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 44 ................................................................................................ ( 3فصل )

 44 ....................................................................... ،یو انفس ی آفاق اتی توجه به آ
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 93 ..............................................................................؟ ستی بنفع ک نی احکام د

 94 ............................................................................. دارد  یگناه فساد اجتماع
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 97 ........................................................................ د؟ ی ن ی بهشت را بب  دی خواه یم
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 99 ................................................................................. اسماء جمال و جالل 

 101 ................................................................................ ه ؟ ذالجالل یعني چ

 102 .............................................................................................. ( 3فصل )

 102 .. ماه رجب، سراسر نور و فضیلت و رحمت است : گری د یاز انوار دعائ  یقبسات 

 103 ........................................................................... رفت و شناخت طلب مع

 104 ...................................................................... ست ی اسالم انسان ساز یمبنا

 105 ...................................................................... یو عرفان   یچند مسأله اساس

 105 ..................................................................... ن ی و راج نی ت خائفدر احواال

 106 ........................................................................ نی قی  ی ادی و ز  دی سوره توح

 106 ......................................................................... نی قی معرفت و  به دنی رس

 107 ....................................................................................... ن ی قی ال یمعنا

 107 ........................................................................................ نی قی مراتب 

 109 ............................................................................... ست؟ ی چ نی قی  قتی حق

 109 ....................................................................................... ی پاسخ اجمال

 109 ...................................................................................... یلی پاسخ تفص

 111 .................................................................................... نی قی  ی شاخه ها

 112 .......................................................................... در اعتقادات  نی قی  گاهی جا
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 121 .............................................................................................. ( 4فصل )
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 127 ........................................................................... ست؟ ی الفرق... چ یمعن 

 128 ......................................................................... است  دی توح تی وال قتی حق

 130 ................................................................................... ست؟ ی كلمه للا چ
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 144 ............................................................................................. طبیعت
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 263 ................................................................... ه ی مناجات شعبان  ق ی عم یمحتوا

 265 ................................................................ ه ی شرح مختصر بر مناجات شعبان 

 266 .................................................................. در شرح مناجات  یاصل نی عناو

 267 ............................................................................. هی اجات شعبان شرح من 

 268 ................................................................................ فراز:  نی از ا ینکات 

 268 ............................................................................. وات شروع دعا با صل 

 273 ............................................................................. مسبب االسباب اوست 

 274 ........................................................................ ه ی ت شعبان جلسه دوم مناجا

 275 ..................................................................................... فراز   نی شرح ا

 276 ............................................................................... اعمال  نی محبوب تر

 277 ........................................................................................ زهد  یست ی چ

 279 ........................................................................................ ( 11فصل )

 279 ............................................................................. و سلوک  ری زهد در س

 280 .................................................................................. زهد یقی حق یمعن 

 280 ........................................................................ ی معنا و مفهوم زهد عرفان 

 283 .............................................................................. است  ثاری ثمره زهد ا

 283 ................................................................................ )ع(   تی اهل ب  ثاری ا

 284 ................................................................................. ی و آثار زهد ورز

 293 .................................................................. کسب زهد و عوامل آن  یهاراه

 296 ................................................................... ست ی اخالق ل ی از فضا یکی زهد 

 297 ........................................................................... زاهد و راهب  نی فرق ب 

 299 .......................................................... معشوق  شگاهی در پ  ی و زار  ازی اظهار ن 

 299 ....................................................................................... عبد و معبود 

 301 .............................................................................. انسان  یازهای انواع ن 

 301 ...................................................................................... خلق  یازهای ن 

 301 ................................................................................ ی تعال یبه خدا  ازی ن 
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 302 ................................................................................ فضل و کرم  نهی خز

 303 ............................................................................................ ازی درد ن 

 303 ................................................................... و طلب، مقدمه عشق است  ازی ن 

 304 ...................................................... شور و شوق وصال است«  انگری ، ب ازی »ن 

 305 ............................................................................................ ( 12فصل )

 305 ................................................................................... ماه مبارک رمضان

 305 .................................................................................. ماه دعا و عرفان 

 305 ......................................................................................... دعا یمعنا

 305 ........................................................................ ؟ ادی ن  ای  ادی باالخره باران ب 

 306 ................................................................................ از دعا ش ی پ  طی شرا

 306 ........................................................................................... فوائد دعا 

 307 ................................................................................ مقدمات اجابت دعا 

 312 .................................................................................... عشق و عرفان

 312 ................................................................................... دعا  نی ح  طی شرا

 314 ................................................................................... دو جانبه  یمهمان 

 315 .............................................................. ت را پاک کنوجود  ی ها یناخالص

 316 ...................................................................................راه تقرب به خدا 

 317 ............................................................................................. نکته ها

 318 ................................................................................. ی آغاز سال عرفان 

 318 ...................................................................... در ماه شعبان یدرخت طوب 

 319 ........................................................... کجاست؟  قای و دق ست ی چ  یدرخت طوب 

 322 .......................................................................... ؟می تفکرکن  ی زی در چه چ

 324 ................................................................. تفكر در شناخت خدا و أسماء للا 

 325 .................................................................................. سؤال  ک ی جواب 

 326 ................................................................................. دارد یمراتب  مانی ا

 327 ....................................................... ی دی و فطرت توح ت ی سان ان  قتی روح و حق

 328 ......................................................................... كنندگان( ) رازونیاز توبه 
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 331 ............................................................................................ ( 13فصل )

 331 ....................................................................................... ماه شعبان انی پا

 331 ...................................................................... وقت محاسبه آخر ماه شعبان 

 332 ........................................................................ برنامه ماه مبارك رمضان 

 332 ........................................................................................ رمضان ماه 

 333 ...................................................................... خطبه حضرت رسول )ص( 

 338 ................................................................. الطاف الهي در ضیافت رحماني 

 339 ...................................................................... می چهار خصلت هست  ازمندی ن 

 339 ............................................................... ؟  نی بهشت آفر ای بهشت بهتر است 

 340 ....................................................................... للا !؟  افت ی در ض یسنگگر

 341 ........................................................................... آدم شدن  یبرا یگرسنگ

 342 ......................................................................... ز خطبه مختصر ا ی شرح

 342 ............................................................................... چند  یاشاره به نکات 

 343 .................................................................................... ؟   ستی برکت چ

 344 ............................................................................ ماه رمضان یهای ژگی و

 346 ........................................................................... ی در الطاف اله یتفکر

 347 .................................................................... ماه  نی در ا یباران رحمت اله

 347 ........................................................................ : دی کن  ت ی نکات را رعا نی ا

 348 ............................................................................. ی دادن افطار  لت ی فض

 348 ............................................................................ در خطبه  گری د یفی لطا

 349 .............................................................................. اصالح نفس  لت ی فض

 350 .................................................................... ن ماه ی در اعمل  نی ارزشمندتر

 351 ........................................................................................ توبه  تی اهم

 351 ........................................................................................... نماز توبه

 353 ............................................................................ گناهکار در قفس است 

 354 ............................................................................................. ( 14فصل)

 354 ........................................................................................ ماه نزول قرآن 



13 
 

 354 ........................................................................ حلول ماه مبارک رمضان

 355 .................................................................... ماه برکت و رحمت و مغفرت 

 355 ........................................................................... مراتب و درجات روزه 

 356 .......................................................... روح و روان است  ی ارتقا یروزه برا 

 357 ............................................................... اراده است  ت ی از ثمرات روزه تقو

 357 ...................................................................... ؟ یهست  یمهمان  نی آماده ا ای آ

 358 ................................................................................ مساله  چنده  توجه ب 

 358 ................................................................. ی کارت دعوت و هدف از مهمان 

 359 ................................................................ انسان و ارتباط او با موال شناخت  

 360 ................................................................. مطلق  یانسان با غن  یفقر وجود 

 360 ............................................................... ان ؟ زب ی حقارت مهمان و عظمت م

 361 ................................................................... و خشوع وارد شو   می با قلب سل

 363 ......................................................................... نی شی پ  ی روزه بر امت ها

 363 ............................................................. ست ی روزه تسلط بر نفس و قرب اله

 364 .............................................................................. آورنده کارت دعوت 

 365 .......................................................................... نامهعظمت آورنده دعوت 

 365 .......................................................................... در قرآن   لی جبرئ  ف ی وظا

 367 ......................................................................................... اءی انب  یاری 

 368 ..................................................................... مقدس  می بر مر لی نزول جبرئ 

 369 ....................................................................... به روح  لی جبرئ  ه ی وجه تسم

 369 ................................................................. در قرآن  لی اوصاف و مقام جبرئ 

 370 ............................................................. و رسول خدا)ص( لی حضرت جبرئ 

 372 .............................................................. ت ی صاحب قدرت و درا دهنده می تعل

 372 ............................................................................. ی فرشته وح ارانی دست 

 373 ................................................................................... وسائط  ای واسطه 

 374 ................................................................ ست؟ ی رف کدعوت نامه از ط  نی ا

 374 ............................................................................................. نکته ها
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 375 .............................................................................................. ها  امی پ 

 377 ............................................................................................ ( 15فصل )

 377 .................................................................................................. دهی چک

 377 ................................................................................ رابطه انسان با خدا 

 378 ................................................................... ه ی بر آ یفلسفو    یعرفان  ی شرح

 379 ............................................................................ برهان امکان و وجوب 

 380 ................................................................ در فلسفه و کالم  بحث  نی ا گاهی جا

 380 ........................................................... مطلق )معبود(  یفقر مطلق)عبد( و غن 

 384 ...................................................................................... ه نکی خالصه ا

 384 ................................................ ت در همه عوالم وجود همه موجودا  یفقر وجود 

 385 ............................................................. خود را فراموش کرده  قتی انسان حق

 390 ................................................................... ات میزبان )خداي مهربان( صف

 391 ..................................................................... با اسماء للا  ی معنو یسفره ا 

 394 ................................................................................... قابل تأمل  ییدعا
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 الطاف الهي در تحول دروني

 

 مقدمه 

جان افرین بنام خداوند    

 یا مقلب القلوب و االبصار 

 

لحظات زندگی من در بحث و تحقیق  که گذشت  یسالدر  و  ایامتمام  درخدایا ، 

معرفت تو را در همه دلها بنمایانم و دلها را با  معارف الهی بود می خواستم  

محبت تو گره دهم تا همه گرمی محبت و عشق تو را در خود احساس کنند و  

 . در برابر عظمت تو سر تسلیم بدارند 

قلبها سرشار از  ،  طبیعت  های  آیات آفاقی و زیبایی  تجلی  حال با آمدن بهار و  

زیبایی ها و الطاف الهی و سرمست عشق الهی می شوند. خدایا تو را شاکرم  

 که چنین عنایتی بمن فرمودی و مرا با یاد خودت مشغول ساختی .  
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آیا می توانم بگویم که من جزء  ؟  اما آیا تحولی هم در وجود من پدید آمده است  

م حجاب اکبر باشد ، و چه بسا  غافلین نیستم ؟ نه هرگز کافی نیست چه بسا عل

پس فقط علم کافی    . کاری هر چند بظاهر مفید ما را از کارهای دیگر غافل کند 

نیست بلکه اگر توفیق حاصل شود و تدبر و تفکر در دانستنی ها که سبب تحول  

سالک  درونی  بدون تحول    زیرا که  .راه گشاء خواهد شد نگاه علم  آدرونی گردد،  

 قرب الهی موفق نمی شود. به راه خدا 

متذکر تحول دلها  ،  بهار و تحول در طبیعت  آغاز    لذا بر آن شدم که به مناسب 

شد  مصادف  چه خوب شد که این ایام  و  .  یادآوری کنم  شوم و تحول درونی را  

الطاف   شعبان  دیگری  الهی  با  و  رجب  ماهای  ماه  ماه  "و  مثل  مبارک  خدا" 

تهای  جا او تعالی روح در دعاها و من ، که انواری برای تحول انسانها  رمضان  

عرفانی نهفته در  نکات نورانی و  و از    . استفاده کنیمقرار گرفته  )ع(  معصومین  

 معرفت مقلب القلوب بهره مند شویم. عاها برای تحول درون و این د 

سیر الی للا ،  الطاف الهی برای  بیانمجموعه  پیش رو دارید ر  د نوشتاری که 

با معرفت و الطاف الهی  درونی  اهمیت تحول و راجع به انسان  بحثی کوتاه و  

در وجود خود هم   ،تحول در طبیعت و  آمدن بهار  هدف اینستکه با است . و 

تحولی ایجاد کنیم و درخت وجود خود را بارور و ثمر بخش کنیم ، و از عمر  

 خود میوه های عرفان و شادی و سعادت بدست آوریم .  

ماه رجب و شعبان  شرح بعضی از دعاهای در  که الهیانوار استفاده از با و  

برای شناخت بیشتر  نهفته در این دعاها  از معارف   ،قرار دارد و ماه رمضان 

در  که  ن است .ارتباط با خدای خالق هستی آفریو نس ا  معرفت خدای متعال و 

گری و  و بعد از بازن  هشد بیان برای شاگردانی  این سه ماه بعنوان درس  

فاده عموم در واتساب و اپلیکشن  تویرایش بصورت کتاب حاضر برای اس 

. داده می شود قرار زمزمه عرفان   

برای  که  بلکه معارف عمیقی ، نیست   معینی  زمان البته این معارف مخصوص 

نهفته است که دانستن این  در این دعاها بیشتر توحید و معرفت والیت شناخت  

مفید  و شناخت بیشتر اهل بیت با خداوند متعال  نس و ا  شناخت معارف برای 
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نگاهی  با ،  نهفته در این دعاها معارف رسیدن به امیدوارم برای که  .است 

قرار گیرد .  مورد استفاده و معارف الهی   خدابرای تقرب بیشتر به عارفانه    

که   م ین یبی م  م،ی دقت کن ده،یکه از ائمه)ع( به دست ما رس  یی دعاها  نی در ا اگر

انسان با   ، کههست  ی نید  ق یمعرفت حقا در آن، معارف هست، استغفار هست،

باید در   . برد خود را باال   ت یسطح معنو می تواند دعاها   نی اتدبر در توجه و  

کرد   نورانیت کسب در آنها  و از انوار نهفته  این دعاها تدبر کرد ، تامل کرد.

نورانی    برای این فرصتی است و   .تا بتوان سطح معنویت خود را باال برد 

و رسیدن  و تقرب به رب االرباب    ،و سیر الی للا ،  قلوب با انوار الهی شدن 

 دلها . به آرامش 

و همه توان خود را به    شود ی م اثری ب  ی اسباب عاد  و   یشو ی درمانده م یوقت  

ودوستانت   گذارند ی مردم تو را تنها م  ی وقت  ،یرسینم  جه یو به نت  ی ریگی کار م

با  و  ی به خدا رو کن  د یکه با نجاست یا ، و از تو دور می شوند  کنند ی م  ولتو را  

ی  برقرار کن ا نس با یاد خدا  و ، دعاها این معانی و انوار نهفته در توجه به 

. می شود و امیدواری   آرامشسبب که که  ازیر  

و اطمینان می  ذکر خدا دلها به آرامش فقط با  « . کرللا تطمئن القلوب ذ »اال به 

آرام بخش است. در مفهوم آنها و تأمل با توجه  این دعاها  رسد . و خواندن   

قرار  و عنایت اهل بیت )ع( خداوند متعال  مورد قبول این کتاب که امیدوارم 

برای  باشد نوری ی که از مطالبشان استفاده شده و نیز  و اجری برای آنان   گیرد.

. آنان که از این درسها استفاده می کنند   

  استفاده شدهزحمات آنان و از از بزرگانی که بر این دعاها شرحی داشته اند و 

. خواستارم خدا از همه ما قبول کند تشکر و اجر آنان را از خدای بزرگ   
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 (  1)فصل  : بخش اول

 الطاف الهی در تحول درونی

  با سال نو را  د بیاییشعبانیه  و مصادف با اعیاد   یشمس ی( هجر 1400) نوروز 

  الطاف الهی ازشادی و امید با  و    تحولی در خود ایجاد کنیم   ،طبیعت  تحول 

 و تقرب الهی . بسوی کمال و خوشبختی  پیش ، بهره بریم بیشتر  

 عید نوروز 

 

 

 و النهار  ل یمدبرال ای مقلب القلوب و االبصار  ای

 احسن الحال  یمحول الحول و االحوال حول حالنا ال ای

 من در دست توست  قلب ، مقلب القلوب  ای

 محول حال من سرمست توست  ای

 و نهار   لیکه در ل  یر یتو تدب  کن

 قلب من شود همچون بهار حال
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حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید حیات  

تهنیت عرض کرده و سالی    تبریک وهمه خدا پرستان  باشد را به  طبیعت می 

را از درگاه    ی وندرتحول  ،  طبیعت  تحول  با    راسرشار از برکت و معنویت  

 خداوند متعال مسئلت دارم. 
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 و بر آمد بهاری دیگر 

 زیبا و فریبا، چون دوست مست و 

 پر کن از سوسن و سنبل که نکوست ،   سبدی پیدا کن 

 پیک نوروزی و شادی بر دوست ،  همره باد بهاری بفرست 

خالق    عظمت   ن د دینظاره کردن و  به آیات آفاقی نظری کن و با با آمدن بهار ،  

 ربوبیت خدای خود را بنگر . ، و زیبایی های طبیعت 

زیبایی های بهار طبیعت را در یابیم و از الطاف رحمت الهی و آفرینش صنع  

زیبای او ، تجلی اسماء الهی را نظارگر باشیم و قلب های خود را بنور معرفت  

 الهی منور سازیم.  

