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 مقدمه
ضان مبارك ماه شيد طلوع ماه رم  خود اوج در الهي كرامت خور
 ضيافت يعني. است سال طول در استثنايي بسيار فرصت يك و

 شتتهر الكريم، شتتهر يعني اهلل، شتتهر فرمودند كه. استتت كرامت
 به ضيافت يعني طيفالل شهر الرحمان، شهر الرحيم، شهر الغفور،
 عليه) باقر حضرت سحري مناجات آن ما اگر شايد. وسعت همين

 آن. ببريم پي ماه اين عظمت به توانستيم نمي نداشتيم؛ را السالم(
 صلي)اكرم نبي كلمات و رمضان مبارك ماه معرفي در قرآني بيان

ضان، مبارك ماه شد معلوم و شد تبيين اينجا سلم( و آله و عليه اهلل  رم
ست اي سفره چه ضيافتش سفره  ضيافتي چه ضيافت اين. ا
 انسان به توسل هم است قرآني معارف از مندي بهره هم. است
مل ندي بهره و كا ياي از م  ولي حضتتترت از ويژه به خدا اول
 و توبه از اوجي نقطه به رسيدن براي تالش هم والسالم(  )عليهعصر

ستغفار شد مي ا ضان.با سان كه ماهي يعني رم  تمام در را خدا ان
ساس خود وجود  اين شيرين شهد شاءاهللإن اميدواريم كند اح
 نصيب اين و كند شيرين را عزيز دوستان همه كام مقدس درك

ستمر شد م شته ادامه هم سال بقيه در و با شد دا  اين از ما و با
باط يك ارت عال خداي با نزد ند بهره بتوانيم مت  اين. شتتتويم م
صت ست از نبايد را ها فر  براي بايد را روزها و شب اين و داد د

 كمك بزرگ خداي اميدواريم. بشتتماريم مغتنم بزرگ هدف اين
مان هم و ماه اين عظمت هم كند؛  ما به ماه اين در را وظايف
ستفاده در را ما همت هم كند الهام  الهي ضيافت اين از درست ا
 دخو لطف و عنايت به گرداند، فراوان را ما توفيقات و كند بلند
 .الرحمن اهلل شاء إن
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 «المغفرةِ و الرحمةِ و بالبركةِ اهللِ شَهرُ اِليكم اَقبلَ قَد»
, الهي كرم, الهي لطف تجلي ماه يعني خداستتتت ماه ماه اين 

 متعال خداي عظيم و گستتترده و بزرگ ميهماني و الهي رحمت
 خودش مخصوص عنايت به را آنها خواهدمي كه بندگانش براي
ضان مبارك ماه. كند مندبهره خودش خاص لطف از و بنوازد  رم
ست ويژگيهاي داراي شأنعظيم پيامبر كلمات در كه فراواني  و ال

سالم( )عليهم بيت اهل روايات در  كريمة آيات از برخي ضمن در و ال
 ماه مجموعة. شتتتده معرفي و شتتتده مطرح ويژگيها اين قرآني
 يعني خداوند به بازگشتتت براي فرصتتت يك رمضتتان مبارك
 انسان كه آنجايي. آيدمي حساب به خويش خويشتن به بازگشت
باره هاي. گرددبرمي خودش به دو عه را خودش ظرفيت طال  م

 ودشخ شتتخصتتيت و آفاق وجود اعماق در ستتفري و كندمي
شت خواهد ضان مبارك ماه. دا سيار ظرفيت داراي رم  و عظيم ب

ست  مهربان و متعال پروردگار با ارتباط براي ايگسترده  حاال. ا
 لطف كه حاال, است گشوده نوازيبنده براي حق كرم دست كه

 اين و سحر و شب روز اي ازلحظه نبايد هست دسترس در الهي
صتها بايد. شد لماه غاف اين در نماز و وقتهاي ماه  غنيمت را فر

 خدا اولياي ببينيم كنيم مراجعه بايد هم هابرنامه براي.. شتتتمرد
 از منديبهره براي ما. دهندمي پيشتتتنهاد ما به ايبرنامه چه

 مواجه بايد ايبرنامه چه با ماه اين در الهي لطف عظيم گنجهاي
شويم شه و اعمال و كارها چه از ب  رخوردارب بايد اذكاري و هااندي
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 بشويم موفق إنشاءاهلل تا بدهيم انجام بايد را كارهايي چه. باشيم
 .كنيم استفاده ارزشمند بسيار فرصت اين از بتوانيم و

 

ده اين ماه العابه اهميت فوق وستلم(وآلهعليهاهلل)صتليپيامبر عزيز استالم
معتقد بودند. از اين رو قبل از ماه مبارك رمضان، جامعه را براي 

يا مي لت اين فرصتتتت نوراني مه يان درك فضتتتي با ب ند.  كرد
ظرفيتهاي عظيم اين ماه، در ماه رجب و شتتتعبان، مقدمات و 

فاده بهتر از اين ماه را ت كر مي يامبر راهكارهاي استتتت دادند. پ
فرمودند: در شتتب اول ماه رمضتتان، مي وستتلم(وآلهعليهاهلل)صتتلياكرم

شتتود. همينين درهاي آستتمان به روي انستتانها گشتتوده مي
گفتند: اگر بندگان خدا مي دانستتتند كه چه عنايتها و الطافي مي

داشتند كه شود، دوست ميدر ماه مبارك رمضان نصيب آنها مي
روز يكپارچه از ويژگيهاي  365همه ستتال ماه رمضتتان باشتتد تا 

شيطان در ا ست  شان معتقد بودند كه د شوند.اي ين ماه برخوردار 
ست و نگون سته ا ست كه به اين اين ماه ب سي ا بخت حقيقي ك

ماه بزرگ وارد شتتود ولي مغفرت پروردگار شتتامل حالش نگردد. 
شتهمي شب، فر ضان هر  ست فرمودند كه در ماه رم اي مأمور ا

ستغفار فراخوان سؤال و ا د، اين فرشته فرياد كه بندگان خدا را به 
شد: مي ستَغفٍر؟!»ك سائل هَل مِن مُ ست « هَل مِن  سي ه آيا ك

ست كه كه رحمت الهي را به سي ه سوي خود جلب كند؟ آيا ك
سي حاالت مخصوص  شتباهاتش را جبران كند؟ از برر بخواهد ا

شتتتود كه چه در اين ماه معلوم مي وستتلم(وآلهعليهاهلل)صتتليپيامبر اكرم
 در حال رخ دادن است.اتفاق بزرگي 
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ترين آرزوهاي انسان مؤمن كه از ذوق ايماني او يكي از مهم
گيرد، درك ماه مبارك رمضان است. بزرگان ما، سرچشمه مي

اش هاي ملكوتيآنهايي كه ماه مبارك رمضان را با ظرفيّت
كِشند. ارك رمضان را ميشناسند، از ماه شوّال انتظار ماه مبمي

شوند، تا رسيدن به يعني وقتي كه از ماه مبارك رمضان خارج مي
دانند ماه مبارك رمضان آينده، در انتظار هستند. زيرا آنها خوب مي

كه چه ظرفيّت عظيم و استثنايي از نظر كسب انوار الهي، آمادگي 
، ي معنوي، كسب فضائل اخالقيبراي سفر ابديّت، تقويت بنيه

جبران گناهان و اشكاالت گ شته، جلب مغفرت الهي و قرار 
گرفتن در مركز دريافت بركت از سوي پروردگار متعال، در اين 
ماه عزيز نهفته است. بنابراين پس از پايان اين ماه، توجّهشان به 
شرفيابي دوباره به ماه مبارك رمضان است و درست از وقت وداع، 

 آينده هستند. در انتظار ماه مبارك رمضان 
ي مهم در كلمات اولياء خدا هست كه از پروردگار متعال اين نكته

و مهربان طلب توفيق كنيد؛ هم براي شناخت، هم براي رعايت 
 هاي ممتازش. از ظرفيّت حدّ و حدود ماه مبارك رمضان و استفاده

 چهارمين و چهل به ايمراجعه رمضتتان، مبارك ماه از استتتقبال
شد مي سجّاديه يمباركه يصحيفه دعاي  دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ» با
 «رَمَضَانَ شَهْرُ دَخَلَ إِذَا السَّلَامُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ
 از بتوانند تا استت مؤمنين براي راه ينقشته وچهارمچهل دعاي
ضان مبارك ماه پايانبي هايظرفيّت ستگي به رم ستفاده شاي  ا
: است شده مطرح نوراني دعاي اين در اساسي يمسئله دو. كنند
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ست عبارت اوّل مطلب ضان؛ مبارك ماه شناخت از ا  مطلب رم
 .ماه اين در عمل يبرنامه از است عبارت دوم
 ماه هايظرفيّت از رمزگشتتايي نوع يك نوراني دعاي اين مطلع
. استتتت متفاوت ماه اين از رونمايي نوعي به و رمضتتتان مبارك
 براعت نوع يك «لِحَمْدِهِ هَدَانَا الَّ ِي لِلَّهِ اَلْحَمْدُ» كه اوّل يجمله

عاد و هاظرفيّت و هازيبايي به ناظر دارد، اِستتتتهالل  ماه اين اب
 مبارك ماه منتظر ستتتال يك خدا اولياء. استتتت عظيم و بزرگ

ضان ستند رم ضان ماه زيرا ه سندمي را رم  ماه دانندمي و شنا
 خاصّ هايزيبايي و معاني يهمه با «اهلل شَهْرُ». چيست رمضان
 براي. استتت ابديّت ستتفر زادراه اصتتلي يكنندهتأمين خودش،
 رمضان مبارك ماه را ويژه يتوشه است، ابديّت مسافر كه كسي
 يتوشتته. استتت رمضتتان ماه به اميد چشتتم ل ا كند؛مي تأمين

َةُ» از مخصتتتوص َدْر لَيْل  علت همين به شتتتود؛مي فراهم «الْق
انُ يَكُونَنَّ لَا وَ»: فرمودند هُور مِنَ كَغَيْرِهِ عِنْدَكُمْ الرَّمَضتتَ  ماه الشتتُ
ضان شد برايتان هاماه ساير هميون رم شيد مواظب. «نبا  ماه با
ضان شد؛ هايتانماه ساير مثل شما رم  جهت هر از بايد بلكه نبا
 .باشد داشته تفاوت
سان ضان مبارك ماه منتظر شناختي و نگاه چنين با مؤمن ان  رم
 فعّال انتظار. است فعّال و پويا انتظار يك انتظارش روازاين است؛

 براي انستتان جستتم و روح و روان و ذهن كردن مهيّا معناي به
سيدن ضان مبارك ماه به ر ست رم  قبل تا مؤمن يبرنامه اين. ا

ضان مبارك ماه از ست رم سيد، عزيز ماه اين كه وقتي. ا  از فرار
 داشتتتته، قبل از كه ايآمادگي و برنامه بقط ورودش يلحظه
 يبرنامه يك وارد يعني. ماه اين پاياني يلحظه تا كندمي عمل
 .شودمي متفاوت كامالً
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ْدُ وَ»: بود اين قبلي فراز در كالم جان َّهِ الْحَم َّ ِي لِل َلَ ال  مِنْ جَع
ُسبُلِ تِلْكَ َضانَ َشهْرَ َشهْرَهُ ال صي راه از يعني ،«رَمَ صو  كه مخ
 برد؛مي را انستتتان داده، قرار بندگانش و خود بين متعال خداي
 به كند، تسليم و بدهد قرار راه اين در را خودش انسان اگر يعني
 راه اين در پا و سربي و شودمي مج وب برند،مي را او الهي امر
 است؛ «الْقَدْر لَيْلَةُ» وصال كه برسد مقصد به شاءاهللان تا رودمي

 كه «الْحَمْد بِيتُ» در استتتقرار و الهي واليت به فيابيشتتر يعني
 .است كامل حجّت محضر

 آغاز جمله اين از شتتده، ارائه نوراني متن اين در كه ايبرنامه امّا
ْضلِهِ مَعْرِفَةَ أَلْهِمْنَا وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ عَلَى َصلِّ اَللَّهُمَّ»: شودمي  وَ فَ

 عليهم) محمّد آل و محمّد به توستتتّل ذيل رد ما ،«حُرْمَتِهِ إِجْلَالَ

 همين به اينجا در صلوات- حضرات آن دادن قرار شفيع و (السالم
َا وَ»: كه خواهيممي متعال خداي از -استتتت معنا َةَ أَلْهِمْن  مَعْرِف

لِهِ  و شتتكوه و فضتتيلت و برتري شتتناخت ،«حُرْمَتِهِ إِجْلَالَ وَ فَضتتْ
 ،«فِيهِ حَظَرْتَ مِمَّا التَّحَفُظَ وَ». دكن الهام ما به را ماه اين عظمت

 حرمت تا كند كمك و كند الهام ما به را معرفتش ديگر سوي از
. نشتتتويم نزديك ماه اين هايقُرق به و بداريم پاس را ماه اين
ست هاقرق همان «فِيهِ حَظَرْتَ مِمَّا» سان كه ا سش بايد ان  حوا

 .نشود گاهقرق و گاهحرمت وارد كه باشد

مهمترين برنامة ماه مبارك رمضان روزه است ضيافت الهي 
ميهماني پروردگار متعال در اين ماه پربركت با امساك و ترك و 
رها كردن است روزه يكي از مهمترين عباداتي است كه در 
فرهنگ اسالمي معرفي شده و در همة اديان پيشين هم روزه 

ي بخشي از نقش محوري داشته روشي است براي فرشته خوي
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كنند ها ترك ميهاي حيواني را انسانخوردني و آشاميدني و ل ت
كنند روزه راهي است براي يك شباهتي به فرشتگان پيدا مي

هاي نفساني شكستن سولت نفس اماره و براي تضعيف خواهش
شود و جزء نتايج روزه سبب تقويت خردمندي در انسان مي

الني و روحاني انسان درخشانش حكمت است و تقويت قواي عق
كند كه بتوانند بر انجام است روزه به بندگان خدا كمك مي

دهد. ها را افزايش ميفرامين الهي استقامت بورزند. استقامت آن
شود و نوعي مهرباني روزه سبب هم نوايي با مساكين و فقرا مي

كند. روزه باعث سالمتي جسماني را در جامعه ترويج مي
شود. و عبادتي است خالصانه. تعبير بسيار يداران هم مروزه

زيبايي پيامبر عظيم الشأن دارند درمورد روزه. فرمودند از قول 
خداي متعال كه پروردگار متعال فرمود همة اعمال بندگان من و 

روزه براي خود  ،فرزندان آدم از آن خود ايشان هست، جز روزه
م. چون دهمن است و من هستم كه به روزه دار پاداش مي

عبادتي است پنهاني و به اخالص خيلي نزديك است. روزه سبب 
شود كه شياطين قدرت مانورشان گرفته شود و يك سال بعد مي

ها از ماه مبارك رمضان، مؤمنان را از گرفتاري و بسياري از حيله
 كندهاي شياطين جن و انس حفظ ميو مكاري

. اندكرده بيان خاصّي زيبايي با (السَّلَام عَلَيهِ) امام اينجا را برنامه اوّلين
 يتوستتعه رمضتتان، مبارك ماه در مؤمن انستتان يبرنامه اوّلين
 طلوع از كه استتت همين حكمي يروزه. استتت حُكمي يروزه
شاميدن و خوردن از سپيده، دميدن يعني فجر،  در كه اعمالي و آ
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 اين. كنيم اجتناب خورشتتيد غروب تا شتتده، بيان احكام رستتاله
 امام اينجا. هستتتيم آشتتنا آن با همه كه حكمي يروزه شتتودمي

لَام عَلَيهِ)  از استتتت عبارت آن و بردمي جلو قدم يك را شتتتما (الستتتَّ
 صِتيَامِهِ عَلَى أَعِنَّا وَ»: جوارح و اعضتاء يهمه به روزه يتوستعه
يكَ عَنْ الْجَوَارِحِ بِكَفِّ  اينكه. استتت گام ننخستتتي اين «مَعَاصتتِ

سان ضان مبارك ماه در ان ضاء يمجموعه رم  كه جوارحي و اع
 بيان به و كند حفاظت معاصتتتي از را همه استتتت، اختيارش در

 از جوارحي يروزه. بگيرند روزه جوارحش و اعضاء يهمه ديگر،
سيار كارهاي ضان مبارك ماه در مهم و بزرگ ب ست رم  كار و ا
ساني ست آ ساس بر بايد حاال همين از بنابراين. ني  كه شناختي ا

 .كنيم تهيه خود براي جدول يك داريم، خود از
مام يهِ) ا َام عَلَ ل مه، در (الستتتَّ يان ادا يل را خود ب ندمي تفصتتت  و ده
ْستِعْمَالِهَا وَ»: فرمايندمي ِضيكَ بِمَا فِيهِ ا  اثباتي يجنبه اين ،«يُرْ

ست؛ ستفاده يعني ا ضاء از ا سير در جوارح و اع ضاي م . الهي ر
 و اعضتتاء انستتان اينكه يكي: شتتد بيان عمومي يقاعده دو پس

 از نيمي اين. كند حفاظت گناه به شتتتدن آلوده از را جوارحش
 و اعضتتتاء كه استتتت اين ديگرش نيم. استتتت جوارحي يروزه

 .بگيرد كار به و كند فعّال الهي رضاي مسير در را جوارحش
 اين گردد، تكرار يدبا و شتتتود يادآوري استتتت الزم كه ايجمله
ست ّسف، نهايت با كه ا سي تأ شنا ست ضعيف خيلي ما دنيا . ا
 كردن، طلوع شتتكفتن، هايفرصتتت تمام تعالي و تبارك خداوند
 ما. است داده قرار ما براي جاهمين را شدن انسان و كردن پرواز
ستيم؟ عالمي چه منتظر شد براي ديگري عالم هيچ ه شه و ر  تو
 .ندارد وجود گرفتن
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 آن به ما كه است دردي چه ت كردن فردا و امروز ت تسويف ينا
 چه پس! استتت؟ كي بعداً بعداً،: گوييممي دائماً هستتتيم؟ مبتال
 و كم روز چند همين فقط كنيم؟ فراهم ايتوشتتته و زاد زماني
 كه داني و فاني ستتراي همين در همآن داريم؛ فرصتتت را اندك
ست خيلي ست پ  دانيِ سراي همين. شودمي تمام زود خيلي و ا
صلي منبع فاني، ضيلت تمام ا صلي ميدان و هاف سب ا  يهمه ك

بايي كارم و هازي مام با آخرت. استتتت م عاد، ت ّت اب  و هاظرفي
 قدر. بدانيم قدر را دنيا بنابراين. استتت جاهمين گرو در عظمتش

 دانستتتيممي اگر. هستتتيم كاركم و حالبي تنبل، زيرا دانيم،نمي
 استفاده هايشلحظه تكتك و هاثانيه از است، يمتيق دنيا چقدر
 را ابديّت و آخرت چون شتتتناستتتيم؟نمي را دنيا چرا. كرديممي
 و آخِرشتتناستتي شتتناستتي،ابديّت اندكي اگر. شتتناستتيمنمي

 هرچه كه شويممي متوجّه وقتآن شود، نصيبمان شناسيآخرت
 :كه فهميممي وقتآن. است جاهمين خواهيم،مي
 شودمي حاصل نقد بهشت امروزم كه من 

 كنم؟ باور چرا را زاهد فرداي يوعده
 فرداي نيستتت؛ آخرت فرداي گويد،مي الغِيب لِستتانُ كه فردايي 

 خود به دائم را فردا كدام يوعده. استتتت خيالي و تستتتويفي
 جاهمين بهشتتت شتتود؛مي حاصتتل نقد بهشتتت امروز دهيم؟مي

 بگرديد؟ دنبالش خواهيدمي كجا است،
 شتتويممي متوجّه وقتآن كنيم، فكر روز چند مستتئله اين به اگر
 هاييفرصت دانيِ دنياي همين متن در تعالي و تبارك خداوند كه
 را هشتادساله رَه تواندمي انسان فرصت آن در كه كرده تعبيه را

 قدر شبِ َشهْرٍ؛ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ الْقَدْر لَيْلَةُ»: شودمي. برود شبه يك
 يك شودمي را هشتادساله ره اينكه. «است ارجمندتر ماه ارهز از
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 از استفاده براي كه كسي وقتآن. است قدر شب هنر رفت، شبه
 ريزيبرنامه ستتتاعاتش و لحظات براي عمرش، هايفرصتتتت

 كند؟مي چه رمضان مبارك ماه براي كند،مي
يا اين از يا آن براي توانمي دن  اب كريم قرآن. كرد ذخيره نور دن

 قِيلَ»: فرمايدمي قيامت، در منافقين و مؤمنين يمواجهه ترسيم
وا وَرَاءكُمْ ارْجِعُوا  و برگرديد بازپس: شتتودمى گفته نُوراً؛ فَالْتَمِستتُ
ست نورى شتي امّا. «كنيد درخوا ساني. ندارد وجود بازگ  در كه ك
شان كه دنيا آن در بردند،مي سر به غفلت در دنيا اين شم  باز چ
َالِحًا اَعْمَلُ، لِعَلِّي ارْجِعُونِي رَبِّ»: گويندمي شتتتود،مي  فِيمَا صتتت

 كار اموانهاده آنيه در من شايد بازگردانيد، مرا پروردگارا، تَرَكْتُ؛
 .«دهم انجام نيكى

يان،  يك بهشتتتت يدروازه در را مؤمنين نور پر يچهره دوزخ
. شتتودنمي فراهم برايشتتان ديدن امكان ديگر و بينندمي لحظه
ست؛ لحظه يك سرت يلحظه همآن ا ست ح  نور توقّع وقتي. ا
 نُوراً؛ فَالْتَمِسُوا وَرَاءكُمْ اِرْجِعُوا»: گويندمي جمله يك او به كند،مي

يد بازپس يد درخواستتتتت نورى و برگرد  را نور اين اگر. «كن
 هرچه نيستتتت؛ خبري طرفاين برويد، دنيا به بايد خواهيد،مي
 .است آنجا خواهيدمي
ست قيمتي چقدر عمر اين شيم؟مي ارزان را آن چقدر ما و ا ! فرو

 .ما ابدي سفر براي باشد نور شعلهشعله تواندمي اشلحظهلحظه
ضان مبارك ماه صت رم ست نورگرفتن يويژه فر  آنيه طبق. ا
لَاةُ عَلَيهِ) ستتجّاد امام كه لَام وَ الصتتَّ  چشتتمتان، براي فرمودند، اينجا (الستتَّ

 اين. كنيد نويستتيبرنامه پايتان و تاندستتت ان،زبانت گوشتتتان،
 .دهيمنمي انجام وقتهيچ ما كه است كاري
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 زندگی برای تازه طرحی

 ماه در من: بگويد خود با انستتان كه استتت اين جوارحي يروزه
. باشم داشته امزندگي در ايتازه طرح خواهممي رمضان مبارك
 از شتتتما شتتتناخت علت به ريزيبرنامه اين يالعادهفوق اهميّت
 ببينيد و كنيد بررسي را خود. است خودتان هايضعف و هاآسيب
ست؟ كجا عمدتاً هايتانضعف كه شم ا ست؟ چ ست؟ زبان ا  ا

 ماه يك ماه اين بكنم؟ بايد كار چه است؟ اشهمه است؟ گوش
 .اوّل مطلب شد اين. است متفاوت

 إِلَى بِأَسْمَاعِنَا نُصْغِيَ لَا حَتَّى»: كنندمي شروع حضرت جاهمين از
 حضرت باز اينجا. نشنوم لغو خواهممي رمضان ماه در من ،«لَغْوٍ
غِيَ لَا»: فرمايدنمي. بردمي باالتر را شتتتما مرحله يك  إِلَى نُصتتتْ
شنوم غيبت گويدنمي «حَرَام ست؛ كبيره گناه كه ن  لغو گويدمي ا
 .نشنوم بيهوده هايزياده. نشنوم هم
َا وَ»: فرمايدمي هم را اعضتتتا يهبق ترتيب، همين به رِعَ ل  نُستتتْ

َصارِنَا  و هازياده و هابيهوده و لَهو سوي به چشمم با «لَهْوٍ إِلَى بِأَبْ
شي ديداري هايابت ال سد چه تا نگيرم؛ پي . حرام يصحنه به ر
لَاةُ عَلَيهِ) سجّاد امام صَّ لَام وَ ال سَّ ساله در (ال َصر حَقُ» ذيل حقوق ير   «الْبَ
هُ» فقط نه «ابْتِ َالِهِ تَرْكُ وَ»: فرمايديم  «لَكَ يَحِلّ لَا عَمّا غَضتتتّ

 تَرْكُ وَ»: بلكه بپوشاني؛ نيست حالل كه آنيه از را چشمت كه
 پوشيچشم انسان نيست، هم پسنديده كه آنيه از بلكه «ابْتِ َالِهِ
 .كند
 دنبال به كه كستتاني. استتت رمضتتان مبارك ماه يبرنامه اين

مه نا بارك ماه اين از برداريبهره براي عملي يبر ند، م  هستتتت
 جاهمين از. نباشتتتند پيييده و غريب و عجيب چيزهاي دنبال
 .برسد بايد كه آنجايي به رسدمي انسان كه است
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 از مراقبت يدرباره و پاها مورد در ها،دستتتت به راجع حضتتترت
طَ لَا حَتَّى وَ»: فرمايدمي هاخوراكي  لَا وَ مَحْظُورٍ إِلَى نَاأَيْدِيَ نَبْستتتُ
َا نَخْطُوَ ْدَامِن ِأَق َا حَتَّى وَ مَحْجُورٍ إِلَى ب َا تَعِيَ ل َّا بُطُونُن َا إِل   «أَحْلَلْتَ  م
شكل خيلي هم اين ست م ِسنَتُنَا تَنْطِقَ لَا وَ»: ا  ،«مَثَّلْتَ بِمَا إِلَّا أَلْ
 الزم و واجب ما بر تو كه آنيه براي جز نشتتود، گشتتوده ما زبان

 .بگوييم است، واجب كه را سخني فقط و كردي
شد اين ما اهتمام يهمه  و بگيريم پاداش تو از ماه اين در كه با
 چيزي هر از و برساند تو پاداش به را ما كه بدهيم انجام را آنيه
 .كنيم حفظ را خود شود،مي تو خشم و عقاب باعث كه
 جوارحي يروزه اينجا تا. رودمي باالتر قدم يك بعد به اينجا از
 يروزه شتتترط دو. باشتتتند دارروزه ما جوارح و اعضتتتاء كه بود

ضا تمام حفظ. ۱: از بود عبارت جوارحي  به افتادن از جوارح و اع
. الهي رضتتاي كردن فراهم براي آنها كارگيريبه. ۲ معصتتيت؛

 و حرام هاينگاه مراقب كه استتت گونهاين چشتتم يدرباره مثالً
شيم مكروه سبت ينهم به و با شاي قرآن، تالوت در را آن ن  تما
 كردن نظاره ربّاني، و الهي عالم جمال به نگريستتتن مادر، و پدر
 .كنيم فعّال اَنْفُسي، و آفاقي آيات
ضاء يبقيه  و گوش و چشم يعني. ترتيب اين به هم جوارح و اع
ست و زبان  صيام در و شده حفاظت ما شهوت و شكم و پا و د

 من: بگويند كرد، تعارف آنها به شتتتيطان كه هرچه كه باشتتتند،
 ما به و كندمي دعوت گناه به را ما دائم شتتيطان. هستتتم روزه

 به كسي چنانيه است، روزه انسان كه هنگامي. دهدمي پيشنهاد
 چيزي توانمنمي و امروزه من نه،: گويدمي كند، تعارف انستتتان
 و عضاا رسيد، شيطاني پيشنهاد نوع هر همين، هم آنجا. بخورم
 .هستم صيام در من: بگويند جوارح
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 يروزه از استتتت عبارت آن و رودمي باالتر قدم يك اينجا از
 خَلِّصْ ثُمَّ»: استتتت بخش اين به ناظر جمله چند اين. جوانحي

ْسمِعِينَ، ُسمْعَةِ وَ الْمُرَاءِينَ، رِيَاءِ مِنْ كُلَّهُ ذَلِكَ ْشرِكُ لَا الْمُ  فِيهِ نُ
َكَ، داًأَحَ َا وَ دُون يهِ نَبْتَغِي ل وَاكَ مُرَاداً فِ  تو جز نيز ما دل ،«ستتتِ

