــَنلَِمنَازِلَِهــا،الَْحافِِظیــَن
فِــي لََهــا یــَن الُْمَؤدِّ ِلَْرَكانَِهــا،
ــت« ــاره کلمــه ی »وق ــا«. دوب أَْوَقاتَِه
ــنَُّه ــاَس ــىَم ــد. »َعَل را تکــرار می کن
َعبْــُدَكَوَرُســولَُك)َصَلَواتُــَك
َعَلیْــهَِوآلِــهِ(فِــيُرُكوعَِهــاَو
ُســُجودَِهاَوَجِمیــِعَفَواِضلَِهــاَعَلــى
ــِن ــبَغِهِ،َوأَبْیَ ــورَِوأَْس ُه الطَّ ــمِّ أَتَ
ــه ی آداب  ــهِ«. هم ــوِعَوأَبَْلغِ الُْخُش
ظاهــری کــه مربــوط بــه احــکام 
اســت و همــه ی آنچــه را مربــوط بــه 
ــد  ــان می کن ــت، بی ــی اس آداب باطن
کــه قلــب آداب باطنــی نمــاز خشــوع 
ــد:  ــرآن می فرمای ــه ق ــت؛ چنان ک اس
الَّذیــَن الُْمْؤمِنُــوَن أَْفَلــَح »َقــْد
ــُعوَن؛]۶[  ــْمخاِش ــيَصالتِهِ ــْمف ُه
بــه راســتی کــه مؤمنــان رســتگار 
شــدند، همانــان کــه در نمازشــان 

هــم  خشــوع  هســتند«.  فروتــن 
فراهــم نمی شــود، مگــر بــه حضــور. 
اســت. حضــور  میــوه  خشــوع 

از دعای مجیر غافل نشوید 

فرمــود  )علیه الســام(  ســجاد  حضــرت 
طبــق آنچــه بنــده و رســول تــو ایــن 
ــه کــرد  ــا ارائ ــه م را آمــوزش داد و ب
ــم  ــر اعظ ــه پیامب ــه معراجی ــه هدی ک
ــت محســوب  )صلی اهلل علیه وآلــه( بــرای ام

کــه  باشــد  حواس تــان  می شــود. 
معــراج در شــب هفدهــم مــاه مبــارک 
راجع بــه  اســت.  داده  رخ  رمضــان 
ــردم  ــه اشــاره  ک ــم ک ــض ه ــام البی ای
دعــای تســبیحی خیلــی زیبایــی وارد 
شــده بــه نــام دعــای مجیــر. همــه اش 
تســبیح اســت؛ تســبیحات آهنگیــن و 
ــه  ــًا ب ــر اص ــای مجی ــگل. دع خوش
بــرای  انســان رونقــی می دهــد و 
آدم حالــی درســت می کنــد. ذیــل 
می گوییــد:  هــم  تســبیحه ای  هــر 
ــُر«. ای  ــاُمِجی ــارِیَ ــامِــَنالنَّ »أِجْرن
پناه دهنــده بــه فریــاد مــن بــرس، 
ــا  ــه ب ــی ک ــده از آتش ــات ب ــرا نج م
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دســت خــودم دارم درســت می کنــم. 
انســان  ســال  ایــام  همــه ی  در 
منتهــا ورودش  بخوانــد؛  می توانــد 
بــرای ایــام البیــض اســت. رفقــا 
ــد. ــا کنن ــم را دع ــا ه ــد و م بخوانن

اهمیت رعایت ادب وقت نماز 

ــه  ــد ک ــا ش ــاز، بن ــه نم ــس راجع ب پ
ــاره ای بــه آن کنیــد.  شــما توجــه دوب
اســتفاده  به روزرســانی  کلمــه ی  از 
ــان  ــای زم ــرای جوان ه ــه ب ــردم ک ک
ــت.  ــت اس ــی راح ــا درک آن خیل م
ــه  ــور ک ــما آن ط ــود، کار ش ــر نش اگ
نمــی رود.  پیــش  شــاید  و  بایــد 
جــواب  ولــی  داری،  را  نرم افــزار 
ــش  ــخه  اصل ــه نس ــد ب ــد. بای نمی ده
اضافــات  آخریــن  کنیــد،  رجــوع 
وقتــی  کنیــد.  وارد  را  تغییــرات  و 
بــه روز شــود، می بینــی زمیــن تــا 
آســمان فــرق کــرد. ایــن کار را بــرای 
نمازهایتــان در ایــن مــاه انجــام دهید.