و    بیاییم در آغاز حلول سال نو و بهار پرطراوت که نشانه قدرت الیزال الهی

مثبت در زندگی    ی تحول،  اراده  عزم و  ما هم با    ،باشد می تجدید حیات طبیعت  

 . قلب های خود را بهاری کنیم   وکنیم  ایجاد خود 

را  و فطرت خود  زیبایی های درون    ،الهیبا کاشتن بذر معرفت و محبت  و  

مهربانی را در  .  نظاره گر زیبایی فطرت خدا دادی خود باشیم    تا شکوفا کنیم  

دهیم   پرورش  و    . خود  برکت  از  سالی سرشار  را  نو  سال  آرزوها  این  با  و 

   و تحول در زندگی قرار دهیم.معنویت  

 آغازی برای تحول 

بیاییم زندگی جدیدی را    ، با آمدن عید و نام زیبای نوروز ، روز نو از سال نو

زندگی را با هدفی برای متعالی شدن ، خدایی شدن ، بهاری  و  ،  شروع کنیم  

شدن یعنی هر روز شکوفه ای از باغ معرفت در وجود ما عطر افشانی نماید و  

 درون و باطن ما را به عطر و بویی معنوی معطر سازد.  

داده و  صفا  بنور قرآن  دلها را  قرار میدهیم تا    هفت سین باالی سفره  بر  را  قرآن  

زیبایی ها در همه جای طبیعت تماشا    دهیم .الطاف الهی و عظمت او پیوند  با  

جنب و    باتنگ بلوری در  نشاط ماهی  و حرکت  گلها ،    یدارد. رنگ های زیبا 
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سفره  در    سیر و سمنو ، و سرکه و سنجد و  آینه  آب و  شمع و  جوش و سبزه و  

  نشاط و شادی بیننده را به که ، خوشبختی و سعادت بخش نوید  زیبای هفت سین 

 . دعوت می کند 

 مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است 

 خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است 

 به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی 

 این پیامی است که از دوست به یار آمده است 

 شاد باشید در این عید و در این سال جدید 

 آرزویی است که از دوست به یار آمده است 

به حال شده که در آغاز بهار، به جنگل یا صحرا بروید و روی زمین تازه  تا  آیا  

تان را از  تان را از هوای بهاری پ ر کنید و نگاه جان گرفته دراز بکشید؟ سینه 

 .   ؟ها در بهار لب ریز از شادی کنید ها و جوانه رقص شاخه 

جوان    هایی نزدیک، خیلی نزدیک، خاک را تماشا کنید، سبزه وقتی از فاصله 

ای  گرانه  عشوه زیبایی چه  با  بینید که  ی سر از خاک بیرون آورده را می و تازه 

 دهند. بر آفتاب سالم می 

های زرد  شان، از میان برگ های ظریف های ریز و درشت، سوار بر ساقه گ ل

پوسیده  برآوردهو  بر کف جنگل، سر  ریخته  پارسالی  که    اند ی  ببین  ببین!  که 

شویم ، و از عمق خشکیدن، چگونه دوباره جوانه  نیستی هست میچگونه از دل  

 زنیم؟ می

 بهار آمد که تا گل بازگردد 

 سرود زندگی آغاز گردد 
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 بهار آمد که دل آرام گیرد 

 ز درد و غصه ها فرجام گیرد 

زیبایی های بهار طبیعت را در یابیم و از الطاف رحمت الهی و آفرینش صنع  

هی را نظارگر باشیم و قلب های خود را بنور معرفت  زیبای او ، تجلی اسماء ال

 الهی منور سازیم  

 معرفت للا   زیبایی واز بهار جلوه 
 

بهار ، بهار ادامه زمستان است.    ی زیبایی هادر  ملي  أ ت،  خر زمستان و اول بهارآ

  یا بهار نشان دهنده و جلوات زیبایي ها ،  یا این همه زیبایي ها مال بهار است  آ

   ؟. بهار این همه زیبایی را از کجا آورد  ؟ است  خالق و قدرت 

مگر نه اینکه زمین آنچه در درون خود داشت خارج کرد . زمستان بود که با  

سوز سرمای خود زمین و درختان را برای استراحت به خواب زمستانی کشاند  

پس این   . زمین را آبستن این همه زیبایی کرد ،  و با باران و جمع آب در زمین  

ر به ثمر رسیده و  بهادر  و  ،  زیبایی ها در اصل در زمستان پایه ریزی شده  

 خودنمایی می کند .  

ولی زمستان  اما   دانند  نمی  کاره  را  و زمستان  میدانند  بهار  از  را  مردم همه 

ناراحت نمی شود مهم نمایاندن قدرت خدا در زیبایی های طبیعت است حاال چه  

خدا    ،تدبر کنند   ،که به اسم بهار باشد مهم اینکه انسانها توجه کنند د  اشکال دار

عظمت و قدرت و و و هزاران هزار درس معرفتی در این زیبایی    و ببینند  را  

   .ها ببینند و لذت ببرند 

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

 هر ورقیش دفتریست معرفت کردگار

پس هوشیارانه نگاهی کن نه غافالنه ، عید و بهار همه اش زیبایی است. از  

و ماهی و سبزه و سمنو در بساط  ،    ا هرنگارنگ گلزیبای  طرفی دیگر تداخل  

پهن شدن لباس های رنگارنگ بهاره و ورچیده شدن لباس    ه و دوبار،  فروشی ها  
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و رفت و آمد پدران و مادران همراه با بچه هایشان  ،  های تیره و کدر زمستانه 

برای خرید نوروز جلوه زیبایی به خیابونها بخشیده !!!! جلوه ای که کمتر از  

اصال همین مقدمات قبل از عید مکمل زیبایی    زیبایی عید و بهار نیست !!!!! 

 عید و سال تحویله !!!! 

 حافظ شیرین سخن می فرماید : 

 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 

 عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد 

یعنی بهار میاد و باد خوش نفس بهشتی عطر افشانی خواهد کرد و طبیعت  

 را از دست میده و بهاری و سرسبز میشه   حالت زمستونیش 

 ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد 

 چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد 

 : در معنی شعر گفته شده  

همانند جام شراب به گل یاسمن می  را  ارغوانی رنگ  زیبای  بهار گلبرگهای   

زیبا به گل  و چشمان خوشکل و قشنگ یار عزیز که اینجا این چشم  ،  بخشه  

یعنی مینگره و نظاره  .  عاشقانه به گل شقایق نگران میشه    ،نرگس تشبیه شده

کم توی این ایام توی دشت و صحرا پخش و پرا    گر میشه به گل شقایقی که کم

   .میشن 

گرنه معنی عرفانی اون خیلی    البته این معنی و تفسیر ظاهریه این اشعاره و 

نیز منظو  باحال تره  در    .   ر از نگران همان نگریستن است در چند خط زیر 

به   زیر  نکات  اند  خیابونا ریخته  توی  برای خرید  که  انبوهی  ازدحام جمعیت 

 : خوبی نمایان هست 

 پدران و مادران نگران قیمتها!!!! ) البته اینجا نگران در هر دو معنی (   -1
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دختر کوچولوها و پسرکوچولوها نگران ماهیها و اسباب بازی ها و رنگها    - 2

 با وجود اینکه شادیه ولی باز هم نگرانیه  .    و خوردنی ها!!!!!

نفس باد صبا عشقی از جنس طال ، دوری و دفع بال ، سال پرسود و صفا ،  

ها، هر آنچه  ها و بدی با خوبی سال گذشته  ،  همه تقدیم شما  ،  یاری از سوی خدا  

درخت زمان  برگ دیگری از    که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد. 

 . بهاری و بهارتان جاودانه باد  ان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایت 

یک سال گذشت بزرگ تر شدیم ، داناتر و عاقل تر ، با تجربه بیشتر، حاال با  

با تفکری در خود و برنامه ریزی   دید بهتری به ادامه زندگی می پردازیم و 

تا مرز خلیفه للا و سعادت دو جهان  برای رسیدن به زیبایی ها ، که تکامل مرا  

 برساند. 

، با  جان تازه ای بخشیم  بهاری دلهای خود را با نسیم الطاف الهی  بیاییم با نسیم  

حب و عشق  در قلب خود شکوفه های  و کاشتن بذر معرفت  تحولی روحانی  

 الهی را تماشگر باشیم. 

 و قیامت  بهار بهتشا
 

   فرماید: می  راجع به بهار و قیامت قرآن 

جٍ   تأ َوَربَتأ َوأَنبَتَتأ ِمن ك ّلِ َزوأ تَزَّ َض َهاِمَدةً فَإِذَا أَنَزلأنَا َعلَیأَها الأَماء اهأ َرأ َوتََرى اْلأ

بَِهیجٍ  
1 

بینى اّما هنگامى كه باران  )همچنین( زمین را )در زمستان( خشك و مرده مى 

گیاهان زیبا  باریم، به حركت درآید و رشد كند و انواع بر آن فرو مى 

 رویاند. مى

چیز ، به ویژه درباره مسأله رستاخیز ، این  دلیل دیگري بر قدرت خدا در همه 

بیني ،  است كه اي انسان در فصل زمستان ( تو زمین را خشك و خاموش مي 

 
   5 هی حج آ سوره1
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بارانیم ، حركت و  رسد و ( بر آن آب مياّما هنگامي كه ) فصل بهار در مي

بخش را  كند و انواع گیاهان زیبا و شادي و مي افتد و رشد و نم جنبش بدان مي 

 رویاند . مي

پس امیدوار باشد که باران رحمت الهی همیشه در حال باریدن است اما جایگاه  

الطاف الهی را در خود    ، آن قلب های مستعد هستند که مانند این زمین مستعد 

ما گلهای  ثمره آن زیبایی های باطن ما خواهد بود که در قلب  که    ،جمع کنند  

   . معرفت و محبت و مهربانی برویاند 

کتابی که اثر خود نوشته  و  کتابی تکوینی  پس برای شناخت کتاب وجود انسان ،  

های خودم است .این بار سعی کنم زیبا بنویسم تا تجلی زیبایی های درون خودم  

باطن من را به نمایش می گذارد پس زیبا تصور    ،وجود من  باشد، زیرا این کتابِ 

و زیبایی درون خود را تماشاگر باشیم این همه زیبایی در   ، کنیم که زیبا بنویسم

 یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم .  . ما و حیف است که ما غافل باشیم 
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 (  2فصل )

 وجود انسانتکوینی  کتاب 
 

عزیزان آن را حفظ هستند ولی خوبست    که بعضی از مولوی شعر معروفی دارد  

 این بار به معنای عمیق آن توجه بیشتری کنیم آنجا که می گوید:  

 روزها فکر من اینست و همه شب سخنم 

 کـه چـرا غافـل از احـوال دل خـویـشـتنـم 

 از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟ 

 ننمایی وطنم به کجا می روم؟ آخر  

 مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا

 یا چه بوده است مراد وی ازین ساختنم 

 جان که از عالم علوی است، یقین می دانم 

 رخت خود باز برآنم که همانجا فکنم 

 مـرغ بـاغ ملـکوتم، نیـم از عالم خاک 

 دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم 

 دوست  ای خوش آنروز که پرواز کنم تا بر

 به هوای سر کویش، پر و بالی بزنم 

 ر، تعقل تفکر، تدب 
 

به  قرآن هم  در و سه واژه مهم در زندگی انسان هاست   «تفکر و تدبر و تعقل»

وجود  تأملی در  و  تفکر ، تدبر ، تعقل ،  و راجع به    .   این سه واژه سفارش شده
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قران را برای  هدایت و  معارف استفاده از و فهم  و  ،سفارش شده است ...و  خود 

 :  فرماید  که مید، صفاتی باشنچنین داند که دارای می مفید کسانی 

َمع وَن«  یونس    ٍم یَسأ  67»ِلقَوأ

وَن«* رعد    ٍم یَتَفَكَّر   3»ِلقَوأ

ٍم یَعأِقل وَن«رعد      4»ِلقَوأ

   5»ِلك ِلّ َصبَّاٍر َشك وٍر«* ابراهیم   

ِمن وَن«* ،نحل   ٍم ی ؤأ    79»ِلقَوأ

 128«* طه »ِْل وِلي النُّهى 

تََوِسِّمیَن« حجر       75»ََلیاٍت ِللأم 

   22»ََلیاٍت ِللأعاِلِمیَن« روم  

تَِّقیَن« بقره    .  2و »ه دًى ِللأم 

 در چه چیزی تفکر کنیم ؟ 
 

کند .  ولی برای رسیدن به جواب تالش و تفکر نمی  د  انسان همیشه سؤال دار

می ترسد  ولی  و چیزهایی دارد    ،دوست دارد که داشته باشد    ولی   چیزهایی ندارد 

دهد  دست  دارد   .از  استرس  و  نگرانی  همیشه  احساس  اینکه  مهم    .پس  کمتر 

با وجود اینکه برای به دست آوردن خواسته ها در زندگی  و    آرامش می کند .

می کند و نگران  ولی راضی نیست و همیشه احساس کمبود  ،  تالش می کند  

ولی اگر جواب    ردن است.است. یکی از ترسها و نگرانیهای انسان ترس از م  

 می رسید . ، تا اندازه ای به آرامش سؤالت خود را دریابد 
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 انسان فقط سه کلمه استاالت سؤ
 

سواالت خودت را در نظر بگیر، و به آنها توجه کن . و سپس سؤالت    پس اوالً 

 : خود را یکی کن ، با کمی دقت خواهی دید 

به کجا میروم    ،آمدنم بهر چه بود ،  همه سؤالت سه جمله است : از کجا آمده ام   

   .  ؟ برای چه آمده ام  .  . »از کجا ، به کجا ؟ اخر ننمایی وطنم

حم للا امرئه عرفه من این و الی این و فی این«  امام علی)ع( می فرماید: »ر

خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا به کجا چرا ؟ این سه جمله را همیشه  

 می گوییم ولی در معنی و عمیق آن چقدر تفکر کرده ایم؟ . 

سه سؤال هستند که باید به دنبال جواب آنها رفت و رسیدن به جواب هر    اصالً 

ز خودم پرسیده بودم آمدنم بهر  ااهی  گواقعا    لی آیاو  .نیست یک کلمه    ،کلمه آن

 ؟ چه بود؟ و یا به کجا میروم؟ اصال چرا آمدم که بخواهم بروم. 

رسیدن به جواب  با رفتن به دنبال جواب . و بعد و سؤال ، بعد تفکر ، اول  پس 

هم مطرح  الت بشریت همین است در غرب  ا است که آرامش می آورد. همه سؤ

 ال هایی که همیشه جوانها در گیر آن هستند ـ  ؤس اند . کرده 

 . ؟  " ماهیت علم چیست "، " من چه می توانم بدانم"ـ  1

 ـ چه باید بکنم ؟ 2 

 ـ به چه چیز باید امیدوار باشم ؟  3 

، با کی  ؟، خوشبختی چیه  ؟سیر من چیست ؟ داریم میریم کجا ؟ چه کار کنم  

 و و و    ؟، با کی دوست شوم   ؟ ازدواج کنم

و در ادامه به شرح بیشتری    د،شواجماالً جواب مختصری داده می  در ابتداء  

گفته شد سه مسأله : از کجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود ،    پرداخته خواهد شد.

 روم ؟ و اگر مسافرم کجا میروم ، استقرار من در کجاست. بکجا می 
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 ؟ چه باید بدانممن 
 

چه بدانم برای حیات دنیا؟،  می توانم بدانم ؟  چه  باید بدانم ، و  من چه    سؤال اول : 

 چه بدانم برای حیات ابدی ؟، و آرامش دنیا و آخرت ؟  

در وجود خودتان   . »و فی انفسکم افال تبصرون«  جواب خدای تو می گوید:در 

آیاتی هست آیا نمی بینید؟ در نفس وجود خودت تفکر کن. آیا تا کنون این چنین  

در قلب تو عشق چه داری ؟ دلت  حاال به دل خودت توجه کن    فکر کرده ای؟.

 برای چه می تپد ، و خودت را ببین کیستی ، چیستی؟... 

أَنف ِسک مأ«: دستگاههائی که در بدن انسان است، مانند:    معانی کلمات آیه: »فِی 

قلب، کلیه، ریه، دهها هزار کیلومتر رگهای درشت و باریک، ده میلیون میلیارد  

 وائی و ... هر یک آیتی از عظمت است.  سلول، و حواسی همچون بینائی و شن 

وَن؟«: مگر غافل شده بینید؟ خیلی آیات ما را مخاطب قرار  اید و نمی »أَفاَل ت بأِصر 

نه بعنوان اینکه تأملی داشته    اما  ،میخوانیم  هم  ما    ،داده و از ما سؤال می کند 

 باشیم و جواب آنرا جویا باشیم .  