شد تو متوجّه همواره و نخواهد را چيزي  مُرَاداً فِيهِ نَبْتَغِي لَا وَ». با
 ريزيم،مي كه ايبرنامه دهيم،مي انجام كه كارهايي در «ِسوَاكَ
 ارهايك كنيم،مي ترك كه گناهاني كنيم،مي كه هاييمراقبت
جام كه خوبي مه در دهيم،مي ان ها، اين يه بال فقط كار  دن

 خلق يهمه از چشتتم. بخواهيم را تو فقط و باشتتيم تو رضتتاي
 اين. باشتتي تو فقط ما مراد و باشتتد تو به نگاهمان و بپوشتتيم

معه و ريا ترك هم اشمقدّمه. جوانحي يروزه شتتتودمي  و ستتتُ
ست چيزهايي ست جمله اين اوجش. فرمودند كه ا  تو فقط ما»: ا

ست شدني اينها. «بخواهيم را ست؛ صرف آرزويي و ا  در زيرا ني
 را اين و برود ستتتمت اين به بايد انستتتان ل ا. استتتت آمده دعا

 .بخواهد
 هاحرف اين اينكه براي رستتتيده حجّت قدريبه ما يزمانه در

. نيستتت پ يرفتني ايبهانه و ع ر هيچ ديگر كه استتت شتتدني
شتيمي ايدب كه بود روزگاري  امّا كني؛ پيدا را افرادي چنين تا گ

 ما هايكوچه تمام ستتر باالي هاحجّت اين استتم روزگار اين در
 .است
 مناجات در كه است چيزي همان ،«سِوَاكَ مُرَاداً فِيهِ نَبْتَغِي لَا وَ»

: گوييممي و خواهيممي را آن ديگري بيان با شعبانيه يشريفه
وْقُهُ مِنْكَ نِيهِيُدْ قَلْباً لِي هَبْ»  كار اينكه يعني «لِي هَبْ. »«شتتتَ

 مشتاق كه بده هديه دلي من به. است خودت دست نيست، من
 يُرْفَعُ لِسَتاناً وَ» بده من به زباني «شَتوْقُهُ مِنْكَ يُدْنِيهِ»: باشتد تو
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شمي و زبان و دل «حَقُهُ مِنْكَ يُقَرِّبُهُ نَظَرا وَ ِصدْقُهُ إِلَيْكَ  كه چ
 زبان يعني. است چنين اين كرده، پيدا دست روزه شامخ قامم به

 دارروزه قلب بده، من به دارروزه چشتتم كن، عطا من به صتتائم
: استتت حقّ جمال به شتتوق چيستتت؟ قلب يروزه. كن امروزي

 .است قلب يروزه اين «سِوَاكَ مُرَاداً نَبْتَغِي لَا حّتَّي»
ست اين جوانحي يروزه ست، ينا هم اشجوارحي. ا شمي ا  چ

 نگاهي چه اين. كند نزديك تو به را او حقّش رعايت كه باشتتتد
 هم اينجا! كند؟مي نزديك متعال خداي به را انستتان كه استتت
عال خداي از ظاهراً ها مت يا. كنيممي توقّع را اين ند از گو  خداو
 كه آنهايي زيرا كند؛ تعويض را جوارحمان و اعضا كه خواهيممي
ست، ما نزد ست ديده اين». ايمكرده خرابش و ضايع ا  اليق ني

شا كه ده دگر چشمي /تو روي ديدار  مبارك ماه. «را تو كنم تما
 .دانست را قدرش بايد است، تعويض ماه رمضان

 ايمرحله همان رويم؛مي باالتر يمرحله ستتترا  بعد به اينجا از
: گوييممي و كنيممي را درخواستتتتش شتتتعبانيه مناجات در كه
ارَ أَنِرْ وَ إِلَيْكَ االنْقِطَاعِ كَمَالَ لِي هَبْ يإِلَهِ» يَاءِ قُلُوبِنَا أَبْصتتَ  بِضتتِ

ستن كمالِ به مرا معبودا، إِلَيْكَ؛ نَظَرِهَا س ستن و[ خلق از] گ  پيو
يده و رستتتان خودت به مان د  را تو بدان كه فروغي با را قلب

 .«فرما روشن كنند، مشاهده
 هفت براي ،برنامه همين گفتند برخي كه است اوّل يبرنامه اين

شت ست بس ما پ  مقدار اين به و كنيد بلند را تانهمّت منتها. ا
 .نكنيد بسنده
. شتتد گفته كه تفصتتيلي به استتت روزه يبرنامه اوّل يبرنامه
 .كرد كار بايد دو هر روي جوانحي، يروزه و جوارحي يروزه



 
 

 

25 

 

 داشت؛ ريزيمهبرنا و طرّاحي بايد روزه، دو اين به دستيابي براي
سبه يدفترچه و دادندمي انجام ما شهداي كه كاري همان  محا

ند مام. داشتتتت نان، ت مال، ستتتخ تار اع بت را خود كردار و رف  ث
سبه. كردندمي شتند پيگيري و سختگيري و محا  را اينها ما. دا
 كه استت معلوم. برستيم جايي به خواهيممي و ايمگ اشتته كنار
 .رسدنمي جايي به يكس محاسبه بدون. شودنمي

 هم روزه از گيرد،مي كمك نماز از كه گونههمان تواندمي انسان
 و كند ادا را جوارحش و اعضتتتا حقوق اينكه براي بگيرد كمك
 كه استتتت واژه يك الهي نظم. دهد قرار الهي نظم تحت را آنها
مه آن و دارد وجود روزه ذات در بارت كل  ؛«واتق» از استتتت ع

 عَلَيْكُمُ كُتِبَ آمَنُواْ الَّ ِينَ أَيُّهَا يَا»: فرمايدمي كريم قرآن كهچنان
يَامُ ِصّ  كسانى اى تَتَّقُونَ؛ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِن الَّ ِينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا ال

 كه گونه همان است، شده مقرر شما بر روزه ايد،آورده ايمان كه
 كه باشتتد بود، شتتده مقرر[ بودند] شتتما از پيش كه كستتانى بر

 .«كنيد پرهيزگارى
 دليل و روزه راز تعالي و تبارك خداوند كريمه، آيه اين متن در

صلي شا را آن وجوب ا ست هاييواژه جزو «كُتِبَ». كندمي اف  ا
شان را وجوب سطح ترينعالي كه  محكم خيلي يعني دهد؛مي ن

ست شته. ا ست شده نو س قطعي يعني شما؛ براي ا  و برو و تا
ِبَ». ندارد برگرد َامُ عَلَيْكُمُ كُت ي َا الصتتتِّ ِبَ كَم ّ ِينَ عَلَى كُت  مِن الَ
 هايامت يهمه در روزه كه كندمي يادآوري بالفاصتتله «قَبْلِكُمْ
 داشته، تفاوت آن كيفيت. است بوده جاري و واجب شما از پيش
 كه شتتودمي معلوم. استتت داشتتته وجود هميشتته روزه اصتتل اما
 را قرب مدارج بتواند اينكه براي و نيستتت انستتان براي ايهچار
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 متعال پروردگار طاعت به و الهي نظم به را خود وجود كند، طي
 مسئله اين. بگيرد كمك روزه از اينكه جز نيست ايچاره درآورد،

 نيز هايهودي و هامسيحي براي و ندارد اختصاص هامسلمان به
ست صادق  همراه را روزه ظاهراً امبرانپي همه كلي، طور به و ا
 .اندآورده خود

 اوج از حكايت روزه وجوب استتتمرار و ستتابقه و تاريخي ريشتته
شد، كمال، در آن نقش و اهميت ستن بار به و شكفتگي ر ش  ن

 مستتئله اين از متعال خداي. دارد انستتان فطري استتتعدادهاي
 .كندمي برداريپرده

 كيفيت اين با زهرو نهاد در استتتت؟ چه در روزه وجوب فلستتتفه
صي ست نهفته رازي چه شده، واجب ما بر كه خا  خواهدمي و ا

ساند؟ كجا به را ما ساند تقوا به را شما خواهدمي بر  لَعَلَّكُمْ»: بر
سئله. «تَتَّقُونَ ست اين م سيد را متعال خداي حريم كه ا شنا  و ب
 استتت، تقوا معناي كه داريحريم و شتتناستتيحريم. كنيد رعايت
سفه ست زهرو فل  و مرزها شناخت به را شما خواهدمي روزه. ا
ساند آنها رعايت سالم عليه) اميرالمؤمنين نيز شعبانيه خطبه در. بر  (ال

َضلُ مَا»: فرمودند سؤال( آله و عليه اهلل صلي) اعظم پيامبر از  الْأَعْمَالِ أَفْ
هْرِ؟ هَ َا فِي  (آله و عليه اهلل صتتلي) رستتول حضتترت اينكه از بعد. «الشتتَّ

ست  مطرح شود انجام ماه اين در بايد كه كارهايي طوالني فهر
  «فَقُلْتُ  فَقُمْتُ»: فرمايندمي( السالم عليه) اميرالمؤمنين خود فرمودند،
ستم سش اين و برخا  اين از اعمال برترين كه كردم مطرح را پر
ست ست؟ كدام طوالني فهر سخ ا  عَنْ الْوَرَعُ»: بود كلمه يك پا
 .«جَلَّ و عَزَّ هِاللَّ مَحَارِمِ
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. مرزها از گرفتن فاصتتله مالحظه با استتت تقوا ديگر معناي ورع
. كنيدنمي عبور آن از ولي هستيد، نزديك مرز به شما وقت يك
 ورع. كنيدمي حركت مرز آن از فاصله با نه، كه هست وقت يك
. يدگيرمي فاصتتله هستتتند، محرّمات كه الهي هايقرق از يعني

 قرق و استتت آتش باشتتد، كرده حرام متعال خداي كه هرچيزي
سوب سان. شودمي مح  نزديك خطر منطقه به خردمند مؤمن ان

 اهلل صلي) اكرم پيامبر ترتيب اين به كه ورع شودمي اين. شودنمي

 را «تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ» عبارت شعبانيه خطعه نوراني بيان در (آله و عليه
 ما داريروزه محصتتول پس. دادند توضتتيح و دندكر باز ما براي
 .برسيم تقوا به كه باشد اين بايد

 روزه در اتفاقاتي چه مگر كه روممي نكته اين ستترا  همينجا از
 از است عبارت افتدمي كه اتفاقي دارد؟ بركاتي چنين كه افتدمي

كه يدان به را ما اين بارزه م  وارد را ما يعني برد؛مي نفس با م
 ماه در كه كاري. شتتتويممي درگير نفس با كه كندمي چالش
 ماه در چه تتتت هاروزه يهمه در و خاص طور به رمضان مبارك
ضان مبارك ضان ماه غير در چه و رم  اتفاق عام طور به تتتت رم

 و بگيريد را نفس حالِ خواهيدمي شتتما كه استتت اين افتد،مي
 مقصد به تواندمي كه است نفس گيريحال طريق از فقط نانسا

سد  گيريحال با فقط شما يعني ندارد؛ وجود ديگري راه هيچ. بر
 .شويد مسلط آن بر توانيدمي كه است نفس از



 
 

 

28 

 

سان اينكه براي ضا بتواند ان  روزه كند، مديريت را جوارحش و اع
 مهار را نفستتتمان بتوانيم اينكه براي روزه،. آيدمي او كمك به

ها در و كنيم  كمك يك كنيم، حفاظتش الهي هايقرق و مرز
 صورت اين به ظاهري كمك. باطني كمك يك و دارد ظاهري
ست شنه كه ا ست، اتت سترس در هم خنك آب ا ست، د  نفس ا
 تا صتتبح اول از. دهيدمي منفي جواب آن به شتتما اما طلبد،مي

سنه. گوييدمي نه آن به غروب ست اشگر  اما خواهد،مي غ ا و ا
 نشتتان بيشتتتر بلند روزهاي در را خود قضتتيه اين. نه: گوييدمي
هدمي يت كه افرادي همينين. د عال ند، بدني هايف  اين از دار

شان روزه جهت سيار براي شوارتر و ترسخت ب ست د  گاهي من. ا
شان به بينم،مي دارند، بدني هايفعاليت كه را عزيزاني  واقعاً حال
 اندتوانسته كه سعادتشان به خوش: گويممي و خورممي حسرت
 .باشند هم فعاليتشان مشغول و بگيرند روزه
 نفس به گفتن نه اين. گويدمي نه نفسش به دارروزه انسان پس
فت و خال كان اين ما به آن با م هدمي را ام  ماننفس بر كه د

سلط ست به را مديريتش و شويم م ست امكاني اين. بگيريم د  ا
 اين شتتما. شتتودمي فراهم ما براي روزه در اهريظ جهت به كه

 نه او زيادي هايدرخواستتت به كه ايكرده پيدا را توان و قدرت
 نه خدا فرمان براساس او طبيعي هايدرخواست به وقتي. بگوييد

يد،مي كان اين گوي ما براي ام  به كه شتتتودمي فراهم شتتت
ست  به شدن مبتال و مرزها از عبور كه او طبيعي غير هايدرخوا

 و گرستتنگي پس. دهيد منفي پاستتخ استتت، معصتتيت و گناه
 بتوانيد تا سازدمي را بدن كه است تداركاتي اردوي يك تشنگي،

 راهي متعال پروردگار اطاعت براي هم ما و شويد؛ مسلط خود بر
 .نداريم تسلط اين جز
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 شبهه یک جواب

 سختگيري موجب روزه كه شود متبادر ذهن به مسئله اين شايد
سان رب صاديق از و شودمي ان سر م ست عُ  قدري به روزه امّا. ا

ست سخت سان براي كه ني شقّت ان  خداي چون كند؛ ايجاد م
ست ما خالق كرده، وضع را روزه كه متعال صد و ا  آزار و اذيت ق

َا»: استتتت فرموده نيز قرآن در. ندارد را ما َلَ وَم  فِي عَلَيْكُمْ جَع
. «استتت نداده قرار ستتختى شتتما بر ندي در و حَرَجٍ؛ مِنْ الدِّينِ
 ايبرنامه بستتتته يك روزه. بيندازد دردستتتر به را ما خواهدنمي
ست ما توان و هاظرفيت با هماهنگ كامالً  بيمار كسي اگر ل ا. ا
 اينها، امثال و ضعف پيري، خاطر به و شودمي برداشته او از شد،
 ما انمنديتو با كامالً روزه طبع. شودمي برداشته شخص از روزه

ست هماهنگ  گيرندمي روزه خوبيبه ساله يازده و ده دختران. ا
 اين از فراتر حتي. آيدنمي پيش برايشتتتان هم مشتتتكلي هيچ و

يامبر كهنچنا شتتتود؛مي صتتتحت باعث روزه ها،حرف  اكرم پ
ومُوا»: فرمايندمي وستتلم(وآلهعليهاهلل)صتتلي حّوا؛ صتتُ  تا بگيريد روزه تَصتتَ

 .«باشيد تندرست

 تصتتور قابل غير ظاهري، امور به نستتبت باطني نظر از روزه آثار
 دل صتتفاي و فكري نظر از عجيبي آثار گرستتنگي مثالً. استتت
يد انستتتان در و دارد ما براي مت تول ندمي حك نه و ك  يزمي

 .آوردمي فراهم را عقل شكوفايي
 متوجه سيك اينكه بدون كه است اين كليدي نكته باطن، نظر از

 و نيستتت آشتتكار عبادات جزء روزه. گيردمي روزه انستتان شتتود،
 كه شتتود متوجه تواندنمي كس هيچ يعني استتت؛ نهاني نهانيِ
 خداي و خودتان بين شما فرض اين با. داريد يا نداريد روزه شما
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 استتاس بر. كنيدمي نيت او خواستتت و فرمان خاطر به خودتان،
 برنامه تسليم است، كرده تهيه يتانبرا متعال خداي كه ايبرنامه
 به عمل و متعال خداي كردن راضتتي نيت با و شتتويدمي الهي

 اين كه نداريد هم كاري. گيريدمي روزه حق، حضتتترت فرمان
 خدا اينكه خاطر به گوييدمي فقط. نه يا دارد خاصتتتيتي فرمان
سته ست، خوا ضي را او خواهممي ا  كامالً شما عمل اين. كنم را
ست باطني و رونيد سرّي، ست او و خودتان بين. ا  شودمي. ا
 شتتتما روزه عمل اين. متعال خداي و عبد بين پنهاني راز يك

 يك در كهچنان دارد؛ حق حضتترت خود به ايويژه اختصتتاص
 أجزِي أنا و لِي الصَّومُ»: فرمود متعال خداوند نوراني بسيار روايت

 اين در خداوند.] استتتت باالتر كه گويمنمي را اُجزا من البته.«بِه
يت يدمي روا  مال روزه و دهممي پاداش روزه به خودم من گو

 اخالصتي و پنهاني و مستتتوري جنبه به نيز آن علت. استتت من
 .است نهفته روزه در كه گرددبرمي
 از بااليي مرتبه به الهي طاعت رهگ ر از شتتخص ترتيب اين به

 .رسدمي نورانيت و روشنايي
سالم عليه) سجاد امام از كه نوراني متن اين بنديجمع  ت خوانديم (ال

ست بقره مباركه سوره ۱۸3 كريمه آيه شرح كه شد معلوم و  ت ا
قل كنيم، ادا را روزه حق بخواهيم اگر كه شتتتودمي اين  و حدا

 كه آنيه از را مانجوارح و اعضتتا كه استتت اين حدش كمترين
 .كنيم نگهداري و حفاظت پسندد،نمي متعال خداوند

يا آنيه و الهي كالم استتتاس بر رمضتتتان مبارك ماه  خدا، اول
صاً صو  (سلم و اله و عليه اهلل صلي) اعظم پيامبر انبيا، ساالر و سرور مخ

 جهت هر از مؤمنين كه استتتت ماهي اند،فرموده تبيين ما براي
 وَ حْمَةِالرَّ وَ بِالْبَرَكَةِ اللَّهِ َشهْرُ إِلَيْكُمْ أَقْبَلَ قَدْ»: شوندمي مندبهره
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 روى شما به آمرزش، و رحمت و بركت با همراه خدا، الْمَغْفِرَةِ؛ماه
 نگاه كه خدا دوستتتت يك خدا، ولي يك االن. «استتتت آورده

سماني شت و دارد آ  به كندمي نگاه بيند،مي را ظاهر هايپرده پ
عه ندمي و مؤمنين جام ها كه بي قدر اين با چ ند؛شتتتده زي  چه ا
شنايي چه نوراني، هايچهره  آنها از عطري چه! صفايي چه و رو

شمام ست ساني! شودمي ا  الهي ضيافت از و خدا مهماني از كه ك
 و فرشتتتگان چشتتم در شتتوند،مي خارج رمضتتان مبارك ماه در

 احساس اين هم آنها خود. دارند خصوصياتي چنين خويان،فرشته
ساس و دارند را شن كنندمي اح ستند بارسبك و رو ساس. ه  اح

 معنوي هايبرنامه و عبادات ها،خوبي به شتتوقشتتان دارند، پرواز
 ماه شهراهلل از كه است كساني وضعيت اين. است شده مضاعف
 اقستتام و انواع بالفاصتتله اما. شتتوندمي خارج رمضتتان مبارك
 .كندمي تهديد را آنها خطرها
شأن عظيم پيامبر ست ماه اين در»: فرمودند (آله و عليه اهلل صلي) ال  د

سته شيطان ست ب  تا كشيد زنجير به را او متعال خداي يعني. «ا
سوده مؤمنين شانماندگي عقب بتوانند خاطرآ  كنند جبران را هاي

 و شتوند مندبهره خدا مهماني بركت پر يستفره اين از بتوانند و
 را فراغت احستتاس اين هم ما خود واقعاً. باشتتند داشتتته فراغتي
شتيم ساني يهمه. دا ساس شدند، ماه اين وارد كه ك  آرامش اح
ند خاطري ندمي احستتتتاس و داشتتتت ندمي بهتر كرد  از توان
ستفاده م هبي هايظرفيت  اخالقشان كردندمي احساس. كنند ا
 پيدا شديدتري رغبت هاخوبي به و كرده پيدا آرامش شده، بهتر
 از بعد و شتتوندمي خارج كه رمضتتان مبارك ماه از اما. اندكرده
 فشارهاي معرض در يكباره كه كنندمي ساساح فطر، سعيد عيد

 .اندگرفته قرار هاوسوسه از سنگيني
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ابي  ابن علي اكرم، پيامبر الهيه، يمطلقه واليت ماه، اين باطن
لب هدي و طا مل طلوع. استتتت (الستتتالم عليهم) م  در ماه، اين كا

صيت سان شخ ست كامل ان ستند، زرنگ كه آنها و ا  سعي ه
ندمي باط بيشتتتترين ماه، اين در كن مل انستتتان با را ارت  و كا

 . باشند داشته عصر امام مخصوصاً

فاق يك  كه استتتت اين افتد مي ماه اين متن در كه مهمّي اتّ
شته اين بر را بنا متعال خداي شته ايدوباره تولّد شما كه گ ا  دا

 گناه با. برداريد خود دوش از را گناه گينستتتن بارهاي و باشتتتيد
له خودش از شتتتود،مي گم انستتتتان چار گيرد،مي فاصتتت  د

شتگي شته رهن به و شودمي خودگمگ صاً شود؛مي گ ا  مخصو
شد النّاس حقّ گناه، آن اگر ضان، مبارك ماه. با  متعال خداي رم
 يآزادساز ماه اصالً كند؛ آزاد را هاانسان كه گ اشته اين بر را بنا

نه هر به. استتتت ها طارش، اي،ب قت ستتتحرش، اف مازش، و  ن
سازي گروهگروه و كروركرور ست اتّفاقي اين. شودمي آزاد  كه ا
 شوند،مي ماه اين وارد كه كساني براي ماه اين در كريم موالي
سئله،. زندمي رقم ست، گناهان محو يمسئله م سئله ا  رقّت يم
 كردن سبك بار ،است گرفتن فاصله است، شدن نرم است، قلب
 .افتدمي رمضان مبارك ماه در اتّفاق اين. است
ضان ماه در  مجدّدي والدت گويا و شويممي سبكبار و آزاد رم

فاق اين اگر. دهدمي رُخ انستتتان براي فاق آن قرين اتّ - اوّل اتّ
صاً تقوا تقويت يعني صو ست ورع كه سلبش رُكن مخ شد، -ا  با

 يعني. شتتودمي اپيد شتتخص در كه استتت صتتيانتي محصتتولش
سعه  خيلي شخصي چنين و شخص در حفاظت و عصمت يتو
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 نشتتود، اوّل ينكته آن با مقارن اگر والّا. شتتودمي دارستترمايه
 در كنند، باز رمضان ماه از پس را شيطان پاي و دست كههمين
باره كوتاهي مدّت  ماه از روز چند. رودمي رهن به انستتتان دو

ضان شته رم ضان مبارك ماه از كه شخص اين كه نگ   آزاد رم
سير دوباره بود،  برايش اتّفاق همان و رودمي رهن به و شودمي ا
 قرار ايكنندهخفه و سنگين بارهاي دوشش روي. شودمي تكرار
 .باشند هم كنار در بايد دو اين ل ا گيرد؛مي
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  : فصل دوم
مبارک از ماه  مندیبهره
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مه نا بارت دوم يبر ماز از استتتت ع مه. ن نا  بود، روزه اوّل يبر
ست؛ نماز دوم يبرنامه  هم كنار در دو اين. «قِيَام» و «ِصيَام» ا
 .سازندمي را انسان
لَام عَلَيهِ) امام دوباره  و محمّد كرامت ذيل صتتلوات يك با را ما (الستتَّ

سالم عليهم) محمّد آل  وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ عَلَى َصلِّ اللَّهُمَّ» : برندمي (ال
لَوَاتِ مَوَاقِيتِ عَلَى فِيهِ قِفْنَا  وَ حَدَّدْتَ، الَّتِي بِحُدُودِهَا الْخَمْسِ الصتتَّ

 وَقَّتَّ  الَّتِي أَوْقَاتِهَا وَ وَظَّفْتَ، الَّتِي وَظَائِفِهَا وَ فَرَْضتَ، الَّتِي فُرُوِضهَا
َا وَ َافِ أَنْزِلْن َةَ يه يبِينَ مَنْزِل َا، الْمُصتتتِ َازِلِه َافِظِينَ لِمَن َا، الْح َانِه ِأَرْك  ل

ُسولُكَ وَ عَبْدُكَ َسنَّهُ مَا عَلَى أَوْقَاتِهَا فِي لَهَا الْمُؤَدِّينَ  َصلَوَاتُكَ رَ
جُودِهَا وَ رُكُوعِهَا فِي آلِهِ وَ عَلَيْهِ لِهَا جَمِيعِ وَ ستتتُ  أَتَمِّ عَلَى فَوَاضتتتِ
بَغِهِ، وَ هُورِالطَّ وعِ أَبْيَنِ وَ أَستتتْ  شتتودمي هم اين «أَبْلَغِهِ وَ الْخُشتتتُ

 حقيقي نماز به دستتتيابي ماه رمضتتان مبارك ماه. نماز يبرنامه
ست صالً. ا ضان ماه ا ساندمي نماز به را شما رم لَام عَلَيهِ) امام. ر سَّ  (ال
 مبارك ماه در شتتتما بايد كه دهندمي توضتتتيح نمازي يدرباره

 هم استتت، تمام ظاهرش هم كه نمازي. برستتيد آن به مضتتانر
مال در باطنش؛ هارت ك  وَ الطَّهُورِ أَتَمِّ» استتتت پاكيزگي و ط
بَغِهِ  وقت از حفاظت و وقت دقيق رعايت در كه نمازي. «أَستتتْ
 افطار اوّل رمضتتتان مبارك ماه در ما كه جالب استتتت. استتتت

 اوّل: گويندمي شتتوخي به رفقا. خوانيممي نماز ستتپس كنيم،مي
 ستتجود، اوّل: گفتندمي هارزمنده كه حالي در ستتجود؛ بعداً وجود
 .افطار بعد

ست اين عاليقدرمان و حكيم رهبر يسيره  گفتند، كه اذان كه ا
صله بعد خوانند،مي را مغرب نماز سريع  و چايي با جاهمان بالفا
ندمي افطار خرما قدار اين كستتتي اگر. كن  نداشتتتت، تحمّل م
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 ستترحال تا بخورد خرما و چايي يك گفت، اذان موذّن هكهمين
يايد،  چند ستتتپس كند، افطار اينكه نه. بخواند را نمازش بعد ب
 .بخواند نماز كرد اقتضا حالش وقت هر و كند استراحت ساعت
 ستتريال بعد شتتدند، ستتنگين كه بعد. كنندمي افطار اوّل اخيراً
 بعد. بخوانند جدمستتت در را مغرب نماز اينكه اميد به بينند،مي
شتند دوست اوّل. ندارند حال كه بينندمي  امّا بروند، مسجد به دا

ندمي وقتي يد به شتتتده، دير بين نه در شتتتب، فردا ام ماز خا  ن
 هم دهند،مي دست از را وقت اوّل هم ترتيب، اين به. خوانندمي

ست؟ جمعش وجه امّا. را جماعت ست اين جمعش وجه چي  كه ا
 نماز و كنند افطار ستتپس بخوانند، جماعت به را مغرب نماز ابتدا
 .بخوانند افطار از پس را عشا
يت در دانمنمي عا قت ر ته رازي چه و  همين در! استتتت؟ نهف

اجِدِين َسيِّدُ جمالت سَّ لَاةُ عَلَيهِ) ال صَّ لَام وَ ال سَّ ضرت بارسه ظاهراً (ال  از ح
ند ندمي خداو َا وَ»: كه خواه يهِ قِفْن لَوَاتِ يتِمَوَاقِ عَلَى فِ  الصتتتَّ
 توفيق يعني. داريم هايينستتتخه در نيز «وفّقْنا» البته «الْخَمْسِ