در ادب وقتــی هــم یــک جملــه خاطر 
ــادآوری  ــاز ی ــن باشــد ـ ب ــزان م عزی
بــه خــودم و شــماها اســت ـ مقداری 
قبــل از وقــت و مقــداری هــم بعــد از 
وقــت، در تنظیــم مــا بــرای نمازمــان 
باشــد. مخصوصــًا مختصــری قبلــش 
کــه بــرای تحصیــل حضــور قلــب و 
توجــه خیلــی مفیــد اســت. حداقلــش 
ایــن اســت کــه وقتــی مــؤذن گفــت 
ــته  ــجاده نشس ــر س ــا س ــر، م اهلل اکب
دارنــد  توفیــق  بعضی هــا  باشــیم. 
ــجاده  ــر س ــر از آن س ــداری قبل ت مق
حال شــان؛  بــه  خــوش  هســتند. 
ــی اذان  ــل وقت ــی اگــر نشــد حداق ول
را اســتماع می کنیــم، ســر ســجاده 
ــی  ــر وضع ــا در ه ــیم ی ــان باش نمازم
هســتیم، هنگامــی کــه اذان را اســتماع 
ــک و ســعدیک.  ــم لبی ــم، بگویی کردی
این گونــه انســان بــه نمــاز وارد شــود.

بــرای  وقتــی،  ادب  از  مقــداری 
ــن  ــی م ــه یعن ــد از نمــاز اســت ک بع
عاقه منــد هســتم حالــی کــه در نمــاز 
پیــدا کــردم، برایــم حفــظ شــود. پــس 
از نمــاز مقــداری بنشــینید و تعقیبــات 
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بخوانیــد. معنــای کار  شــما ایــن 
ــوی  ــن از گفتگ ــوال، م ــه م ــت ک اس
ــم  ــردم و نمی خواه ــذت ب ــو، ل ــا ت ب
شــوم،  مرخــص  حضــورت  از 
ــن  ــرای م ــال ب ــن ح ــم ای می خواه
حفــظ شــود. آن چنــد لحظــه بعــدش 
ــود  ــه می ش ــت ک ــیرین اس ــی ش خیل
تعقیبــات. نوافــل هــم هــر مقــدار کــه 
توفیــق پیدا کردیــد، بخوانیــد. رفقایی 
ــاه  ــد، در م ــه دارن ــی در نافل ــه تنبل ک
رمضــان تنبلی شــان را برطــرف کننــد.

نمــاز  راجع بــه  کریــم  قــرآن 
»الَّذیــَن دارد:  تعبیــری  چنیــن 
ــوَن؛]۷[  ــْمدائُِم ــىَصالتِهِ ــْمَعل ُه
همــان کســانی کــه بــر نمازشــان 
جــای  در  می کننــد«.  پایــداری 
ــْم ــَنُه ــد: »َوالَّذی ــر می فرمای دیگ
َعلــىَصالتِهِــْمیُحافُِظــوَن؛]۸[ و 
ــت  ــر نمازشــان مداوم ــه ب کســانی ک
آیــه  دو  ایــن  فــرق  می ورزنــد«. 
فرمودنــد  حضــرت  چیســت؟  در 
ــون  ــض، و دائم ــرای فرائ ــت ب حفاظ
بــرای نوافــل اســت. مــن وقتــی ایــن 
ــت  ــی خجال ــدم، خیل ــت را دی روای