 مساله 3فقط ؟  بدانیم باید چه 
 

خدایی است که مرا آفریده خالقی دارم ، اعتقاد به حیات دیگر ، آخرتی است  ـ  1

 ، دلیل عقلی آیا مفسدین و مؤمنین مساوی هستند ؟ 

 را در بر دارد .   اعتقاد به نبوت که ؟ چکار باید بکنم ؟ ، هستمدر کجا  ـ 2

 . ، چرا آمده ام که بمیرم ـ به کجا میرم ، از مرگ می ترسم3

هر سه مسأله  پاسخ ما را داده اند .  ،  پیامبرانو  کتاب آسمانی و رهبران الهی  

دلیلشان در قرآن است . ولی قبل از قرآن هر انسانی به فطرت و عقل خود آنرا  

می پذیرد. اگر شک و شبهه ای است برو از منبع معتبر و بی غرض تحقیق  

 کن .  
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ساله است . حاال کسی بخواهد بیشتر بداند که شک نداشته  اصل عقیده این سه م

باید بکند . می بینیم بعضی اهل نماز و عبادات و ...هستند،    یباشه تحقیق بیشتر 

بر می گردند! چرا؟ چون اینها از اول عقیده شان  عقیده خود  از    بعضی ولی  

 . ..ع به هدف خلقت دارند در عقیده و تفکر خود راج و احتماالً شبهات  راسخ نبود  

شبهات  یح و در نتیجه رسیدن به آرامش در برابر  برای رسیدن به عقیده صح 

قرآن    . خودشناسی و خداشناسی داریم حتی اگر بطور مختصر  احتمالی نیاز به

 انسان می فرماید:  در باره 

َسِن تَقأِویٍم    نَساَن فِي أَحأ ِ لَقَدأ َخلَقأنَا اْلأ
2 

ما انسان را ) از نظر جسم و روح ( در بهترین شكل و زیباترین سیما  

 ایم . آفریده

َسِن «  « :  ...» لَقَدأ َخلَقأنَا :  آیه  توضیحات   جواب قسمهاي چهارگانه است . » أَحأ

زیباترین . بهترین . » تَقأِویٍم « : هیئت . سیما . در اصل تقویم ، در آوردن  

 . چیزي به صورت مناسب و نظام معتدل و كیفیّت شایسته است 

انسان  كه    .عد جسماني و روحاني است  با دو ب  ،  لذا در اینجا مراد ساختار انسان  

عالَم   ناشناخته »  نام گرفته است ، و خداوند   صغیر « و » موجود  او را    « 

بزرگوار فرموده است و آفریدگار جهان در برابر اتمام خلقت انسان ، خویشتن  

 خطاب فرموده  فتبارک للا احسن الخالقین و به را ستوده است  

َسِن تَقأِویمٍ   نَساَن فِي أَحأ ِ  َل سافلین ، ثم رددناه اسف لَقَدأ َخلَقأنَا اْلأ

ما انسان را ) از نظر جسم و روح ( در بهترین شكل و زیباترین سیما  

 .. ایم . آفریده

  

 
 4سوره تین آیه   2
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 انسان و رشد مراحل پنج گانه تعالی 
 

، پنج مرحله را  و رشد انسان  آیت للا  جوادی آملی : قرآن و عترت برای تعالی

بگذاریم تا خود و جامعه  به ما نشان دادند و از ما خواستند در این پنج مرحله گام  

 را دریابیم؛ 

 اول، معرفت؛ یعنی خود را بشناسیم که از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت؛  

دوم، حرکت؛ یعنی از خودخواهی، منیت و غرور و دیگر رذائل به ترک آنها  

 هجرت کنیم؛

سوم، سرعت گرفت در مسیر تعالی، چون این مسیر وسیع و باز است و در آن  

 د و تزاحمی وجود ندارد؛ برخور

چهارم، سبقت گرفتن؛ این سبقت گرفتن نظیر سبقت در امور دنیایی نیست که  

فخر کاذب بیاورد به این دلیل که شخص می فهمد از جانب خدا و در مسیر  

 خداست؛ 

پنجمین مرحله که مهمترین مرحله است، امام المتقین شدن است؛ یعنی الگوی  

این  خوبان جامعه باشیم و   این مرحله نشانه  باشیم،  انها  مورد قبول و پذیرش 

 است که چهار مرحله قبلی را نیز به درستی پیموده ایم. 

 ن: در معرفت انساشرحی کوتاه 

 است  در تحولانسان 
 

خلقت انسان  ، در  بحث انسان است که باید شناخته شود ، قبال گفته شده که 

 قرآن می گوید:  

َسن  الأَخاِلِقیَن  ث مَّ   أَنَشأأنَاه  َخلأقاً آَخَر فَتَبَاَرَك َّللاَّ  أَحأ

سپس نطفه را به صورت لخته خوني ، و این لخته خون را به شكل قطعه گوشت  

آوریم ،  اي ، و این تّكه گوشت جویده را بسان استخوانهاي ضعیفي درمي جویده 
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مي  گوشت  استخوانها  بر  بعد  آن  و  از  و   ، تازه پوشانیم  آفرینش  را  او  اي  پس 

 بخشیده و ) با دمیدن جان به كالبدش ( پدیده دیگري خواهیم كرد . 

عد، انسان  .پس این دو ب عد هر کدام احکام خاص خود را دارند انسان با این دو ب  

است. اسفل جسم و غرائز اوست ، ولی روح و ب عد ملکوتی و حقیقت او، نفخه  

 د های نهفته در انست که باید شکوفا شوند.  الهی است و فطرت پاک و استعدا

جسم    .و آن نفخه الهی میخواهد پرواز کند و برگردد ولی کشش غرائز مانع است 

عد ملکوتی انسان و غذای روح ، عقیده  غذا میخواهد که رشد کند ، ولی غذای ب  

و اخالص است . غذای روح برای تعالی  الهی  و علم و معارف الهی ، با نیت  

 ست  نسانا

 ال سازنده شخصیت اعم
 

همه اعمال هر کدام اثری دارد . پس در اثر تکرار اعمال منبعث از افکار که  

شخصیت را  منبعث از عقیده است شخصیت انسان تشکیل می شود . حاال این  

 تو میسازی با اعمال خود که از عقیده تو منبعث شده است.  

شخصیت تو همان باطن تو است که تو خود ساخته ای ، حاال وقتی از دنیا  

یکمرتبه آدمی  و گاهی ، منقطع شدی در باطن دنیا باطن تو ظاهر می شود 

 خود را حیوان می بیند.  

 . «انسان ظهور می کند در برزخ که باطن دنیاست ، باطن »

ها را می دانند و عقیده راسخ به خدا دارند نه فقط  خبر عرفاء این علوم و این 

علم، بلکه همه چیز را از خدا می دانند و امیدشان هم به خداست و در زندگی  

 خود این عقیده را بالفعل در می آورند.  

باطن عمل    پس انسان در حقیقت عقیده خود را در عمل ظاهر می کند. عقیده

باطل را به همراه دارد.عقیده صحیح عمل صحیح را بوجود می آورد. یعنی  

آن عقیده باطنی ظاهر می شود همان که خودت آنرا کسب کرده و بر آن عمل  

 کردی و شخصیت خود را ساخته ای . 
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  ود ش همان صحیفه وجودت که با عقیده و عمل خودت بوجود آورده ای . نمی 

هر چه کاشته ای رشد می کند و آثاری دارد. حاال می    تغییرش داد چون آنجا

 یم صحیفه وجودت را با زیبایی ها پر کن . ئ گو

   

 ؟ آیا حقیقت خود را می دانی
 

کی هستی ؟ حاال آیا خدایی است یا نه !؟    اینکه اگر حقیقت خودت را بدانی و  

چیزی که شک نداری خودت هستی ، اگر در  در  در هر چه شک کنی ، ولی  

خود کمی تفکر کنی و تدبر نمایی می گویی من کامل نیستم ، هر چه دلم میخواهد  

   . من ناقصم پس باید کمالی باشد  ، ندارم پس کامل نیستم

 

 کمال چیست؟ 
 

در ذهن ما یک کمالی تصور می شود . پس دوتا یکی ناقص خودم و یکی کمال  

کامل کیست ؟ تصور من از کامل  چیست و  کمال  آن  ، حاال  که میخواهم باشم  

 چیست ؟ چرا هر چه ندارم از خدا میخواهم ؟ حاال این خدا کیست ؟  

  درسته ، همان است که کامل است و خلق و تدبیر همه هستی بدست اوست . 

یاب که دنبالش  ب کمال را  آن  ،  پس برو او را بشناس    ؛اره او کمال مطلق است 

 دنبال چی هستی؟ چه می خواهی؟ نگران چی هستی ؟   ببین   هستی .

و آنچه انسان  از چه می ترسی ؟ خیلی از ترس ها و نگرانیها بی مورد هستند .  

، و جاودانه  میرد را از نگرانی تا حدودی بیرون می آورد اینکه بداند: او نمی  

 .است 
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 شناسی نکته انسان
 

پس خود را و زندگی حقیقی خودمان را زیبا بسازیم و بدانیم همه چیز عالم   

 گردد از آِن خداست و به خدا برمی

َجع  اْلأ م ور؛  ِ ت رأ ِض َو إِلَى َّللاَّ َرأ ِ ما فِي السَّماواِت َو ما فِي اْلأ  3)َو ّلِِلَّ

اما   .آسمانها و زمین است و همه امور به او بر می گردد برای اوست آنچه در 

انسان جایگاه خاصی در این میان دارد. و نحوه این برگشتنش را در اختیار  

 اند. خودش قرار داده

البته هر انسانی چه مؤمن باشد چه کافر، خوب یا بد، به سوی خدا سوق داده  

شود، اما مهم این است که به سوی رحمت خدا یا به سوی عذاب او؟ خدا  می

یعنی بهشت و  هم در بهشت هست و هم در جهنم؛  .  خالق بهشت و جهنم است  

 جالل و جمال اوست . جهنم تجلی اسماء 

 ایم  به هر سو برویم، به سوی خدا رفته  

« ِ ه  َّللاَّ  4؛«فَأَیأنَما ت َولُّوا فَثَمَّ َوجأ

کسی   برد و اما کسی که در بهشت است در رضایت کامل از این دیدار بسر می 

که در جهنم است، با اینکه در محضر خداست، از دیدار خدا در حجاب است  

مَ » وب ون َكالَّ إِنَّه مأ َعنأ َربِِّهمأ یَوأ ج  و به همین جهت است که در عذاب    5؛«ئٍِذ لََمحأ

 است.

 چیست؟نا فی للا و بقا باهلل ف
 

چون صفات خداوند در انسان به ودیعه گذاشته شده است و خلیفه للا است؛ انسان  

خواهد خدا باشد ولی نمی فهمد که فقط با بندگی خدای تعالی می تواند  دلش می

 
 109عمران/آل3
 115بقره  4
 1۵/نیمطفف 5
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خداوند« برسد. و بعد از فنا هم »بقا  اسماء به مقام »فنا فی للا« »حل شدن در 

 اند خدائی کند؛ خدایی در نهایت بندگی.  توباهلل« است و به این ترتیب است که می 

حدیث قدسی است »اگر بنده من باشی تو را هم حی ال یموت « می کنم .  در  

یعنی من زنده ای هستم که نمی میرم ، اگر بنده من باشی ، تو را هم زنده ای  

من میگویم باش، می شود، اگر بنده من باشی تو هم می    ؛می دارم که نمی میرد 

 شود.  گویی باش می 

 دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی 

 دیوانه تو هردو جهان را چه کند 

کسی که بنده خدا شود اراده ای غیر از اراده خداوند ندارد و دنیا طلبی و هوا  

 6و هوس را فراموش میکند  

 کیست در گوش که او می شنود آوازم؟ 

 یا کدامست سخن می نهد اندر دهنم؟ 

 برون می نگرد؟ کیست در دیده که از دیده  

 یا چه جان است، نگویی، که منش پیرهنم؟ 

 تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی 

 یک دم آرام نگیرم، نفسی دم نزنم 

 می وصلم بچشان، تا در زندان ابد 

 از سرعربده مستانه به هم در شکنم 

 من به خود نامدم اینجا، که به خود باز روم 

 آنکه آورد مرا، باز برد در وطنم 

 
 بطور خالصه   70تا   66ص   1أسماء الحسنی همان ج  6
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 مپندار که من شعر به خود می گویم تو 

 تا که هشیارم و بیدار، یکی دم نزنم 

 شمس تبریز، اگر روی به من بنمایی 

 وهلل این قالب مردار، به هم در شکنم 

یا تا حاال به الطاف الهی در زندگی خودتان توجه کرده اید؟، و خاطراتی بیاد  آ

که او می داند در    ایی، خد دارید؟ یاد الطاف الهی و راز و نیاز با خدای خود 

های هستی من از  قلبهای ما چه میگذرد، حاال بگو خدای من ، معبودم ، لحظه

 . توفیق بندگی بمن عنایت بفرما  یاد تو پر شده است 

 

 انسانحرکت و سیر 
 

 اش دائما در حال حرکت به سوی خداست:  قران می گوید: انسان در زندگی 

نأسان  إِنََّك كاِدٌح إِلى ِ  7َربَِّك َكدأحاً فَم القیه  »یا أَیَُّها اْلأ

ای انسان! تو در تالش و کوششی هستی به سوی پروردگارت تا او را مالقات  

 کنی« 

 و نیز می فرماید:    .هم در لحظه مرگش ، و هم در محشر 

تَقَر«   »إِلى سأ َمئٍِذ الأم  پس نه از عدم آمدی و نه به عدم می روی چون    8َربَِّك یَوأ

برطرف    انسان شوق به بقا دارد . و اگر بداند که نمی میرد بزرگترین نگرانیش 

 اما باید صحیفه وجود خودش را زیبا بنگارد.  ،میشه

نعمت های    شکر گذارو  کند  ته ها  تمرکز روی داشته ها و تالش برای نداش 

   . خیلی چیزها داریم ولی توجه نداریم   . خدا همه را دوست دارد و بداند که  .    الهی

 
 7  6انشقاق 

 12قیامت  8
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 من در کجاست؟  استقرار

 همین سوره فرمود:   12در آیه  

تَقَر  »إِلى سأ َمئٍِذ الأم   َربَِّك یَوأ

 محل استقرار نهایی در آن روز تنها به سوی پروردگار خواهد بود.«   

تنها استقرار نهایی، بلکه اساساً سوق دادن انسان    که نه   :فرماید اکنون این آیه می 

به سوی خداست؛ یعنی انسان، نه راه و نه مقصدی غیر خدا ندارد؛ و این راه و  

 9مقصدی است که هیچ انسانی از آن گریزی ندارد.

«  »إِلی َمئٍِذ الأَمساق   َربَِّك یَوأ

ایت نهایی جز به  سوق انسان »تنها و تنها« به سوی پروردگارش است و غ

 .  10کند.( َربَِّك« داللت بر انحصار می شود. )»إِلی خداوند ختم نمی 

 

 چکار باید بکنم؟ 
 

 میفرماید:  133در سوره آل عمران آیه   

تَِّقیَن    ض  أ ِعدَّتأ ِللأم  َها السََّماَوات  َواْلَرأ ض  بِّك مأ َوَجنٍَّة َعرأ ن رَّ  َوَساِرع واأ إِلَى َمغأِفَرةٍ ّمِ

و ) با انجام اعمال شایسته و بایسته ( به سوي آمرزش پروردگارتان ، و بهشتي  

كه بهاي آن ) براي مثال ، همچون بهاي (    ،بشتابید و بر همدیگر پیشي گیرید 

؛ ) و چنین چیز با ارزشي ( براي پرهیزگاران تهیّه دیده    آسمانها و زمین است 

 شده است . 

» َساِرع وا إِلَي َمغأِفَرةٍ « : بشتابید به سوي اسباب مغفرت . از قبیل توبه و عبادت  

 خالص برای خدا. و اعمال صالح 

 
 (11۴، ص20ج زان، یاقتباس از الم  9
 (11۴، ص20ج زان، یالم10
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 نیز می فرماید:   21ه  در سوره حدید آینیز و  

ِض أ ِعدَّتأ    َرأ ِض السََّماء َواْلأ َها َكعَرأ ض  بِّك مأ َوَجنٍَّة َعرأ ن رَّ َسابِق وا إِلَى َمغأِفَرةٍ ّمِ

ِل الأعَِظیِم   تِیِه َمن یََشاء  َوَّللاَّ  ذ و الأفَضأ ِ ی ؤأ ل  َّللاَّ س ِلِه ذَِلَك فَضأ ِ َور   ِللَِّذیَن آَمن وا بِاّلِلَّ

یگر پیشي بگیرید براي رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه  بر یكد 

 پهناي آن همسان پهناي آسمان و زمین است . 

براي كساني آماده شده است كه به خدا و پیغمبرانش ایمان داشته باشند . این ،  

دهد ، و خدا داراي عطاء  عطاء خدا است ، و به هر كس كه بخواهد آن را مي 

 ت . بزرگ و فراوان اس

 » َسابِق وا « : با همدیگر مسابقه دهید . بر یكدیگر پیشي گیرید .  توضیحات :  

 

 شادی می خواهی ؟ 
 

در    ؟ حاال کجا،  من همیشه بودم  فهمیدم که  است .  خودت  شادی در درون وجود  

که نبودم از جایی آمده ام . پس بزرگترین بشارت  میدانم  ؟  عدم    ازعلم الهی یا  

   .میری که تو نمی 

من همیشه بوده ام و جاودانه هستم حاال فعال اینجا هستم ، عوالم گوناگون را  

 بزرگترین شادی ، این شادی که انبیاء آورده اند . . و  سیر می کنم 

همه  که  ،  می گویند : نمی میری ، میری پیش پروردگارت ، همان کمال مطلق   

همیشه بوده ام و  من  فخه الهی هستی ،  تو ن چون  ،  چیز در دست قدرت اوست  

 نمی میرم. 
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 ! ؟نفس تخدیر می شود چرا 
 

 استاد حسن زاده آملی می فرمایند:  

این تخدیر با    . آالم را حس نمی کند و  ، سرگرمی های دنیا نفس را تخدیر کرده  

آن وقت است که درد با شدت هجوم    ،مرگ قطع می شود با  قطع عالقه دنیا یعنی  

 می آورد بویژه اینکه انسان می فهمد انسان است ولی حیوان شده! 