 به حضرت. كنيم رعايت را گانهپنج نمازهاي هايوقت كنيم پيدا
فا مقدار همين مه در نكرده، اكت ندمي ادا َا وَ»: فرماي َاتِه  الَّتِي أَوْق
 كار به را وقت واژه بارستتته ،«اأَوْقَاتِهَ فِي لَهَا اَلْمُؤَدِّينَ» و «وَقَّتَّ
 در بايد نماز و دارد موضتتتوعيّت نماز در وقت بفهميم ما تا بردند
 .شود اقامه وقتش
شنهاد من سيدن از قبل تا كنممي پي ضان، مبارك ماه ر  يك رم

چه ماز براي دفتر يه ن يد ته گامي و كن بارك ماه وارد كه هن  م
 خودتان رايب را نمازها وقت روزشتتتمار دقيقاً شتتتديد، رمضتتتان

 ريزيبرنامه مراقبتش براي بعد. كنيد مشتتتخّص و بنديجدول
 .كنيد
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 يدرباره كتاب يك حداقل رمضتتتان، مبارك ماه به ورود از قبل
. بخوانيد دوباره داريد، هم خوبي معلومات اگر حتي. بخوانيد نماز

 آقاي جواد ميزا مرحوم الصَّلَاة اَسْرارُ كتاب دارند، وقت كه كساني
َهُ اهللُ اَعْلَي) تبريزي ملكي َام رِيف مَق ند را (الشتتتَّ قت كه افرادي. بخوان  و
لَاة آدابُ دارند، أن عظيم راحل امام الصتتتَّ  اگر. كنند مرور را الشتتتّ
ندنمي مل را آن توان ند، كا هايش بخوان ظه را فراز ند مالح . كن
. است دسترس در نيز نماز اسرار نام به قرائتي آقاي زيباي كتاب
 موقعيّتي، هر در و شرايطي هر در سنّي، هر در سيك هر براي
سب كتاب شته نماز يدرباره منا ست شده نو  الَّتِي بِحُدُودِهَا». ا

 أَوْقَاتِهَا وَ وَظَّفْتَ، الَّتِي وَظَائِفِهَا وَ فَرَْضتَ، الَّتِي فُرُوِضهَا وَ حَدَّدْتَ،
َّتَّ الَّتِي َا وَ وَق َا أَنْزِلْن َةَ فِيه يبِينَالْمُ مَنْزِل َا، صتتتِ َازِلِه َافِظِينَ لِمَن  اَلْح

 تشتتهّد محافظ و ركوع محافظ ستتجده، محافظ هم ما «لِأَرْكَانِهَا
شويم ست؟ قيام سرّ. ب ست؟ ادبش چي ست؟ سجده سرّ چي  چي
ست؟ ادبش ست؟ ركوع سرّ چي ست؟ ادبش چي  اينها دنبال چي
شيم ُس  وَ عَبْدُكَ َسنَّهُ مَا عَلَى». بيابيم را سرّش تا با  فِي ولُكَرَ
 نماز، هايبخش يهمه در «فَوَاضِلِهَا جَمِيعِ وَ سُجُودِهَا وَ رُكُوعِهَا

 .باشم (آله و عليه اهلل صلي) اكرم پيامبر پيرو
 عَلَى»: است جمله اين است، نماز باطن به ناظر كه قسمتي اين
ْسبَغِهِ وَ الطَّهُورِ أَتَمِّ شويي ،«أَ ست . خرام خرابات به آنگه و كن ش
ضو فقط هارتط سل و و ست؛ غ سيدن بلكه ني ضو سرّ به ر  و و

 كه چيزي اين. است رازهايي وضو و غسل در زيرا است؛ غسل
 رويممي و گيريممي وضتتو زود. استتت ناقص دهيم،مي انجام ما

 شستشوي هنگام كه است وضويي تمام، وضوي امّا. نماز سرا 
 .كنيم توجه هم عضو آن طهارت به اعضا،
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ُشوعِ أَبْيَنِ وَ»  وگاهي واضح خشوع بشوم موفّق من «أَبْلَغِهِ وَ الْخُ
ضي  مراقبات از برخي براي روايات در كه هاييپاداش از افراد بع

 كستتتي براي پاداش همه اين كه كنندمي تعجب آمده، اعمال و
 بينيدمي بعد... يا بخواند را دعا فالن يا بگيرد روزه روز يك كه

 انجام را اعمال آن نشتتد موفق كرد،مي تعجب كه كستتي همان
سان بايد. خواهدمي توفيق شودمي معلوم. دهد  دامن به دست ان
صر صاحب و خدا حجت و وليّ ضان مبارك ماه صاحب و ع  رم
 .بخواهد كمك مناسب ورود يك براي او از و شود

 چيستتت؟ دهد قرار اول رتبه در بايد انستتان كه اصتتلي كار اما 
ست؟ آن. دارد تمهيدي يجنبه آن براي روزه حتي كه كاري  چي
 منديبهره مقدمه اينها يهمه اينكه مثل. استتت «قرآن» قرائت

 دفعي صورت به رمضان مبارك ماه در قرآن. است كريم قرآن از
 بِهِ نَزَلَ» است؟ شده نازل چگونه. است كرده تجلي و شده نازل
ْأَمِينُ الرُّوحُ ن ِرِينَ؛ مِنَ لِتَكُونَ قَلْبِكَ عَلَى ال  را آن االمين روح الْمُ

شداردهندگان[ جمله] از تا كرد نازل دلت بر شى ه  بايد پس. «با
سان كه برويم قرآن حقيقت اين سرا  شهور حديث و كامل ان  م
ست ثقلين صيب خداوند شاءاهللان اميدواريم. ا  با انس از را ما ن
يت از خودش، كالم نات و هدا قان و بيّ  ماه در كريم قرآن فر

 آن، استقبال به برويم شاءاهللان. دهد قرار فراوان رمضان مبارك
 مبارك ماه در كنيم ستتتعي و شتتتويم آماده و كنيم ريزيبرنامه

 استتتت مقدور كه قدر هر. بخوانيم قرآن نوبت چند رمضتتتان
 جزء، پنج بهتر، جزء دو. استتتت خوب جزء، يك روزي. بخوانيم
 كه قدر هر. استتت «برداشتتت» اين مهم كتهاستتت ن بهتر خيلي
 خواهيدمي زيرا كند؛ معنايابي. باشتتد برداشتتت با بايد خوانيد،مي
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نات، كنيد، پيدا را راه  را هاشتتتاخص و هامرزبندي ها،هدايت بيّ
 تا بياوريد عملتان و جان فكر، ذهن، در را آنها و بشتتتناستتتيد
صيت  تجلي شما وجود در قرآن گونهاين. شود قرآني شما شخ

 صتتفحه يك روز در كستتي استتت ممكن فرض، اين با. يابدمي
 تالوت آيه يك اگر كه دارد را ظرفيت اين ماه اين. بخواند قرآن
 اين مهم. ايمداشتتتته قرآن ختم يك كه استتتت اين مثل كنيم،
 نه استتت، اين خواندن قرآن از منظورم. كنيم تالوت كه استتت
ست؛ روايت ما جمله اين البته. بخوانيم تأمل بدون اينكه  بلكه ني
 و سيره از برخاسته يپيشنهاد البته است؛ پيشنهاد و توصيه يك

ست بوده گونهاين ما بزرگان روش و سيره. سنت  راحل امام. ا
شأن عظيم صيت كه ال ستثنايي شخ  بودند، ما زمان و روزگار ا
 .بودند گونههمين هم ايشان
 روز وستتط وانيد،بخ صتتبح اول بخوانيد، بخش به بخش را قرآن

 اصتل كه بخوانيد ستتحر بخوانيد، شتتب بخوانيد، عصتتر بخوانيد،
 توانيم،نمي ما گويندمي هابعضي البته. است سحر در قرآن تجلي
 طور هر. بخوانيم و شويم متمركز و بنشينيم خاصي ساعت بايد

يدمي نظر به. كن عمل داري دوستتتت  يك در قرآن نور كه آ
 روشتتن را آن هايبخش همه و شتتودمي توزيع شتتما روزشتتبانه

 استتتفاده فرصتتتي هر از قرآن تالوت براي اكرم پيامبر.  كند؛مي
 در ها شتتب و ها روز كه استتت اكرم نبي ستتيره در كردند مي

 فرصتتتي وقت هر فراواني هاي مناستتبت به و جلوت در خلوت
 نغمه چه خواند مي قرآن خودش براي اكرم پيامبر كرد مي پيدا
شي چه و تر دلربا اي شين سرو سماني، سروش اين از تر دلن  آ

 كالم چون بود كريم قرآن كالم ترين محبوب اكرم پيامبر براي
يامبر مناستتتبتي هر به خاطر همين به و بود او محبوب  اكرم پ
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 صتتتحابي از كه انصتتتاري اهلل عبد بن جابر از خواندند مي قرآن
ست اكرم پيامبر بزرگ و گرانقدر ست شده نقل ا  فتگ مي كه ا
 سوره و سجده مباركه سوره خواب از قبل ها شب همه پيامبر
 استتت هم ديگري كلمات در البته و فرمودد مي تالوت را ملك
 اكرم پيامبر تالوت مورد ديگري هاي ستتتوره ديگري آيات كه

 ها نماز در گرفت مي قرار شتتتبانه هاي خلوت در مخصتتتوصتتتا
 و خلوت و شتتب دل در مخصتتوصتتا خواندند مي قرآن فراوان
 .داشتند دوست خيلي اكرم پيامبر را خواندن قرآن تنهايي
 را امت گوناگون هاي مناستتتبت به ها اين بر عالوه اكرم پيامبر

 و كريم قرآن در تدبر با و كريم قرآن در نعمت گ اري شتتكر به
 در حتي را توصيه اين و فرمودند مي صيه تو الهي آيات در عمل
شتند شان زندگي لحظات آخرين ستند وقتي حتي دا  دنيا از خوا
 بين در و روم مي شتتتما بين از من كه فرمودند مي تاكيد بروند
 يادگار به شما بين در را عترت و قرآن گ ارم مي يادگار دو شما
لب گ ارم مي يامبر هرگاه كه استتتت جا  كريم قرآن به اكرم پ

صيه سبت فرمودند مي تو سالم( )عليه المومنين امير به ن  عترت و ال
 هم كنار در را دو اين و و فرمودند مي ستتتفارش شتتتانگرانقدر
ند مي معرفي كه و كرد عه اين يد جام مام دو هر به با  بورزد اهت
 رضتتاي كه استتت اينصتتورت در و دارد نگه دو هر به را خودش

گار گاه خودش براي را پرورد يامبر دارد مي ن  تالوت به اكرم پ
  ندداشت اي ويژه تاكيد رمضان مبارك ماه در الهي آيات
شه پس صاً بخوانيد، قرآن همي  بلند صداي با و منزل در مخصو
ست چيزهايي اين صيه كه ا ست شده تو  هم كاغ  و قلم يك. ا
شد تاندست دم شت كه آنجاهايي تا با  يا است خاصي هايبردا
 مكرر و بنويسيد را اشآيه داريد، خاصي صحبت متعال خداي با
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شته تكرار شيد دا  و برويم خدا ماه سرا  يآمادگ با حال هر به. با
ضرع و دعا بخواهيم، خدا از. ببرند را ما شاءاهللان  ما كه كنيم ت
 .شويم الهي ضيافت وارد آدابش با شاءاهللان و برساند را

 همه با كردن آرزو كردن ستتوال كردن تمنا خواستتتن يعني دعا
 آن و خواهيد مي حقيقتا را چيزي شتتما وقتي وجود همه با قلب
 اين كنيد مي جاري زبانتان به و كنيد مي تمنا قلبتان همه با ار

 پروردگار با گويي راز بهترين يعني دعا ، دعا گوييم مي را حال
 ما كه است اي وسيله دعا حق حضرت با مراوده باب گشودن و
 او از و بدهيم پاستتتخ او به و بگوييم ستتتخن متعال خداي با

 بخواهيم.
ست خيلي خودش بندگان در را دعا حال متعال خداي  و دارد دو
سندد مي خيلي  عجز به واقع در كنيد مي دعا وقتي شما چون پ

ياز به خودتان ضتتتعف به خودتان  در خودتان فقر به خودتان ن
 مطلق علم و مطلق قدرت و مطلق عظمت و مطلق غني پيشگاه
 حاالت ترين شكوه پر از يكي حالت اين كنيد مي اعتراف داريد
ست عبادي ست ممكن كه ا سان حاالت در ا  حالت بيايد پيش ان

 هاي جلوه زيباترين و برترين از يكي عنوان به ما روايات در دعا
 است. شده معرفي عبادت

 تريناصتتتلي از و رمضتتتان مبارك ماه برجستتتتة ويژگيهاي از
 و نغزترين و ترينشتتيرين جمله از دعاستتت ماه اين هايبرنامه
 به مربوط آيات همين ضتتتمن در قرآن كريمة آية آواترينخوش
 خداي كه ايستتتتكريمه آية آن. دارد قرار رمضتتتان مبارك ماه

 من بندگان وقتي كندمي اعالم رحمت پيامبر به خطاب متعال
سندمي من از وقتي گيرندمي تو از را من سرا  سخ در, پر  به پا
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 عَنّي عِبادي سَألَكَ اِذا و». هستم نزديك آنها به من كه بگو آنها
 سخن به لب كه همين. «دَعان اِذا الدّاعِ دَعوَة اُجيبُ قَريبٌ نّيفَإ
 آنها به من بگويند سخن من با, بخواهند چيزي من از, كنند باز

سته هر همراه فاصله بدون درنگبي. گفت خواهم پاسخ , ايخوا
 الهي لبيك و الهي پاسخ نيازي ابراز هر همراه, سؤالي هر همراه
 هست.
 پر دعا در كرد مي صتتحبت متعال خداي با وقتي ما عزيز پيامبر
 خداي از وجود همه با كرد مي دعا يقين با كرد مي صحبت اميد

 خدا از وقتي كرد مي توصتتتيه هم ما به و كرد مي تمنا متعال
 خداي ببنيد اجابت با يقين با بخواهيد يقين با خواهيد مي چيزي
 اهلل اي گوييد مي تا گويد مي لبيك شتتتما خواستتتته به متعال

صله ضمين شود مي گفته شما به لبيك بالفا ست شده ت  كه ا
 شود. مي اجابت شما خواسته

 ل ا شتتود؛مي برداشتتته دعا اجابت موانع رمضتتان مبارك ماه در 
 از. باشتتد داشتتته درخواستتت متعال خداي از فراوان بايد انستتان
 دعاي و است آرزوها يهمه متنش در. نشويد غافل افتتاح دعاي
 مقامات توحيد، در دعا اين. ندارد كم چيزي و است معيجا خيلي

 كه آخرش بخش در مخصوصاً است؛ ج اب العادهفوق كرامات و
 .است عالي خيلي. شودمي مربوط حضرت فرج به

 كندمي كمك ما به قدر شب در كه دعاهايي بهتري آن از يكي
 پروردگار مقدس محضتتر از بخواهيم چي و بخواهيم چگونه كه

ست سجاديه مباركة صحيفة متعال ستم دعاي و ا  صحيفه بي
عاي يعني كارم د ند فهرستتتت يك االخالقم باترين از بل  زي

 متعال پروردگار درگاه از نوراني دعاي اين در انستتاني ويژگيهاي
 را اينها (السالم و الصلوة عليه) سجاد امام با همنوا هم ما. شودمي تقاضا
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گار از عال پرورد نا و بخواهيم مت  كه بورزيم اصتتترار و كنيم تم
 اخالقي. زيباييهاي اين تحصيل به بشويم موفق إنشاءاهلل

 مؤمني هر. شويم مندبهره ماه اين دعاهاي ظرفيت از شاءاهللان 
 باشد كرده سعي و باشد شده رمضان مبارك ماه وارد مؤمنانه كه
 حتماً ستتپرده، الهي عنايت به را خودش و كند عمل وظايفش به
 .است شده مندبهره هيال لطف از

از خداي متعال پرسيد:  وسلم(وآلهعليهاهلل)صلينبي اكرم اسالم
خواهم بدانم تو چه كسي را دوست داري تا من مي ،پروردگارا»

وقتي  ،پاسخ رسيد: پيامبر من« هم او را دوست داشته باشم؟
ن است، بدان كه من به ياد مبسيار اي از بندگان من بندهديدي 

پس او محبوب من است. و اگر با كسي مواجه  ،امبه او اجازه داده
شدي كه از من غافل است، بدان كه او محروم و بي نصيب مانده 

طبق اين  وسلم(وآلهعليهاهلل)صليپيامبر. «من او را دوست ندارماست و 
فرمودند: مييشان ابودند. درباره  (السَّلَام عَلَيهِ)عليامام قاعده عاشق 

او غرق ياد خداست و همه ذرات وجود او در پرتو ياد خدا تكاپو »
 عليها(اهلل)سالمپيامبر همينين به فرزندشان فاطمه زهرا. «كندمي

كردند. در ميان ورزيدند و بوي خدا را از او استشمام ميعشق مي
مؤمنان نيز كسي كه بيشتر به ياد خدا بود، نزد 

ال ؤبود. وقتي از ايشان ستر ميمحبوب وسلم(وآلهعليهاهلل)صليپيامبر
فرمودند: شد كه با چه كسي نشست و برخاست كنيم؟ ميمي

گوييد و به او نگاه باكسي همنشيني كنيد كه وقتي با او سخن مي
 شما را به ياد خدا بيندازد.  ،كنيدمي
 



 
 

 

44 

 

خداوند است؛ البتّه با مالط خوف. امّا  راه محبّت، راه وصول به
)عَلَيهِ ي محبّت است كه حضرت سيّدالسّاجدين مسير اصلي، جادّه

اند. متأسفانه پس از در ابوحمزه آن را ترسيم فرموده الصَّلَاةُ وَ السَّلَام(
ي ابوحمزه را ترك پايان ماه مبارك رمضان، مردم مناجات شريفه

خوانند. در حالي كه ماه مبارك رمضان، كنند و ديگر آن را نميمي
سازي اين دعاها است، نه اينكه اين دعاها فقط به ماه ماه روان

مبارك رمضان اختصاص داشته باشند. مؤمن در ماه رمضان خود 
 برد. كند و در طول سال فيضش را ميرا روان مي

ي ثُمالي اين تكّه را با دقّت مراجعه كنيد و از متن ابوحمزه
روشِ  )عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام(نيد. آن تكّه اين است كه امام سجّاد بخوا

گاه خوفي ي حبّ كه البتّه تكيهي نفْسِ حُبّي را بر پايهمحاسبه
كنند و با شاخص در اختيار هم دارد، با زيبايي به شما معرّفي مي

گ ارند؛ زيرا مناجات ابوحمزه يك دستگاه جامع تربيت شما مي
 العاده است. اني و الهي است كه هيچ كم و كسري ندارد و فوقربّ

دهند و روش محاسبه آن فرازي را كه حضرت به شما شاخص مي
تان تا ماه گ ارند، در متن برنامهو مراقبت را در اختيار شما مي

بگ اريد و اين برنامه را ادامه  مبارك رمضان و ليلة القدر آينده
 دهيد. 

شوم، ولي ارتباطم ما دو شاخص داريم: يك، من وارد نماز مي
شود. دو، احساس شود و حضور قلب فراهم نميبرقرار نمي

كنم كه وضع بهتري از جهت باطني پيدا كردم، احساس مي
توانم به دوستان خدا و مجالسشان نزديك باشم، امّا كنم ميمي

)عَلَيهِ اندازد. امام ميآيد و بين من و آنها فاصله چيزي پيش مي
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فرمايند: اينجا جايي است كه بايد بايستي و نبايد ميالصَّلَاةُ وَ السَّلَام( 
، وقتي كه من «مَا لِي كُلَّمَا قُلْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ وَ تَعَبَّأْتُ»رد شوي: 

، االن «وَ قُمْتُ لِلصَّالةِ بَيْنَ يَدَيْكَ»كنم آماده شدم، احساس مي
أَلْقَيْتَ عَلَيَّ نُعَاسا إِذَا »شوم، نماز بخوانم. وارد نماز مي قوّت دارم
مَا لِي كُلَّمَا قُلْتُ »بينم سنگين شدم. ، امّا يك دفعه مي«أَنَا صَلَّيْتُ

قَدْ صَلَحَتْ سَرِيرَتِي وَ قَرُبَ مِنْ مَجَالِسِ التَّوَّابِينَ مَجْلِسِي عَرَضَتْ 
شود؟ ، چه مي«وَ حَالَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خِدْمَتِكَ لِي بَلِيَّةٌ أَزَالَتْ قَدَمِي

 طور شدم؟ چرا اين
دهند. ي تحليل را در اختيار شما قرار ميشيوه )عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام(امام 

فرمايد: مرا چه شده است؟ چرا نتوانستم در نماز با تو ابتدا مي
 اهلل ارتباط نزديكي حرف بزنم و وصل شوم؟ چرا نتوانستم با اَهْلُ

شود؟ قضيه چيست؟ اين بگيرم و چرا بين من و آنها فاصله مي
در  )عَلَيهِ السَّلَام(رسد. امام طرح مسئله است، بعد نوبت تحليل مي

گويد. اوّلين آن كه كشنده است، اين مي« لَعَلَّكَ»اينجا يازده 
، «مَتِكَ نَحَّيْتَنِيلَعَلَّكَ عَنْ بَابِكَ طَرَدْتَنِي وَ عَنْ خِدْ»است: 

ات طرد كند؛ آيا مرا از درِ خانهحضرت با اين جمله شروع مي
لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي آلِفَ مَجَالِسِ الْبَطَّالِينَ، »رسد به اينجا: كردي؟ تا مي

 «. لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي فِي الْغَافِلِينَ
ا در اختيار ما قرار ي نفْس رروش محاسبه )عَلَيهِ السَّلَام(در اينجا امام 

دهند. اين را به عنوان دستاورد ماه مبارك رمضان بگيريد. مي
ي ثُمالي مراجعه كنند. اين دوستان به متن دعاي ابوحمزه

اش را بنويسيد، پيش خودتان بگ اريد و از فردا هر وقت قطعه
اش عدم سلب توفيقي براي شما پيش آمد كه دو مصداق ويژه

عدم ارتباط با مؤمنين و توّابيّن است، اين  حضور قلب در نماز و
 فرازها را جلويتان بگ اريد. 
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، به معناي شايد است. خودتان اين تحليل را انجام دهيد «لَعَلَّكَ»
كنيد علّت را كشف كنيد. البتّه پس از آنكه حضرت يازده و سعي 

ن ، اين وضعيّت م«فَإِنْ عَفَوْتَ»گويد: را گفت، مي« لَعَلَّكَ»بار 
ها شدم، امّا هيچ راهي ندارم است. من گرفتار يكي از اين مصيبت

جز اينكه تو از من بگ ري. جز عفو هيچ راهي وجود ندارد و من 
يك راه بيشتر ندارم، اينكه تو از من بگ ري؛ امّا اگر تو بگ ري، 

فَإِنْ عَفَوْتَ، »اين اوّلين بار نيست كه بخواهي از كسي بگ ري: 
، اصالً اين روش تو است. بعد، «وْتَ عَنِ الْمُ ْنِبِينَ قَبْلِيفَطَالَمَا عَفَ

 كنند.اي را در مقام عفو خواهي مطرح ميدهندهجمالت تكان

 
شود اما در سحر بيشتر و در همه ماهها دعا هميشه مستجاب مي

تر است. رسد اما در ماه رمضان به استجابت نزديكبه اجابت مي
مضان ماه دعا و نيايش است، سحرگاهان بهترين زمان براي ماه ر

 عَنِّي عِبَادِي سَأَلَكَ  إذَا وَ  »خواستن از خداست. خداوند فرمود: 
 لْيُؤْمِنُوا وَ لي فَلْيَسْتَجِيبُوا دَعَان إذَا الدّاعِ  دَعْوَةَ  اُجِيبُ قَرِيبٌ  فَإنِّي
ان من درباره من از تو اي پيامبر، اگر بندگ« ۱ يَرْشُدُون لَعَلَّهُمْ  بي

زنند به سؤال كردند بگو من به آنها نزديكم وقتي مرا صدا مي
دهم پس، بايد به من اعتماد كنند و از من بخواهند آنها پاسخ مي

و ارتباط خود را با من حفظ كنند تا رشد پيدا كرده و استعدادهاي 
 «.الهي شان شكوفا شود

 براي زمان بهترين. استتت استتتغفار ربها رمضتتان، مبارك ماه 
قِيُ،»: فرمودند كه اين. است الهي مغفرت تمنّاي  الشَّقِيُ حَقُ اَلشَّ
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هْرِ ه ا في اهللِ غُفْرانَ حُرِمَ مَنْ شَّ ست سنگين خيلي ،«ال  يعني. ا
 ببندد، مغفرت در را خود بار ماه اين در نتواند كستتتي اگر واقعاً
 متعال خداي كه جا اين يطي؟شتتترا چه با كجا؟ وقت؟ چه ديگر
صرار ستيد شما اگر ببخشد، دارد ا  چه ديگر شويد، آمرزيده نتوان
 حج خود، اصرار با توانست ماه اين در اهلل انشاء كسي اگر وقت؟
ست در را الحرام اهلل بيت  دهد، جاي خود قدر شب مقدرات فهر
 برستتتد، عرفات به او قدم معرفت به و عافيت و ستتتالمت به و

ست ممكن سري ا ست عاقلي كدام اما. كند جبران را جا اين ك  ا
 اميدواريم. بيفتد اتفاق آن كه اين اميد به كند، رها را نقد اين كه

 اين خالصتته. بشتتود ما همة حال شتتامل توفيق آن اهلل انشتتاء
 .دانست غنيمت خيلي بايد را فرصت

لَيهِ الصَّلَاةُ )عَ ماه مبارك رمضان، ماه اشك و گريه است. امام سجّاد  

اَبْكِي لِظُلْمَتِ »فرمايند: ي ثِمالي ميدر مناجات ابوحمزه وَ السَّلَام(
قَبْرِي، اَبْكِي لِضيِقِ لَحْدِي، اَبْكِي لِخُروجِي مِنْ قَبْرِي عُرْيَاناً ذَلياِلً؛ 

گريم، براي گريم، براي تنگي لحدم ميبراي تاريكي گورم مي
 « گريمبرهنه و خوار هستم، ميخروج از گورم در حالي كه 

اي العادهانسان براي گريه كردن آمادگي فوق رمضانماه مبارك 
كند. گرسنگي و ادب روزه روح و قلب انسان را تلطيف و پيدا مي
شود. اصالً ماه خو مينازك و فرشتهكند و انسان دلنرم مي
شود كه خو شدن است. اين لطافت باعث ميماه فرشته رمضان

شود. دوستان از اين فرصت استفاده  سان براي گريستن آمادهان
ها و سحرها، كنند و آن را از دست ندهند. بعد از نمازها، در مناجات
مند شدن از وقت بگ ارند براي گفتگوي با خداي متعال و بهره

ها، شايد آن چيزي كه ما خيلي به بركت گريستن.در ميان گريه
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ها قلب بر گناهان است. در مناجاتآن نياز داريم، اشك ندامت 
مند شود براي اينكه از اين امكان بزرگ بهرهانسان مهيّا مي

هاي ديگري است كه خداي متعال در بشود.اشك يكي از شگفتي
 كنار ديدن، آن را براي ما خلق كرده است.