شــما  گــردن  فریضــه،  کشــیدم. 
ــد،  ــه آن را می خوانی ــت و همیش اس
دوامــش بــا خــودش اســت، فقــط از 
ــر  ــا و ظاه ــت ارکان و ویژگی ه جه
ــا  ــد. ام ــش حفاظــت می خواه و باطن
نافلــه کــه می رســد، دوام  نوبــت 
مربــوط بــه نافلــه اســت. اگــر توفیــق 
کنیــم، مخصوصــًا خوانــدن  پیــدا 
ــج  ــرب را، به تدری ــح و مغ ــه صب نافل
خــدا  می شــود.  شــیرین  کامتــان 
ــما روزی  ــه ش ــم ب ــه شــب را ه نافل
کنــد کــه بهتریــن وقــت تمریــن 
اســت.  رمضــان  مبــارک  مــاه  آن 
ــد  ــحری بلن ــرای س ــه ب ــی ک هنگام
بخوانیــد. می توانیــد  می شــوید، 

خــدا، آخونــد کاشــی را رحمــت 
ــان  ــود. ایش ــزرگان ب ــه از ب ــد ک کن
ــرای  ــه ب ــید ک ــول می کش ــی ط خیل
ــو  ــت وض ــود. داش ــاده ش ــاز آم نم
می گرفــت کــه دیــد یــک نفر شــتابان 
آمــد و وضــو گرفــت. رفــت بــه 
ــد و برگشــت؛  ــاز خوان مســجد و نم
ــد  ــوی آخون ــوز وض ــه هن درحالی ک
تمــام نشــده بــود. بــه او گفــت: چــه 



18

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــت:  ــخص گف ــردی؟ آن ش کار می ک
ــی  ــن یاغ ــم م ــوال بگوی ــه م ــدم ب آم
رفــت.  و  گفــت  را  ایــن  نیســتم. 
ــا  ــی مدت ه ــوم کاش ــد مرح می گوین
ایــن جملــه را می گفــت و تحــت 
ــن  ــم م ــدم بگوی ــود. آم ــرش ب تأثی
یاغــی نیســتم؛ یعنــی خــودش را اهــل 
ــته. آن  ــاز نمی دانس ــق نم ــاز و الی نم
مــرد کــه یــک لوطــی بــوده، بــه ایــن 
مطلــب مهــم توجــه داشــته. مرحــوم 
ــاب  ــه از اقط ــم ک ــی ه ــد کاش آخون
گرفــت. را  مطلــب  او  از  اســت، 

بــرای  کــه  اینکــه حــاال  غــرض 
ــد می شــویم، دو رکعــت  ســحری بلن
نمــاز شــب هــم بخوانیــم. اگــر شــهد 
آن را بچشــیم، ان شــاءاهلل در ســایر 
ایــام ســال نیــز بــا مــا خواهــد بــود.

 

بهترین زمان برای ارتقا و بهبود 
روابط اجتماعی

)علیه الســام(،  ســجاد  امــام  نــگاه  از 
بهتریــن  رمضــان،  مبــارک  مــاه 
و  به روزرســانی  بــرای  فرصــت 
طبــق  اجتماعــی  روابــط  ارتقــای 
ــت. ــی اس ــای دین ــد و هنجاره قواع