درد گریه  تخدیر نفس با سرگرمی های دنیا مثل بچه ای است که به علت دل  

می کند، مادر برای آرام کردنش دست می زند، بچه را حرکت می دهد، صداهای  

جورواجور می کند، بچه ساکت می شود، ولی به مجرد اینکه سرگرمی مادر  

تمام شد، گریه شروع می شود. در مدت سکوت درد بود]اما[ سرگرمی نمی  

 گذاشت بچه درد را حس کند.

درندگی و گزندگی برای آدمی موجود است    در دنیا دردهای صفات حیوانی، 

ولی سرگرمی های دنیا مرکز درد یعنی نفس را تخدیر کرده پس درد را احساس  

 نمی کند.  به مجرد قطع شدن سرگرمی ها درد شروع می شود. 

حرف بزن...اما طوری حرف بزن که بدانی خدایت راضی است و به تو لبخند  *

 میزند! 

گوش  * کن...اما طوری  پرسید  گوش  تو  از  خدایت  اگر  باشی  مطمئن  که  کن 

 گوشت چه چیزهایی شنیده ، شرمسار نباشی... 

نگاه کن...اما طوری نگاه کن ، که چشمهایت آیینه ای از وجود خدا باشد! پر  *

 باشد از نور خدا و هرچه می بینی خدا را یادت بیاورد...  

ادت نبرد... طوری  فکرکن ...اما به کسی و به چیزی فکر کن که خدا را از ی*

 فکر کن که آخرش یک سر نخی از خدا پیدا کنی!  

بتوانی از دست  هم  عاشق باش...اما طوری عاشق باش که هم به دست آوری و  *

 بدهی! طوری که معنای عشق واقعی را گم نکنی! 
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عاشق زمینی ها باش! اما نه طوری که زمین گیرت کند و از رسیدن به آسمان  *

 مانی!. و آن عشق ابدی باز 

 عاشق خدا باش 
 

   . به قصد بهشت می خوانند  نماز گروهی  

ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی هلل    》منطق انسان بیدار این است کهاما  

پروردگار    " للا" همانا نماز و سکنات و حیات و ممات من برای    《رب العالمین.

 جهانیان است. 

خالصه این که ) چنین شخصی( وقف حق تعالی است و همه اعمال و احوالش  

می بیند و بس. مسلمان اگر نمازش را  را قربة الی للا است، شخص موحد خدا 

به قصد بهشت بخواند،  نماز او آن عظمت را ندارد زیرا که نماز و دیگر اعمال  

 11عبادی باید برای تقرب حق تعالی باشد . 

 

 ی برای اهل یقین هاینشانه 
 

 د:  فرمایمی  در سوره ذاریات قرآن 

وقِنِیَن » ِض آیاٌت ِللأم  َرأ وَن »20َو فِي اْلأ « َو فِي  21« َو فِي أَنأف ِسك مأ أَ فاَل ت بأِصر 

ق ك مأ َو ما ت وَعد ونَ  السَّماِء ِرزأ
12 

نشانه  یقین،  اهل  براى  زمین  در  خودتان  و  )آفرینش(  در  و  است.  )نیز  هایى 

هایى از قدرت، عظمت و حكمت الهى است.( پس چرا )به چشم بصیرت(  نشانه 

شوید، در آسمان  نگرید؟ و )تقدیر و تدبیر( رزق شما و آنچه وعده داده مىنمى 

 و عالم باالست. 

 
   مانهیحک  های  پند:  منبع11
 22تا  20ذاریات  12
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ِض إِنَّه  لََحقٌّ ِمثأَل ما أَنَّك مأ تَنأِطق ونَ  َرأ  13فََو َرِبّ السَّماِء َو اْلأ

 . آسمان و زمین سوگند، این سخن ما حق است پس به پروردگار 

گویید. )همان طور كه در سخن گفتن خود شك  همچنان كه شما سخن مى 

 هاى ما نیز شك نكنید.( كنید، در گفته نمى 

  

 
 23ذاریات  13
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 ( 3)فصل 

 . در آیات  شرحی مبسوط 

 آفاقی و انفسی، آیات توجه به

 شرط رسیدن به یقین 

قرآن، شرط هدایت شدن و به یقین رسیدن از طریق آیات طبیعت و كتاب  

وقِنِیَن«،  و می فرماید : داند: شریعت را، دِل آماده مى     »آیاٌت ِللأم 

وقِنِیَن » ِض آیاٌت ِللأم  َرأ  « 20َو فِي اْلأ

وَن »  « 21َو فِي أَنأف ِسك مأ أَ فاَل ت بأِصر 

یقین،   اهل  براى  زمین  در  )نیز  نشانه و  خودتان  )آفرینش(  در  و  است.  هایى 

هایى از قدرت، عظمت و حكمت الهى است.( پس چرا )به چشم بصیرت(  نشانه 

شوید، در آسمان  نگرید؟ و )تقدیر و تدبیر( رزق شما و آنچه وعده داده مىنمى 

 و عالم باالست. 

ار طبیعت  در حقیقت این همان اشاره به آیات آفاقی و انفسی است و حاال در به 

با کمی دقت و تدبر قدرت خدا و تجلی اسماء خدا و زیبایی ها را می بینی ولی  

 آیات آفاقی می فرماید:  توجه به با و    .بدون توجه  

وقِنِینَ  ِض آیاٌت ِللأم  َرأ  14َو فِي اْلأ

 و در زمین آیاتی برای جویند گان یقین است . 

حجم زمین، مساحت    است از جمله:در آفرینش زمین و انسان نكات بسیارى نهفته  

كوه  آن،  عمق  درهو  و  دیگر،ها  كرات  و  خورشید  با  آن  فاصله   حركات   ها، 

که شب و روز و    گوناگون زمین، )توجه به اینکه چند حرکت هم زمان دارد 

   . معادن پیدا و ناپیداو چهار فصل بوجود می آید ( 

 
 20  هی آ اتیسوره ذار 14
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آب روئیدنى  رنگ ها،  شده،  ذخیره  میوه ها، خاكسنگ ها،  هاى  گیاهان،  ها،  ها، 

دارا بودن مواد   تصفیه كنندگى زمین، تأمین كننده تمام نیازهاى ساكنان آن و 

انسان  و  همه حیوانات  تغذیه  براى  نشانه غذایى  یقین  براى طالبان  كه  هاى  ها، 

 قدرت و حكمت خداوند است.

 . : می فرماید انفسی ت اآیتوجه به   برایو نیز 

ونَ َو فِي  أَنأف ِسك مأ أَ فاَل ت بأِصر 
15  . 

 وجود خود شما نیز نشانه های خدا فراوان است"   آیه می افزاید:"دراین در 

)و فی انفسکم ( آیا چشم باز نمی کنید و این همه آیات و نشانه های بارز حق  

بدون شک انسان اعجوبه عالم هستئ است  !!!    را نمی بینید ؟)ا فال تبصرون( 

ی در آن  بعجا ا م کبیراست در این عالم صغیر نیز وجود دارد بلکه  وآنچه درعال

 است که در هیچ جای جهان نیست .  

اینهمه خالقیت و ابتکارات و    عجب اینکه این انسان با آن هوش وعقل وعلم و

روز نخست به صورت نطفه کوچک و بی ارزشی بوده اما  ،  صنایع شگرف  

و  همین که درعالم رحم قرارمی گیرد با سرعت عجیبی رو به تکامل میرود  

روز به روز شکل عوض می کند، و لحظه به لحظه دگرگون می شود و آن  

 نطفه ناچیز در مدت کوتاهی به انسان کاملی تبدیل می گردد . 

دن او است ، ساختمان توبرتو و شگفت آوری  یک سلول که کوچکترین اجزای ب

 دارد که به گفته دانشمندان معادل یک شهر صنعتی تشکیالت در آن است .  

 یکی ازعلمای زیست شناسی میگوید: 

و هزاران کارخانه و انبار و    ،این شهر عظیم با هزاران در و دروازه جالب  

  ، و مرکز فرماندهی با تاسیسات فراوان )آنها( و ارتباطات زیاد   ،شبکه لوله کشی

از پیچیده ترین  ،  محدوده کوچک یک سلول    آنهم در   ،وکارهای مختلف حیاتی  

 
 21ذاریات  15
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اگر ما بخواهیم تاسیساتی بسازیم که همان     و شگفت انگیزترین شهرها است که 

 . هرگز قادر نیستیم  – اعمال را انجام دهد 

زمین را زیر تاسیسات و ساختمانهای مختلف و ماشین  باید دهها هزار هکتار  

ولی جالب اینکه    .آالت پیچیده ببریم تا برای انجام چنان برنامه ای اماده گردد 

دستگاه آفرینش همه اینها را در مساحتی معادل "پانزده میلیونیم میلیمتر" قرار  

 داده ". 

ه و مخصوصا دهها  و ری   دستگاههایی که در بدن انسان است مانند قلب و کلیه

دیده نمی     هزار کیلو متر رگهای درشت و باریک و حتی مویرگهایی که با چشم

میلیون میلیارد" سلول تن انسان     شوند , ومثل آبرسانی و تغذیه و تهویه " ده

شنوایی و حواس دیگر هر کدام ایتی    حواس مختلفی مانند بینایی و   و  ،هستند  

 عظیم از آیات او است .  

مانده   شناخته  نا  همچنان  آن  اسرار  که  "حیات"  معنای  مهمتر  همه  از  و    ،و 

  . عقل انسان است که عقول همه انسانها از درک آن عاجز است   ساختمان روح و 

و اینجا است که انسان بی اختیار لب به تسبیح و حمد و ثنای خدا می گشاید و  

 در پیشگاه عظمتش سر تعظیم فرود می آورد. 

   صلی للا علیه و آله فرمود:    امده است که پیغمبر گرامی اسالم در حدیث 

  کسی که خویش را بشناسد خدای خویش را   من عرف نفسه فقد عرف ربه""

 شناخته است "آری "خود شناسی" در تمام مراحل راه "خدا شناسی" است.  

لهی  یعنی این آیات ا . به "افال تبصرون")آیا نمی بینید( تعبیر لطیفی است    تعبیر 

اگر    .گسترده است    ،سراسر پیکر شما  در  ،در گرداگرد شما در درون جان شما  

  اندکی چشم باز کنید می بینید و روح شما از درک عظمتش سیراب می گردد . 

 : لذا می فرماید 

ونَ   . َو فِي أَنأف ِسك مأ أَ فاَل ت بأِصر 

 ایا نمی بینید.  ، در وجود خود شما ) نیز آیاتی است ( 
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»فِی أَنف ِسک مأ«: دستگاههائی که در بدن انسان است، مانند: قلب، کلیه، ریه، دهها  

حواسی   سلول،  میلیارد  میلیون  ده  باریک،  و  درشت  رگهای  کیلومتر  هزار 

 ... هر یک آیتی از عظمت است. وهمچون بینائی و شنوائی و  

وَن؟«: مگر غافل شده»أَفاَل ت    بینید؟ اید و نمی بأِصر 

حاالت مختلف بدن، از نطفه تا مراحل بعد، نشانه قدرت اوست. غرایز گوناگون  

هماهنگى میان حواّس بدن    انسان نشانه حكمت و علم او به نیازهاى انسان است.

بندى و اعصاب، دستگاه تنفس،  و عدم اصطكاك آنها با یكدیگر، نظام استخوان 

هایى  گاه گوارش، دستگاه بینایى و شنوایى، نظام دفاعى، همه و همه نشانه دست

 از خداوند قادر متعال است. 

 می شودضعف ایمان سبب گناه 
 

فرماید: خداوند تو را شنوا و بینا آفرید، هم شاد  حضرت على علیه السالم مى

ولی  كنى و هم سیرى را.  شوى و هم غضبناك، هم گرسنگى را احساس مى مى

كم   سرقت،  گناه،  گرفتار  رزق،  بودن  مقّدر  به  ایمان  ضعف  خاطر  به  مردم 

حساب و    نزول رزق، با   شوند.ها مى فروشى، حرص، بخل و انواع خالفكارى 

 اصل و سرچشمه نزد خداست.  د : خداوند می فرمایكتاب دقیق است، 

ل ه  إاِلَّ بِقََدٍر َمعأل وٍم«  »ِعنأَدنا َخزائِن ه  َو ما ن نَِزّ
16 

معین آن را فرو نمی  های ماست و ما جز اندازه   هر چه هست خزائن آن نزد 

 . فرستیم 

سوگند، این سخن ما حق است  به پروردگار آسمان و زمین  خداوند می فرماید:  

كنید،  گویید. )همان طور كه در سخن گفتن خود شك نمى همچنان كه شما سخن مى 

 . هاى ما نیز شك نكنید.(در گفته 

ِض إِنَّه  لََحقٌّ ِمثأَل ما أَنَّك مأ تَنأِطق ونَ  َرأ  .17فََو َرِبّ السَّماِء َو اْلأ

 
 21حجر  16
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نشانه های عظمت پروردگار و  درسومین آیه مورد بحث به سومین بخش از  

  ، سمان است آروزی شما در  رزق و  "  قدرت او بر معاد اشاره کرده می فرماید:

گر چه    و انچه به شما وعده داده میشود" )و فی السماء رزقکم و ما توعدون(.

در این آیه به دانه های حیاتبخش باران    " در بعضی از روایات اسالمی "رزق

 . و برکت در زمین است  تفسیر شده که منبع هر خیر 

 :  که می فرماید سوره جاثیه نیز موافق ان است  5و ایه  

َض بَعأَد   َرأ یَا بِِه اْلأ ٍق فَأَحأ تاَِلِف اللَّیأِل َوالنََّهاِر َوَما أَنأَزَل َّللاَّ  ِمَن السََّماِء ِمنأ ِرزأ َواخأ

ٍم   یَاحِ آیَاٌت ِلقَوأ ِریِف الّرِ تَِها َوتَصأ  18یَعأِقل ونَ َموأ

فرستد و زمین مرده را  آمد و شد شب و روز و رزقى كه خدا از آسمان مى 

 كند و نیز در وزش بادها عبرتهاست براى عاقالن. بدان زنده مى 

نچه خدا از  آ و ما انزل للا من السماء من رزق فاحیا به االرض بعد موتها" "

زمینهای مرده را احیاء فرموده  آسمان از رزق نازل کرده و به وسیله ان 

میتواند یکی از مصداقهای روشن آیه باشد در حالی که    ولی این معنی .است 

را که    هم نور آفتاب    ، می شود   را شامل  باران  هم  گستردگی مفهوم رزق 

و نقش ان در حیات و زندگی فوق العاده حساس     به سوی ما می آید    از آسمان 

 . است 

است. اینها همه در    زنده  که مایه حیات همه موجودات  هوا را   و همچنین

 را به معنی همین آسمان ظاهری تفسیرکنیم ,     "سماء"    صورتی است که

و   طبیعت  ماوراء  و  غیب  عالم  معنی  به  را  "سماء"  ازمفسران  بعضی  ولی 

البته جمع میان    محفوظ گرفته اند که تقدیر ارزاق انسانها از آنجا می شود .   لوح

روشنتر به نظر میرسد و اما جمله     تفسیراول  ند هرچ  ،دو معنی ممکن است هر  

"ما توعدون") آنچه به شما وعده داده می شود ( می تواند تاکیدی بر مسئله رزق  

 . و وعده الهی در این زمینه بوده باشد 

 
   5آیه   سوره الجاثیة 18
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"بهشت    "و النجم " می خوانیم: 15چرا که در آیه    ،و یا به معنی بهشت موعود 

 ه المنتهی در آسمانها است " موعود نزد سدر

برکت یا عذابی است که از آسمان نازل می گردد    و یا اشاره به هر گونه خیر و 

چرا که جمله " ما توعدون "مفهومش    ، و یا ناظر به همه این مفاهیم است    .

 وسیع و گسترده است. 