 پيدا توجه بايد انستان ،مبارك ماه خودستازي هايبرنامه تمام از
ماعي روابط بهستتتازي به كند عال خداي خواستتتت. اجت  و مت

 ماه در انسان كه است اين اندداده ما به خدا اولياي كه ايبرنامه
 بهستتازي را خود اجتماعي تماس خطوط تمام رمضتتان مبارك
 سمت به بعد و كند شروع -مادر و پدر يعني- واجب از ابتدا. كند

 .برود مستحب
سازي مهكل ست بخشتعالي به شكاالت رفع موجب و ا  شبكه ا

 و باشتتد نداشتتته وجود آن در پارازيتي و قطعي تا استتت ارتباطي
شد روان روابط سازي يمرحله اين. با ست به  اين اينكه يعني. ا

طات با حل به ارت قاء باالتري مرا يدا ارت ند پ  جزء هم اين. ك
ست جالب هاينكته سان. ا  خود كمي و فيكي ارتباطات سطح ان
 زنده چه دهد؛ افزايش رمضتتان مبارك ماه در مادرش و پدر با را

شند شند رفته دنيا از چه و با سبت را برنامه همين. با  ارحام به ن
 فِيهِ وَفِّقْنَا وَ»: كه داريم صحيفه ۴۴ دعاي در. بگيرد پيش در نيز
 مهندس يك مثل را طخطو اين «الصِّلَةِ وَ بِالْبِرِّ أَرْحَامَنَا نَصِلَ لِأَنْ

 يعني «الصِّلَةِ وَ بِالْبِرِّ».كنيد اصالح و ترميم را آن و بررسي كامالً
 از كارگشتتايي، و دلجويي تماس، ديدار، دادن،هديه شتتادكردن،

ست كارهايي جمله سان كه ا ستگان قبال در بايد ان  خويشان و ب
 .دهد انجام خويش
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ست اين مؤكّدي يوظيفه شان كه ا سر  رحم يلهص در را هم
 مستحبّي ارتباط يك وارد شما ترتيب اين به. كنند ياري خودش
 خواهر و خانم برادر و خانم مادر و خانم پدر. شتويدمي هم مؤكّد
 ياري آنها با ارتباط در همسر به بايد كه اندكساني جزء نيز خانم
 .داد

 و زن بين دروني پيوندهاي تقويت براي خوب هايراه از يكي
ست اين شوهر، ستگان هواي كنند سعي كدام هر كه ا  همسر ب

شان شته را خود شند دا شاوندان با صله جهت همين به. با  خوي
 .است مؤكّد مستحب يصله همسر،
 كردم، مطالعه كه را رحمصتتله به مربوط مباحث پيش هاستتال
 اگر ظاهراً كه استتتت اين شتتتد واضتتتح من براي كه چيزي

شايي» شود، «كارگ ست تهنپ يرف صورت صله ن  در اگر يعني. ا
سي شما، ارحام شبكه شكل كه دارد قرار ك  شما براي و دارد م
شكل كاهش يا رفع امكان شته وجود او م شد دا  كاري شما و با
 او با هرچند ايد؛كرده رحم قطع باشتتتيد، نداده صتتتورت او براي
 در سالي يك كه مطالعاتي طي. باشيد داشته احوالپرسي و سالم
 رحم صله ديگر جوانب و اخالقي فقهي، جهات بود، كارم دستور

سي را ست به بنديجمع يك و كردم برر  اين ينتيجه. آوردم د
ست؛ بودن كاركمك رحم، صله در مهم كه بود اين بنديجمع  ا
سالم عليه) سجاد امام چيزي همان : كندمي طلب خداوند از را آن( ال

لَ لِأَنْ فِيهِ وَفِّقْنَا وَ» لَةِ؛ وَ بِالْبِرِّ اأَرْحَامَنَ نَصتتِ  ماه آن در را ما و الصتتِّ
شش، و فراوان نيكى با كه ده توفيق شان به بخ  نيكى خود خوي
شايي پس. «كنيم سيار نكته كارگ ست مهمي ب شتن اينكه و ا  دا
 - آن ارزشتتتمندي و اهميّت تمام با - خوب و عاطفي يرابطه
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ست ماجرا كف و حداقل شاي و كمك شده، وارد آنيه. ا  يكارگ
 .است،

 صله از بعد بالفاصله (السالم عليه) سجاد امام نوراني، متن همان در
حام، گان ستتترا  ار ندمي همستتتاي  نوع يك همستتتايگي. رو

شاوندي ست خوي ستان و مؤمنين ساير.ا ساني و دو  ما بين كه ك
 شبكه اين در اينها يهمه دارد، وجود متقابل صورت به حقوقي

 رمضتتان مبارك ماه يويژه ايكاره جزء هم اين. گيرندمي قرار
ست سان كه ا  را خوبي كارنامه شود،مي خارج ماه اين از وقتي ان
 .باشد زده رقم خود براي
 خوبي مالي وضتتتع آنكه با كه شتتتناختممي را رفقا از يكي من

 كردمي اندازپس رمضان مبارك ماه براي سال طول در نداشت،
سيدگي و صله و بِرّ ماه اين در تا ضع به ر شته ايتام و فقرا و  دا

 .باشد
 براي و هاكينه رفع براي فرصتتتت بهتري رمضتتتان مبارك ماه

 استتت فرصتتتي هستتت مؤمنين اجتماعي رفتارهاي در گشتتايش
ست وقتش كنند نظر تجديد همه كه اين براي  پا كسي هر كه ا
 خواهر يا برادر و او بين كه را مشكلي كه اين براي بگ ارد پيش

مده پيش مؤمنش ند برطرف را آن آ  از استتتت وقت بهترين ك
 مشتتكالت از اينگونه حل ميدان به و بخواهيم مدد متعال خداي
 نوراني دعاي اين در الستتتالم( و الصتتتلوة )عليه ستتتجاد امام از و برويم
كارم نه خاطر به برخي بگيريم مدد االخالقم هايكي  جويي

شان صي صواب برخورد ما با شخ سد خاطر به برخي دارند نا  ح
ماني خاطر به برخي  به جماعتي دلخوري خاطر به برخي بدگ
 كه كساني به برسد تا فراموشي خاطر به برخي توجهيبي خاطر
صالً ضع در ا  فراز اين از الهام با ما و اندگرفته قرار ستمگري مو
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 بايد مؤمنان جامعة كنيم همت بايد ستتجاديه مباركة صتتحيفة از
 و هاريشتته كنند تصتتحيح را خودشتتان رفتارهاي كه كنند همت
 ماه وقتش بهترين كنيم تصتتحيح بخواهيم اگر را رفتارها مباني
 است متعال خداي به شدن نزديك ماه كه است رمضان مبارك

 مؤمن اول تالش حال هر به ارزشهاست و معنويات با آشتي ماه
 دربارة كه را ناپسندي رفتارهاي از قبيل اين كه هست اين براي
 با و مثبت مواجهة با كند اصتتتالح را اينها گيردمي صتتتورت او

 رفتارهاي اين تا بكند تالش متعال پروردگار عنايت به توستتتل
 بشود. اصالح و بشود تصحيح اينها ناهنجار

 فرصت بهترين كه شودمي برداشت چهارم و چهل دعاي متن از
 كريمانه يهارفتار. است ماه همين ،كريمانه هايرفتار بروز براي
 ارتباط ديگران با شتتما جا هر و افتدمي اتفاق ارتباطي خطوط در

ستگيري به و كند بروز كرم شما از بايد داريد، شاييگره و د  و گ
بانيهم و همدردي و ستتتوزي دل و محبت و لطف  احترام و ز

شغول شيد م  بايد مادرتان و پدر با ماه اين در شما رفتار مثالً. با
 كه كنند احستاس شتما يكريمانه هايرفتار از و كند فرق حتماً
ست شده هاييخبر سرتان با برخوردتان همينين. ا  در بايد هم
 آقاي آقا، اين: بگويد خانه خانم كه طوري به كند؛ فرق ماه اين

 شما اطرافيان! است شده ترشيرين و ترآقا خيلي و شده ديگري
 و اندكرده يداپ پشتيبان كه ببينند هستند، كسيبي شرايط در كه

 كه ببيند استتت، بيمار كه كستتي. نكنند تنهايي احستتاس ديگر
ندهعيادت يدا كن تار. استتتت كرده پ  و خريداران با كاستتتب رف

 چراكه كند؛ تغيير بايد هم با همه رفتار و هافروشنده با خريداران
 .است افضل آن، ايام و ساعات و نيست عادي ماه، اين
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 عبد، اين. پستتتنددمي را «كريم عبد» ماه، اين در كريم خداي
ست كريمانه كريم، خداي با هايشرفتار  و سؤال و افتقار ابراز. ا
 هر موال. است ميسر روزه ادب با پروردگار كرم از استقبال و دعا
 شما سهم رحمتش، و كرامت يخزانه از ببيند، كرم شما در چه
 ان،رمض مبارك ماه در. ندارد هم حدي هيچ و دهدمي توسعه را

 حضرت يمزايده. است گ اشته مزايده به را كرمش و لطف موال
ست؛ عكس به حق سي چه كه گ ارندمي مزايده همه ا  من از ك
 من به كستتتي چه كه گ اشتتتته مزايده او اما خرد،مي ترگران
 .فروشدمي ترگران
 با كريمانه رفتار دارد؛ را كريمانه رفتار همين توقع شتتتما از موال

 و دور و نزديك از اعم ديگران، با و حق حضتتترت با و خودتان
 .پسنددمي گونهاين را شما ماه اين در موال... و طبيعت و انسان
 دعا و ستتؤال و افتقار ابراز در متعال، خداي با كريمانه يمواجهه

 وجود اجابت مقام در مرزي و حد هيچ. استتتت نهفته مناجات و
ستش و ندارد ست باز د  شودمي اين. دهدمي بخواهد چه هر و ا
 .حق حضرت برابر در ادب
 خودتان به زيرا يابد؛مي بروز روزه در خودتان، با كريمانه رفتار
 به خواهممي. كنم تمرين را خوييفرشتتتته بايد من: كه ايدگفته
عالي بخش نفع  استتتفل بخش به استتتت، روحم كه وجودم مت

 اين. باشتتد من جستتم كه كنم گيريستتخت خودم شتتخصتتيت
نه رخوردب شتتتودمي ما ته كه خود با كري  از و دارد مراتبي الب

 آن به كه شتتتودمي آغاز هال ت ترك و نياشتتتاميدن و نخوردن
 كه جوارحي يروزه به برسد تا گوييممي شرعي و فقهي يروزه

 نگ اريد كه است گوش و زبان و چشم با شما يكريمانه برخورد
. شودمي تعبير ورع به حالت اين از. شوند آلوده دنيايي انجاس به
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ست هم اين از ترباال البته ست اهلل سوي ما ترك كه ه  اين،. ا
 .است عارفانه يروزه كه است قلب يروزه
 آن حداقل كه استتت ديگران با كريمانه برخورد هم ستتوم محور
 سالم را مقام اين و نرسد ضرري ديگري به شما از كه است اين
 عليه اهلل صلي) اكرم پيامبر. باشد ِسلم شما و من بين يعني گويند؛مي

 بخورد، اگر كه است عسل زنبور مَثَل مؤمن، مَثَل»: فرمودند( آله و
 و پاك چيزى كند، توليد اگر و خوردمى پاكيزه و پاك چيزهاى
سيده شاخه روى اگر و كندمى توليد پاكيزه شيند، اىپو  را آن بن
ست گزينبه و نوشدمي را هابهترين عسل زنبور.«شكندنمى  و ا

 و كندنمي وارد كسي به هم آسيبي و كندمي تقديم را هابهترين
 خراب را جا صد ما گاهي ولي. شكندنمي را گل هايپرچم حتي
 درست هزينه وسط، اين و دهيم انجام خوب كار يك تا كنيممي
 نيست طور اين. است او بودن هزينهكم مؤمن، ويژگي. كنيممي
 بلكه كند؛ درستتتت هزينه خوب، اهداف به رستتتيدن راه در كه
 .است پرفايده و هزينهكم

 آنان به نستتبت شتتر ترك ديگران، با كريمانه رفتار آغاز ينقطه
ست سان سير اين در. ا سدمي جايي به ان  يلحظهلحظه از كه ر
 و كنندمي شتتخصتتيت و كرامت احستتاس آنها ديگران، با ارتباط
 مؤمن. رستتدمي آنها به علمي و اخالقي و معنوي و مادّي ستتود
سانندهنفع] نفّاع ست[ ر شار وجودش و ا  و لطف و محبت از سر
 از برداشتش بايد شد، ترنزديك شما به كه هر. است علم و اميد
شتر شما كرم  و همسر و مادر و پدر از تماس خطوط در. شود بي
 عموم و همكاران به تا برويد جلو طبقهطبقه و كنيد شروع ارحام
 .برسيد درگ شتگان حتي و هستند تماس در شما با كه كساني
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: بگوييد و بخواهيد ُسرور اند،رفته دنيا از كه كساني يهمه براي
رُورَ الْقُبُورِ أَهْلِ عَلَى أَدْخِلْ اللَّهُمَّ»  هاگرستتنه يهمه براي ؛«الستتُّ

يد غ ا مه براي و بطلب فا هامريض يه يد شتتت  چنين. بخواه
 رمضتتان، مبارك ماه و پستتنددمي موال را ايكريمانه يمواجهه

 .است كريمانه رفتار تمرين ماه

 شدهترسيم صورت به را كريمانه رفتار اين ينقشه خواستيد اگر
 اهلل صلي) الشأنعظيم پيامبر يشعبانيه يخطبه ببينيد، جزئيات با و

 و اصتتول رستتيده، ما به ايشتتان زا آنيه. كنيد مطالعه را( آله و عليه
 اما. استتت قيمتي خيلي كه استتت اصتتلي هاينقشتته و مباني

 .دهيمنمي اهميت شعبانيه يخطبه به اصالً متأسفانه
 آستتتان آن كنار از و بگيريد جدي خيلي را شتتتعبانيه يخطبه
ضان، مبارك ماه معرفي در شعبانيه يخطبه. نگ ريد  نظيربي رم
ست ضان مبارك ماه. ا شريح را آن هايظرفيت و رم  و كندمي ت

 اين يجملهجمله روي دقت، با. دهدمي شتتتما به راه ينقشتتته
 ستته همين حضتترت كه ديد خواهيد كنيد؛ كار نوراني يخطبه
 .دهدمي قرار شما دسترس در را كريمانه رفتار محور

باترين از يكي كه نماز از بعد  هاي جلوه ترين فرو  پر و زي
 را انسانيت جلوه ترين فضيلت با بخواهيم اگر است سانيان روح

ست آنجايي بگوييم بايد كنيم معرفي ساني ا  همه با صادقانه ان
 انستتتان كه وقتي كند مي خدمت انستتتانها ستتتاير به وجودش
 حال در استتت خدا بندگان ستتاير به مهرورزي حال در مستتلمان

 حاجت انجام براي رفتن حال در استتت آنها كار از گشتتايي گره
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 آنها مشتتكالت حل براي گ اشتتتن آبرو حال در استتت آنها هاي
ست ست ها صحنه زيباترين خداوند نظر از ها صحنه اين ا  كه ا
در ماه مبارك  هصتتتدق آيد مي وجود به و كند مي گري جلوه

ضان ست رم صدقهچقدر خوب ا صالً يكي از آيات مربوط به   ،. ا
ن اموالهم خ  م»در ماه مبارك رمضتتان نازل شتتده استتت. كه 

ها فرمود اي پيامبر! از اموال اين. «صدقة تطهرهم و تزكيهم بها
در ماه كه  ،فرمان به گرفتن ذكات بوددر اين جا صتتتدقه بگير! 
  نازل شد مبارك رمضان

 جانشتتيني به يعني خدا بندگان به صتتاقانه خدمت يعني صتتدقه
 خواهران و برادران حوائج و نيازها ها خواستتتته رفع در خداوند
 قدم انستتتانها ستتتاير گرفتاري در يا بكند تالش خودش ايماني
 به كه مستتتضتتعفان و بييارگان و گرفتاران مخصتتوصتتا بردارد
 توانيد نمي خودتان اگر نيازمند بيشتتتتري توجه و لطف و عنايت
 مي اجركامل بشوند واسطه تعداد هر بشويد واسطه بدهيد صدقه
 بود محبت و مهر نهخزا و مهرباني معدن كه ما عزيز پيامبر برند
شت نزديكي خيلي ارتباط گرفتاران و مساكين با  با دوستي به دا

ستمندان و گرفتارها  من پروردگار فرمود مي و كرد مي افتخار م
 مشكل را آنها مشكل باشم دوست آنها با كه داده فرمان من به

ست مي خودش  آنها هاي گرفتاري رفع در كرد مي سعي و دان
 از كه كساني فرمود مي كرد مي سفارش مه فراوان كند تالش
 هستند مطلع ها خانواده و افراد مشكالت و ها نيازمندي و حوائج

شان حرف توانند نمي و  مورد مطالب شما كنند بيان من به را دل
 حال يك رمضتتتان ماه در پيامبر كنيد منتقل من به را آنها نياز

صي صو شتند صدق نظر از مخ ست در چيزي دا ضرت د  گير ح
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 مي خارج اش مبارك دستان از فوري رسيد مي چه هر كرد مين
 .داشتند اي ويژه احترام رمضان ماه در صدقه به و شد

 مبارك ماه در بايد تواند،مي كه اندازه هر به انستتان آنكه غرض
 جمله از. نشتتتود محروم ماه اين فيض از تا كند انفاق رمضتتتان
 اول يدرجه رد هم افطاري. استتت دادن افطاري كارها، بهترين

شان و فاميل يشبكه در صاديق از. گيرد صورت بايد خوي  بِرّ م
 افطاري و دادن افطاري ارحام، صتتتله محور در رمضتتتان ماه در

 .است رفتن
 اين از مندي بهره توفيق ما همه به متعال پروردگار اميدواريم 

سالمي بزرگ سنت ساني و ا  براي را ما وجود كند كرامت را ان
 بدهد. قرار بركت پر خودش بندگان ساير

بارك ماه ثار هم مؤمنين كاري هاي محيط در رمضتتتان م  و آ
كاتي  طروات اين يعني. گ ارد مي جاي به خود از را خوبي بر
 در هژوي به انستتان عمومي زندگي جريان در خود به خود معنوي
 كه كاري اين مخصتتوصتتاً. دهد مي نشتتان را خود او كار محيط
ست امانتي يك باالخره و هست شما و من دست  كه تعبيري. ا
شتند، عاليقدر رهبرِ ست تقوي مسأله همان دا  خيلي تقوي اين. ا
 با كلمه بستتيار قرآني فرهنگ در. استتت ظرفيتي خوش ي كلمه

 پوشش زير و كند مي جمع خود در را قضايا خيلي. است معنايي
 حوزه در و متتا اركتت محيط در تقوا اين طلوع. دهتتد مي قرار

سئوليت ست خوب ما م سي هر مثالً كه شود ترجمه ا ساب ك  ح
 احستتتاس و متعال خداي به توجه و تقوا افزايش اين كه كند

 سهمي چه ما كار در باالخره آن تقويت و الهي وانگيزه مسئوليت
 باشد داشته را خود قبل وضع همان ما كار كه شد بنا اگر. داشت
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ضان مبارك ماه به شديم وارد ما آيا كه بكنيم سؤال بايد  يا رم
شديم؟ ست اي نكته هم اين ن  ما ي همه بايد اهلل شاء إن كه ا

 به استتتمائش به بخوانيم را متعال پروردگار و كنيم توجه آن به
يائش حق  كه را بزرگي وظايف خطير، شتتترايط اين در كه اول

صاً صو ساس حوزه اين در مخ ست، عهده بر آموزي دانش ح  ما
 .دهيم انجام بتوانيم اهلل شاء إن
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 :  فصل سوم
مبارک خاتمه و بدرقه ماه 

 رمضان
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، ادب بدرقه را به ما ۴5در دعاي  )عليه السالمحضرت سيدالساجدين 
 دهد تا بدانيم چگونه با ماه وداع كنيم. آموزش مي

دآوري افتد اين است كه به شما يااتفاقي كه در اين وداع مي
كند كه اين ماه چه فرصتي بود. اگر كسي حقيقت ماه مبارك مي

دانم چند دار است. نميرمضان را درك كرده باشد، عزادار و غصه
ايد؟ اگر برايتان پيش نيامده يا كم پيش بار اين حالت را داشته

آمده، براي شما متأسفم و چنانيه زياد و عميق پيش آمده، بايد 
ايد كه چه فرصتي از دست چون درك كرده به شما تبريك گفت؛

 شما رفته است. خداحافظي با چنين فرصتي خيلي سنگين است.
براي اينكه اين مسئله خوب درك شود، امام يك بار ديگر جايگاه 

هاي الهي به تصوير ي فرصتماه مبارك رمضان را در منظومه
حث العاده است. ذيل بكشد و اين تصويرسازي امام خيلي فوقمي

كرامت تبيين شد كه ماه مبارك رمضان، تجلي نام كريم خداي 
 متعال در زمان است.

اين يك فرصت عادي نبود و در مورد قرآن كريم فرمودند در اين 
ي افطار و سحر ماه، يك آيه برابر يك ختم كامل است. لحظه

هاي معنوي و العاده بود و آمرزش الهي و ج بهنيز فوق
 دهد.ر اين ماه رخ ميهاي خاصي ددلربايي

كنند تا ما متوجه شويم اين حقيقت حضرت دوباره اين را تبيين مي
 نوراني كه از دست ما رفت، چه بود.

 شود.بعد از آن، تا پايان، ادب بدرقه مطرح مي
هاي خداحافظي دوباره اين ماه را معرفي حضرت در ضمن سالم

نامند كه مي« يائهعيد اول»و « شهر اهلل االكبر»كنند و آن را مي
 كند.ي حقيقتاً متفاوت را بيان ميابعادي از اين پديده
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اين است كه بتوانيم آنيه را در ماه  در پايان آن دعا، درخواست
 مبارك رمضان به دست آورديم، حفاظت كنيم

ضان. اولين كار آن است كه آنيه ي ماه مبارك رمدر ادب بدرقه
دقتي، غفلت، تنبلي ها در ماه مبارك رمضان به خاطر بياز فرصت

ايم، احصاء كنيم. بايد به رئوس برنامگي از دست دادهو بي
ها مراجعه كنيم و ببينيم در ماه مبارك رمضان چه برنامه
هايي را از دست داديم. در مورد نمازمان ، تالوت قرآن، فرصت

ي ارحام، حسن خلق، سحرخيزي، دعا و انس با مسجد، هصل
ها بايد استخراج شود و با خودمان ببينيم چه كرديم. كم و كاستي

شاءاهلل و به فضل الهي در ماه پيمان ببنديم و عهد كنيم كه ان
ها عبرت گرفته مبارك رمضان سال آينده، از اين كم و كاستي

 باشيم و بهتر بتوانيم استفاده كنيم
ي ادب بدرقه اين است كه انسان بررسي پس اولين كار در زمينه
هايي از اين فرصت الهي جا ماند. بايد ميزان كند و ببيند چه بخش

برداري از آن را در ماه مبارك تالوت قرآن و كيفيت و كميت بهره
چيز براي رمضان بررسي كنيم. در ماه مبارك رمضان همه

شَهْرُ »اينكه در قرآن فرمود: برداري از قرآن است؛ چه بهره
رمضان الَّ ي أُنْزِلَ فيهِ الْقرآن؛ ماه رمضان ]همان ماه[ است كه 

بايد ببينيم بين ما و قرآن «. در آن قرآن فرو فرستاده شده است
 در ماه مبارك رمضان چه گ شت. 

شود كه ارتقاي اخالقي در محور اوليا و انبيا استفاده مي از سيره
حسن خلق و مكارم اخالق، از رئوس برنامه است. بايد در ماه 
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مبارك رمضان بررسي كنيم و ببينيم ارتقا پيدا كرديم يا نه؟ در 
ايم و عزيزان اطراف گويي آيا ارتقا پيدا كردهرويي و خوشخوش

اند يا نه؛ خداي نخواسته به خاطر گرسنگي ما اين را احساس كرده
 ي روحيهو تشنگي بدتر شده بوديم! در محور مكارم، مسئله

خاص آن، احسان و رسيدگي به ديگران بود.  كرامت بود كه جلوه
 ايم.بايد بنشينيم و محاسبه كنيم در اين موارد چه كرده

وري آن به خودم و شما الزم است اين است كه اي كه يادآنكته
بعد از ماه مبارك رمضان، بايد مراقب باشيد آنيه را به دست 
آورديد، از دست ندهيد و به دست خودتان آنيه را فراهم كرديد، 

ي نحل آمده ي مباركهي نوراني در سورهنابود نكنيد. اين آيه
 ؛ « غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًاوَالَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ»است كه: 

اين هشدار بعد از دستيابي به هر موفقيت و كاميابي است. ماه 
تان را متجلي كرد، دلتان را به خدا بارتان را سبك كرد، فطرت

آستان ملكوت الهي نزديك ساخت، انس با حضرت حق را براي 
تقويت كرد.  هاي خوب را در شماو عادت شما پيش آورد، اراده

رحم و افطار دادن  در خواندن قرآن و حسن خلق و صله موفقيت
دهنده هاي اجتماعي، نشانو استغفار و مسجد رفتن و همكاري

ايد كه اين موفقيت معنوي شما بود. حاال شما مثل كسي شده
هاي ها براي او رشته شده و يك محصول عالي از اين چيزپنبه

دهد كه ه است. قرآن كريم هشدار ميپراكنده برايش فراهم شد
هاي معنوي و عرفاني و روحاني ها و كاميابياين كالف موفقيت

 را به دست خود زائل نكنيد و از بين نبريد.
ي موفق و كاميابي دست پيدا انسان خردمند وقتي به يك تجربه

خواهند آن را كند كه در معرض خطر تاراج است و كساني ميمي
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شود حفظ اين گوهر تا آن را از ي توجه او ميعمده از او بگيرند،
دست ندهد و وقتي خود را در معرض انواع و اقسام دزد و غارتگر 

بخشي به آنيه كند؛ ل ا ايمنيبيند، بيشتر احساس نگراني ميمي
 شود.به آن رسيده است، براي او اولويت مي

هاي ي آل عمران، حكايت انساني مباركهقرآن كريم در سوره
رَبَّنَا لَا تُزِ ْ قُلُوبَنَا »فرمايد: كند و از قول آنان ميخردمند را نقل مي

بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ؛ 
هايمان را پروردگارا پس از آنكه ما را هدايت كردى، دل

رحمتى بر ما ارزانى  دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود
خدايا! ما بعد از هدايت، گرفتار «. دار كه تو خود بخشايشگرى

مند گمراهي نشويم. ما از نور مغفرت و كرم تو در ماه رمضان بهره
شديم و اين نور و معنويات در معرض تاراج است. اين عادات 

هاي نوراني، نكند كه خوب و مهرباني و احسان به ديگران و آرزو
 ت برود از دس

شاره آن به است خوب كه ديگري ينكته شته ايا  جدا باشم، دا
 پيدا توفيق كه كساني براي كه است رمضان مبارك ماه از شدن
ند مي بايي با كن طارش، از ستتتحرش، از ماه اين هايزي  از اف

 براي افطاري هايستتفره از احستتانش، از مناجاتش، از تالوتش،
ست سخت واقعاً بگيرند، اُنس ايتامش ساني. ا  يسيره به كه ك

لَام عَلَيهِ) اميرالمؤمنين  عمل ايتام و نيازمندان به رستتتيدگي در (الستتتَّ
 .است دشوار خيلي برايشان ماه اين از شدن جدا كنند،
لَام عَلَيهِ) سجّاد امام سَّ  مبارك ماه به كه دعايي پاياني فرازهاي در (ال

 يهمه در كه خواهدمي متعال خداي از استتت، ربوطم رمضتتان
 كه خواهندمي خداوند از يعني. باشند داشته را حالت همين سال
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 و باشد داشته رمضان ماه بوي و رنگ سالشان بقيه يابند توفيق
شانه ضان ماه هاين شان همراه سال تمام در را رم شته خود  دا
 .باشند

 اساسي يوظيفه سه چيست؟ رمضان مبارك ماه از بعد ما وظيفه
 مستتئله ستته اين حداقل. برداريبهره و حفاظت مراقبت،: داريم
 كرد، ذكر مسئله براي هم ديگري وجوه و ُشقوق توانمي. است
 . گيرد قرار عزيزان يهمه توجّه مورد بايد حداقل اينها ولي

 از مراقبت چه؟ از مراقبت. قبتمرا از استتتت عبارت نكته اولين
سي. طهارت و پاكي ضان مبارك ماه از كه ك  شود،مي خارج رم
ست كرده پيدا جال الهي، مغفرت پرتو در  شد داده وعده ما به. ا
سي كه ضان مبارك ماه وارد كه ك  گيرد،مي روزه و شودمي رم

ست مؤدب  از كسي چنين. رمضان مبارك ماه عمومي آداب به ا
 بارش ماه رمضتتتان ماه چراكه شتتتود؛مي مندبهره الهي مغفرت
ست الهي مغفرت  خارج و آيدمي بيرون خدا ماه از وقتي مؤمن. ا