دو جلســه پیــش بــه مناســبت نقــش 
ایمــان،  کمــال  در  خلــق  حســن 
صحبــت  شــما  بــرای  مقــداری 
ســهمی  کردیــم  عــرض  کــردم. 
دارد و حضــرت  مــاه رمضــان  در 
ــی از صــراط  ــا آن می توان ــد ب فرمودن
ــط اجتماعــی، چــه  ــور کنــی. رواب عب
بخــش حقــوق اجتماعــی و چــه 
ــیر  ــی اش، در س بخــش آداب اجتماع
و ســلوک انســان بــه ســوی حضــرت 
اصــًا  دارد.  نقــش  خیلــی  حــق 
ــدر  ــه چق ــت ک ــف نیس ــل توصی قاب
ــش در  ــت. حقوق ــم اس ــش آن مه نق
ــن آن. درجــه اول و بعــد آداب و آیی
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بــاز  بــاب آن را  اینجــا حضــرت 
می کننــد و می فرماینــد: »َوَوفِّْقنَــا
َو ــرِّ ِ ــابِالْب ــَلأَْرَحاَمنَ ــهِِلَْننَِص فِی
ــةِ«. صلــه رحــم بــرای همیشــه  َل الصِّ
ــد:  ــرت می فرمای ــه حض ــت، اینک اس
ــافِیــهِ« یعنــی در مــاه رمضــان  »َوفِّْقنَ
ــاح  ــم، اص ــی کنی ــد آن را بررس بای
کنیــم، ارتقایــش دهیــم؛ وگرنــه صلــه 
ــال اســت. ــه ی س ــه کار هم رحــم ک

در ایــن فــراز بــر صلــه رحــم تأکیــد 
خــاص می شــود کــه شــامل زیــارت 
ــود.  ــایی می ش ــیدگی و گره گش و رس
راجع بــه  حضــرت  هــم  بعــد 
و  می کننــد  تأکیــد  همســایه ها 
ــا ــَدِجیَرانَنَ ــد: »َوأَْننَتََعاَه می فرماین
ــت  ــا دس ــةِ«. ب ــاِلَوالَْعِطیَّ بِاْلِْفَض
ــایه هایمان؛  ــراغ همس ــم س ــر بروی پ
ببریــم. عطیــه  و  هدیــه 

مِــَن أَْمَوالَنَــا نَُخلِّــَص أَْن »َو
ــژه ای حضــرت  ــد وی ــاِت«تأکی التَّبَِع
امــوال  پاکســازی  اینجــا راجع بــه 
بِإِْخــَراِج َرَهــا نَُطهِّ أَْن »َو دارنــد. 
خمــس،  زکات،  اگــر  َكــَواِت«  الزَّ

ــا هســت،  ــوال م ــی در ام حقــوق مال
را  اینهــا  رمضــان  مبــارک  مــاه 
ــر  ــود را طاه ــوال خ ــت و ام پرداخ
کنیــم. تــا شــب قــدر نشــده، هرچــه 
ســریع تر ایــن برنامــه را انجــام دهیــم.

دو برنامه ی مهم و پیش برنده  
در ماه رمضان

پایان بخــش  کلیــدی  جملــه  دو 
عــرض مــن اســت. یــک: »َوأَْن
نَُراِجــَعَمــْنَهاَجَرنـَـا،َوأَْننُنِْصــَف
َمــْنَظَلَمنَــا،َوأَْننَُســالَِمَمــْن
َعاَدانـَـا«. در برنامــه مــاه رمضــان کــه 
ــد،  ــی می کنی ــود را بررس ــال خ اعم
نــگاه کــن ببیــن چــه کســانی بــا شــما 
ــه شــما  ــد، چــه کســانی ب قهــر کردن
بــدی کردنــد، چــه کســانی بــه شــما 
ظلــم کردنــد. اینهــا را فهرســت کــن 
ــل  ــه را وص ــد هم ــه بای ــرای اینک ب
ــط  ــی. رواب ــتی کن ــه را آش ــی، هم کن
ــه  ــب و شســته و رفت ــا را مرت ــا آنه ب
کنــی. شــاید بگوییــد آنهــا رابطه شــان 
ــد؛  ــد، باش ــع کرده ان ــما قط ــا ش را ب
مــاه  اهــل  نمی خواهــی  مگــر 
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رمضــان شــوی؟ اگــر می خواهــی 
اهــل مــاه رمضــان شــوی، تــو هســتی 
ــدم  ــاه رمضــان پیش ق ــد در م ــه بای ک
شــوی و همــه ی اینهــا را حــل و 
فصــل کنــی. البتــه یــک اســتثنا دارد: 
»َحاَشــىَمــْنُعــودَِيفِیــَكَو
الَّــِذياَلنَُوالِیــهِ، َّــُهالَْعــُدوُّ لـَـَك،َفإِن
َوالِْحــْزُبالَّــِذياَلنَُصافِیــهِ«. غیــر 
ــا  ــا آنه ــا ب ــه دشــمنی م از کســانی ک
ــال اســت؛ از  ــر خــدای متع ــه خاط ب
صهیونیســت ها و اســتکبار جهانــی 
ــا عناصــر ظالــم و ســتمگر و  بگیــر ت
کثیفشــان. آنهــا ســر جــای خودشــان. 
ــمنان  ــا دش ــا ب ــمنی های م ــًا دش اتفاق
ــد  ــان بای ــارک رمض ــاه مب ــدا در م خ
ــن در  ــم م ــود. ببینی ــانی ش به روزرس
ــه  ــبت ب ــرت نس ــمنی و نف اوج دش
ــتم؟  ــا نیس ــتم ی ــدا هس ــمنان خ دش
آیــا در بخــش تبــری آســیب دیــده ام؟