 نکته ها 
 

ق ك مأ َو ما ت وَعد وَن« را چند   آیه   توان معنا كرد: نوع مى »فِي السَّماِء ِرزأ

شود و همچنین نور و ابر و باد  مراد باران باشد كه از آسمان نازل مى  :الف

 ... و

 هاست.مراد آن باشد كه تقدیر امور زمینیان در آسمان  :ب 

 هاست. رزق ابدى كه بهشت است در آسمان  :ج

  هاى الهى )نزول رحمت یا عذاب( از سمت آسمان است. »ِمثألَ تحقق وعده  :د 

ما أَنَّك مأ تَنأِطق وَن« یعنى همان اندازه كه سخن گفتن شما برایتان محسوس است و  

 هاى الهى نیز همین گونه است، پس در آنها شك نكنید. واقعیّت دارد، وعده

 

 پیام ها
 

هاى قدرت و حكمت الهى در زمین، همراه با پیشرفت علم و كشف  نشانه ـ  1

ِض آیاتٌ آشكارتر مى اسرار طبیعت، روز به روز  َرأ  ...  شود. َو فِي اْلأ

هاى الهى در زمین، بسیار زیاد و قابل توّجه است. »َو فِي  آیات و نشانه  -2

ِض آیاٌت« )كلمه  َرأ »آیاٌت« جمع و نكره آمده كه بیانگر تعّدد و عظمت   اْلأ

 . است.(
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ِض   -3 َرأ آیاٌت  خداشناسى، باید بر اساس یقین و بصیرت باشد. »َو فِي اْلأ

وقِنِیَن«  . ِللأم 

شود.  ها نشانه خداوند شمرده نمى تا روحیه باور در انسان نباشد، نعمت   -4

وقِنِیَن«  . »آیاٌت ِللأم 

وقِنِیَن«  -5  مطالعه طبیعت، راه تقویت ایمان و باور توحیدى است. »آیاٌت ِللأم 

وجود انسان به قدرى با عظمت است كه خداوند آن را هم ردیف كره زمین    -6

ِض "قرار داده است.  َرأ  ". ... فِي أَنأف ِسك مأ  فِي اْلأ

وقِنِینَ "خودشناسى، راه خداشناسى است.   -7  ". ... فِي أَنأف ِسك مأ  آیاٌت ِللأم 

وند آنان را  دینان، سطحى نگرى آنان است و خدامشكل اساسى كفّار و بى -8

وَن« )بصیرت، به معناى  از این جهت مورد توبیخ قرار مى  دهد. »أَ فاَل ت بأِصر 

 . نگاه عمیق و دقیق است(

نگاهى كه همراه با بصیرت نباشد، قابل توبیخ و سرزنش است. »أَ فاَل    -9

وَن«    . 19ت بأِصر 

 چشم بگشا که جلوه دلدار

 به تجلی است از در و دیوار

 تماشا چو بنگری گویی این 

 )عطار( لیس فی الدار غیره دیار
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 ؟ کجا می رومب
 

 مي فرماید:   2سوره حج آیه  ىر 

لََها   ٍل َحمأ َضعَتأ َوتََضع  ك لُّ ذَاِت َحمأ ا أَرأ ِضعٍَة َعمَّ رأ نََها تَذأَهل  ك لُّ م  َم تََروأ    20یَوأ

چنان هول و هراس سرتا پاي مردمان  بینید ) آن روزي كه زلزله رستاخیز را مي 

گیرد كه حتي ( همه زنان شیردهي كه پستان به دهان طفل شیرخوار  را فرا مي

كنند . و جملگي زنان باردار )  اند ، كودك خود را رها و فراموش مي خود نهاده 

 .  نمایند از خوف این صحنه بیمناك ( سقط جنین مي 

 ز مي فرماید در ان روزمي بیني :  و نی

ِ َشِدیٌد َوتََرى النَّاَس س َكاَرى َوَما ه م بِس َكاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب   َّللاَّ

بیني ، ولي مست نیستند و بلكه عذاب  و ) تو اي بیننده ! ( مردمان را مست مي 

زده است    انگیز ( است ) و توازن ایشان را به هم خدا سخت ) وحشتناك و هراس

و لذا آنان را آشفته ، با چشمان از حدقه به در آمده و با گامهاي افتان و خیزان  

 بیني ( . سر و سامان و حال پریشان مي ، و با وضع بي 

 » س َكاَریا « : جمع َسكأران ، مستان. توضیحات :  

یادآوري : خوف و هراس هنگامه رستاخیز جنبه عمومي ندارد و شامل كساني  

   .اند ود كه در دنیا فرمانبردار اوامر و نواهي الهي بودهشنمي 

ى قیامت شك دارید )با دقّت در  اى مردم! اگر درباره مي فرماید:  سوره حج  در

 . وجود خود، شّك خود را برطرف كنید،( ما شمارا از خاك آفریدیم  

)مواد غذایى خاك از طریق غذا به صورت نطفه در آمد( سپس از نطفه، سپس  

)به صورت( خون بسته شده، سپس )به صورت چیزى مانند( گوشت جویده شده  

 
 2حج أیه  20
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یافته )وبه دنیا آید( وبعضى خلقت كامل نیافته )و سقط    كه بعضى خلقت كامل 

 . شود(، تا براى شما روشن سازیم )كه بر هرچیز قادریم(

ها( را كه بخواهیم تا سرآمدى معیّن در رحم مادران قرار دهیم،  آنچه )از جنین   و

آوریم، تا به حّد رشد و بلوغ برسید و  سپس شمارا به صورت طفل بیرون مى 

ى زندگى  ترین مرحله میرید و بعضى به پست ن( بعضى از شما مى )در این میا

 21  هاى خودرا از دست دهند.رسید تا جایى كه دانسته )و پیرى( مى 

» الأبَعأِث « : رستاخیز . از نو زنده گرداندن . » َخلَقأنَاك مأ « : اصل  توضیحات :  

فٍَة « : مراد موجود زنده حاصل در مني    22ایم  شما یا خود شما را آفریده  . » ن طأ

 23« تعبیر شده است   است كه از آن به » آب جهنده

 

 فصل بهار دلیلي بر قیامت 
 

 : مي فرماید  كه و نیز توجه به این ایه 

جٍ   تأ َوَربَتأ َوأَنبَتَتأ ِمن ك ّلِ َزوأ تَزَّ َض َهاِمَدةً فَإِذَا أَنَزلأنَا َعلَیأَها الأَماء اهأ َرأ َوتََرى اْلأ

 . بَِهیجٍ  

بینى اّما هنگامى كه باران  )همچنین( زمین را )در زمستان( خشك و مرده مى 

 رویاند. انواع گیاهان زیبا مى باریم، به حركت درآید و رشد كند و  بر آن فرو مى 

چیز، به ویژه درباره مسأله رستاخیز ، این  دلیل دیگري بر قدرت خدا در همه 

بیني ،  است كه اي انسان در فصل زمستان ( تو زمین را خشك و خاموش مي 

بارانیم ، حركت و  رسد و ( بر آن آب مياّما هنگامي كه ) فصل بهار در مي

 
فٍَة ث مَّ ِمنأ  5حج  21 ن ت َراٍب ث مَّ ِمن نُّطأ َن الأبَعأِث فَإِنَّا َخلَقأنَاك م ّمِ  َعلَقٍَة ث مَّ  یَا أَیَُّها النَّاس  إِن ك نت مأ فِي َریأٍب ّمِ

َحاِم َما َنَشاء إِلَى أَ  َرأ ن َبیَِّن لَك مأ َون ِقرُّ فِي اْلأ َخلَّقٍَة لِّ َخلَّقٍَة َوَغیأِر م  غٍَة مُّ ك مأ ِطفأالً ث مَّ  ِمن مُّضأ ِرج  ى ث مَّ ن خأ َسمًّ َجٍل مُّ
ِر ِلَكیأاَل یَعألََم ِمن بَعأِد ِعلأٍم َشیأئاً ِلتَبأل غ وا أَش دَّك مأ َوِمنك م  ذَِل الأع م  ن ی َردُّ إِلَى أَرأ ن ی تََوفَّى َوِمنك م مَّ  . مَّ

 12مؤمنون  22
 تفسیر نور   23
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بخش را  كند و انواع گیاهان زیبا و شادي و نمو مي   افتد و رشد جنبش بدان مي 

 رویاند . مي

 نکته ها 
 

ى »وفاة« است، به معناى گرفتن كامل روح از  »ی تََوفَّى« كه از ریشه  ى كلمه

 24وجود انسان و بیانگر بقاى روح بشر پس از مرگ است.

َجٍة« به معناى شادابى و    ى »بَِهیجٍ« از ریشه   ى كلمه خّرمى است. چنانكه  »بَهأ

 شود. ى ابتهاج و شادابى انسان مى نگاه به سبزه و گیاه مایه 

ترین دوران عمر انسان شمرده  گرچه در این آیه، دوران پیرى و كهنسالى، پست 

اّما علّتى كه براى آن بیان گردیده، اختصاص به پیران ندارد، بلكه هر   شده، 

گردد، دوران پستى است، گرچه  زمان كه قواى عقالنى انسان ضعیف و ناتوان 

ِر ...ِلَكیأال یَعألََم ِمنأ بَعأِد ِعلأٍم  "ي فرماید : قران م  وليدر جوانى باشد.   ذَِل الأع م  أَرأ

 ً  . "َشیأئا

 پیام ها
 

 ى شك غفلت از قدرت خداوند است. سرچشمه ـ 1

 . "... فَإِنَّا َخلَقأناك مأ  إِنأ ك نأت مأ فِي َریأبٍ "

... فَإِنَّا    نأ ك نأت مأ فِي َریأبٍ "ِ مستدّل، منطقى وقابل فهم سخن بگوییم. إ با كفّار،    -2

 . " َخلَقأناك مأ 

... فَإِنَّا    إِنأ ك نأت مأ فِي َریأبٍ " توان با معقوالت آشنا شد.  از راه محسوسات، مى   -3

 . " َخلَقأناك مأ 

فِي  "معاد، هم جسمانى است و هم روحانى.    -4 ك نأت مأ  فَإِنَّا  إِنأ  الأبَعأِث  ِمَن  َریأٍب 

 ". َخلَقأناك مأ 

 
 19صفحه  - 6 جلد24
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 .  " َخلَقأناك مأ ِمنأ ت رابٍ "ى او از خاك است.  منشأ انسان و ماّده اّولیه  -5

هفت مرحله را طى مى   -6 از مرگ،  پیش  نطفه، علقه،  انسان،  )تراب،  كند. 

فَ "مضغه، طفولیّت، بلوغ، پیرى(    " ٍة ...َخلَقأناك مأ ِمنأ ت راٍب ث مَّ ِمنأ ن طأ

دوران    -7 است(  گوشتى  لخته  شكل  به  مادر  رحم  در  )انسان  م ضغه  دوران 

َخلَّقَةٍ "گیرى انسان است.  شكل غٍَة م   . " م ضأ

 تواند. جان انسان آفرید، پس در قیامت هم مى كسى كه در دنیا از خاِك بى  -8

 . »ِلن بَیَِّن لَك مأ« 

خاك تا رسیدن به    زندگى داراى دو منحنى صعود و نزول است. صعود از  -9

رِ " »أَش دَّك مأ« و منحنى نزول رسیدن به مرحله  مرحله ذَِل الأع م   . "أَرأ

خداست.    - 10 دست  به  طفل،  تولد  تا  نطفه  استقرار  از  خلقت،  مراحل  تمام 

حامِ   -َخلَقأناك مأ " َرأ ك مأ ِطفأاًل  -ن ِقرُّ فِي اْلأ ِرج   . "ن خأ

»ث مَّ« كه براى    دارد. )در آیه چندبار كلمه تحّوالت طبیعى، نیاز به زمان    - 11

 25  فاصله زمانى است، تكرار شده است(

حاِم ما نَشاء  "استقرار نطفه و یا ِسقط آن با خواست خداست.   - 12 َرأ  . " ن ِقرُّ فِي اْلأ

َسمًّى إِلى"بندى شده است.  مّدت حمل، از جانب خدا زمان  - 13  ". أََجٍل م 

ك مأ " ى خداوند است.  تولّد انسان، به اراده   - 14 ِرج   ". ن خأ

ها روز اّول یكسانند. »ِطفأاًل« نه »اطفاال« بعد به خاطر تغذیه  ى انسان همه   - 15

 گردند. و تربیت هركدام داراى اخالق و رفتارى مخصوص مى

 " َو ِمنأك مأ َمنأ ی تََوفَّى"مرگ، مخصوص پیران نیست.   - 16

 ى« شود. »ی تََوفَّ انسان با مرگ محو نمى - 17

 
 20صفحه  - 6 جلد 25
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ارزش انسان و زندگى او در پرتو علم و آگاهى و عقل اوست. )قرآن دلیل    - 18

داند(.  هاى علمى مى ها و اندوخته ترین مرحله عمر را فراموش كردن دانسته پست 

" ً ِر ِلَكیأال یَعألََم ِمنأ بَعأِد ِعلأٍم َشیأئا ذَِل الأع م   ". أَرأ

نیز مطرح است.    - 19 جٍ  "زوجیّت و نر و ماده بودن، در گیاهان  ك ِلّ َزوأ ِمنأ 

 " بَِهیجٍ 

 ثمره اخالقی 
 

رویم، پس بکوشیم به نحوی زندگی کنیم  اگر در هر صورت به سوی خدا می 

که این دیدار را دوست داشته باشیم، که اگر ما دیدار خدا را دوست داشته باشیم،  

 دارد؛ و آنگاه دیگر مرگ امری ترسناک نخواهد بود. او هم دیدار ما را دوست  

«  »إِلی َمئٍِذ الأَمساق   َربَِّك یَوأ

این آیه در ضمن آیاتی است که درباره مرگ بود، پس این روز ظاهرا یعنی  

مرگ جزء واضحترین اموری است که برای هیچکس قابل انکار    روز مرگ.

خداوند متعال باشد؛ کافی  شاید توجه جدی به مرگ برهان واضحی بر    نیست. 

آید و آیا نابودی کامل  جد بیندیشد که با مرگ چه بر سرش می  است انسان به 

 اصال معنا دارد؟
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 (  4)فصل 

 ی للا استدائماً در سیر ال انسان
 

 اش دائما در حال حرکت به سوی خداست:  انسان هم در زندگی 

نأسان  إِنََّك كاِدٌح إِلى ِ  26«َربَِّك َكدأحاً فَم القیه  »یا أَیَُّها اْلأ

ای انسان! تو در تالش و کوششی هستی به سوی پروردگارت تا او را مالقات  

 کنی« 

اما شاید توجه به هیچکدام به اندازه لحظه    هم در لحظه مرگش ، و هم در محشر  

مرگ )که انسان هنوز بین دنیا و آخرت است؛ نتواند حضور خدا را برای انسان  

خدایی  عیان کند؛ زیرا هم در زندگی عادی دنیا عواملی که بتواند برای خودش بی 

یابد، و هم در مورد آخرت ممکن است اصل آن را زیر سوال  را توجیه کند می 

   ببرد؛

ای نیست که کسی بتواند اصل آن را انکار کند، و توجه  اما لحظه مرگ، لحظه 

عمیق به آن امکان ندارد، مگر اینکه سوق انسان به سوی خدا را برای انسان  

 کند. جدی می 

تَقَر«  »إِلى سأ َمئٍِذ الأم   27َربَِّك یَوأ

 . روز نزد پروردگار توست قرارگاه همه در این 

پس   .هیچ نیست که سراب را می بیند    " اعمالهم کسراب " کهوقتی رفتم می بینم  

وقتی دید همه چیز سراب است »فوجدوا للا « خدا را می   خدا را پیدا می کند.

 . فقط اوست  خواهی دید   بصیرت می یابی ویابی .  

اسماء الحسنی  و برای اوست    یی که وجود مطلق و غنی بالذات )خدایک کامل  

که شوق  )خودم (  یک ناقص  و    ؛     و کمال مطلق   االکرامجالل و  لو اوست ذوا

 
 6انشقاق  26
 12 قیامت 27
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از مقتضات  که  )شوق به کمال    ، آرزو دارم  ،من گمشده دارم،  به کمال دارد  

 : که قرآن می فرماید  فطرت انسان است...(

ِ ذَِلكَ  ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَیأَها اَل تَبأِدیَل ِلَخلأِق َّللاَّ یِن َحنِیفًا فِطأَرَت َّللاَّ َهَك ِللّدِ   فَأَقِمأ َوجأ

وَن   ثََر النَّاِس اَل یَعألَم  ین  الأقَیِّم  َولَِكنَّ أَكأ الّدِ
28 

بیافریده  به یكتاپرستى روى به دین آور. فطرتى است كه خدا همه را بدان فطرت  

ولى بیشتر  " است و در آفرینش خدا تغییرى نیست. دین پاك و پایدار این است.  

 . "دانند مردم نمى 

 »و لکن اکثر الناس ال یعلمون« . بیشتر مردم نمی دانند.

این گفته توبیخ و نکوهشی برای اهل حجاب و کسی که خود را با پرده طبیعت  

اگر نسبت به فطرت و مقتضیات    و مقتضیات آنها، پوشانده است، در حالی که

این فطرت معشوقی   ادراک می کرد، )که  داشت ، موالی فطرت را  آن علم 

 .(د دار

پس عاشق تعالی و اوج آن )فطرت ( بود، از انحطاط آن فرار می کرد، از   

حقوق آن پاسداری می کرد، و از اینکه طبیعت کماالت آن را برباید، ممانعت  

 می کرد و از این کار خشمگین می شد. 

 چند مقام وجود دارد:   نا نسباید دانست که در ا 

امور فطری،  غریزه   نوع    ، کهو  در بعضی  وج انسان  در همه  دارد ولی  ود 

این فطرت در    ضعیف و در بعضی روشن تر و شکوفا تر است . و معموالً 

و  نیمه هوشیاراست(  و کم نور و  ضعیف  )مانند اینکه  نیمه واعی است  انسان  

بعثت پیامبران و کتب آسمانی برای شکوفا    و کرد    و شکوفا   تقویت باید آن را  

 شدن این فطرت خدا دادی است.  