 را معصيت و گناه بارهاي اينكه مثل شود؛مي بارسبك شود،مي
شند گرفته دوشش از شند كرده سبكش خيلي و با  اولين پس. با

 از تاستت عبارت باشتتد، مؤمن انستتان يدغدغه بايد كه چيزي
ست ممكن. كند حفاظت را نورانيت و پاكي اين اينكه  بفرماييد ا
 ظني حسن خاطر باشيم؟به شده آمرزيده ما كه معلوم كجا از كه
 اين كه داريم مانكريم موالي و الهي مغفرت به ما يهمه كه

 وقت سحر، در خودش، وعده طبق. است كرده فراهم را ضيافت
 آزاد و بخشدمي متعال خداي وركر كرور»: نمازها هنگام و افطار
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.  «اندبستتتته گناهان زنجير و غل به را خود كه كستتتاني كندمي
 و لطف به را هايشتتتانتوبه و كندمي آزاد را آنها حق حضتتترت
شوي يك مؤمنان واقع در. پ يردمي كرمش ست  در جانبههمه ش

ضان مبارك ماه شته رم  و معمولي حمام يك مثل نه البته اند؛دا
 صبح مثالً كه بود گ شته در كه آنيه مثل بلكه حاال؛ هايحمام
 حمام به و گرفتندمي را هابيه دستتتت مادران و پدران جمعه
 بيرون وقتي و ماندندمي گرم فضاي در ساعت سه دو،. رفتندمي
 آمد،مي بيرون حمام از كه شخصي. انداختندمي پوست آمدندمي

 .است رفته مامح كه بود معلوم و تميز انداخته، گل چهره
سي اينكه غرض ضان مبارك ماه از كه ك ست، شده خارج رم  ا
سته را او. دارد حالي چنين  شده مندبهره الهي مغفرت از و اندش
 را دستتتاورد اين كه استتت اين وظيفه نخستتتين بنابراين. استتت
 يرساله در ما يگ شته هايبحث در آن حفاظت راه. كند حفظ
س عبارت كه شد بيان حقوق  حفظ يعني جوارحي؛ صوم: از تا

 كه گفتيم هم رمضتتتان مبارك ماه در... و زبان گوش، چشتتتم،
سان يوظيفه اولين ست اين صائم ان . كند حفاظت را اينها كه ا
ست اين مراقبت اين از منظور شم كه ا سان، چ ست، گوش، ان  د
 اولين اين. شتتود حفظ هاآلودگي از... و اشغريزه شتتكم، روان،
 بايد رمضتتتان مبارك ماه از بعد ادب عنوان هب كه استتتت نكته
 .كرد صحبت آن يدرباره
 اقستتام و انواع از كه باشتتد يادمان كه شتتد اين اول ينكته پس

 الهي مغفرت و لطف از و ايمشتتتده تميز هامعصتتتيت و گناهان
يد حاال. ايمشتتتده مندبهره فا اين با يت و صتتت  طهارت و نوران

 . كنيم فاظتح مراقبت با را الهي مغفرت محصول
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 ايمجموعه رمضان مبارك ماه در ما. است حفاظت دوم ينكته
 با ارتباط در هم و داريم ايمان ارتقاء در هم را، دستتتتاوردها از

قاء  مبارك ماه بركات از اين. ديني زندگي ستتتبك ستتتطح ارت
 تعبير بركت عنوان به آن از كه چيزي همان استتتت؛ رمضتتتان

 احستتتاس رمضتتتان ماه بركت از «غفرهم و بالبركه»: شتتتودمي
 يك سو يك از. شودمي پيدا مؤمن براي ايمان رونق در عجيبي
ساس كه گيردمي شكل او در ايماني هيجان  سطح كندمي اح
 از. است كرده پيدا افزايش اينها امثال و ديني تعلقات ديني، فهم
 به متعارفي غير واقعاً شتتتكل به اشزندگي ستتتبك ديگر طرف
 ماه در انسان كه حسي مثالً. شودمي نزديك ديني يزندگ سبك

بارك عا با رمضتتتان م يدا كريم قرآن تالوت و د ند،مي پ  ك
 رعايت يا نماز وقت رعايت نماز، با ارتباط يا. استتتت العادهفوق
 مستتتجد در و جماعت به را نماز كه شتتتودمي مقيد مثالً) نماز

 ها،دادن هصتتدق ها،دادن افطاري مثل) احستتان حالت يا( بخواند
يدگي ثال و ديگران به رستتت ها ام  افزايش اخالقي،خوش يا( اين

 شودمي تنظيم شكلي به انسان خواب اينكه ضميمه به. يابدمي
 را سحر از بخشي و شودمي خوانده وقت سر صبحش نماز كه

 .كندمي پيدا شب نماز توفيق و شودمي بيدار
يه نان نار را هااين چ گ اريم، هم ك  هايعادت از يامجموعه ب
 مبارك ماه در ما كه شتتودمي درستتت يك درجه و عالي خيلي

 بر عالوه. ايمآورده دستتت به و ايمكرده تمرين را آنها رمضتتان
 را تحمل ستتطح كه شتتده تمرين نيز تشتتنگي و گرستتنگي اين،

 براي اينها امثال و تغ يه و خوراك در مراقبتي و دهدمي افزايش
 بايد كه كارهايي ترينمهم از كيي حاال. است شده پيدا شخص
ستاوردها اين از حفاظت دهيم، انجام ست د  كه مقدار هر يعني. ا
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سان  دهد؛ جريان سال طول در را خوب هايعادت اين بتواند ان
نه قرآن تالوت اگر يعني ندازه به االن ما روزا بارك ماه يا  م

ضان سد،نمي رم شد آن چهارميك حداقل ر  سحر، بهراجع يا. با
 شتتب يك حداكثر شتتويم، بيدار توانيمنمي هاشتتب يهمه گرا

 را خوب عادات آن از بخشي ترتيب اين به. شويم بيدار را جمعه
 . دهيم دوام

ته بارت ستتتوم، ينك كه از استتتت ع كات از اين له بر قدر لي  ال
 .كنيم برداريبهره

 ليله راكهچ رفتيم؛ الهي رحمت آستتتتان به قدر هايشتتتب ما 
 از استت شتده نوشتته ما براي خوبي مقدّرات چه. استت الرحمه
 و داشتتتيم، كه تضتترعي و دعا و قدر شتتب بودن بيدار رهگ ر

 يهمه از باالتر و ما يدرباره مؤمنين ساير دعاهاي و دعاهايمان
 عالم، نيكان و خوبان و الشتريف(فرجهتعالياهلل)عجعصتر امام دعاي اينها،
 ستتتال عمل يبرنامه در خوب مقدّرات از ايموعهمج. ما براي
ضان مبارك ماه با كه ما جديد شته شود،مي تجديد رم  شده نو
 .است
ته نهاين الب قدّرات قدر شتتتب در چون كه نيستتتت گو  را ما م

. داريم وظيفه ما. باشتتيم نداشتتته كاري ما ديگر حاال اند،نوشتتته
ست، جايش سر اختيار  آن از ايعمده بخش كه بدانيم بايد امّا ا

ستيم، قدر شب در كه چيزهايي  قرار ما اختيارات يحوزه در خوا
 از قدر شتتب در برايمان كه آنيه از درستتت طراحي با. گيردمي

شته هابهترين ست، شده نگا ضرع و دعا يادامه با و ا  سؤال و ت
 .برسيم آن به شاءاهللان متعال خداوند، درگاه به
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سترده و فراخ و عمده بخش  ريزي،برنامه به منوط مقدّرات، يگ
 و كند رها را دعا و تالش كسي اگر. است ما خواست و پيگيري

 او به شتتده، نوشتتته برايش قدر شتتب كه آنيه كند احستتاس
 .كند اصالح را آن بايد و است غلط نگاهش رسد،مي
. قدر شب مقدّرات از برداريبهره شودمي هم ما سوم كار پس
 را چيزهايي و كنيم حفظ قدر شتتتب با را ارتباطمان منظور بدين
سته قدر شب كه  كنيم سعي شده، مستجاب شاءاهللان و ايمخوا
 فيوضتتتات و بركات اين از و بياوريم مانزندگي برنامه در را آنها
 .شويم مندبهره

عمليات شيطان در ماه شوال خيلي سنگين است. حتماً كسالت 
گفت ايد. كسي ميتنبلي در عبادات را احساس كرده سحرگاهي و

فهمم كه شيطان حسابم را رسيد! معلوم من از همان روز عيد مي
شود كه دست و پاي او باز شده است. ماجراي اين سنگيني مي

گويد هر چه در ماه رمضان به عمليات شيطان اين است كه مي
ماه شوال با  گيرد. شيطان درجا از ما ميايم، يكدست آورده

ريزي در مقابل آيد و شما بايد با برنامهريزي سرا  شما ميبرنامه
 او بايستيد.

ما حق نداريم بيهوده عصباني شويم؛ چون از ليله القدر عبور 
گناهي را ها مصافحه نموده و كمايم و در آن شب با فرشتهكرده

 ايم.تجربه كرده
بدبدرقه باشيم. اگر  اين حسن بدرقه است و واي به حال ما اگر

رويم كه گرفتار قله الشكر بدبدرقه باشيم، ذيل اشخاصي مي
هستند و چنانيه شكر كم باشد، انسان طبق نص كالم حضرت 

دهد. از ها را از دست ميدر نهج البالغه، اوج نعمت )عليه السالم(امير 
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شكري در مورد ماه مبارك رمضان، بدبدرقه كردن مصاديق كم
طور هستيم كه قبل از ر كالم و منام و طعام هماناست. اگر د

بايد  ايمجا نياوردهكر اين ماه را بهايم، شماه مبارك رمضان بوده
 نامه بنويسيم و به مصاف شيطان روسياه برويم. پيمان

 
 نوعي به ها،بحث اين. باشتتند موفق دوستتتان يهمه شتتاءاهللان

 انسان گويا كردميم يادآوري خودم به من گويا. بود نفس حديث
 ما. كندمي طراحي خودش رشتتد براي و زندمي حرف خودش با
 رمضتتان مبارك ماه از كه نصتتيبي و معنويت و نورانيت اندازه به
مه در ما توفيق. شتتتويممي موفق بريم،مي  هايبخش يه

صيبي به مربوط زندگي، ست ن شت الهي ضيافت ماه از كه ا  بردا
ضان اركمب ماه به طوراين. كنيممي  يك ماه، اين. كنيد نگاه رم
 كه كنيم سعي. است سازسرنوشت باالتر تعبير به و متفاوت ماه

 افزايش ماه اين بركات از توانيممي چه هر را خودمان ستتتهم
مديگر براي. بدهيم عا هم ه عا كه كنيم د  ديگران براي د
  .است راهگشا
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 : فصل چهارم

رمضان ماه نزول  
 «قرآن»
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ها پروردگار متعال در طول تاريخ زندگي انسان هميشه با انسان
ها كتاب سخن گفته است. و به وسيلة پيامبران خود براي آن

فرستاده است. و نامه فرستاده است و پيام فرستاده است. و در 
ها سخن گفته است، دربارة خود، دربارة ها، با آنطي اين پيام

م دربارة گ شته، دربارة آينده. و دربارة غرض از آفرينش، دربارة عال
پسندد و چه چيزي را رضاي خود. اين كه چه چيزي را مي

هاي آسماني و در بين همة پسندد. در بين همة كتابنمي
ترين ترين و با عظمتهاي آسماني، قرآن كريم، با شكوهپيام

پيامي است كه خطاب به انسان فرستاده شده است. با ظرفيتي 
عظيم و گسترده. و كتابي است براي هميشة انسان و انسان بسيار 

هاي تواند به نيازمنديتا هميشه. ظرفيتي عظيم و شگرف كه مي
گوناگون انسان تا آخرين روز زندگي انسان در جهان پاسخ بگويد. 

ترين مقامات، مرتبه به قرآن كريم، نازلة علم الهي است. از عالي
آمده است و نازل شده است و در  مرتبه با تشريفاتي خاص پايين

اين سير وجود مقدس خاتم انبيا محمد مصطفي ت صلي اهلل عليه 
و آله و سلم ت دريافت كنندة حقيقت قرآن كريم بوده است. 
پروردگار متعال قرآن را نمايشگاه اسما و صفات خود قرار داده 
است. و در محيط آسمان كتاب خود درخشيده است و تجلي كرده 

 است.

الَّ ي »ماه مبارك رمضان در قرآن كريم با اين آيه معرفي شده: 
ماه مبارك «. در آن قرآن فرو فرستاده شده است أُنْزِلَ فيهِ الْقرآن؛

شود و از اين مطلب معلوم رمضان با قرآن به ما معرفي مي
با ها و مقام انسانيت، شود كه تكريم خداي متعال از انسانمي
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قرآن كريم است. به سخن ديگر، با قرآن است كه بندگان خدا 
شوند. قرآن در ادامه براي معرفي بهتر و بيشتر اين ماه تكريم مي

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ؛پس هر كس از شما »فرمايد: مي
ي قرآن از اين آيه«. اين ماه را درك كند، بايد آن را روزه بدارد

شود كه در ماه مبارك رمضان كه ماه طلوع كرم ميده ميفه
ي قرآن كريم پ يرايي خداوند است، رب كريم بندگانش را با مائده

 كند.مي

ي ما يكي از مواردي كه در ارتباط با قرآن كريم بايد در برنامه
وَ اعْتَصِمُوا »فرمايد: به آن است. قرآن ميي باشد، توسل و استغاثه

حبل اهلل «. بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً؛ و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد
همان قرآن و عترت است كه خط تماس ما با عالم ربوبي 

 شود. محسوب مي
دنيا، اسفل السافلين و محيطي معرفي گرديده كه 

نين محيطي باشد، درتاريكي است و اگر كسي در قعر چتاريكي
ترين خطر اين است هاي بزرگي قرار دارد. بزرگدر معرض خطر

كه در چنين مكاني بماند. تنها چيزي كه براي انسان، اميد و 
كند، وجود يك ريسمان آرامش و شوق ارتقا و ارتفاع ايجاد مي

ي امني بيرون از اين چاه متصل باشد. محكم است كه به نقطه
نداشته باشيد، دچار اضطراب و خطر و نااميدي اگر اين ريسمان را 

شويد؛ اما چنانيه يك و حسرت و تسلط تاريكي و حيرت و... مي
حبل يا ريسمان محكم آويخته در دسترس شما باشد، حال شما 

 تغيير خواهد كرد. 



 
 

 

72 

 

فقط عزم و اراده الزم است تا ريسمان را بگيريد و از آن فضاي 
قدري ادامه مان را بگيريد و بهپرخطر خارج شويد. بايد اين ريس

كم در معرض دهيد تا از آن محيط پرمخاطره خارج شويد و كم
 روشنايي قرار گيريد

يكي ديگر از مصاديق ادب مع القرآن، خدمت به قرآن كريم 
است. و اينكه تو به محضر قرآن بروي تا جزء اصحاب القرآن و 

نورافشاني شوي. تو واسطه شوي تا نور انصار القرآن در ترويج و 
قدري واال و علم و دستگيري قرآن به ديگران برسد. اين مرتبه به

 توان آن را توضيح داد.و رفيع و شيرين است كه نمي
الَّ ِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا »فرمايد: قرآن خود مي

هاى هَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا؛همان كسانى كه پياميَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّ
كس جز خدا بيم ترسند و از هيچكنند و از او مىخدا را ابال  مى

 «. كندندارند، و خدا براى حسابرسى كفايت مى

ي انتشارِ اين نور تواند واسطهكند، ميكسي كه اهليت پيدا مي
اين امكان را به نحو امتناني و تشريفي براي  شود. خداي متعال

تمام مؤمنان فراهم آورده و منت گ اشته و اذنِ آن را داده است 
اي و براي خودت تالوت تا يار قرآن باشند. آنجا كه تو نشسته

كني، در اين مقام نيستي؛ اما آنجايي كه براي ديگران تالوت مي
شما پا جاي پاي وليّ  كني، در اين مقام هستي. در اين مقام،مي

خواهد در مورد رسول گ اري. خداي متعال وقتي ميو نبي مي
گويد: رسول ما قرآن را بر آنان تالوت خود سخن بگويد، مي

كند و با اين كتاب، كارِ تبليغ دهد و تزكيه ميكند و تعليم ميمي
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دهد. به ما نيز ي احكام را انجام ميو تلطيف و آزادسازي و ارائه
اند و اين، لطف بسيار بزرگي است. اگر تو در اين ين اذني دادهچن

بين سهم پيدا كني و ديگران را دعوت كني و به آنها بگويي: 
 ي قرآن خواهي بود.، واسطه«كُونُوا رَبَّانِيِّينَ؛ علماى دين باشيد»

يكي از مباحث ذكرپ يري از قرآن كريم است انسان بايد توجه 
كه قرآن كريم، منبع بيداري است و آسان، روان، در دسترس  كند

دهد كه و اختيار و كامالً متفاوت است و به شما اين امكان را مي
ها به نور ذكر منتقل تان، از ظلمات غفلتي ظرفيتبه اندازه
 شويد.

و ذكرپ يري، ي ت كر از نظر قرآن كريم، رسيدن به مرحله
مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ »هايي دارد كه يكي از آنها، خشوع است: شرط

كه در نهان از خداى بخشنده بترسد بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ؛آن
خواهد از قرآن كريم، اگر كسي مي«. كار ]باز[ آيدو با دلى توبه

رد. اگر دل را ذكر را دريافت كند، بايد دل خود را خاشعانه بياو
خاشعانه و مخصوصاً در خلوت به ميدان بياوريد، جام ذكر را از 

 قرآن خواهيد نوشيد. 

دومين شرط ذكرپ يري، آن است كه هنگام قرائت آيات وعيد، 
هاي مخصوصي براي بيداري از خواب سنگين پيدا كنيم. فرصت

كنند. ا وعده بيدار ميخواب سنگين را با وعيد و خواب سبك را ب
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هاي اول گرفتار خواب سنگين هستيم و كسي كه در ما در قدم
شود. در خواب سنگين است، با ضرب و نيشگون بيدار مي

هاي بعدي دچار خواب سبك هستيم كه به نوعي نوازش نياز قدم
خواهد از خواب سنگين دارد كه همان وعده است. كسي كه مي

 شود. اي بيداري قرآن كريم، بيدار ميهبيدار شود، با تازيانه

انسان وقتي به حضور قرآن كريم مي رود بايد زالل و شفاف برود 
و دنبال خودنمايي و استفاده ي ابزاري از قرآن كريم، براي تامين 

مَن قَرَأ »موقعيت مادي و شهرت و ... نباشد. اين روايت هم 
القرآن وَ هُوَ شابّ مُومِنٌ إختَلَطَ القرآن بِلَحمِهِ وَ دَمِهِ؛هر جوان 
مومني كه در جواني قرآن تالوت كند، قرآن با گوشت و خونش 

، به همين مطلب اشاره دارد؛ چرا كه جوان، صاف و «مي آميزد
خالصانه با قرآن مواجه مي شود. اگر انسان در سنين پايين، تربيت 

ي پيدا نكرده باشد، هنگام مراجعه به قرآن در سنين باال، قرآن
شرايط خاصي پيدا مي كند. انسان بايد براي دستيابي به لطف و 

 جالل حضرت حق به قرآن مراجعه كند.

نكته ي بعدي آن است كه عاشقانه قرآن بخوانيم. انسان وقتي 
نشيند، از از سر محبت و شوق و رغبت و عطش، با كسي مي 

لحظه هاي ديدار، بيش ترين استفاده را مي برد اما اگر با كسي 
بدون عالقه و عطش بنشيند، اين نشستن براي انسان ماللت و 
خستگي مي آورد. انسان بايد عاشقانه و محبانه سرا  قرآن كريم 
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برود و احساس كند مي خواهد نامه ي حضرت حق به خودش را 
 بخواند. 

نكته ي بعد آن است كه قرائت ما بايد خاضعانه و خاشعانه باشد. 
انسان بايد مانند يك نيازمند واقعي به محضر قرآن كريم برود و 
احساس كند در برابر علم و شكوه و عظمت بي پايان قرار گرفته 
است. تعبير جالبي از امام صادق عليه السالم در مجموعه ي 

من »عه( داريم كه فرموده اند: منسوب به حضرت )مصباح الشري
قرا القرآن و لم يخضع هلل و لم يرقّ قلبه فقد استهان بعظم شان 
اهلل تعالي؛ اگر كسي قرآن بخواند در حالي كه خضوع ندارد و قلب 

چنين «. او نرم نشود، عظمت حضرت حق را سبك شمرده است
كسي خيلي خسارت مي بيند و بهره ها و برداشت هاي او كاهش 

 .يابدمي 

قرائت انسان از قرآن كريم بايد آگاهانه باشد؛ يعني در جستجوي 
فهم قرآن باشد و قرائتش گ را نباشد. هر چه ميزان آگاهي 

 افزايش پيدا كند، انس ما بيش تر مي شود.

مطلب ديگر آن كه قرائت انسان بايد هنرمندانه باشد و با لطافت 
ود. در ارتباط با قرآن كريم هنرورزي كند و حسن استماع طبع بر

و حسن تالوت داشته باشد. اين برخورد ظريف با قرآن كريم 
 خيلي پيش برنده است.
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ي قرائت ، توجه به عظمت قرآن كريم از جمله مواردي در زمينه
ي يم، در سورهالعاده است. خود قرآن كراست. اثر اين توجه، فوق

 هَ َا أَنْزَلْنَا لَوْ »فرمايد: ي حشر براي ما مثال زده است و ميمباركه
 وَتِلْكَ  اللَّهِ  خَشْيَةِ  مِنْ  مُتَصَدِّعًا خَاشِعًا لَرَأَيْتَهُ جَبَلٍ  عَلَى الْقرآن
 فرستاديم،فرومى كوهى بر را قرآن اين لِلنَّاسِ؛اگر نَضْرِبُهَا الْأَمْثَالُ
 و ديدىمى پاشيده هم از[ و] فروتن خدا بيم از را[ كوه] آن يقيناً 
اين مثالي است تا فكر مردم «. زنيممى مردم براى را هامَثَل اين

اي كه در اين آيه بايد ما را را به حركت درآورد و بينديشند. نكته
به تفكر وادارد، اين است كه آيا جبل شخصيت ما در پرتو عظمت 

 يا نه؟!. قرآن قرار گرفته است
ي ي تالوت و قرائت كه لحظهخيلي مهم است كه در لحظه
خواهيم چه بكنيم. قرآن، شود، ما ميتشرّف و حضور محسوب مي

معدن عظمت است و رؤياي اوليا، اتصال به حقيقت قرآن است؛ 
كَلَامِهِ؛ خداي متعال، براي  فِي لِخَلْقِهِ  اللَّهُ تَجَلَّى لَقَدْ »چراكه: 

 «.م خود تجلي كرده استخلقش در كال
انسان بايد در مقام قرائت به اين مطلب مهم توجه پيدا كند. بايد 
مواظب باشيم كه قرائت قرآن براي ما عادي نشود؛ زيرا حجاب 

 آفرين است.. عادت، نابودكننده و حسرت
كند كه قرآن را از قفسه برداريم يا براي برخي از ما تفاوتي نمي

ايد به عظمت قرآن كريم توجه داشته يك كتاب معمولي را! ب
اهلل جوادي باشيم و بدانيم كه اين كتاب، به تعبير حضرت آيت

دستي خدا است. اين توجه را بايد انسان در آملي، دست بي
 لحظات سحر و خلوت، مرور كند.
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در ارتباط با قرآن، ايجاد كلفت و تكلف و سختگيري نيست. خود 
 ميسر قرآن از چه الْقرآن؛ هر مِنَ تَيَسَّرَ مَا فَاقْرَءُوا»قرآن فرمود: 

 ، اما اين با رعايت ادب هيچ منافاتي ندارد.«بخوانيد شود،مى
انصات و ادب استماع حاصلش، اشك و گريه است. در اينجا نيز 
وقتي عظمت قرآن بر روح و فكر شما طلوع كند، نوعي تواضع و 

ي اتصال طهشود و اين خشوع قلبي، نقخشوع در شما ايجاد مي
 به اعماق قرآن كريم است.

ي بعدي عبارت از اين است كه بين ما و قرآن كريم نكته
هاي ظلماني هاي نوري و ظلماني وجود دارد. حجابحجاب

 عَلي  َران بَل»فرمايد: عبارت از اعمال و آمال ما است. قرآن مي
 بر زنگار شدند،مي مرتكب ؛آنيه َبُونيَكسِ كانُوا ما قُلُوبِهِم

زند، بين او و آنيه از انسان سر مي«. است بسته هايشاندل
كند. حقايق هستي كه مندرج در قرآن كريم است، عايق ايجاد مي

شايد آنها كه اهل دقت هستند، از جهت اين محروميت و توليد 
ه اشتها و بيند كترسند. مثالً انسان ميظلمات، بيشتر از گناه مي

ها به عطش نسبت به قرآن ندارد و حالت سيري دارد. اين حالت
 دليل حجابي است كه از اعمال ما ناشي شده است.

خواهد به محضر قرآن كريم برود، بايد با انسان وقتي مي
شرمندگي برود. حاصل اين شرمندگي اگر ما را در مسير استغفار 

انسان پس از استغفار و  ها باشد.تواند رافع حجابقرار دهد، مي
 شود.رفع حجاب، مهياي استضائه از قرآن كريم مي

 يَزِيدُ  وَلَا»ي اگر بخواهم يك نشانه از قرآن به شما بدهم، آيه
خواهد بود. « افزايدنمى زيان جز را خَسَارًا؛ستمگران إِلَّا الظَّالِمِينَ 

 قرآن، شفا و رحمت است، اما گاهي موانعي وجود دارد.



 
 

 

78 

 

 دست آن به توانندنمي پاكان الْمُطَهَّرُونَ؛جز إاِلَّ  يَمَسُهُ ال»آيه 
يعني عدم « يَمَسُهُ ال»، تكليف همه را روشن كرده است. «زنند

راه پيدا كردن به باطن قرآن. دستيابي به باطن قرآن، طهارت 
 كننده است.خواهد، و توبه و استغفار در اينجا خيلي كمكمي

ي بعدي، آداب ظاهري است. وضو و غسل يا بدل آن كه نكته
فرمايد: شود. قرآن كريم ميتيمم باشد، جزء آداب محسوب مي

 وَلِيُتِمَّ لِيُطَهَّرَكُمْ يُرِيدُ  وَلَكِن حَرَجٍ مِّنْ  عَلَيْكُم لِيَجْعَلَ  اللّهُ  يُرِيدُ  مَا»
 شما خواهدمى ليكن بگيرد، تنگ شما بر خواهدنمى نِعْمَتَهُ؛ خدا

فهمم گونه ميمن اين«. گرداند تمام شما بر را نعمتش و پاك را
، از جمله در مورد ارتباط با قرآن كريم است. با «نِعْمَتَهُ يُتِمَّ»كه 

فرض وضو و غسل و تيمم، امكان شرفيابي براي شما فراهم 
 شود.مي

كنيد. در ادامه، تأكيد عجيبي بر اين شده كه كام خود را نيز تميز 
زنيم؛ حال آنكه در ما معموالً براي تالوت قرآن مسواك نمي
نَظِّفوا طَريقَ القرآن؛ »روايت به ما چنين دستور داده شده است: 

 منظور از راه قرآن، دهان است.«. راه قرآن را تميز كنيد
انسان در تالوت و قرائت بايد حتي المقدور، جهت قبله را لحاظ 

 را دارد.كند و اين اثر خاص خود 

ترين شكل خوانيد، بايد در مؤدبانهاگر قرآن كريم را نشسته مي
ممكن بخوانيد. البته نسل جديد به خاطر ضعف زانو، امكان 
نشستن طوالني دو زانو را ندارند.. زانو زدن در برابر قرآن، محفل 
 درس، و پدر و مادر، خيلي اهميت دارد. حضرت استاد جوادي

نشينند. ما كه آملي، هر قدر بنشينند، دو زانو و بدون تكيه مي
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شويم، بيشتر از مقدار معيّني گاهي محضر ايشان شرفياب مي
 توانيم دو زانو بنشينيم. نمي

خوانيد، دو زانو غرض اينكه اگر به صورت نشسته قرآن مي
ترين حاالت قرائت قرآن، شدهبنشينيد. با اين حال يكي از سفارش

 الت ايستاده است.ح

قبل از تالوت، اگر مقداري از ادعيه قرائت شود، خوب است. 
تواند ها يك خط يا يك خط و نيم است و انسان ميبرخي دعا

ها خواهد از اين دعااينها را قبل از تالوت بخواند. حتي اگر نمي
 سخن بگويد.استفاده كند، خودش با خداي متعال 

 فَاسْتَعِ ْ  الْقرآن قَرَأْتَ  فَإِذَا»استعاذه هم كه نص كالم الهي است: 
 شيطان از خوانى،مى قرآن چون الرَّجِيمِ؛ پس الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ

ها حضور فعال دارد؛ شيطان در برخي جا«. بر پناه خدا به مطرود
او سعي  از جمله در لحظات خاص ارتباط گرفتن با حضرت حق.