امــروز بــه کتــاب شــریف اقبــال 
طــاووس  ســیدابن  االعمــال 
از  یکــی  کــه  داشــتم  مراجعــه ای 
مصــادر کتــاب مفاتیــح اســت. ایشــان 
ــرای  ــت. ب ــی اس ــیار بزرگ ــم بس ِ عال

مفصلــی  دعــای  روزهــا  همــه ی 
دارد. مرحــوم محــدث قمــی نیــز 
دعــا  روز  هــر  بــرای  مفاتیــح  در 
ــر  ــی و مختص ــا یک خط آورده، منته
اســت. مفصلــش آنجــا اســت. آن 
ــای  ــیزدهم دع ــرای روز س ــت ب وق
)علیه الســام(  امــام ســجاد  از  مفصلــی 
علیــه  همــه اش  کــه  شــده  نقــل 
ــاب  ــًا ب ــت. اص ــدا اس ــمنان خ دش
حضــرت،  اســت.  دشمن شناســی 
ــام  ــدا را در مق ــمنان خ ــاب دش حس
موضع گیــری  و  نفریــن  و  دعــا 
ــم. ــی اســت. بگذری ــیده اند. دیدن رس

مطلــب دیگــر اینکــه بــه طــور کلی و 
قاعــده عــام در مــاه مبــارک رمضــان 
آن چیــزی کــه خیلــی پیش برنــده 
اســت.  گشــاده  دســت  اســت، 
ــود  ــخاوت و ج ــال س ــان، ح حال ت
و گره گشــایی و کارگشــایی باشــد.

بــرای  قواعــدی  مــوارد  ایــن  
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــدی از م بهره من
ــا بیشــتر ســال ها تکــرارش  اســت. م
بحث هــا  ایــن  و  می کنیــم 
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اســت؛  مکــرر  بحث هــای  جــزو 
می شــود،  تکــرار  هرچــه  ولــی 
اســت. کــم  کــه  می بینیــد  بــاز 

خداونــدا، ملــت مــا، کشــور مــا، 
نظــام مــا، رهبــر مــا، همــه ی دوســتان 
سراســر  در  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
عنایــات  سایه ســار  در  را  عالــم 
ولــی اهلل االعظــم حفــظ کــن. بــرکات 
مــادی و معنــوی خــودت را در ایــن 
ایــام نــازل بفرمــا. شــر ایــن ویــروس 
منحــوس را از ســر امــت اســامی و 
جامعــه اســامی کــم بفرمــا. بــه حــق 
ــور  ــع ظه ــد، موان ــد و آل محم محم
مرتفــع بفرمــا. قلــب مقــدس ولــی ات 
ــا را از دعاهــای  ــا راضــی و م را از م
بفرمــا.  بهره منــد  حضــرت  آن 
ــل  ــام راح ــهدا و ام ــر ش ارواح مطه
ــا. ــی بفرم ــا راض ــأن را از م عظیم الش
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