  

 
   30روم  28
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 در فطرت ما است  هچآن 

 ، زیبایی ، دانایی، نیکویی خواهی کمال
 

آینه  .  ـ زیبایی ، کمال زیبایی است  2ـ کمال ،    1  دنبال  ،  وجود خود در  من 

قرآن  و ،  ما خاطراتی داریم. خوبی ها را می دانیم )نیکویی(  ،زیبایی می گردم

.  چقدر راجع به زیبایی ها می گوید ، حتی ریتم آیات قرآن آهنگ زیبایی دارند 

راه رفتن ، حرف زدن ، اگر همین یکی را رعایت کنی  در  زیبایی مهم است ،  

 زیبایی . 

. و  دستورات اخالقی بیان شدهو  حرف زدن    و  راه رفتنآداب  سوره لقمان  در  

بسیار  در آیات قرآن  که    " گفتار نیک ، کردار نیک، پندار نیک فرمول معروف "

 . اشاره شده  زیبا و ظریف 

پاک پندار ، راست    های نسانفرا رسیدن نوروز باستانی ، بر همه ا با این مقدمه  

آئینه دل را بسوی یار قرار بده هر چه می  .    گفتار و نیک کردار خجسته باد 

انچه همه    ،امر بمعروف.  جز زیبایی ندیدم    .  "ما رایت اال جمیالً "بینی زیباست  

 زیبایی، کار خیر ، کار خوب .  :  میدانند 

 است موجود  می خواهیدوست داری و آنچه 
 

 آنچه دوست داری موجود است 

که  دل آگاه است    .وجود تو است در  آن کمال مطلق که می خواهی در قلب تو ،   

هر چه می بیند فکر می کند آن    .چه می خواهد ولی انسان مصداق را نمی فهمد 

 ش رفع نمی شود.  ا ن رسید تشنگیآاست که می خواهد، ولی وقتی به 

اگر  مثالً می گویی  در آینه نگاه می کنی از قیافه خودت خیلی راضی نیستی  

  . کمی رنگ بصورت میزنی می خواهی غیر این باشی  ،دماغ من این طور بود 

چون دوست داری زیباتر  ؟  آیا قشنگه  ،  لباس می پوشی در آینه نگاه می کنی  

.   ، شوی دیگران قرار گیری  تجلی    مقبول  انسان  دارد ولی  زیبایی در فطرت 

 مصداق را گم کرده ایم . 
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 بر مال و جمال خود غره نکن 

 نرا به شبی برند این را به تبی آکه 

دنبال کمال، کمال مطلق، پس هر چه تالش کنی و    ؟میدونی تو دنبال چی هستی 

ن که میخواهی نیست اشباع نمی شوی .  آهرچه بدست بیاری می بینی هنوز  

و سرچشمه همه زیبایی ها  پس معشوق خودت را آن قرار ده که همه چیز دارد  

)لکل شیء اجل همه چیز فانی است  پایدار نیست.  هیچ چیز  و بدان که    از اوست. 

 . اال وجه (

هر کجا مهر و منفعت دیدی از کسی، برو به منبع آن ، توحید یک خدایی معنی  

دارد. تو وقتی به هزاران منبع قدرت اعتقاد داری ، چه فرق می کند که به یک  

خدا اعتقاد داری یا به دو خدا ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چه ؟ بعضی ها  

 . نستعین به دروغ می کنند 

مقصد خود  و  چگونه می خواهی به حقیقت    ،کجا آمده ای  وقتی نمی دانی که از  

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت !! وقتی انسان در وضعیت    پی ببری؟

ناراحتی انسان    . فکر و قضاوت ناراحت کننده هم ندارد ،  قرار گیرد    " نمیدانم "

و به تعبیر دیگر جهل است )از  ،  دانستن های ناقص یا غلط    حاصل افکار و 

چون فکرهای    دانستن کج است(  ، اهل معرفت معنی جهل ندانستن نیست نظر  

 زمینه خوشی فراهم میگردد .  ، اضافی و بیجا متوقف شود 

 

 جواب سؤاالت را گرفتی؟ 

 چه باید بدانم  :  پس سوال اول  

   سؤال دوم :چه باید بکنم ؟ 

دانایی  )علم  انچه تو  و  دانایی برو. گناه  را  ( وقتی فهمیدی ناقصی پس بسوی 

ثواب ، آنکه تو را  بسوی کمال می رساند . کدام کمال ؟ کمال    ، وناقص می کند 

   مطلق . 
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  اولین کمال بسوی زیبایی   ،از نقصان بسوی کمال  هستم   تو کی هستی ؟ مسافر 

تکلیف روشن است مرا از نقص بسوی کمال می برد باید چکار کنم ، کار  پس 

این که صورت خود را رنگ امیزی می کنی چون  .  خوب . باید بروی دنبال آن  

اما مصداق را نمی   .تجلی دارد  من و تو در وجود زیبایی دنبال زیبایی هستی . 

 دانم دنبالش می گردم . .. 

  : باشم    " علم " باید  م  دانستدوم  چه    ، علم خوب   ، بروم؟  دنبال چه علمی .  داشته 

به کمال راهنمایی کند   ؟ کتابی ممکن  ؟  چیست؟ کیست ن  م راهنمای  .  انچه مرا 

کتابی، شخصی، دوستی تعالی  ،    است  به  بگیری برای رسیدن  ،  اگر تصمیم 

   حتی اگر نبینی و ندانی. راهنمایی سر راه تو قرار داده می شود 

کتابی که مرا به کمال برساند. خیلی کتاب    ، کتاب بخوانیم،  ـ می خواهیم بدانیم  3

و آن    به یک چیز بر می گردد علوم  همه  وجود دارد ولی  و خیلی معلومات  ها  

 اینکه : 

،    وجود ربطی هستند و از خود چیزی ندارند چون  ،  همه ماهیات فانی هستند  "

.  " اال وجه( همین حاال فانی هستند ند )کل شی هالک  شد   با علت خود هست و  

زیبایی  ،  نیکویی  ،  دانایی  ،  کمال   که  و  کمال می  اینست  بسوی  نقص  از  ما 

 برسیم. خواهیم 

دوست خوب ، کار    .باید یکی از این کماالت را داشته باشد هم  دوست شما  لذا  

ما مسافری هستیم بسوی دانایی  است  تکلیف معین    .خوب که مرا به کمال برساند 

 ، زیبایی، نیکویی .  

 ؟ به چه امیدوار باشم   ،دیگرال ؤس

و در نهایت    للامعرفت    و اگر سالک راه کمال باشی میرسی به زیبایی ، نیکوئی  

  دانایی با اخالص به درک  و عمل صالح  سالم  و عقیده  کار خوب،  با    و   . به آرامش

و برای  باید به فضل الهی امیدوار بود  اینکه    ن دانستو  می رسیم .  زیبایی    و

 کوشش کن . رسیدن به الطاف الهی 

 می فرماید:  که  ن آیه قرآن ایبا توجه به  
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و ِلقَاَء َربِِّه فَلأیَعأَملأ َعَماًل َصاِلًحا َواَل ی شأِركأ   ج  أَنََّما إِلَه ك مأ إِلَهٌ َواِحٌد فََمنأ َكاَن یَرأ

 29أََحًدابِِعبَاَدةِ َربِِّه 

 شود. به من وحى مى  می فرماید: ص(رسول اکرم)

امید   پروردگار خویش را  دیدار  یكتا. هر كس  هرآینه خداى شما خدایى است 

بندد، باید كردارى شایسته داشته باشد و در پرستش پروردگارش هیچ كس  مى

 را شریك نسازد. 

و    . م ناقصو  ،  من هستم  که بدانی  ،  اگر سالک باشی به این کماالت می رسی  

ست  همه در یکی  که   ،دانایی  ،نیکویی،  زیبایی  ،  بسوی کمال    کنم   سیرمی خواهم  

ی  زیبایو    ت کماالسرچشمه  که او کمال مطلق و    ست"خدا"و  یکتا پرستی    و آن

ء للا بودن باالترین  اسماتقرب به او و خلیفه  تخلق به صفات الهی و    . ست ها

 .    سعادت و خوشبختی است کمال و 

 رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند 

 قام آدمیت بنگر که تا چه حد است م 

همه چیز معلوم میشود. تکلیف ما روشن  باشد  مهاجر الی للا  که  کسی  پس برای  

مهاجر  ، می شود  برای   ، تهیه کنم  بکنم  للا  الی    ت چه  باید  سوره  در    . چکار 

 می فرماید:   عنكبوت 

ِسنِینَ  حأ َ لََمَع الأم  مأ س ب لَنَا َوإِنَّ َّللاَّ ِدیَنَّه  َوالَِّذیَن َجاَهد وا فِینَا لَنَهأ
30 

كنیم، و  هاى خویش هدایتشان مى كسانى را كه در راه ما مجاهدت كنند، به راه 

 خدا با نیكوكاران است. 

  

 
 110کهف  29
 69عنکبوت  30
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باید  . اما    باید برومبسوی کمال  پس  من هستم ، ناقصم ، کمال را می خواهم  

مثال در خیابان ایستاده ای ، یک ماشین می ایستد می گوید    باشم . وسیله بدنبال 

 کجا ؟ تو ببین کجا میخواهی بروی نه اینکه ماشین کجا میرود . 

که می    یکتاب ،  دوست ، همسر  ،  حاال می خواهی انتخاب کنی    تی،وقتی دانس

ه که در مسیر تو قرار گرفت  لهر وسیه خالص  و، خوانی ، مهمانی که میروی 

 . مناسب نیست برای تو که ن بدااگر تو را به کمال نمی رساند 

کتاب می خوانیم و معلومات کسب می کنیم ، اگر فقط مشکالت و مجهوالت و  

برای کمال  که میخواهم باید هر چیزی  و    خوب خودم می دانم مهم حل چیه ؟ 

 .  مأثر باشد و تعالی روح من من  

خانه ای است که زیبایی  ،   خانه زیبااما بدانم که مثال من خانه زیبا می خواهم  

، مهربانی ، عشق و آرامش را در خود داشته باشد و اعضای خانه با این ها به  

تا ابد  کمال برسند ، نه خانه ای که بخور و بخواب و بمیر ، چیزی نیست که  

 شاد شوی ، شادیها زود گذر است... 

ولی اگر تکلیف خود را بدانی و مهاجر الی للا باشی ، شاد هستی چون بسوی  

خواسته هایت میروی بسوی کمال مطلق، این راه انبیاء است بسوی کمال مطلق  

  خود للا معین کرده و انبیاء را    سالک الی للا   ه را  " انا هلل و انا الیه راجعون"است  

 .   برای راهنمایی مبعوث شدند 

سیر الی للا و    ، هزاران نقش زیبایی در راه می بینیحرکت کن .    و حاال برو  

راه    ست.و همان کمال مطلق و زیبایی ها   ،رسیدن به خدا  ،راه خدا را رفتن

له  باید وسی  ،، زیبایی ، دانایی ، نیکویی  ماندگار است درست حرکت بسوی جمال  

 تقرب تو و رسیدن به آرامش باشد. 

اند    گفته  دلبزرگان  فکر کن  بدان  انبیاء هستند   بران ریاضیات  ما  که    بیرونی 

ند شما را بسوی کمال راهنمایی  ه ا آمد که  . دلهای ما را با عشق الهی پیوند دهند 

کنند. دوستان شما کسانی هستند که کماالتی دارند پس به دنبال کسی برو که  

 نیکویی داشته باشد . صفات دانایی ، زیبایی یعنی کماالت یا 
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 سؤال :

 آخرش چه می شود؟بکجا ، 
 

همه مردم در محشر حاضر می  که قیامت فرا می رسد  وقتی  قرآن می گوید:  

اعمال خود  همه  ،  ، هر عملی چه خوب و چه بد  اعمال خود را می بینند  شوند و  

می  ها رقم  سرنوشت  جزای اعمال خود را خواهند دید و  را حاضر می بینند و 

 خورد.  

مأ )  َمالَه  ا أَعأ ی َروأ تَاتًا لِّ د ر  النَّاس  أَشأ َمئٍِذ یَصأ ةٍ َخیأًرا یََره  ) 6یَوأ (  7( فََمن یَعأَملأ ِمثأقَاَل ذَرَّ

ا یََره    ةٍ َشرًّ  31َوَمن یَعأَملأ ِمثأقَاَل ذَرَّ

آن روز مردم )به حال( پراكنده برآیند تا )نتیجه( كارهایشان به آنان نشان داده  

اي نیكي كند، )نتیجه( آن را خواهد دید * و هر  ر كه هموزن ذّرهشود * پس ه

 اي بدي كند، )نتیجه( آن را خواهد دید * [ كه هموزن ذّره 

اگر سالکنبشما می گوی  از هر راهی بروی همان جا می رسی  و د  بسوی    ی 

حاال بقیه معلومات    راه کمال رفته و می رسی.بنیکویی بروی  و  دانایی، زیبایی،  

و آفریدگارت  خود را بشناسی و خدای خود  ، غیر از اینکه  تو می خورد    چه بدرد 

، و مسیر  از تو چه می خواهد برای چه تو را خلق کرده و را بشناسی و بدانی  

و  ستقرار تو در چیست؟ و کجاست؟  اوی  ریه می شود به کجا م چو عاقبت تو  

 «  بدانی »عند ملیک مقتدر

دنبال کمال میری، می رسی . تو کجا  پس  من هستم کمال را می خواهم  بگو  

مهاجر الی للا خالصه می شود در اینکه اگر خود    . کعبه نه ترکستان  ؟ میروی

 . را شناختی می دانی چه می خواهی 

، پس دوست ، همسر حتی خانه    د باشمطلق  سالک بسوی آن کمال  کسی  اگر    پس 

 خود را انتخاب می کند آنطور که او را به هدف خود نزدیک کنند  

 
   8تا  6ال زلز 31



64 
 

 پس تکلیف ما با این سه سؤال روشن شد . 

نگاهی به جسم ، به دست ، به چهره ...چقدر حیرت انگیز است . خوب باید  

  ؟ بیماری چیست   .باشد جایی باشم که بویی از عشق ، زیبایی ، آرامش بیشتری  

چون نمیدانی چه میخواهی آنکه شاد    ، همین که هی بدوی به جایی نمی رسی

تاثیر می کند.    ش از داخل شاد است به ظاهرکسی که  است مهربان است یعنی  

 . بروز می کند آشفتگی درون  دم پرخاشگر چون از داخل آشفته است آبرعکس 

سالک  . باید پیوسته  همیشه در سیر باشد  باید    مهاجر الی للا   ، نمانوسط راه  

یی در راه خدا و کمال و قرب  هابطرف کمال باشیم ، راه برو ببین چه زیبایی  

خدا  سر دوراهی قرار می گیرد و    همیشه برانسان  بدانیم که  می یابی. البته    الهی

انسان   ولی  داده  نشان  را  مراه  راه و  اختیار خودش  را  یر  سبه  و هدف خود 

   . انتخاب می کند 

َدیأِن ] می فرماید:   سوره البلد در   [ و دو راه پیش پایش ننهادیم؟ 10َوَهَدیأنَاه  النَّجأ

َهَدیناه  النَّجَدین   َو  راه ِ   و شر، و طاعت   طریق   به  را  انسان   نمودیم   : و  و    خیر 

  انزال و    رسل  و ارسال   عقل  اعطای   سبب   به ،  و شقاوت   ، و سعادت معصیت 

 . کتب 

 نجد نکاتی راجع به  
 

 به خیر و شر    به   آنو تسمیه    است و بارز    مرتفع   ، مکان "نجد "   اصل :    النَّجَدین 

  اقدس   شرع  دریکدیگر    از  آنها و امتیاز    آنها   از  یک  هربروز و ظهور    جهت 

  آن   ازو پرهیز    اجتناب   در  که  است   آناعتبار    به شر    به نجد    یا تسمیه   و.  است 

 رفعت   خیر موجب   طریق   سلوک   شود. چنانچه می   حاصل  مکلّف   و شرف   رفعت 

 .  است  و شرافت 

یا  »فرمود:    و سلّم   و آله   علیه   َّللاّ   صلّی   اکرم   رسول   حضرت   که  است   و مروی 

  الیکم ّ نجد الّشّر احب   : نجد الخیر و نجد الّشّر فما جعل«  هما نجدان   ایّها النّاس 

 چه   پس.  است ، نجد خیر و نجد شر  نجدین   مردمان   ای  یعنی ) .  «نجد الخیر  من 

 . (نجد خیر ازتر  دوست  شما  به  رانجد شر   است   چیز گردانیده
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  گذاشت   را  حق   طریق   شر، انسان   خیر و بطالن   قیقت وجود ظهور ح   با  مراد آنکه  

 .خیر باز داشت  از  را خود سوء اختیار،   به نمود و   شر سلوک  طریق  درو  

 : خالصه – تفسیر المیزان 

یعنی    )و هدیناه النجدین (:)و او را به راه خیر و شرش هدایت نمودیم ()نجد(

از راه خیر و شر است که پیمودن هریک  راهی بسوی بلندی و در اینجا کنایه  

   مستلزم رنج و مشقت است .