كند اوالً شما را از اصل قرائت و بعد، از ادب قرائت محروم مي
كران الهي متصل شوي، تمام زحمات كند. اگر شما به درياي بي

فرمايد قبل از رود. به اين دليل خداي متعال ميشيطان بر باد مي
 قرائت قرآن، استعاذه كنيد.

، )عليهم السالم( بيتبراي ارتباط ويژه با ساحت حضرت پيامبر و اهل
 كند.صلوات كار خاص خودش را مي

بسم اهلل گفتن )تسميه( هم اهميت دارد و در روايت داريم كه اگر 
« بسم اهلل»خواهيد باب طاعت الهي را بر روي خود باز كنيد، مي

اعوذ باهلل من »خواهيد باب گناه بسته شود، بگوييد و چنانيه مي
 بگوييد.« الشيطان الرجيم
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توصيه شده است كه حتي اگر حافظ قرآن هستيد، از رو قرائت 
كنيد. قرائت از روي مصحف، براي شيطان خيلي سنگين است. 

افضل اعمال امتي قراءه القرآن »اند: در روايت فرموده
 «.نظراً؛برترين اعمال امت من، قرائت قرآن با چشم است

ي به است كه انسان، قرآن را با صوت بخواند و تكيهخيلي خوب 
صوت داشته باشد. ارزش دارد كه انسان وقت بگ ارد و تحسين 

 و حِليَةٌ  شيءٍ  لِكلِّ»الصوت داشته باشد. در روايت آمده است: 
 قرآن زيور و دارد زيورى چيزى الحَسَن هر الصَّوتُ  القرآن حِليَةُ
 «.است خوش صوت

ي به حزن باشد. در بين وت قرآن بايد حتي المقدور آميختهتال
سبك، قرائت منشاوي خيلي محزون قاريان مشهور و صاحب

 است 

قرآن را با عجله نخوانيد. با عجله خواندن، خالف ادب است. امير 
 تأملبى و شتاب قرآن را... با»فرمودند:  )عليه السالم(المؤمنين 
صرفاً  .«برسيد سوره آخر به زود بخواهيد كه نحوى به ،نخوانيد

هاي سنگين، به عنوان يك تبصره براي اهل اين كار، در ختم
 شناخته شده است.

 مَرَّبِهِ فَرُبَّمَا يَقْرَأُ  كَانَ الْحُسَيْن بْنَ عَلِيَّ إنَّ»در روايت داريم كه: 
سين چنان قرآن علي ابن ح صَوْتِهِ؛ حُسْنِ مِنْ فَصَعِقَ  الْمَارُ
كردند، از حسن و زيبايي خواند كه گاهي كساني كه عبور ميمي

)عليه اين روايت را امام كاظم «. رفتندتالوت ايشان، از هوش مي
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ي حسن صوت امام همه»كنند. در ادامه فرمودند: نقل مي السالم(
 «تواند تحمل كندكند، وگرنه هيچ كس نميخود را آشكار نمي

قرائت عبارت است از خواندن همراه با فهم معنا. چنانيه متني را 
ايد. قرائت همراه بخوانيد اما به معنا راه پيدا نكنيد، قرائت نداشته

فهم است. روايات نيز همگي ناظر به فهمي بود كه انسان را 
 كند.محزون و متاثر و منفعل و خاشع و خاضع مي

ي ها اگر بخواهيم قرائت داشته باشيم، بايد مسئلهزبانرسيما فا
فهم معنا را به آن ضميمه كنيم و بدانيم كه صرف خواندن آيات، 

شود؛ بلكه نوعي تلفظ است كه البته نورانيتي قرائت محسوب نمي
 هم دارد. 

 در مورد كميت قرائت قرآن، زُهَري كه روايات جالبي از امام سجاد
 الْأَعْمَالِ  أَيُ »گويد: از حضرت پرسيدم: كند، مينقل مي )عليه السالم(
: قَالَ الْمُرْتَحِلُ؟ الْحَالُ  مَا وَ: قُلْتُ. الْمُرْتَحِلُ  الْحَالُ : قَالَ أَفْضَلُ؟

 اعمال آخِرِه؛بهترين فِي ارْتَحَلَ بِأَوَّلِهِ جَاءَ  كُلَّمَا خَتْمُهُ  وَ  الْقرآن فَتْحُ
كند. گفتم:  كوچ و آيد فرود كه كسآن عمل: فرمود ت؟اس كدام

به  و كند[ آغاز را خواندش ]و كند باز را فرمود: قرآن يعني چه؟
. «كند كوچ به آخرش درآيد، اولش از كه زمان هر و رساند انجام
ي كليدي اين روايت آن است كه انسان بايد از رهگ ر نكته

د. راهش قرائتي است قرائت، موفق به نگاه به سيماي قرآن شو
 كه از اول شروع شود و به سرانجام برسد.
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كنيم كه حداقلي كه هر انسان مسلمان بايد از روايات استفاده مي
روز حتماً و حتماً و حتماً تالوت داشته باشد، ده آيه در يك شبانه

 كس الْغافِلينَ؛ هر مِنَ يُكْتَبْ لَمْ لَيْلَةٍ في آياتٍ عَشْرَ قَرَأَ مَن»است: 
پس كسي «. نيايد حساب به غافالن از كند، قرائت آيه ده شبي در

كه از اين كمتر بخواند، جزء غافالن است و آن روز خود را به 
 غفلت گ رانده است.

فرمايد: در ادامه روايت، با اشاره به مقدار مطلوب قرائت روزانه مي
 آيه پنجاه كس و هرال ّاكِرينَ؛  مِنَ  كُتِبَ آيَةً  خَمْسينَ  قَرَأَوَمَنْ »

 «.آيد حساب به ذاكران از بخواند،

ترين در مورد زمان مطلوب قرآن خواندن، بايد بهترين و بانشاط
اوقات خود را به اين برنامه اختصاص دهيم. از خود قرآن كريم 

توان اين بهترين اوقات را فهميد. يكي از اين اوقات، قبل از مي
گوييم و ديگري قبل از طلوع آن سحر ميفجر است كه ما به 

گوييم. البته بين خورشيد است كه به آن بين الطلوعين مي
الطلوعين براي كساني خوب است كه شب را به اندازه خوابيده 
باشند. اين زمان كم از سحر نيست و كساني كه اين زمان را 

خورند و حسرت آنها كمتر از حسرت خوابند، خيلي حسرت ميمي
دهند. زمان مناسب ديگر ني نيست كه سحر را از دست ميكسا

 قبل از غروب و نيز قبل از خواب است.
شود و دليل آن هم در مجموع بر قرائت شبانگاهي تأكيد مي

ي ي مباركهاش هم در سورهفراغت و سكوت شب است. آيه
 مزمّل بيان شده است.
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ه بايد در آن قرآن خواند، در مورد مكان قرائت، اولين جايي ك
 نَوّرُوا»اند: فرموده (آله و عليه اهلل صلي) اكرم كه پيامبرخانه است؛ چنان

اِنَّ البَيتَ اِذا كَثُرَ فيهِ تاِلوَةُ القرآن كَثُرَ الْقرآن... فَ بِتِلَاوَةِ بُيُوتَكُمْ
 نُجومُ السَّماءِ خَيرُهُ وَ اتَّسَعَ اَهلُهُ وَ اَضاءَ الَهلِ السَّماءِ كَما تُضى ءُ

هنگامى  كنيد... نورانى قرآن تالوت با را هايتان؛ خانهالَهلِ الدُنيا
 يابد فزونى آن بركت و خير شود، خوانده قرآن زياد اىخانه در كه
 زمينيان براى ستارگان كه گونههمان آن به وسعت رسند و اهل و

قرآن با «. درخشدمى آسمانيان براى نيز[ خانه اين] درخشند،مى
آورد. شايد كند؟! نورانيت و توسعه و بركت و رشد ميخانه چه مي

، ازياد فرزندان باشد. حقيقت قرآن، «اتّساع اهل»يكي از مصاديق 
 دهد.ي شما را از نظر باطني، خير و توسعه و بركت ميخانه

شده، مساجد است. كار اصلي بعد از نماز و دومين مكان توصيه
هاي قرآني، اصل با كارقرآن است و در بين  جماعت در مسجد،

و همين تالوت نور كه يك يا دو صفحه و بعضاً با  قرائت است
خوانند، خوب است؛ اما خيلي عقب هستيم و بايد ترجمه مي

 هاي ديگري انجام دهيم.كار
ها ها هستند. يكي از بهترين كارشده، حرمسومين مكان توصيه

ها مثل مسجدالحرام، و در برخي جا ها، تالوت قرآن استدر حرم
 )عليه السالم(ختم قرآن توصيه شده است. حرم مطهر حضرت رضا 

)عليه گونه است. تالوت قرآن در حرم مطهر امير المؤمنين نيز اين

ها در ها و مكانفتوحات فراواني را به همراه دارد. اين زمان السالم(
 فهم قرآن اهميت دارد.

قرائت قرآن مكروه است؛ زيرا خالف ادب ها هم در برخي مكان
گفت: است. بايد اين مسائل را رعايت كرد. شخصي به من مي

كنم، هرچند در فالنجا باشد! به او گفتم: من من قرآن را حفظ مي
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خورم. برخي حتي در حمام قرآن خيلي به حال شما تأسف مي
 خوانند! قرآن كه جايش آنجا نيست.مي

اي درنگ كنيد و به وقتي خواستيد قرائت را شروع كنيد، لحظه
عظمت قرآن توجه پيدا كنيد. اين توجه اگر براي انسان پيدا شود، 

 شود.حال خشوع و خضوع و ادب در انسان پيدا مي

ي سجاديه ي مباركهصحيفهچهل دوم دعاي نوراني  در مطلع
اللَّهُمَّ  ؛مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ خَتْمِ الْقرآن وَ كَانَ »آمده است: 

إِنَّكَ أَعَنْتَنِي عَلَى خَتْمِ كِتَابِكَ الَّ ِي أَنْزَلْتَهُ نُوراً، وَ جَعَلْتَهُ مُهَيْمِناً 
اناً عَلَى كُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلْتَهُ، وَ فَضَّلْتَهُ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ قَصَصْتَهُ وَ فُرْقَ

فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلَالِكَ وَ حَرَامِكَ، وَ قرآناً أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرَائِعِ 
أَحْكَامِكَ وَ كِتَاباً فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلًا، وَ وَحْياً أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ 

 «.تَنْزِيلًا ت صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ت مُحَمَّدٍ
؛ «اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَنِي عَلَى خَتْمِ كِتَابِكَ»خوانيم: دعا مي در آغاز

يعني پروردگارا! تو مرا بر ختم كتاب خود كمك كردي. بعد هم 
 كنند.حضرت، قرآن را در جمالتي توصيف مي

هاي نبوي و علوي و سجادي است. ختم قرآن يكي از سنت
ي حمد تا بسم اهلل سوره تالوت و قرائت از آغاز تا انجام، يعني از

شده و مورد توصيه هاي شناختهي ناس، از سنتسين پاياني سوره
ي خود داشته باشند است. مؤمنان بايد تالوت و قرائت را در برنامه
 و تالوت خود را از آغاز تا انجام قرار دهند. 

كل قرآن كريم، يك حقيقت است و نوعي وحدت و يكپارچگي 
عنوان يك كل مطرح است و ن مجموعه بهبر آن حاكم است. اي
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خداي متعال خواسته است كه مؤمن، اين حقيقت مقدس را در 
اش تماشا كند. جمال، كمال، شكوه، جالل و پارچهي يكچهره

دهد. قرآن ي كامل خود را نشان ميعظمت قرآن، در آن چهره
ي ي شخصي است كه شما او را با وجه و سيما و چهرهبه منزله
توانيد ببينيد، بشناسيد، تشخيص دهيد و طرف ارتباط ميكلي 

 قرار دهيد.

هاي روايي از جمله كافي شريف در اين زمينه احاديثي در كتاب
« فضل القرآن»هاي كتاب شريف كافي، آمده و يكي از فصل

است. در آن فصل، در مورد برتري و فضيلت و زيبايي قرآن كريم، 
مده است. اولين روايت آن، يك روايت طوالني از امام رواياتي آ
است كه طلوع قرآن كريم در روز قيامت و در  )عليه السالم(صادق 
ي يك انسان را معرفي كرده است. اين چهره بر هر يك از چهره

كنند كه قبالً شناسند و احساس ميشود، او را ميمؤمنان وارد مي
 اند. او را ديده

در ابتداي دعاي چهل دوم شرح صحيفه سجاديه به ختم قرآن 
گويد كه اشاره دارد. و حضرت در مقام دعا به پروردگار متعال مي

تو به من كمك كردي تا قرآن را ختم كنم. به همين دليل ختم 
قرآن موضوعيت دارد. يك وقت صحبت از تالوت قرآن است كه 

ات خاص را شامل شود هاي خاص يا آيممكن است بعضي سوره
ختم قرآن، موضوعيت اما و خوب هم هست و توصيه شده است. 

هايي در اين زمينه مواجه ي اولياي خدا با شگفتيدارد. ما در سيره
 شويم.مي
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راز ختم قرآن، ارتباط با كل قرآن و تماشاي چهره و سيماي قرآن 
لي ايد، واست. يك وقت شما از يك پيكر دست را يا پا را ديده

ايد. در اين كل است كه حقيقت وقتي ديگر كل را به تماشا نشسته
كند و سيما و چهره و تناسب و زيبايي و جالل و جمال تجلي مي

دهد. براي اين كه تو آن چهره را ببيني، بايد با خود را نشان مي
اين كل ارتباط بگيري و نمي شود فقط با يك بخش ارتباط داشته 

كل را ديده اي. به همين دليل، ختم كل باشي و گمان كني كه 
ي جاري انسان قرآن توصيه شده است. قرائت و تالوت، سيره

 مومن است اما برنامه داشتن براي ختم قرآن، موضوعيت دارد.
ي اولياي خدا ختم مكرر، به حسب ظاهر، موضوعيت در سيره

در  الم()عليه الس هاي جالبي در اين باره داريم. امام رضادارد و نمونه
به او تقديم كردند  عنوان صلهازاي شعر دعبل، پيراهن خود را به

البته  اممن با اين پيراهن، هزار ختم قرآن انجام داده»و فرمودند: 
هر كس ظرفيتي دارد و تالوت قرآن بنا است در يُسر انجام شود. 

 از چه هر ؛پسفَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقرآن»ي در آيه« تيسّر»
گونه نيست كه معنا دارد و اين« كنيد تالوت شد، ميسر[ قرآن]

ي هر كس به هر ميزان كه خواست، وسع خود را تعيين كند. سيره
اولياي خدا و پيروان درجه يك آنان كه صدرنشين آنان در زمان 

هاي محدود الشأن است، ختم قرآن در روزما، امام راحل عظيم
 بوده است.

يادتان باشد و اين كلمه به اين معنا است « ختم» يبنابراين كلمه
 كه كل قرآن را بايد تالوت كنيد.

كنيم و در معموالً در ماه مبارك رمضان، كل قرآن را تالوت مي
خوانيم. بعد از ماه مبارك هم گاهي تصميم هر روز، يك جزء مي
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دهيم. رك رمضان همين كار را انجام گيريم كه بعد از ماه مبامي
كنيم تا بتوانيم طي يك سال يك از روز اول شوال شروع مي

ختم قرآن داشته باشيم؛ يعني يك ماه در يك طرف و كل آن 
يازده ماه در طرف ديگر! اما جنابعالي از ماه مبارك رمضان تا به 

ايد؟ ممكن است كسي حال، چند بار قرآن كريم را ختم كرده
يد هنوز يك بار هم نشده است يا ديگري بگويد شروع بگو
دهد ي زياد نشان ميام، اما هنوز تمام نشده است. اين فاصلهكرده

كه توالي از دست رفته است. در نماز، يكي از اموري كه بايد 
كند، رعايت شود، مواالت است؛ يعني كسي كه عرفاً نگاه مي

قدر قسمت را آن بگويد شخص در حال نماز است. اگر كسي يك
خواند، از طوالني كند كه فاصله بيفتد و معلوم نباشد نماز مي

شود. در ختم قرآن بايد مواالت رعايت حالت مواالت خارج مي
خواهيم صرفاً ثواب ببريم، شود تا اين چهره ديده شود. ما نمي

خواهيم جمال قرآن كريم را در اين كل مشاهده كنيم و بلكه مي
است كه در تالوت توالي داشته باشيم. اين توالي اش آن الزمه

اي باشد كه در زماني مناسب و متناسب با ظرفيت بايد به گونه
 اشخاص، يك ختم انجام شود.

علي قراءه »يا « علي تالوه القرآن»اند: حضرت اينجا نفرموده
معناي ختم كامالً «. علي ختم القرآن»اند: ؛ بلكه فرموده«القرآن

 شود.به قرائت از آغاز تا پايان ترجمه ميشفاف است و 
براي آغاز و پايان تالوت قرآن وارد  )عليهم السالم(هايي از ائمه دعا

 شده كه در برخي مصاحف آمده است.
ايد. ايد و چه كردهبايد محاسبه كنيد و ببينيد در ختم قرآن چه كاره

ي جدي براساس شاخص ماه مبارك رمضان داشت؛ بايد محاسبه
اكه ماه مبارك رمضان، آغاز سال اهل قرآن است. اين يك چر
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مالك است تا ببينيم ارتباط ما با كل قرآن بما هو كل چگونه 
است. خود را در پيشگاه قرآن كريم و خداي متعال محاكمه كنيد 

 تا ببينيد بايد به خود جايزه دهيد يا خود را مجازات كنيد.

روردگارا! مرا كمك كردي بر ختم كتابت: حضرت فرمودند: پ
؛ حضرت ختم قرآن را منّت و نعمت «كِتابِكَ خَتْمِ عَلى اَعَنْتَنى»

همان « اَعَنْتَنى»كنند. بزرگي از سوي خداي متعال تلقي مي
حالت امتناني است؛ يعني بر من منت گ اشتي و مرا ياري كردي. 

وفيقات الهي شود امام، ختم قرآن كريم را جزء تمعلوم مي
دانند. كمك و مددي است به شخص براي اينكه بتواند به مي

 آفاق معارف قرآني راه پيدا كند. 
گاه جمال خداي تبارك و تعالي است. انسان قرآن كريم تجلي
ي قرآن را تماشا كند، موفق به ديدار جمال حق اگر بتواند همه

)عليه دق ي زيباي امام صاتبارك و تعالي شده است. اين جمله

 فِي لِخَلْقِهِ اللَّهُ  تَجَلَّى لَقَدْ »مبناي سخن ما است كه فرمود:  السالم(
؛خداي متعال در كتابش تجلي كرده «يُبْصِرُونَ لَا لَكِنَّهُمْ  وَ  كَلَامِهِ

 است. منتها اين تجلي در ارتباط با كل قرآن موضوعيت دارد. 
ي تو است كه اين كتاب تو و نگاشته« كِتابِكَ خَتْمِ عَلى»

ها، ترتيب، آغاز و انجامش، همه از سوي تو تحرير حروفش، واژه
اينجا چنين پيامي را « كتابك»ي اي. كلمهشده و وضع كرده

 براي ما دارد. 
شده است. آن را اين كتاب از سوي تو نازل « نُوراً اَنْزَلْتَهُ  الَّ ى»
 آن كريم است.از اسامي قر« نور»عنوان نور بر ما نازل كردي. به
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فَإِذْ أَفَدْتَنَا الْمَعُونَةَ عَلَى تِلَاوَتِهِ،  اللَّهُمَّ»فرمايد: در ادامه مي )ع(امام 
نْ يَرْعَاهُ حَقَّ لْتَ جَوَاسِيَ أَلْسِنَتِنَا بِحُسْنِ عِبَارَتِهِ، فَاجْعَلْنَا مِمَّوَ سَهَّ

 بِاعْتِقَادِ التَّسْلِيمِ لِمُحْكَمِ آيَاتِهِ، وَ يَفْزَعُ إِلَى رِعَايَتِهِ، وَ يَدِينُ لَكَ
 «.الْإِقْرَارِ بِمُتَشَابِهِهِ، وَ مُوضَحَاتِ بَيِّنَاتِهِ

و كمك الهي در  ، ختم قرآن را اعانه)عليه السالم(در صدر دعا امام 
مِ إِنَّكَ أَعَنْتَنِي عَلَى خَتْ اللَّهُمَّ»مورد خودش دانست و فرمود: 

گيرد؛ اينجا هم اين مسئله دوباره مورد تأكيد قرار مي«. كِتَابِكَ
اما روي موضوع تالوت تأكيد دارد كه يك نوع بازگشت جهت 

برداري از لطف خدا است. اگر كسي به تالوت بيان فضل و پرده
اي آيات قرآني موفق شد، بايد بداند كه از لطف حق، امداد ويژه

جايگاه تالوت را تعريف  )عليه السالم(مام شامل حال او شده است. ا
پردازد و رعايت را كند و بعد از تالوت به رعايت ميمي

 هم نه يك رعايت معمولي.كند؛ آنگ اري ميهدف
فرمايد: به من لطف كردي و ياري تو شامل حال من شد امام مي

كه قرآن را تالوت كنم و زبان من با زيبايي عبارات قرآن روان 
اي از ارتباط با قرآن اشاره دارد ن جمله حضرت به مرحلهشد. اي

خواندن شود. كسي كه در ابتداي قرآن خواني ناميده ميكه روان
كند و زبان او در تالوت قرآن، روان نيست. در ادامه است، گير مي

اي، لطفي فرمايد: حال كه اين لطف را در حق من كردهامام مي
ها تا آخر عمر، در خواندن ش. بعضيديگر نيز در حق من داشته با

يعني بايد حضرت حق بر « سَهَّلْتَ»شوند. تعبير قرآن روان نمي
 .اش جلوه كند و تالوت را براي او روان سازدبنده
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ترين، ايم. يكي از بزرگما براي مقام عبوديت خلق شده
هاي بندگي حضرت ترين جلوهرينترين و شيترين، ج ابباشكوه

رسد. يكي حق، تالوت قرآن است و كمتر چيزي به پاي آن مي
پ يرد و به آن پاداش فوري از عباداتي كه حق تعالي آن را مي

دهد و تأخير ندارد، تالوت قرآن كريم است. اگر خواستيد با مي
خدا صحبت كنيد، دعا كنيد، و چنانيه خواستيد خدا با شما 

 ند، قرآن تالوت كنيد.صحبت ك
شود، ترسيم مي ي كاملدر اين چرخه كه به صورت يك دايره

ي تالوت عجيب است. اگر كالم حق را بخواني و به دايرهنيم
جمال، جالل، ظاهر، باطن، لطافت و اشارت آن ايمان داشته 

يابي. ترين جلوات عبوديت دست ميباشي، به يكي از عالي
كه انسان اين حس عجيب و غريب و آن  كندها ياري نميعبارت
ها و عنايات و الطاف ويژه را توصيف كند! عنايت داشته پرواز

تر باشد، به همان ميزان تر و زيباباشيد كه هر چه اين جلوه روان
 شود.نياز ما به كمك خداي متعال هم بيشتر مي

شود و به سطح اين جلوه از سطح نازلي كه قرائت است، شروع مي
هاي رسد و سپس به سطح رعايت. با اين حال، قرائتوت ميتال

 گيرد.معمولي نيز تحت اعانت حضرت حق تعالي قرار مي

اولين برنامه، استماع است. خودِ شنيدن قرآن موضوعيت دارد و 
ي هايي هست كه شما با همهخواهد. فرصتبرنامه هم مي

سپاريد و گوش خود، خودتان را به قرآن مي احساس و وجود و
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هم نه يك شنيدن كنيد؛ آنآن را از سر دقت و تأمل استماع مي
جانبه. خود قرآن چنين عادي، بلكه شنيدني عميق و همه

 قرآن وَأَنْصِتُوا؛ چون لَهُ  فَاسْتَمِعُوا الْقرآن قُرِئَ  إِذَا»فرمايد: مي
شما بايد «. مانيد اموشخ و داريد فرا بدان گوش شود، خوانده

تمام قواي خود را براي چشيدن و فهم كردن به ميدان آوريد. 
ي وجوبي هم دارد و بزرگان ما از ي انصات يك مرحلهكلمه

ي كريمه، وجوب انصات در نماز جماعت هنگام قرائت همين آيه
اند و اين آيه از آيات االحكام است. آنجا هم هامام را برداشت كرد

شود كه ويد بشنويد، براي امام جماعت مستحب ميگكه مي
 هاي جهري، به مأمومين برساند. صداي خود را مخصوصاً در نماز

شود. ي دوم، قرائت است كه ذيل حق رعايت تعريف ميبرنامه
 مِنَ  تَيَسَّرَ مَا فَاقْرَءُوا»ي مزمل هم بيان شده است كه: در سوره

 «.بخوانيد شود،مى يسرم قرآن از چه الْقرآن؛ هر
خود قرائت قرآن، براي برقراري ارتباط مناسب با قرآن كريم 
موضوعيت دارد. ما چون تفاوت زباني داريم، بايد قرائت را در 

ريزي كنيم. توقع اين است كه دستور كار بگ اريم و برايش برنامه
مؤمن، قرآن را روان بخواند و اگر نياز به كالس و جلسه و تمرين 

استاد دارد، انجام دهند و نگ ارند دير شود. در مورد قرآن كريم، و 
 خوان باشيد. روان

اگر روان هستيد كه خوش به حالتان و اگر روان نيستيد، بايد 
تمرين كنيد. بايد هر جاي قرآن را باز كردند، شما سريع و بدون 

 تكلف وارد شويد و بخوانيد. 
 خواني بايد وقت بگ اريم.نبراي روا
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گ ارد كه قرائت گيرد و نميي ما را ميدر اين بخش، شيطان يقه
ي زندگي ما شود. با خود بگوييد من نيم ساعت يا يك وارد برنامه

گ ارم. شده، براي قرائت قرآن وقت ميساعت، متمركز يا تقسيم
طور نباشد كه اگر شد يا اگر زمان بود يا.... روزي كه ما در اين

بركت است؛ ل ا آقا در يم، روزي سياه و بيآن قرآن نخوانده باش
گويند كه قرآن بخوانيد، هرچند در حد يك جلسات خود مكرر مي

 صفحه باشد.

سومين برنامه، تالوت است. بخشي از آيات را در دستور قرائت 
شود. خداي متعال ي قرائت شما خود قرار دهيد و اين برنامه

 تالوت شد، ميسر[ قرآن] از چه مِنْهُ؛هر سَّرَ تَيَ مَا فَاقْرَءُوا»فرموده: 
؛ پس دست شما را باز گ اشته است. بخشي از اين قرائت، «كنيد

 شود، كه آن تالوت است.دستورالعمل فكر و زندگي شما مي
ي تالوت ممكن است در طول روز، يك آيه يا چند آيه برنامه

 شويم.مي« اللَّهِ كِتابَ يَتْلُونَ»باشد. در اين صورت جزء 

چهارمين برنامه، درس گرفتن و تعلم است. اگر بخواهيم به آياتي 
ي آل عمران ي مباركهسوره 79ي از قرآن كريم استناد دهيم، آيه

يكي از آن آيات خواهد بود. چنانيه كسي از جنابعالي بپرسد: شما 
گوييد؟! اين غير از استماع ايد، چه ميچقدر از قرآن درس گرفته

و قرائت و تالوت است. بايد استاد ببينيد و معلم انتخاب كنيد تا 
خورم از قرآن درس بگيريد. در مورد دروس دانشگاهي تأسف مي

 رود.كه چرا درس قرآن ندارند و عمرشان بر باد مي
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حفظ الوقوف و اداء »پنجمين برنامه، ترتيل است. ترتيل يعني 
خوانيم. ترتيل، اما فارسي ميخوانيم، ما صحيح مي«. الحروف

خواندن زيباي آهنگين و با رعايت حروف و تجويد و وقوف است؛ 
خوانند. ايشان از اساتيد مسلّم اين گونه كه حضرت آقا ميهمان

 رشته هستند.
هر كسي به لطف خداي متعال، براي خودش نوايي دارد و ممكن 

را هم  است زيباخواني به شخصي روزي شده باشد و او ديگران
مند سازد. البته الزم نيست حتماً براي ديگران بخواند، بهره
 تواند براي خودش نيز بخواند.مي

ششمين برنامه، عبارت از تفكر و تعقل است. خداوند در مورد 
 را آن تَعْقِلُونَ؛ما لَّعَلَّكُمْ عَرَبِيًّا قرآنا أَنزَلْنَاهُ إِنَّا»قرآن فرموده است: 

انسان بايد ظرفيت «. بينديشيد كه باشد كرديم نازل ىعرب قرآنى
ي فهم خود را در خدمت قرآن كريم قرار فكري، خرد و خزانه

دهد. ممكن است شما قرآن را درس گرفته و از استادي استفاده 
كرده باشيد، اين غير از تعقل است. خود شما چقدر قرآن را 

 اي؟!فهميده
است. وقتي يك آيه تالوت  فراموش نكنيم كه تالوت بستر تفكر

 كنيم كه به آن عمل كنيم.شود، ما قصد ميمي

 آياتِهِ؛تا لِيَدَّبَّروا»فرمايد: هفتمين برنامه، تدبر است. قرآن هم مي
 «. كنند تدبّر آن آيات در
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ي ي اينها، از من و شما يك برنامهقرآن كريم عالوه بر همه
الْأَلْبَابِ؛  أُولُو وَلِيَتَ َكَّرَ»فرمايد: اينكه ميخواهد؛ چه ت كر هم مي

 مِنْ  فَهَلْ  لِل ِّكْرِ  الْقرآن يَسَّرْنَا وَلَقَدْ»و « گيرند پند خردمندان و
 آيا پس ايم.كرده آسان پندآموزى براى را قرآن قطعاً مُدَّكِرٍ؛ و
 «. هست؟ اىپندگيرنده

 يَخْشَى؛در لِمَنْ  لَعِبْرَةً ذَلِكَ يفِ إِنَّ»ديگر عبرت است:  برنامه
 عبرتى[ ماجرا] اين در بترسد،[ خدا از] كه كس هر براى حقيقت
 «. است

دانم ي دهم هم استغاثه و توسل به قرآن كريم است. نميبرنامه
ايد يا نه؟! اين خودش يك برنامه شما تا به حال آن را تجربه كرده

 به همگى جَمِيعًا؛و اللَّهِ بِحَبْلِ تَصِمُواوَاعْ»ي مشهور است. آيه
به همين موضوع اشاره دارد و مصداق « زنيد چنگ خدا ريسمان

 اعظم حبل اهلل، قرآن كريم است. توسل به قرآن كريم آدابي دارد.

 يُبَلِّغُونَ  الَّ ِينَ »يازدهمين برنامه و وظيفه، ترويج و تبليغ است: 
 كه كسانى اللَّهَ؛ همان إِلَّا أَحَدًا يَخْشَوْنَ وَلَا وَيَخْشَوْنَهُ اللَّهِ  رِسَالَاتِ

 جز كسهيچ از و ترسندمى او از و كنندمى ابال  را خدا هاىپيام
 «.ندارند بيم خدا

گويم: چه خورم و ميگاهي به حال معلمان حسرت مي
هاي بهشتي كه خداي متعال در اختيار اينها قرار داده و فرصت
تواند از قرآن بگويد. رود! مثالً معلم رياضي ميني از دست ميمجا
هايي ي قرآن كريم اتفاقاً كار معلم رياضي است و اين بحثارائه
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است كه بايد با دوستانمان پيگيري كنيم. ما يك اشتباه بزرگ 
مان، گرفتار سكوالريسم هاي تعليمايم و در حوزهمرتكب شده

گويد: آيد و ميرود و ميالس ميآشكار هستيم. جوان ما سر ك
ساعت قرآن تمام شد و االن ساعت رياضيات يا شيمي يا فيزيك 

ي اينها براي او كالس است! اگر انساني مؤمن و الهي باشد، همه
 قرآن است. 

 
ماه   تان در  مه قرآني خيلي خوب و قوي براي خود نا يك بر

ان طراحي كنيد كه شامل تالوت هم باشد. معموالً مبارك رمض
در برنامه عمومي مردم ما است كه روزي يك جزء قرآن بخوانند 
و در ماه مبارك رمضتتان يك ختم قرآن داشتتته باشتتند. اين بد 

اين استتت اگر شتتما مثالً يك  نيستتت؛ اما بهتر و باالتر از اين،
ساعت خواندن همراه ساعت وقت مي با تدبر و گ اريد، آن يك 

شد. اگر مي ست،تأمل با ساعتش كنيد. ولي از  بينيد كه كم ا دو 
مه نا يد. طوري بر گ ار يداين بخش كم ن ماه  ريزي كن كه در 

مبارك رمضان نصيب معارفي ببريد؛ والّا ثواب را كه خواهيد برد؛ 
ل ا قرآن را تندتند نخوانيد. خيلي بد استتتت كه انستتتان با قرآن 

رد داشته باشد. قرآن كريم نسخه شفابخش گونه برخوكريم اين
استتتت. چنانيه مقيد هستتتتيد هر روز يك جزء تالوت كنيد يا 

ستماع كنيد، ست؛ ولي به اندازه تالوتش را ا ي آن خيلي خوب ا
و حتي دو برابر آن وقت بگ اريد براي خواندن مدبرانه و در آخر 
نصتتيب خود را از هر جزء مشتتخص كنيد. انستتان وقتي قرآن 

زند. وقتي تالوت هايش با او حرف ميخواند، يك قستتتمتمي
شد،  شما حرف زد، مشخص كنيد. يك جزء تمام  آياتي را كه با 
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ستتپس به ترجمه و تفستتير آن مراجعه كنيد و در آخر هم تدبر و 
 تكرار آن آيات را سرلوحه كار خود قرار دهيد.

محصول اين كار اين است كه در پايان ماه مبارك رمضان يك 
ها براي شما فترچه داشته باشيد و آياتي را كه از رهگ ر تالوتد

در آن دفترچه يادداشت كرده باشيد. اين خوراك سال  درخشيده،
شما در تدبر قرآن است. اگر اين كار را نكنيد، بعد از ماه رمضان 

نديم؛ همين؟!. پس مي يك ختم قرآن خوا ما هم  كه  يد  گوي
شما از آيات قرآني چه مي صيب  سمتي از قرآن بر ن شود؟ چه ق

شما را تكان داد و با  شد؟ چه چيزي گيرت آمد؟ آيا  شما نازل 
خواند تا خدا با او حرف بزند. شتتما حرف زد؟ انستتان قرآن را مي

ريزي داشته باشيد ، به اين كيفيت برنامهبراي انس با قرآن كريم
ارك ي اينها را از قبل از ماه مبو به تفاستتتير مراجعه كنيد. همه

 براي خود آماده كنيد.

 

به ابن مسعود فرمودند: براي من قرآن  )صلي اهلل عليه و آله(پيامبر اعظم 
بخوان! ابن مسعود گفت: قرآن بر شما نازل شده، من براي شما 

أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ »بر پاسخ داد: قرآن بخوانم؟! پيام
ابن مسعود شروع به «. غَيْرِي؛دوست دارم آن را از ديگران بشنوم

، دو چشمش مانند )صلي اهلل عليه و آله(قرآن خواندن كرد و رسول اهلل 
 جوشيد.چشمه شده بود و اشك مي

در مسجد جامع  عليه السالم()گويد: براي امام علي ابن حبيش مي
فَلَما بَلَغت الحَواميم »كوفه تمام قرآن را از اول تا آخر، خواندم. 
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هايي رسيدم كه ؛ وقتي به سوره«قالَ لي: قَد بَلَغت عَرائِس القرآن
هاي قرآن شوند، حضرت گفتند: به عروسبا حم شروع مي

 رسيديم. 
گويد: است، مي م()عليه السالنوف بكالي كه از اصحاب حضرت علي 

ي شب از شبي ميهمان حضرت بوديم. ديديم كه حضرت نيمه
إِنَّ فِي »اند و آيات آيند و دست را به ديوار گرفتهپله پايين مي

كنند. خوانند و به آسمان نگاه ميرا مي« خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...
وت كرد و مشغول تالساعت آسمان را تماشا ميبهحضرت ساعت

 قرآن بود.

فرمود:  )سالم اهلل عليها(كند كه حضرت زهرا حضرت زينب نقل مي
لِلّهِ فيكُم عَهْدٌ قَدَّمهُ الَيكُم وَ بَقيَّةٌ اسْتَخْلَفَها عَلَيكُم: كتابُ اللّهِ »

تَجَلِّيَةٌ ظَواهِرُه؛ خدا بَيِّنَةً بَصائِرَهُ وَ آيٌ مُنْكَشِفَةً سَرائِرُهُ، وَ بُرهانٌ مُ
اي را با شما عهد و پيماني است كه برايتان فرستاده و بازمانده

است كه در ميان شما به جاي گ اشته است. اولي كتاب خدا است 
ي اسرارش است كنندهاي كه كشفكه دليل برهان او است؛ نشانه

 «.كندو دليلي است كه ظواهر آن را روشن مي

روايت داريم كه ايشان وقتي  )عليه السالم(در مورد امام حسن 
خواندند. كساني كه ي كهف را ميخواستند بخوابند، سورهمي

ي كهف را زياد بخوانند. يك راز طالب شهادت هستند، بايد سوره
 ي كهف نهفته است.حسيني هم در سوره
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كُنتُ لِلرَّسُولِ وَلَداً و »گوييم: مي )عليه السالم(ام حسين در زيارت ام
در «. لِلقرآن سَنَداً؛ براي رسول خدا فرزند و براي قرآن سند بودي

بيان جالبي در تفسير برهان آمده است.  )عليه السالم(مورد امام حسين 
هاي حضرت بوده است، عبدالرحمن كه معلم قرآن يكي از بيه

دهد. آموزش مي )عليه السالم(به فرزند سيدالشهدا ي حمد را سوره
ي حمد را به حضرت تحويل وقتي اين بيه نزد پدر آمد و سوره

داد، حضرت به معلم هزار دينار عطا كردند و هزار حُله هم به او 
دادند؛ سپس فرمودند: دهان خود را باز كن. عبدالرحمن دهان 

دُر كرد. چه معلم خود را باز كرد و حضرت دهان او را پر از 
اقبالي بوده است! كسي تعجب كرد و به حضرت ايراد خوش

گرفت. حضرت فرمودند: اينكه من به او دادم كجا و آنيه او به 
 هاي بسياري دارد.ما داد كجا؟! اين روايت درس

معلم قرآن بايد در جامعه عزيز و مورد احترام باشد و به پاي او دُر 
ا را اكنون مردم براي معلم زبان انجام هو گوهر بريزند. اين كار

 دهند!مي

اگر »نيز نقل شده است: )عليه السالم( از حضرت علي ابن الحسين 
كنند، بميرند و من تنهاي تمام كساني كه روي زمين زندگي مي

تنها در اين عالم بمانم، قرآن كه با من باشد، هيچ نگراني نخواهم 
 «.داشت

ترين مردم در تالوت از نظر صوت، زيباخوان)عليه السالم( امام سجاد 
كشيدند و كنار منزل حضرت قرآن كريم بود. همه صف مي

 ايستادند تا صداي تالوتش را بشنوند.مي
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اند تا بلند تالوت كنند ي حضرت هست كه اهتمام داشتهدر سيره
انجام  و اهل منزل بشنوند. اين كاري است كه متأسفانه ما

ها با صداي بلند قرآن دهيم. قديم بيشتر بود و قديمينمي
 خواندند.مي

كنند كه به او فرمودند: نقل مي (السَّلَام عَلَيهِ)جابر جعفي از امام باقر 
ي بدان تو جزء دوستان ما نيستي مگر اينكه اگر همه»

بهترين انسان هستي،  هاي تو جمع شوند و بگويند توهمشهري
خوشحال نشوي و اگر بگويند تو بدترين انسان هستي، ناراحت 
نشوي، مگر آنكه خود را بر قرآن عرضه كني و اگر قرآن گفت: 
خوب هستي، خوشحال شوي و چنانيه گفت: بد هستي، ناراحت 

شود كه شخص بايد خيلي با از اين روايت استفاده مي«. شوي
 قرآن انس داشته باشد.

داريم كه ايشان  (السَّلَام عَلَيهِ)دهنده از امام صادق يك روايت تكان
در حال تالوت قرآن در نماز بودند كه از هوش رفتند. وقتي به 
هوش آمدند، از ايشان پرسيدند: چه باعث شد كه اين حالت ايجاد 

تا به حالي قدر آيات قرآن را تكرار كردم اين»شود؟ فرمودند: 
 «.رسيدم كه گويا خودم آن آيات را از حضرت حق شنيدم

كنند كه امام نقل مي (السَّلَام عَلَيهِ)جناب شيخ مفيد از امام كاظم 
عالوه بر تسلط بر تمام معاني و حقايق قرآن، صوت دلربايي 

و گريان كرد خواند، حالت حزن پيدا ميداشت و وقتي قرآن مي
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شنيدند نيز ي كساني كه تالوت حضرت را ميشد و همهمي
 كردند.همين حالت را پيدا مي

ها و گونه بود كه تمام صحبتاين (السَّلَام عَلَيهِ)ي امام رضا سيره
هايي از قرآن كريم بود و هر سه روز هاي حضرت، برداشتنكته

ي اين روايت نقل شده كردند. در ادامهمي يك بار، يك ختم قرآن
خواستم تأمل كنم سه روز چون مي»اند: است كه حضرت فرموده

توانم قرآن را ختم زمان برد؛ وگرنه در كمتر از سه روز نيز مي
 پيام اين روايت براي ما مشخص است.«.كنم

نقل شده است كه كسي  (سَّلَامال عَلَيهِ)هاديي امام در مورد سيره
گويد من منزل حضرت را به صورت كامل تفتيش كردم؛ اما مي

ي دعا چيزي نديدم. حضرت به جز يك مصحف و يك قطعه
مشغول تالوت قرآن و آيات وعده و وعيد الهي بود. معلوم است 
كه حضرت در خلوت و جلوت خود به قرآن كريم مراجعه 

 اند.كردهمي

متن وصيتي به بابويه قمي در دست  (السَّلَام عَلَيهِ)از حضرت عسكري
اند كه يكي از آنها اين است است كه ايشان فهرستي را ارائه داده

العاده وسيع و دقيق عهد شويد. ارتباط بايد فوقكه با قرآن هم
 باشد تا بتوان آن را تعاهد ناميد.

نقل شده است كه وقتي ايشان  (السَّلَام عَلَيهِ)در مورد حضرت امام عصر
هايي براي تعليم قرآن برپا شود. كنند تا خيمهقيام كنند، امر مي
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ي اصلي اند تا قرآن را مطابق نسخهحضرت كساني را آماده كرده
شود اولين كارِ حضرت پس از به مردم آموزش دهند. معلوم مي

 ليم قرآن است.قيام، تع
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(السَّلَام عَلَيهِ)

(السَّلَام عَلَيهِ)

و زيبائي هاي  به يكي از اين تجليّات )عليهم الساّلم(معموالً امامان ما
)عليه الصّالة جود مقدّس امام حسناخالقي بيشتر شناخته مي شوند. و

از اين جهت شناخته شده ي به حلم و بردباري هستند،  و السّالم(
متعال است، چون حليم به معناي مطلق كلمه،  مظهر حِلم خداي

پروردگار متعال است كه خود را در قرآن كريم، در مواضع 
 گوناگوني حليم معرّفي كرده است. همه ي اولياء خدا از اين صفت

 عَلَيهِ)ارزشمند بهره مند هستند ، ولي در وجود مقدّس امام حسن

فرمودند  (السَّلَام عَلَيهِ)جلوه ي ديگري داشته است امام حسن (السَّلَام
حلم عبارت است از كَظمُ الغَيظ وَ مِلكُ النَّفس، خيلي تعريف كوتاه 
ند ولي نغز و دلنشين و جامعي است. كَظمُ الغَيظ، اينكه انسان بتوا

بر خشم خويش فائق بيايد، عصبانيّت وخشم خود را، فرو نشاند؛ 
وَ مِلكُ النَّفس، و مهار نفس خويش را داشته باشد، بر خود تسلّط 

كه بر اين اساس حلم  داشته باشد، فرمانرواي نفس خويش باشد،
خيلي معناي وسيع و پر اهميّتي پيدا مي كند. يكي از اركان اصليِ 

ا انسان ها مسئله ي حلم است، اگر شما بهداشت رواني در م
عزيزان بدانيد كه انسان با اين حلم چقدر مي تواند اوج بگيرد و 
پيش برود و چقدر مؤثّر است، چه در تأمين آرامش دروني انسان 
كه يكي از مهمترين نيازهاي روانيِ ما هست، چه در تأمين روابط 

ها بسيار شايسته و سازنده با ديگران، براي همه ي انسان 
سرنوشت ساز است، انشااهلل به بركت اين روز عزيز و اين مولود 
گرانقدر، خداي متعال اين صفت ارزشمند را به همه ما عنايت 

 نمايد.
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اگر بخواهيم حلم را در قرآن كريم شناسايي كنيم، ، در سوره ي  
ونَ عَلَي وَ عِبادُ الرَّحمن اَلَّ ينَ يَمشَ»فرمود  مباركه ي فرقان

اوّلين صفت « االَرضِ هَوناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الجاهِلون قالوا سَالماً،
عِبادُ الرَّحمن اَلَّ ينَ يَمشَونَ عَلَي االَرضِ »بندگان شايسته خدا 

و دوّمين صفت انسانهاي برگزيده و بندگان  تواضع است «هَوناً
اينها وقتي با « اً،وَ إِذا خاطَبَهُمُ الجاهِلون قالوا سَالم»برگزيده 

خطاب هاي جاهالنه روبه رو مي شوند و وقتي كه انسان هاي 
نادان از سر ناداني از سر بي تربيتي و سوء ادب به انها خطاب مي 
كنند، )قالوا سَالماً(، اينها در برابر انها مي گويند سالم، يعني حالت 
ر حليمانه و آرامش انها را قرآن كريم اينجا در قالب يك گفتا

ما در برابر  آشتي جويانه مطرح كرده، والّا به شكل طبيعي
رفتارهاي ناماليم و نامناسب ديگران خشم مان برانگيخته مي 
شود، اين غيظ ما برانگيخته مي شود، انجا كه خشم انسان 
برانگيخته مي شود، حلم انجا راهگشاست، حلم به شما امكان 

باشيد، و ثانياً بتوانيد اين را مي دهد كه اوّل به خودتتان مسلّط 
خردمندانه تصميم بگيريد، چون آدم وقتي عصباني هست 

 خورشيد عقل پشت ابر عصبانيّت مستور مي شود 

با گسترش علم و با تمرين بدست مي ايد و منشأ اصلي ان  حلم
انسان  عبارت است از آگاهي و عقل است هرچه تجربه و اگاهي

يب تحمّل اش باال مي رود، سپس بايد تمرين بيشتر بشود، ضر
كرد، يعني ما بايد به تدريج حلم را تمرين كنيم چون رفتارهاي 

إِذا لَم تَكُن »فرمود  ناماليم و ناصواب با ما دائماً صورت مي گيرد
يعني خودت را به حلم بزن، حليم نيستي؟ « حَليماً فَتَحَلَّم، فَتَحَلَّم،
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آدم هاي حليم را به خودت بگير،  خيلي خوب، حداقل قيافه ي
 اين به تدريج براي انسان فراهم خواهد شد، 

در مدينه ايستاده بودند  (السَّلَام عَلَيهِ)روايت شده مواليمان امام حسن
در جمع ياران و دوستان شان، يك شخصي از راه رسيد، هنوز 

قا را بهش نشان نرسيده گفت اين حسن بن علي كي هست؟ آ
دادند، آمد جلو، مقابل حضرت ايستاد، بعد شروع كرد اونيه كه 

نسبت به حضرت زهرا جسارت كرد،  گفت،اليق خود بود به آقا 
نسبت به اميرالمؤمنين جسارت كرد، خيلي حرفهاي زشت و 

، ياران حضرت دست به شمشير بردند امام)عليه الصّالة زدركيك 
فرمودند آرام باشيد، بگ اريد  كردند و السّالم( با دست اشاره

حرفهايش را گفت، اواّلً  تا بگويد، همينطور حضرت آرام ايستادند
در مرحله  آرامش حضرت در درجه ي اوّل يك ضربه ي اخالقي

ي بعد وقتي بود كه آقا لب به سخن باز كرد اين سخن ها امواج 
و نسيمي بود بود ،  )عليه السّالم(ماليم ان درياي با عظمت روح امام

كه از كرانه ي رحمت و مهر مي وزيد، فرمودند فالني از كجا 
هستي؟ اهل كجايي؟ گفت من از شام هستم حضرت فرمودند 
حق داري، به خاطر اينكه اونجا برعليه ما تبليغ خيلي زياد شده، 
، يعني حضرت به او حق دادند، چون در محيط جهل و ناداني و 

ي كرده؛ مرحله ي بعدي فرمودند خوب شايعات و امثال اينها زندگ
شما از راه رسيده هستي، گمانم گرسنه باشيد، احتماالً نياز به 
 ؟جايي براي استراحت داشته باشيد، تشنه اي، آبي مي خواهي

سخن مي ور كه حضرت همينط، ؟بگويم برايت غ ا تهيه كنند
، آر ام شد، خدايا من چي گفتم و با كي گفتم، گفت ان شخص 

هم حضرت به او بعد ود او يك طوفان ديگري برپا شده، در وج
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مي خواهي لباس مي دهيم، مركب بخواهي،  گفتند، اگر لباسي
 ؟مي خواهي به جايي بروي ؟مركب مي دهيم، زاد و توشه نداري

حضرت توشه ي راه مي دهيم، اين كلمات  به تو پول مي دهيم،
يدگان اين مرد نجا كه اشك از دكرد كار رسيد به آرا متحوّل او 

اين اثر حلم است، به پاي .سرازير شد، به پاي حضرت افتاد
حضرت افتاد بعد زبان باز كرد، گفت اهلَلُ يَعلَمُ حَيثُ يَجعَلُ رِسالَتَه، 

برپا باشد شما خاندان  كه بايد رسالت و پرچم هدايت نجاييآ
 هستيد، حق است، حق است كه شما در جاي درست ايستاديد، 

 

(السَّلَام عَلَيهِ)

چيز برسد: گنج ابدي، حيات تواند با شهادت به همهانسان مي
دائمي، مقام قرب الهي، مغفرت كامل، كرامت محض، و ميهمان 
مخصوص حضرت كريم شدن. باالتر از اين چيست؟ ل ا شهادت 

 )عليه الساّلم(علي  مؤمنيناميرالمقصد اولياي الهي است. موالي ما 
والّ ى نَفسُ علىّ بِيَده ال لفُ ضَربةٍ بِالسّيفِ اَهونُ  »:فرمايدمي

سوگند به كسي كه جان من در  من موَتَةٍ واحدةٍ على الفِراش
ي جنگ، از يك بار ي شمشير در جبههدست او است، هزار ضربه

شوخي، ()ععلي «. تر و گواراتر استمردن در بستر براى من آسان
گويد اگر كند. او همان كسي است كه ميتعارف و مبالغه نمي

ي دنيا و هرچه در آن هست، به من بدهيد، حاضر نيستم پر همه
ل ا بعد از اينكه بعضي از «. اي بردارمجويي را از دهن مورچه

دند، حضرت فرمود: به دوستان حضرت به شهادت رسيده بو
عرض كردم كه من هنوز موفّق   وَ آلِهِ وَ سَلَّم()صَلَّي اهللُ عَلَيهِپيغمبر اكرم
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به شهادت نشدم، زندگي برايم سخت شده است. پيامبر اكرم 
فرمودند: علي جان، اگر وقتش شود صبر تو در آن لحظات چگونه 
است؟ گفتم: آقا اينجا جاي صبر نيست، اينجا جاي شكر و شوق 

نه مقام  شهادت جاي شوق است، مقام شكر و اشتياق است، است

 .صبر؛ اين حال اولياء خدا است

: )عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام(علي بن ابي طالب اميرالمؤمنيندر بيان ديگري .

قسم  الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّهِ؛ مِنَ  بِالْمَوْتِ آنَسُ  طَالِبٍ أَبِي لَابْنُ اللَّهِ وَ»
د به ي فرزنبه خدا، عالقه علي بن ابيطالب به مرگ از عالقه

 .پستان مادرش بيشتر است

جز خصائص خود حضرت است؛ بعد به مراتب  اميرالمؤمنينكلمه 
ي آنها كند؛ ولي دربارهدرباره ساير اولياي كامل تحقق پيدا مي

شود و جزء خصائص حضرت است. ما كه هم استعمال نمي
منظورمان رياست است. معموالً در ذهن ، اميرالمؤمنينگوييم مي

كننده. اما اين ما امير يعني فرمانده، رئيس، امركننده، سيد، اداره
رسان، يك تعبير لطيفي هم دارد و آن عبارت است از روزي

، يعني كسي كه توليت اميرالمؤمنينكننده، امدادرسان. رسيدگي
ا دارد هاي معارفي، معنوي و علمي به مؤمنان راصلي رسيدگي

 لسالم()عليه الصالة و ابن ابيطالب ي علي برازنده كه اين عنوان فقط

 .است

  لسالم(عليه الصالة و ا)

را در دستور  لسالم()عليه الصالة و ااميرالمؤمنينمطالعه نهج البالغه 

غافل هستيم.  اميرالمؤمنينما از  .تان بگ اريدروزانه زندگي
شناسيمش؛ زيرا اين ها هم نميداريم؛ اما به حداقل دوستش
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هايش انس با كالم هايي دارد و يكي از راهشناخت راه
 عَلَيهِ)طور كه خود علي است. چون همان )عليه السّالم( اميرالمؤمنين

خداي متعالي در كتابش ت  لقد تجلي اهلل في كتابه»فرمود:  (السَّلَام
انسان يك مقدار كه جلوتر برود، . «قرآن ت تجلي پيدا كرده است
بيند. علي در كلمات علي بن ابيطالب علي را در عوالم خودش مي

 .كندتجلي مي

انا :»فرمودند  ،(السَّلَام عَلَيهِ)ابيطالببنانگيزي دارد عليچه بيان دل
ردمان اي م« كادالدنيا بر جلها و ناظرها بعينها و قادرها بقدرها

بينيد علي من بياييد از چشمان علي دنيا را تماشا كنيد ، شما مي
بينيد دنيا را به رو در انداخته ، دنيا را به زيرپاي خود انداخته ، مي

ها و زيبائيها و شهوات و جاه و جالل بينيد دنيا با همه جلوهمي
 كوچك و حقير و پست است . (السَّلَام عَلَيهِ)خودش را برابر علي
را خيره كند ، نتوانسته حتي براي  (السَّلَام عَلَيهِ)نتوانسته چشمان علي

كنيد چرا ؟ نه تعجب ببرد ، تعجب مي (السَّلَام عَلَيهِ)اي دل از عليلحظه
نكنيد ،چون علي با چشماني دنيا را ديده كه دنيا ارزشش را داشته 

گويد؟ علي واقعيت دنيا را ديده كه به او مي« ناظرها بعينها »
من تو را سه طالقه كردم . « . برو سرا  غير من» مري غيري 

گويد همين علي است كه ما را دعوت اينگونه با دنيا سخن مي
 كند به اينكه مرگ را باور كنيم تا دنيا را بشنايسم .مي

هم وقتي  فرصت دادند، آن (السَّلَام عَلَيهِ )به اميرالمؤمنين ط پنج سالفق
حضرت قبول كردند، يك روز نگ اشتند آب خوش از گلوي ايشان 

ي مشعشع، پايين برود. با اين حال همان پنج سال، يك قطعه
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المثل براي تاريخ بشريت شد كه بتوانند به آن تابناك و ضرب
گيري زندگي عالي و برجسته. اما... تكيه كنند براي شكل

كمان فاسق، فاجر، شهوتران، نگ اشتند و تبديل شد به جهنم. حا
جاهل، نادان و نابخرد سردمدار بشريت شدند و چه به روز 

ها، با هاي بشريت آوردند! االن بشريت در تمام زمينهاستعداد
 بست رسيده است.همه تجربه و دانش، به بنوجود اين

، در قلب (السَّلَام عَلَيهِ)سار امامت علييك لحظه زندگي در سايه
الت، براي كسي كه شهد واليت را چشيده باشد، ي مشكهمه

قابل مقايسه نيست با هزاران سال زندگي در رفاهي كه معاويه 
 به وجود بياورد.