را مشاهده    نکردیم که بتواند همه دیدنیها   می فرماید: آیا مابه انسان دو چشم عطا 

آیا ما به او زبان و دولب قرار ندادیم ، تا بوسیله آنها قادر به سخن گفتن    کند؟

و ما راه خیر و    کالمی برقرار نماید .و بتواند با همنوعان خود ارتباط    شود؟

  شر را با الهامی از جانب خود به او تعلیم دادیم به گونه ای که انسان فطرتا 

   .بتواند خیر و شر را تشخیص دهد 

قسم به نفس و    32)و نفس و ما سویها فالهمهافجورها و تقویها   همچنانکه فرمود: 

 الهام کرد(  آنکه آن را آفرید و فجور و تقوایش را به او 

هستند و این معنا را افاده می    7این آیات سه گانه در مقام ارائه حجت بر آیه  

کند که خدای تعالی اعمال بندگان و ضمایر آنان را می بیند و حسنه یا سیئه از  

 .تشخیص می دهد  اعمال آنها را 

و تقریر حجت این است که : وقتی او که دیدنیها را توسط دوچشم به انسان   

ن می دهد، چگونه تصور می شود که خودش انسان را نبیند؟ و وقتی که  نشا

کسی است که هر انسانی را از راه سخن گفتن به منویات درونی انسانهای    خداوند 

 . دیگر آگاه می سازد، چگونه ممکن است خودش از باطن بندگانش آگاه نباشد 

  ، لهام کردهو وقتی خدای سبحان کسی است که تشخیص خیر و شر را به بشر ا

 او خیر و شر و حسنه و سیئه را تشخیص ندهد؟   آیا تصور می شود که خود 
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معارف  و  خودت می دانی که راه کجاست باید مبانی علوم  :    « هدیناه النجدین»

  که شما پیامبران آمدند  می آید ،  دین از دل ما بیرون  معارف  ،  را بدانی  و دین  

دل ما غافل ولی    ،راه را نشان دادند   ،ادرس دادند و  را با این معشوق اشنا کنند 

 اولیاء للا غافل نیستند آنها بیدارند . 

 هنمایانراو  ه را وسیله ،مقصد 
 

، این اسب )وسایل ( و این هم معشوق سوار شوید  داری؟   شوق بسوی معشوق

 بروید و این سفر را با براق قلب خود باید رفت. 

گاهی با    ،هدایت می کنند راه حقیقت و سعادت  شاه  سالکان را به  ،  راهنمایان  

رب    و   و خالق   با معبود های خود انسانها و سالکان را    دعا و گاهی با مناجات 

نس به معبود  و با ا  کنند  رب االرباب برقرار  تا ارتباط خود را با  آشنا می کنند  

 ادامه دهند. معشوق حقیقی سیر خود را و 

در  ه  کحال   الهی  های این  الطاف  ماه  و  و    ایام  شعبان  و  مبارک )رجب    ماه 

و راه برای سیر و سلوک اماده    ،گسترده است بیشتر  ماه مهمانی خدا    رمضان( 

عشق  رسیدن به معارف و  برای  ،  ایامخدای بزرگ از این    ز استمداد ابا  تر است  

شراب  و از   ،مند شویم بهرهاست نهفته اولیاء للا شیرین ی مناجاتهادر که الهی 

ا نس  ی آگاه  قلببا  و    ،بچشیمهست  الهی  طهوری که در این معارف   در محفل 

برای رسیدن به کمال  ها  دعا   این   از  سعی کنیم .  قرار دهیم  خود را    اولیاء الهی 

 . باالتر و تحول درونی بسوی تعالی روحی بهره مند شویم

 هللالحمد 
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  بخش دوم 

 ( 1442)رجب  طاف ماه ال

 

 

 دمه  مق

 فضائل ماه رجب 

هفتمین ماه از سال هجری قمری رجب نام دارد که نباید فضیلت آن را به بوته  

گانه تنها و بدون ائتالف با ماههای  فراموشی سپرد زیرا در میان ماههای دوازده  

 . باشد برخوردار می  دیگر از حرمت و قداست 
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آن که جزء چهار شب برتر سال است و شب زنده داری در آن که  شب اول  

بسیار مورد تاکید قرار گرفته، و اولین شب جمعه این ماه ، لیلة الرغائب شب  

دارد. نام  »حرم   آرزوها  تعبیر  با  کریم  قرآن  در  ماه  چهار  واقع  یعنی  در   »

م دارد یاد شده است که یکی از آنها فرد است که رجب نا برخوردار از حرمت 

 باشد. و در آن قتال و کشتار حرام می  

از امام صادق )ع( نقل شده که حضرت محمد )ص( فرمود: رجب ماه استغفار  

امت من است، پس در این ماه، طلب آمرزش کنید که خداوند آمرزنده و مهربان  

خداوند در این ماه بر  گویند زیرا که رحمت  « می و رجب را »اصب   است .

 . شود پس بسیار بگوئید استغفر للا و اسئله التوبه  ریخته می امت من بسیار 

فرموده   اکرم )ص(  در  رسول  ماهی  هیچ  و  بزرگ خداست  ماه  اند: »رجب 

رسد و قتال با کافران در این ماه حرام است،  به پایه آن نمی    حرمت و فضیلت 

ه امت  آگاه باشید که رجب ماه پروردگار است و شعبان ماه من. و ماه رمضان ما

روزه بدارد خدا را از خود    ،من است و اگر کسی در ماه رجب حتی یک روز

 گردد«.خشنود ساخته و خشم الهی از او دور می 

بیایید امسال در ماه رجب با برنامه سیر و سلوک ، و به نیت اینکه تقرب بیشتری  

ماه  به خداوند متعال داشته باشیم خود را آماده یک مهمانی معنوی، که در این  

 سفره الطاف الهی برای بندگان گسترده است بنماییم. 

رفتن بهر مهمانی آداب خاص خود را دارد. اولین کار شستشو و خوش بو کردن  

می خواهی به مهمانی بروی، خودت را پاک کن و درون خود را    خود است. 

 تمیز کن و با توبه نصوح وارد شو .  

گریز پا و فراری را می  و عبد    اه رحمت الهي همیشه باز است گان كه درد و ب

ری  ای بنده من حاال که به در درگاه الهی آمده ای تدبّ که  طلبد و او را می خواند  

بگو  و  در خود نما کمی زندگی خود را مرور کن و از گذشته خود توبه کن  

 خدایا من بنده گناهکار تو هستم ولی حاال امده ام با تمام وجود می گویم :  

 پشیمانم پشیمانم پشیمان ، پشیمانی ز رویم شد نمایان الهی من 
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   خداوندا گنه کارم اسیرم دل غمینم . من اکنون در صف مستغفرینم . 

 ندا می رسد  

 بازا ، بازا ، هر آنچه هستی بازا 

 گر کافر وگبر و بت پرستی بازا 

 این  درگه ما درگه نومیدی نیست  

 صد بار اگر توبه شکستی بازا  

پس با غسل توبه و با نیت به مهمانی معنوی الطاف الهی وارد شویم . و در  

 این ماه بسیار بگوئیم استغفر للا و اسئله التوبه . 

 

 غسل توبه کن

 یر روح و روان خودهبه نیت تط

ماه رجب و شعبان و ماه مبارك رمضان، ماهاي نزول الطاف الهي است و ما  

به مهماني خاص خدا دعوت شده ایم ، و برای سیر الي للا أماده مي شویم .  

پلیدی و هر  براي ورود به این مهماني معنوي باید خود را تمیز كنیم از هر  

 گناهی توبه کنیم . 

 پس ای عزیز  

ن خود با آب توبه تطهیر کن و با غسلی خودت را به  یر روح و روا ه به نیت تط

و هوس و   از هوی  و  از صفات رذیله  را  داری »نفست  که  نیت بشوی  این 

راي این که بتوانی از این سفرۀ معنوی الهی  ب  آرزوهای دور و دراز می شویی«

بهره مند شوی و از فیض و برکت این ماه ها و اسماء للا و الطاف الهي استفاده  

   کنی. 
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چون بیماری که به مهمانی برود هر چند سفره رنگینی گسترده شده باشد او  

این مهمانی معنوی هم این    بخاطر مرضش نمی تواند از ان غذاها تناول کند.

گونه است ، باید خودت را از انواع امراض روحی مانند: »تکبر، غرور، خود  

پاک کنی  « خود را  خواهی و خودپسندی، و خود بزرگ بینی و کینه و بخل و...

باید عبد شوی ، و باید با    تا شفا یابی ، و قلبت را فقط برای خدا قرار دهی . 

 »قلب سلیم« و با خشوع و بنده وار به این مهمانی وارد شوی. 

و حجاب هاي ظلماني براین  زیرا امور دنیا دل های ما را خسته و مریض کرده  

فرصتي است براي رفع حجب و نورانیت  قلبها سایه افكنده ، و در این ماه شریف  

بهره   درون خویش  و  باطن  نورانیت  براي  دعاها  انوار  از  بتوانیم  كه   ، قلبها 

 بیشتري ببریم . 

 الحمدهلل
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 (  1)فصل 

 هاى فقیران و دانا به اسرار خاموشانى اى خدایى كه مالك حاجت: عای اول د

 

 

 

 : این دعا   هرروز سنّت است خواندن 

منك سمع حاضر  مسألة  یا من یملك حوائج الّسائلین و یعلم ضمیر الّصامتین لكلّ 

و مواعیدك الّصادقة و أیادیك الفاضلة و رحمتك الواسعة   و جواب عتید اللّهمّ 

فأسألك أن تصلّى على محّمد و ال محّمد و أن تقضى حوائجى للّدنیا و اَلخرة  

 شىء قدیر( .  إنّك على كلّ 

هرسؤالى را   ،هاى فقیران و دانا به اسرار خاموشانىاى خدایى كه مالك حاجت 

هاى تو همه صادق  شنوى و پاسخش را آماده دارى؛اى خدا!وعده ن لحظه مى هما

كنم كه بر محمد  پس از تو درخواست مى   و نعمتت فراوان و رحمتت وسیع است؛

صلّى َّللّا علیه و آله و آل محمد درود فرستى و حوایج مرا در دنیا و آخرت  

 برآورى كه البته تو بر هرچیز توانایى. 
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امام زین  ماه رجب در حجر  الحضرت  )اول(  غ ّره  در  السالم«  عابدین »علیه 

بیت  کعبه،  خانه  در  یعنی  َحَوائَِج  اسماعیل  ِلك   یَمأ َمنأ  »یَا  دعای  الحرام،  للا 

 السَّائلین« را قرائت کردند. 

ِلك  َحَوائَِج السَّائلین«؛   »یَا َمنأ یَمأ

 های بندگان گدا و سائل درگاهت هستی. ای خدایی که مالک حاجت 

فرمایند: خدا مالک  العابدین »علیه السالم« که می طبق فرمایش حضرت امام زین 

کمک   خدا  از  بخواهید  حاجتی  و  کمک  هرکس  از  شما  است  حوائج  همه 

 اید.  خواسته 

یعنی چه؟ یعنی اگر شما از هرکسی مانند پدر، مادر، برادر، عمو، دایی، استاد  

تی بخواهید در واقع از خدا  جمهور کمک و حاج کار، مسئول کار حتی از رئیس 

ای نیستند و همه چیز از  ها به حکم این دعا کاره اید؛ چون همه آن کمک خواسته 

 خداست.

 باریک عرفانی خوب توجه کنید:  به این نکته 

خدا این جهان را بر اساِس اسباب و مسببات قرار داده است لذا اگر حاجتی را   

طور مستقل نه به عنوان سبب بخواهید یعنی خدا را در نظر نگیرید  از کسی به 

کند و در حقیقت صد در صد  و پیش کسی بروید که بگویید او به من کمک می 

 هم کمک خواهد کرد.  

د، بدانید که مشرک هستید؛ یعنی بندۀ خدا را  اگر نیت شما نیت مستقل باشولی  

اید؛ ما گفتیم مرجع همۀ حوائج خداست، اما شما  در کار خدا شریک قرار داده

کند و درست هم  خواهید بگویید این یک نفر کار من را درست می اکنون می 

 کند؛ اگر با این نیت بروید این شرک است.  می

اگر یک وقت بگویید که این مغازه    .عزیز من! خیلی باید حواست را جمع کنی 

به  روزی من را می  ماه من  اول  اگر بگویید که حقوق  این شرک است!  دهد 

رسد و خودت را در رزق و روزی خدا  واسطه این کارمندی به دست من می 
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خدا را با    دخیل بدانی، در واقع در رزاقیت خدا شک دارید! در واقع شما بنده 

 که رازق خداست.  اید در حالی دادهخدا در رزاقیت شریک قرار 

یک وقت کاری نکنیم که پایان کارهای ما شرک، کفر، غفلت، معصیت و دوری  

های  از خدا باشد؛ کمی به خودمان بیاییم. از اول ماه رجب ؛ روی کارها و نیت 

 خود محاسبۀ دقیقی داشته باشیم. 

ِلك  َحَوائَِج السَّائِِلیَن َو یَعألَم   اِمتِیَن«؛»یَا َمنأ یَمأ  َضِمیَر الصَّ

 گذرد.دانی که در دلم چه می ای خدایی که نیازی به گفتن من نداری و می 

فرق خدا با بندۀ خدا در این است که اگر بندۀ خدا بخواهد به یکی گوش دهد  

زند تواند گوش خود را به ده نفر بدهد؛ مثالً وقتی یک نفر با شما حرف می نمی 

ات به آن متکلم و گوینده  گوید، باید تمام توجه اگر بخواهید بفهمید که چه دارد می 

طور  شوید؛ آیا خدا هم همین متوجه نمی   باشد؛ اگر یک مقدار غفلت کنید حرفش را 

 است؟  

أَلٍَه«؛ هر کدام از بندگانت در این دنیای گسترده،  در این دعا می  خوانیم »ِلك ّلِ َمسأ

جا حاضر، سمیع، شنوا و بینا هستی؛ این حکایت  بیاید و از تو سؤال کند، تو آن

 از سلطنت، و قدرت و توان خداوند قادر متعال دارد؛

خواهد مدیریت کند، مدیر مدبر باشد؛ او  ا ، در این است که وقتی می خدایِی خد 

احاطه داشته باشد، ما چنین    مدبر االمور و رب العالمین است و باید روی همه 

 33  داری. خدایی داریم. »َو َجَواٌب َعتِیٌد«؛ برای هر سأله ای پاسخ آماده 

اِدقَه  َو أَیَ  مَّ َو َمَواِعید َك الصَّ َمت َك الأَواِسعَه « »اَللَّه   اِدیَك الأفَاِضلَه  َو َرحأ

 هاى تو همه صادق و نعمتت فراوان و رحمتت وسیع است؛ وعده  اى خدا! 

 كنم كه بر محمد صلّى َّللّا علیه و آله و آل محمد  پس از تو درخواست مى  

 
 در شرح دعا یخراسان  ی لیللا کم تی حضرت آ انات یب 33
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   كه البته تو بر هرچیز   . فرستى و حوایج مرا در دنیا و آخرت برآورى درود 

 .    توانایى

اِمتیَن،  ِلك  َحوآئَِج السَّآئِلیَن و یَعألَم  َضمیَر الصَّ  یا َمنأ یَمأ

 )اى كه مالك حاجات خواستارانى و اى كه نهاد خاموشان دانى؛( 

ئَلٍَة ِمنأكَ  ٌع حاِضٌر، َو َجوابٌ  ِلك ّلِ َمسأ  َعتیٌد،  َسمأ

 گوشى شنوا و پاسخى آماده است؛( اى از جانب تو  )براى هر خواسته 

َمت كَ  اِدقَة ، و اَیادیَك الفاِضلَة ، َو َرحأ مَّ َو َمواعید َك الصَّ  الواِسعَة ،  اَللّه 

 هاى راستت و نعمت هاى بسیار و رحمت وسیعت(  )خدایا به حّق وعده

یا  داگویی خو مي كني  ت مسئلت و درخواست میای د خ زرا ا د حاال حاجت خو

 واهم که : پس از تو میخ 

ئَل َك اَنأ ت َصلَِّى َعلى  ٍد، فَاَسأ َحمَّ ٍد َو آِل م  َحمَّ  م 

 )از تو خواهم كه درود فرستى بر محّمد و آل محّمد( 

ِخَرةِ، اِنََّك َعلى  َحوائِجى  و اَنأ تَقأِضىَ  نأیا َو اْلأ  ٍء قَدیٌر.ك لَِّشىأ  ِللدُّ

 بر هرچیز توانایى( )و حوائج دنیا و آخرتم را برآورى كه به راستى تو 
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 (  2فصل )

 که هر خیری را از او امید دارم آنای :  گردی ئي عادانواري از 

 

 

 

قدر سجده  سید ابن طاووس از محّمد بن ذکران که معروف به سّجاد است، چه آن 

 کرد و در حال سجده گریست که نابینا شد، روایت کرده که گفت: 
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السالم( عرض کردم: فدایت شوم، این ماه، ماه رجب است،  به امام صادق)علیه 

تعالی مرا به آن سود بخشد، حضرت فرمود:  مرا در این ماه دعایی بیاموز که حق 

ِحیِم« و در هر روز از رجب در صبح و شام پس   ٰمِن الرَّ حأ ِ الرَّ ِم َّللاه بنویس »بِسأ

 از نمازهای روز و شب بگو:  

  که هر خیری را از او امید دارم و از خشمش در هر شّری ایمنی جویم آن ای  

 .  کند که در برابر عبادت اندک مزد بسیار عطا می ای آن .