 
در محور واليت، آنيه كه ما بايد به آن توجّه كنيم، شكر است؛ 

روز از اين وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِ ٍ عَنِ النَّعِيمِ؛و آنگاه آن »چون فرمودند: 
آن نعمت اصلي و نعمت مادر، نعمت «. شويدنعمت بازخواست مى

جّلي ت (السَّلَام عَلَيهِ)المومنين عليواليت الهي است كه در واليت امير

اش پاسخ به ي زندگيانسان سعادتمند كسي است كه همه .است
باشد. اگر كسي  (السَّلَام عَلَيهِ)ي واليت اميرالمؤمنيندربارهسؤال 

شود؛ يعني تمام اش شكر ميطور زندگي كرد، زندگيينا
هاي ظاهري و باطني و امكانات مادّي و معنوي و تمام ظرفيّت
هاي خودش را بايد در خدمت واليت علوي قرار بدهد. اين نسبت

شود. به هر حال اين سؤالي است كه يك انسان سعادتمند مي
اد و تفاصيل و تفاسير انسان بايد جوابش را آماده كند؛ با تمام ابع

 هاي خاصّ خودش.و جلوه
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وَ مَا أَدْرَاكَ  .إنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيلَةِ القَدْرِ  .بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيمَ »

كَةُ وَ الرُوحُ تَنَزَّلُ المَآلئِ .لَيلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهرٍ  .مَا لَيلَةُ القَدْرِ 
شب « ساَلمٌ هِيَ حَتّي مَطْلَعِ الفَجْرِ  .فِيهَا بِإذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمرٍ 

قدر، شبي بسيار بزرگ است. شبي است كه خدا فقط، در آن 
كند. همسنگ يك عمر، بر بندگان خود لطف و عنايت نازل مي

ت؛ ترين شب ماه مبارك رمضان استرين و روشناين شب پرفرو 
شب انسان است؛ شب طلوع خورشيد عالم افروز انسان كامل و 

كه بهترين  شب نزول قرآن كريم، شبي كه پروردگار، علم خود را
شريت است بر قلب مطهر محمد هديه به ب

چه شب بزرگ و با عظمتي  نازل كرد. وسلم(وآلهعليهاهلل)صليمصطفي
عال در آن شبي كه به تنهايي به اندازه يك عمر پروردگار مت

عنايت و لطف و احسان خودش را نازل مي كند شب قدر شب 
انسان است شب طلوع قدر انسان است شب طلوع منزلت انسان 
است در شب قدر قدر انسان شناخته مي شود شب انسان كامل 
است شب قدر شب نزول قر آن كريم است شبي كه پروردگار 

يه به بشريت متعال الزمه عين خودش را به عنوان بهترين هد
عنايت مي كند بر قلب مقدس خاتم انبياء محمد مصطفي صلي 
اهلل عليه و آله و سلم عرض مي شود شب قدر شب سرنوشت 
است شب تعيين اندازه همه امور است شب اندازه گيري مهره ها 
است شب اندازه گيري روزي ها است شبي است كه گويا آسمان 

 به زمين مي آيد

شب قدر،شب سرنوشت و تعيين اندازه همه امور و از جمله عمر 
آيند. جمعي انسانهاست. شبي است كه آسمانيان به زمين مي
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كه ممكن « روح»عظيم از فرشتگان مقرب الهي به همراهي 
القدس يا جبرييل باشد به آسمان دنيا فرود است روح االمين، روح

و اكناف زمين و سراسر عالم از فرشتگان الهي آيند.اطراف مي
برند شود. فرشتگان پرونده انسانها را نزد انسان كامل ميمملو مي

عجل اهلل تعالي فرجه -و انسان كامل عصر ما، امام زمان، 
 است. -عج-است پس شب قدر، شب مهدي -الشريف

ميزبان آن خداوند، اما شب اهلل است و همة ماه رمضان ضيافت
هاي قدر شب ميهماني ويژه الهي است. در شب قدر سفره

إنَّا أَنْزَلْنَاهُ في »شود.مخصوص از عنايات و الطاف خدا گسترده مي
، شبي است مبارك كه رحمت الهي «لَيلَةٍ مُبَارَكَةٍ إنَّا كُنَّا مُنْ ِرِينَ

تا ملكوت اوج گردد. در اين شب مؤمنان بر بندگانش نازل مي
گيرند. اين شب، شب آشتي با خداوند شب تحصيل قلب سليم، مي

شب مهرورزي، شب طلب فرج براي بشريت و شب درخواست 
نقطة « سَالمٌ هِيَ حَتّي مَطْلَعِ الفَجْرِ» ظهور ناجي است،

ساز زندگي ساالنه هر انسان، شب قدر است. اگر شب سرنوشت
زلت خاتم االنبياء محمد قدر، شب قدر شد به دليل قدر ومن

بود. درحقيقت شب قدر، شب تجلي جان  وسلم(وآلهعليهاهلل)صليمصطفي
 است. وسلم(وآلهعليهاهلل)صليپيامبر

وسلم(وآلهعليهاهلل)صلی

در آستانه شب قدر،  وسلم(وآلهعليهاهلل)صليوجود مقدس خاتم االنبياء
كردند تا بيشتر به عبادت ي خود فراغتي بيشتر ايجاد ميبرا

شد، خواب كمتر، بپردازند. كارهاي روزمره بايد تعطيل مي
ارتباطات محدودتر، اعتكاف دهه سوم ماه رمضان همه و همه 
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فرصتي بيشتر را در  وسلم(وآلهعليهاهلل)صليبراي اين بود كه پيامبر
 نورانيت ذكر به سر ببرند.

در  وسلم(وآلهعليهاهلل)صليروايتي ارزشمند از وجود مقدس پيامبر اكرم
الشأن نقل شده كه شنيدني است. پيامبر عظيماقبال كتاب 
فرمودند: حضرت موسي به پروردگار فرمود  وسلم(وآلهعليهاهلل)صلياسالم

خواهم. جواري با تو را مييعني خدايا من هم «إلهي اريدُ قربِك»
شود كه شب اسخ آمد كه اي موسي، كسي به من نزديك ميپ

قدر بيدار باشد. دوباره عرض كرد: خدايا، رحمت و عنايت 
طلبم؛ خداوند فرمود: رحمت من بر كسي فرود مخصوص تورا مي

آيد كه شب قدر به بييارگان و مساكين رحم كند. عرض كرد مي
د كه اي خواهم از صراط به آساني عبور كنم؛ پاسخ آمكه مي

گ رد كه در شب قدر در راه موسي، كسي از صراط به آساني مي
خداي متعال صدقه بدهد. عرض كرد كه پروردگار مهربان من، 

مند شوم و مالك خواهم از نعمتهاي بهشتي بسيار بهرهمي
بوستانهاي فردوس شوم؛ پاسخ آمد؛ بوستانهاي بهشت از آن 

شد. عرض كرد كه گوي من باكسي است كه در شب قدر تسبيح
خواهم از آتش جهنم نجات پيدا كنم؛ پاسخ آمد كه خدايا، مي

يابد كه در شب قدر به توبه و استغفار كسي از آتش نجات مي
كنم؛ پاسخ موفق شود. عرض كرد كه از تو رضاي تو را طلب مي

آمد كه اي موسي، كسي به رضاي من دست يابد كه در شب قدر 
 دو ركعت نماز بگ ارد. 
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توانيم اگر انسان كامل شب قدر را به ما معرفي نكند، ما نمي
به اسراري دست يابيم كه در اين شب بزرگ نهفته است. پيامبر 

كنند كه گونه معرفي ميشب قدر را اين وسلم(وآلهعليهاهلل)صليعزيز ما 
رسد، فرشتگان همراه جبرييل فرود وقتي شب قدر از راه مي

آيند و بر مؤمناني كه بيدارند، چه مشغول نماز باشند يا ذكر، مي
كنند و گ ارند و در دعا با آنان همراهي ميتفكر يا استغفار مي

گويند تا قدر آمين ميبراي دعاي مؤمنان آمين مي گويند. آن
 سپيده طلوع كند.

اند كه نان پيشنهاد كردهبه مؤم وسلم(وآلهعليهاهلل)صليپيامبر اكرم
شايسته است انسان در شب قدر بيدار باشد اگر كسي 

داري در ليلةالقدر را توفيق يافت، خداوند گناهان اورا زندهشب
آمرزد و تا سال آينده او را حفظ خواهد كرد. در بيان ديگري مي

فرمودند كه كسي كه شب قدر بيدار باشد، نزد خداوند از كسي 
تر ي ماه رمضان غير از شب قدر را بيدار بوده، گراميكه تمام شبها

 و ارزشمندتر است.

فرمودند كه اگر شب قدر فرا رسيد،  وسلم(وآلهعليهاهلل)صليپيامبر اكرم
از خزانه لطف و كرم الهي بسيار تمنا كنيد. شخصي از حضرت 

كه عافيت. سؤال كرد كه از خدا چه بخواهيم؛ ايشان پاسخ دادند 
عافيت معنايي وسيع دارد. عافيت يعني در امان ماندن، ايمن بودن 
قلب، انديشه و عمل از گناه و ايمن بودن جسم از بيماريها. يكي 

از ايشان سؤال كرد كه در شب  وسلم(وآلهعليهاهلل)صلياز همسران پيامبر
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نك اللهُمَ ا»كه بگوييد: قدر از خدا چه بخواهيم؛ ايشان فرمودند 
آمرزي و خدايا تو بسيار مي»، «بُ العفو فاعف عَنيعَفو تحِ

 «. آمرزش را دوست داري پس، از من درگ ر و من را عفو كن

معرفي  "شب قدر"شبي خاص را  وسلم(وآلهعليهاهلل)صليآيا پيامبر
اند؟ شبهاي معرفي شده شب نوزدهم، شب بيست و يكم و كرده

بارك رمضان است. منتهي بيست و سوم ماه م
از ميان اين شبها، به شب بيست و سوم  وسلم(وآلهعليهاهلل)صليپيامبر

خدمت « جصينه»دادند. شخصي از قبيله بيشتر اهميت مي
آمد و عرض كرد كه من شتران و  وسلم(وآلهعليهاهلل)صليپيامبر

كنم گوسفنداني فراوان دارم. شغلم در بيابان است و فرصت نمي
ه خيلي به شهر بيايم، يك شب را به من معرفي كنيد تا در آن ك

شب به مدينه بيايم، در نماز شما شركت كنم و از ماه رمضان 
دهان خود را به گوش او  وسلم(وآلهعليهاهلل)صلياي برم. پيامبربهره

نزديك كردند و آهسته به او چيزي گفتند، كسي توصيه پيامبر را 
يد آدند تا ببينند آن مرد، كي به مدينه مينشنيد. مردم منتظر بو

تا شب اصلي از اين سه شب را بشناسند. بعداً ديدند كه آن مرد 
در شب بيست و سوم خود را به مدينه رساند! شب بيست و سوم 
از ميان آن سه شب، شبي مهمتر است. اگر چه بايد دو شب ديگر 

و سوم آماده  را هم بيدار باشيم تا براي بهره بردن از شب بيست
 شويم. 

شب قدر. از هر جهت بايد خودمان را مهيا  ستة  شاي براي درك 
شند همه به همديگر كمك كنيم كه كنيم خانواده ها بايد مهيا با
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كدام از  إنشاءاهلل از بركات شبهاي قدر نصيب داشته باشيم و هر
لهي امير ليلة ما هم بتوانيم به بهترين مقدرات با نظر لطف ولي ا

القدر بقية اهلل االعظم تتتت أرواحنا فداه تتتت إنشاءاهلل نايل بشويم 
شود و  شامل حال همة ما ب شان  ضرت لطف شاءاهلل عنايت ح إن
مقدراتي شايسته در نامة زندگي ما و در كتاب عمر ما براي سال 
آينده إنشتتاءاهلل ثبت بشتتود.. يكي از آن بهتري دعاهايي كه در 

كند كه چگونه بخواهيم و چي بخواهيم ك ميشب قدر به ما كم
ست  سجاديه ا از محضر مقدس پروردگار متعال صحيفة مباركة 

االخالق يك فهرست و دعاي بيستم صحيفه يعني دعاي مكارم
بلند از زيباترين ويژگيهاي انستتاني در اين دعاي نوراني از درگاه 

عليه )دشتتود. ما هم همنوا با امام ستتجاپروردگار متعال تقاضتتا مي

اينها را از پروردگار متعال بخواهيم و تمنا كنيم و  (الصتتتلوة و الستتتالم
اصتتترار بورزيم كه إنشتتتاءاهلل موفق بشتتتويم به تحصتتتيل اين 

 زيباييهاي اخالقي.

القدر هاي ليلهشب بيست و هفتم شب جبران كم و كاستي
كند كه خداي متعال از فضل طور احساس مياين است. انسان

القدر، سهمي را براي شب بيست و هفتم قرار داده است تا ليله
هاي قدر نداشتند، در شب كساني كه برداشت مناسب را از شب

بيست و هفتم جبران كنند. ل ا بايد قدر اين شب را دانست و از 
يستگي استفاده شااين فرصت كه خداي متعال به ما داده است، به

 كنيم.
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هاي خاص خود را ي آخر ماه مبارك رمضان دعاهاي دههشب
هاي بسيار مهمي مطرح شده است. دارد كه در آنها درخواست

أَنْ »داريم: براي مثال در دعاي همين شب به خداوند عرضه مي
 در ؛هَدَاءِوَ رُوحِي مَعَ الشُ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَ ِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُعَدَاءِ

«. ده شهيدان قرار با را روحم و سعادتمندان، از را نامم شب اين
هاي عالي وارد شده است. مخصوصاً بينيد كه چه درخواستمي

خواهد كه ها انسان از خداي متعال، يقين و ايمان ميدر اين دعا
 ها است. ي موفقيتاساس و بنيان همه

هاي ماه مبارك رمضان هاي مرسوم شبعالوه بر اين، برنامه
هاي مشترك در اين هاي سحر مشترك است. اين برنامهو دعا

ساعات، آثار متفاوتي دارد. تالوت قرآن كريم در شب بيست و 
هفتم از اثر خاص برخوردار است و مقداري از ساعات اين شب را 
بايد به تالوت قرآن و مقداري را به نماز و مقداري را به استغفار 

 اد.اختصاص د
امام سجاد )عليه السالم( كار ما را در اين شب آسان كرده و 

اند كه در روايت هست كه اي را بيان كردهدعاي كوتاه و فشرده
ارْزُقنِي  للّهُمَّ ا»كردند: از شب تا صبح اين دعا را تالوت مي

دادُ لِلْمُوتْ جافِي عَنْ دارُ الغُرُورْ وَ االِنابَهَ اِلَي دارِ الخُلُودْ و االِستِعالتَّ
 به بازگشت و فريب، يخانه از دورى خدايا ؛قَبلَ حُلُولِ الفُوتِ

 را آن رسيدن از پيش مرگ براى آمادگى و جاويدان، يخانه
 «.گردان امروزي

خدايا! روزي من كن از اين سراي فريب كه دنيا باشد، پهلو 
ي ي اصلبار شوم و تعلقات خود را كاهش دهم. پايهبگيرم و سبك

 خوشبختي و سعادت انسان همين جمله است. 
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خوشبختي سه ركن دارد كه ركن اول آن است كه انسان 
هاي دنيا او را متوقف و اسير مواظب باشد تعلقات و دلبستگي

ي اين هاي زودگ ر دنيايي نيفتد. مقدمهنكند تا در دام دل خوشي
شد و واقعاً به اين مهم آن است كه انسان دنياشناسي داشته با

 نُجْعَةٍ؛ سرايى بِدَارِ لَيْسَتْ وَ قُلْعَةٍ مَنْزِلُ»نتيجه برسد كه اينجا 
است. حضرت « گشود توان بار آن در كه جايى نه ناپايدار، است

اند دنيا مانند يك ميهماني اميرالمؤمنين )عليه السالم( فرموده
وابسته رويد، به منزل ميزبان است. شما وقتي ميهماني مي

شويد؛ زيرا تا نشستيد، بايد برخيزيد. به همين دليل، خداي نمي
هاي دنيا را با ها و تمام خوشيهاي دنيا را با رنجمتعال تمام ل ت

ها با شكست و سالمتي با مرض ها گره زده و كاميابيناخوشي
همراه است. اگر انسان باور كرد كه اينجا مسافر است، حالت 

 ي پرواز خواهد بود.بار و آمادهد و سبككنتجافي پيدا مي
ي مقابل دار غرور يا همان دنيا، دار خلود است كه سراي نقطه

جاوداني آخرت باشد. انسان بايد جزء خواهندگان و دلبستگان و 
مشتاقان و آرزومندان سراي جاوداني باشد. بر اين اساس 
سيدالساجدين )عليه السالم( در دعاي شب بيست وهفتم  از 

 «. وَ االِنابَهَ اِلَي دارِ الخُلُودْ»خداوند چنين درخواستي دارند: 
در فرهنگ قرآني خيلي عجيب است. انابه « انابه»ي كلمه

ي تابي و تضرع است. شما عالقهنوعي شوق و آرزوي همراه با بي
شديد و اشتياق داريد به مقصدي برسيد. اين اشتياق شما را 

شما را به ناله واداشته است. خوش به تابي تاب كرده و اين بيبي
رسند. منيبين در قرآن حال كساني كه به مقام شامخ منيبين مي

كريم داراي رتبه هستند و نسبت به خداي متعال و لقاي او، 
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ي سحري دارند. تاب هستند و حالت تضرع و گريهمشتاق و بي
اي فرمايند حالت انابه نسبت به سرامام سجاد )عليه السالم( مي
 جاوداني را روزي من گردان.

ي وقتي اين دو ركن )تجافي و انابه( به هم برسند، توشه
ي حضور در دنيا فراهم لحظهمناسبي براي انسان از لحظه

 شود. مي

ي آخرت هم سه ركن دارد: ركن اول، اداء الفرايض )اداي توشه
شناسد و آنها ت، واجبات را ميواجبات( است. انسان خواهان آخر

دهد. ركن دوم، اجتناب المحارم است؛ يعني اين را انجام مي
آيد كه از محارم دوري كند. به لطف قدرت در او به وجود مي

خداي متعال چنين كسي آماده است تا به مكارم اخالق آراسته 
شود. كسي كه آن دو ركن را شود كه ركن سوم محسوب مي

هل گ شت و بخشش و صفا و وفا و راستي و داشته باشد، ا
اخالص و جوانمردي و شجاعت و عدالت و حسن خُلق خواهد 

 الِاشْتِمَالُ وَ  الْمَحَارِمِ اجْتِنَابُ وَ  الْفَرَائِضِ بود. اين سه ركن )أَدَاءُ 
 االِنابَهَ وَ  الغُرُورْ  دارُ  عَنْ  الْمَكَارِمِ(، حاصل آن دو مبنا )التَّجافِي عَلَى
الخُلُودْ( است؛ يعني انساني كه دل خود را از دنيا سبك  دارِ ياِلَ

ي انجام وظايف و مصونيت از كرد و مشتاق آخرت شد، زمينه
 شود.ها براي او فراهم ميگناه و آراستگي به زيبايي

االِستِعدادُ لِلْمُوتْ قَبلَ حُلُولِ »اسم اين سه مورد در كنار هم 
علي )عليه السالم( پرسيد: چگونه شود. كسي از امام مي« الفُوت
توان براي مرگ آماده شد؟ اميرالمؤمنين )عليه السالم( مي

فرمودند: اين سه مورد كه حاصل شود، انسان آماده مرگ خواهد 
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 فرقي ابوطالب فرزند براي! قسم خدا به»بود. سپس فرمودند: 
 ۲«.آيد سراغش به مرگ يا رود مرگ سرا  به كه ندارد

 

وقت و در مرگ را بايد جدي گرفت. مرگ، امري قطعي و بي
عين حال خيلي بزرگ است. اتفاقي با اين خصوصيات جلوي 

ايم و همديگر طور كه االن نشستهتك ما هست. همانروي تك
بينيم و به وجود داشتن خود يقين داريم، مرگ هم يقيني را مي

رسد. اين پديده خيلي كند و ناگهان مير نمياست. مرگ خب
سازد. بزرگ است؛ چراكه ما را از دارالفنا به دارالبقاء منتقل مي

اميرالمؤمنين )عليه السالم( قسم خوردند كه اگر شما آنيه را كه 
شديد و سر به كوه و صحرا قرار ميديديد، بيبينند، ميها ميمرده
را از شما پوشانده است؛ ولي به  گ اشتيد؛ اما خداي متعال آنمي

قدر بزرگ است كه زودي اين پرده كنار زده خواهد شد. مرگ آن
هاي ماه مبارك شخصيتي نظير امام سجاد )عليه السالم( در سحر

كردند. تعابير مناجات ابوحمزه را رمضان پاي اين مسئله گريه مي
 ببينيد!

ر مقابل پس امري كه قطعي و ناگهاني و خيلي خطير است، د
 اندازد.ما است. اين امر بين ما و عمل و تصميم فاصله مي
ها آشنا شويم انشااهلل خداي متعال توفيق دهد تا با اين حقيقت

هاي حضور ها و ثانيهها و دقيقهاش اين باشد كه ساعتو نتيجه
ها توشه برداريم و توانيم از اين ثانيهدر دنيا را قدر بدانيم. ما مي

 هاي اخالقي خود اضافه كنيم.به زيبايي
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ستىِ دولت جعلى و دروغين صهيوني سم  سرائيل بيش از  تروري ا

دهد، شصت سال است كه مردم فلسطين را تحت فشار قرار مى
كند، علناً و پوشان صهيونيستى آنها را له مىچكمه زير لگدهاى

كشررد، جوانان را ىمردم را م كند،ها را نراب مىصررريحاً نانه
ستگير مىنابود مى اهانت  كند و به زنان اذالل وكند، مردان را د

 «كند.مى

ها نسبت ظلم و جنايت كم نظيرى است كه امروز صهيونيست 
سطين مرتكب مى ست كه در تاريخ حادثه شوند؛به مردم فل يى ا

ماند، صبر و استقامت ى دومى كه در تاريخ مىنكته نواهد ماند.
يىِ ملت فلسطين است. يك ملت محاصره شده، تنها؛ اما انهافس
سررازند، با غم فرزندان و دا  طور ايسررتاده. با سرسررنگى مىاين

شان مى شان سازند، با ويرانى نانهجوانهاي ها و با نرابى مزارع
ماند؛ و به سررازند. اين هم در تاريخ مىسررازند، با بيكارى مىمى

شمها شنده چ را در تاريخ به نودش جلب  عنوان يك نقطه درن
 المللى و دولتهاست!ى سوم، سكوت مجامع بيننواهد كرد.نكته

شرند؛ اينها كه ايناروپايى شق حقوق ب شان براى قدر عا قدر دل
حقوق بشرررر سرررونته، در مقابل چشرررم آنها اين حواد  انجام 

سكوت مىمى سيارى از موارد  سيارى از سيرد؛ اما در ب كنند؛ در ب
آور است . امريكا كه كنند! شگفتف ظالم را كمك مىموارد طر

نودش شريك جرم است؛ دولتهاى امريكايى دستشان تا مرفق 
ى ها فرورفته. اسر بنا باشررد دادساهى دربارهدر نون فلسررطينى

ها ها حكم بكند، متهم آن دادساه ،فقط صررهيونيسررتفلسررطينى
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مريكا هم نيسرررتند، بلكه متهم آنها امريكا و همين حكومتهاى ا
ى هسرررتند؛ اينها هم در همان رديو اول اتهامند؛ و مسررر له

قدر دم ى دولتهاى اروپايى است كه اينمانند مس له سازمان ملل
شر مى شر را واقعاً نمىاز حقوق ب سند و زنند؛ ولى حقوق ب شنا

ى قايل نيستند. و البته اين مس له، مس له اصالً احترامى براي ان
سكوت اينها واقعاً دولتهاى ديگر هم ا سلمان.  ست؛ دولتهاى م

 آور است.تعجب

امروز همين جمعيت فلسطينىِ مظلوم كه روزانه دچار مصائب »  
اند آن رژيم ظالم صهيونيستى هستند، توانسته و قساوتهاى رژيم

شورهاى عربى  و ناحق را دچار انتالل كنند. امروز سيارى از ك ب
سايه سطين، اسر مورد تهاو هم ستند، بههاى فل سرائيل ني  جم ا

ست كه آن مردم مظلوم مى كنند. آنها به سردن بركت مقاومتى ا
بخصررروم همسرررايگان  -عرب  همه امّت اسرررالم و ملتهاى

 «.حقّ بزرسى دارند -فلسطين 

است،  االقصيپس از كعبه چشم همه مسلمانان متوجه مسجد

قدمگاه پيامبر و مدفن انبياء الهي  اولين قبله ما و االقصيمسجد 

است و در گ شته و امروز نماد مقاومت و ايستادگي در برابر 

دشمنان اسالم و بشريت است و فردا هم به ما وعده دادند كه 

خواهد بود ومسئله قدس  االقصيعصر مسجدميعادگاه ياوران ولي

ام همانطور كه امام فرموده بودند، مسئله جهان اسالم است.. ام

راحل عظيم الشان ما از همان روز اول درآن نگاه اسالمي وسيع 

خودش مساله فلسطين را مطرح كرد وشروع كرد با فلسطين ها 

صحبت كردن ،امام اعالم كرد كه قدس مساله اصلي ملت اسالم 
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است ،همه مسلمانان جهان است ،وقدس راتنها بيداري اسالمي 

شورهاي به ظاهر نجات مي دهد واال شيوخ منطقه روساي ك

اسالمي هرچه دورهم جمع بشوند از اينها هيچ خاصيتي به ملت 

فلسطين نخواهد رسيد ،چنانيه تابه حال هر چه نشستند وگفتند 

وبرخاستند هيچ نتيجه اي براي ملت فلسطين نداشت .اما امروز 

ملت فلسطين بيدار شده ،امروز ما شاهد انتفاضه اسالمي 

لسطيني ها راه خودشان را پيدا كرده درفلسطين هستيم ،امروز ف

اند و وقتي ديدند مقاومت اسالمي درلبنان جوانان مسلمان حزب 

الهي لبناني به اسم امام روح اهلل وبا خط گرفتن از رهبري عظيم 

الشان انقالب اسالمي بيدارشدند مقاومت كردند،و رژيم 

 صهيونيستي تادندان مسلح را با خواري وخفت از مناطق اشغالي

جنوب لبنان بيرون راندند ،چون درس عاشورايي گرفته بودند وارد 

ومقاومت كردند وپيروز شدند ، جوانان  ميدان شدند ايستادند

به بيداري اسالمي رسيدند ،سنگها را برداشتند  فلسطيني هم

مشت ها را گره كردند واردميدان شدند وامروز ما شاهد اوج 

يم ،چنانيه شاهد اوج بيداري اسالمي درسرزمين فلسطين هست

هستيم ،اگر چه  جنايات رژيم صهيونيستي در همين منطقه هم

اين بيداري دير اتفاق افتاده اما اگر ادامه پيداكند حتما به نجات 

 فلسطين خواهد انجاميد انشاءاهلل .