که به هرکه از او نخواهد و  بخشد، ای آن که به هرکه از او بخواهد می ای آن  

 بخشد عطایش از روی مهربانی و رحمت است. او را نشناسد نیز می 

با  واستم از تو، همه خ  با در  ی خیر دنیا و خیر آخرت را به من عطا کن و 

درخواستم از تو همه شر دنیا و شر آخرت را بازگردان، زیرا آنچه را تو عطا  

 نواز. کردی کاستی ندارد و از احسانت بر من بیفزای ای مهمان 

 

 تفسیر عرفانی دعا 
 

 در این ماه بعد از هر نماز بگو:  

 یر« »یا من ارجوه لکل خ 

 »و امن سخطه عند کل شر«

یعنی وقتی به ماه رجب می رسی ، شما از لحظه شروع ماه رجب دیگه توقعت  

 . د ، و ایمن هم به شما می ده از خداوند تبارک و تعالی فقط و فقط خیر است 

 یا من أرجوه لکل خیر.«. » 

 )ای آنکه در هر خیری چشم امید به تو دارم.( 
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زحمت    کنیم،به پزشک مراجعه می   کنیم، پروردگارا! ما کار و تالش می   :   یعنی 

دویم، ولی با این همه، تنها از تو امید خیر  کشیم، و در پی کسب روزی می می

 و نیکی داریم. 

هایمان به پزشک مراجعه  ات برای درمان و شفای بیماری خدایا طبق فرموده  

دانیم که خاصیت اثرگذاری  و می   کنیم ولی در همان وقت، دلمان با توست می

 اسباب عادی از توست.  

دهی و طریق مداوای بیماری  خدایا ، تویی که راه درست را به پزشک نشان می 

آموزی. بودند کسانی که تشخیص اشتباه پزشک و یا داروی اشتباه  را به او می 

 جان خود را از دست دادند.  

کنی تا پاسخ درستی  الهام می خدایا! تو هستی که تشخیص صحیح را به پزشک 

خوبی  و  خیر  همه  پس  بدهد.  بیمار  توست. به  جانب  از  خواص    ها  که  تویی 

 شفابخشی را در داروها قرار دادی.  

بخشی را در داروها   آیا غیر از این است؟ چه کسی خاصیت شفابخشی و آرامش

زشک  قرار داده است؟ تو خودت دستور دادی ، که خود دست به کار شویم و به پ

مان را از او بخواهیم، و االّ شفادهنده حقیقی تویی.  مراجعه کنیم و درمان بیماری 

 . انت الشافی

زندگی   وظایف  دادن  انجام  ،در  تربیت    چنینهم  مان  در  را  خود  تالش  ما 

کنیم، تهدیدشان  کنیم، تأدیبشان می گیریم، با آنان صحبت می فرزندانمان به کار می 

دانیم که خداوند در قرآن خطاب به  ولی این را می   نیم،ککنیم، اجبارشان می می

 فرماید:  پیامبر)ص( می 

هتَدینَ  َ یَهدي َمن یَشاء  ۚ َوه َو أَعلَم  بِالم  إِنََّك ال تَهدي َمن أَحبَبَت َوٰلِكنَّ َّللاَّ
34 
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کنی. خداست که هر که را بخواهد  »تو هر کس را که بخواهی هدایت نمی 

 شناسد.« یافتگان را بهتر می هدایت کند و او  هدایت می 

توانی کسی را که بخواهی هدایت ارمغان داری )و او را  )ای پیغمبر!( تو نمی 

به ایمان، یعنی سر منزل مقصود و مطلوب انسان برسانی( ولی این تنها خدا  

داند که چه افرادی  نماید، و بهتر می است که هر که را بخواهد هدایت عطاء می 

و عنایت یزدان و برابر اندیشه و تالش انسان، سزاوار پذیرش  )بر طبق حکمت  

 ایمان بوده و به سوی صفوف مؤمنان( راهیابند. 

گیریم، ولی  بنابراین، ما همه توان خود را در راه تربیت فرزندانمان به کار می 

هرگز،    گوییم: ما بودیم که فرزندانمان را تربیت کردیم.شویم و نمی مغرور نمی 

در راه تربیت آنان باید زحمت    تنهایی تربیت کنی. توانی فرزندانت را بهنمی تو 

ای کوتاهی نکنی، ولی در همان حال باید دلت با خدا باشد و از  بکشی و لحظه 

 ها و خیرهاست.او کمک بخواهی، زیرا او منشأ همه خوبی 

ان  کنیم، ولی در همبرای امور زندگی مان درس میخوانیم و آمادگی کسب می 

خواهیم. در رفع  وقت مثل رسول خدا)ص( دلمان با خداست و از او یاری می 

های مالی، در ارتباط با مردم نیز تمام سعی خود  مشکالت اجتماعی، گرفتاری 

وه  ِلکّلِ َخیٍر.« او منشأ خیر  کنیم، ولی در عین حال می را می گوییم: »یا َمن أرج 

 آموزد. اوست که به دانشمندان علم می   کند.است. نظرهای راهگشا را او الهام می 

 

 ستا و برکتی صاحب هر خیرخدا 
 

اگر در ماه    دهد.ببینید امام)ع( چگونه راه درست کار کردن را به ما یاد می 

وه  ِلکّلِ َخیٍر« را با حضور قلب بخوانی   رجب بعد از هر نماز دعای »یا َمن أرج 

تربیت فرزندان ، و یا حل مشکالت  و بعد از دعا، سراغ کسب و کار و روزی یا  

یاد می  به تو  این دعا  بیماری بروی، در این صورت ،  یا درمان  دهد  زندگی 

ای انسان، بیش از حد به سعی خود متکی نباش. سعی و تالش واجب است،  که

 ولی همه خیرها از جانب خداست.
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کار خانه  رویم یا به  اگر چنین شد، وقتی سراغ رئیس، دکتر، یا برای حاجتی می 

دانیم، بلکه به چشم  اینها را همه چیز نمی   پردازیم، مان میو دیگر امور زندگی 

اینها نگاه می  به  اسباب و وسیله هستند خدایا مسبب االسباب  وسیله  آنها  کنیم. 

 تویی .  

یا مسبب االسباب و یا مفتح االلباب افتح باب قلوبنا بنور االیمان و اجلنا من  »

نا برحمتک الواسع یا ارحم الراحمین و صلی للا علیه  اهل النجات و ارحم

 .   «محمد و اله الطاهرین

 

 ایمنی از خشم خداوند 
 

 ». وه  ِلکّلِ َخیٍر َوآَمن  َسَخَطه  ِعنَد کّلِ َشّرٍ  »یا َمن أرج 

ها و مشکالت و بالها خود را از خشم  گوییم: خدایا! ما در همه بدی به خدا می 

 بینیم. می و غضب تو در امان 

ها از خشم او در  گوید: خدایا! ای کسی که در همه بدی عبارت روشن است. می 

دانیم که ناامیدی از رحمت خدا  امانیم. این قسمت به توضیح نیاز دارد، زیرا می 

 آیند. شمار می و احساس ایمنی از خشم او، دو گناه از گناهان کبیره به

ها جزو معارف دینی ماست و باید  عزیزان! این   کنم دقت فرمایید،خواهش می 

خوانیم. باید بدانیم چه معانی  ها سال است که این دعاها را می اینها را بدانیم. ده 

 های گرانقیمتی در این دعاها هست. و چه گنجینه 

وه  ِلکّلِ َخیٍر َوآَمن     روزانه چند مرتبه این جمالت را می خوانیم »یا َمن أرج 

قسمت اول کمی بیان شد، حال شرحی بر »ٍ َوآَمن  َسَخَطه     .«. َسَخَطه  ِعنَد کّلِ َشرٍّ 

 .».  ِعنَد کّلِ َشّرٍ
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 ایمنی از خشم خدا یعنی چه ؟
 

خیال  این است که انسان مطمئن باشد که عذاب و اذیتی به او نخواهد رسید و بی 

این گناِه کبیره است.  ناامیدی از رحمت خدا هم از گناهان   ،خاطر باشد و آسوده 

نه امیدوار و نه نا  پس »کبیره است. امیدواری و مطمئن بودن هم درست نیست  

 بود.   بین خوف و رجاءبلکه باید   «امید 

ندارد  آینده  به  امیدی  ناامید،  می لذا    ،انسان  شده  تمام  را  چیز  چنین  همه  بیند. 

شامل حال او نخواهد شد و در توبه به روی او بسته    پندارد که رحمت خدامی

این حالت خطرناکی است، احساسی شیطانی است. تا وقتی انسان زنده    است.

 است، خوف و رجا را باهم دارد.

اند که باید همیشه در وجود انسان باقی بمانند. انسان ناامید  خوف و رجا دو عامل 

باز  ،  از رحمت خدا توبه  دِر  تا وقتی زنده است و  انسان  گنهکار است. زیرا 

 تواند هر لحظه که بخواهد، به توبه پناه آورد.  است، می

انسان نباید احساس ناامیدی و نیز احساس امنیت داشته باشد. نباید مطمئن باشد  

که همه چیز تمام شده و راه بازگشت ندارد، یا جای خود را در بهشت بداند و  

 آسوده باشد. این فکر خطرناکی است.  خیالش 

گوید: »َوآَمن   سؤال : اگر احساس امنیت از خشم خدا گناه است؟ چگونه دعا می 

خدا   و غضب  خشم  گرفتار  وقتی  که  است  آن  حقیقت  «؟  َشّرٍ کّلِ  ِعنَد  َسَخَطه  

ها و شرها و  شویم، منشأ آن مکر و شر و عذاب خدا نیست، بلکه همه بدی می

 ب خود ماست، نه از جانب خدا.  بالها از جان

به ما  و  چرا؟ زیرا خداوند خالق ماست و ما را دوست دارد.   از رگ گردن 

تواند  نسبت به ما از پدر و مادر دلسوزتر است. چگونه می و نیز  تر است.  نزدیک 

آید. پس مساله عذاب چیست؟ این ما  ما را عذاب کند؟ این با عقل جور درنمی 

 کنیم.  خودمان را گرفتار عذاب می  هستیم که با دست خود،
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بده  اینجا توضیحی  نگوییم حتما  یحاال  دیدیم کسی گرفتار است زود  اگر  م که 

چون بعضی گناهان شخصی و پاره ای از گناهان اجتماعی  ،    ه است گناهکار بود 

 . و انواع گناهان هم فرق می کند.  ند ستهو یا حتی عالمی 

ا باران و خشکسالی ممکن  نیامدن  این  مثال  ست کشوری را در گیر کند ولی 

ویروس کرونا که عالم گیر شد . همه عالم را گرفتار کرد. در روایات به ما  

 استغفار کنید.    د دستور داده شده اگر گرفتاری در زندگی پیش امد زیا

چرا به سبب اعمال مردم، فساد و عذاب دامنشان را گرفته است؟ جوابی دارد  

خداست: »تا به آنان جزای بعضی از کارهایشان را  که بیانگر رحمت و لطف  

 . بچشاند، باشد که بازگردند.«

 می خوانیم:   روم در سوره  

ِر بَِما َكَسبَتأ أَیأِدي النَّاِس ِلی ِذیقَه مأ بَعأَض الَِّذي َعِمل وا   َظَهَر الأفََساد  فِي الأبَّرِ َوالأبَحأ

ِجع وَن   مأ یَرأ لَعَلَّه 
35 

مردم، فساد در خشكى و دریا آشكار شد تا به آنان جزاى  به سبب اعمال 

 بعضى از كارهایشان را بچشاند، باشد كه بازگردند. 

)همیشه چنین بوده است که( تباهی و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارهائی  

اند. بدین وسیله خدا سزای برخی از  دادهپدیدار گشته است که مردمان انجام می 

ا  انجام می کارهائی را که  بدیشان می نسانها  )بیدار  دهند  آنان  این که  تا  چشاند 

 شوند و از معاصی( برگردند.

رسد، مثَل پدر و مادر دلسوز  مثَل این بالها و مشکالتی که از ناحیه خدا به ما می 

زند، و  و مهربان در تربیت و تأدیب فرزندانشان است. مادر فرزندش را می 

خواهد؟ این همه داد و فریاد بر سر  کند، ولی آیا بدی او را می می احیاناً و نفرین  

 فرزندش، تنها به این منظور است که او تربیت شود و ادب یاد بگیرد. 

 
 روم 41 35
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زند، خشم  بنابراین، شر و عذاب از جانب خدا نیست. خدا ، به کسی ضرر نمی 

نمی نمی  عذاب  و  که گیرد  بالهایی  ماست،  خود  جانب  از  همه  اینها    کند. 

دامنگیرمان شده، نتیجه کارهای ماست. بالهایی که در روز قیامت گرفتارشان  

در این بالها و  و نیز ممکن است  خواهیم شد، تجسم اعمال ما در این دنیاست.  

 د . نهفته باشمشکالت خیر عظیمی 

بدبختی و فقر و تفرقه و مرضی که جامعه ما دچارشان است، از کار من و   

شود. االن  ی و عمل من و تو و امثال من و تو ناشی می تو، از سعادت و بدبخت 

،    ه وبشر غافل شد   ی عالمگیر شد.یاین مرض کرونا بال  و  از خدا دور شد 

به علم خود ، به قدرت خود ، به امکانات خود ، یک   بخودش مغرور شد ، 

 فیروس کوچک دنیا را به زانو در آورد . 

از او امید داریم و از هر شری نزد  بنابراین، از خداوند متعال که هر خیری را  

می  امنیت  احساس  نمی او  صادر  شری  خودمان  کنیم،  شرور  همه  منشأ  شود. 

 هستیم. این است معنای جمله »َوآَمن  َسَخَطه  ِعنَد کّلِ َشٍر.« 

 

 توجه قابل چند نکته 
 

 چه کسانی در این ماه امیدوار باشند؟ 

خشمش در هر شّری ایمنی جویم . یعنی    از » َوآَمن  َسَخَطه  ِعنَد کّلِ َشر« و  -1

بساط غضب    –چی ؟ یعنی در این ماه ، خداوند تبارک و تعالی بساط سخط  

بعضی وقتها بعضی    یست .ب یرو کالً تعطیل می کند چه قدر فرصت عج  -الهی 

فرصتهایی که در ماه رجب هست ، اگر دقت کنیم در خیلی از شب های مهم  

 سال هم نیست. 

بینیم که  عاهایی که از ائمه)ع( به دست ما رسیده، دقت کنیم، می اگر در این د 

معرفت حقایق دینی هست و انسان با این    در آن، معارف هست، استغفار هست، 

برد. باید در این دعاها تدبر کرد ، تامل  دعاها سطح معنویت خود را باال می 

 . تا بتوان سطح معنویت خود را باال برد این فرصتی است ،  کرد 
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شود و همه توان خود را به کار  اثر میاسباب عادی بی   شوی و وقتی درمانده می 

گذارند و دوستانت ول  وقتی مردم تو را تنها میرسی،  گیری و به نتیجه نمی می

که قرآن  اینجاست که باید به خدا رو کنی چنان   کنند و از تو دور می شوند، می

دهد و رنج از او  بخواندش، پاسخ می   آنکه درمانده را چون ای» گوید:مجید می 

 . کند.« دور می 

 و خود می فرماید:   

َطرَّ إِذَا َدَعاه  َویَكأِشف  السُّوءَ  نأ ی ِجیب  الأم ضأ  36أَمَّ

كند و  دهد و رنج از او دور مى یا آن كه درمانده را چون بخواندش پاسخ مى آ

 خداى دیگرى هست؟  سازد. آیا با وجود َّللاّ شما را در زمین جانشین پیشینیان مى 

 گیرید.  چه اندك پند مى 

افزایش شناخت   با تفسیر آن موجب هدایت و  بنابراین، خواندن دعا و آشنایی 

   است و بهترین توشه زندگی است.

 خیر کثیر در برابر عمل ناچیز 
 

 »یا من یعطی الکثیر بالقلیل«. 

این قسمت از دعا خیلی حرف دارد ، باید گفت خداوند تبارک و تعالی همیشه  

این چنین است نه فقط در این ماه ، یعنی شما با این خدا معامله می کنید ، آن  

 خداست که وقتی خیلی کم می بری ، خیلی زیاد عکس العمل نشون می ده.  

 بخشی!  در مقابل کِم ما بسیار می »یا َمن ی عِطی الکثیَر بِالقَلیِل«؛ یعنی ای کسی که  

  

 
 نمل 62  36
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 نکته قابل توجه 
 

باید چیزی را در راه خدا بدهی که منتظر گرفتن باشی ، کمی بدهی که زیاد  

بگیری ما فقط میخواهیم بگیریم!!! باید از انچه خدا بما داده بدهیم خدا چند برابر  

راه خدا به بندگان  )مال و قدرت علم و نیرو و توانایی و ...در    عطا می فرماید .

را بیشتر   " این خدا، "پس  . خدا بدهیم بعد بگوییم : »یا َمن ی عِطی الکثیَر بِالقَلیِل«

 . نس بگیریم و راز و نیاز کنیم  بشناسیم و با او ا  

 در سوره انعام می خوانیم:  

ثَاِلَها ۖ َوَمن َجاَء بِالسَّیِّئَِة فَ مَ  َزٰى إاِلَّ ِمثألََها َوه مأ اَل  ن َجاَء بِالأَحَسنَِة فَلَه  َعشأر  أَمأ اَل ی جأ

وَن   لَم   37ی ظأ

هرکس کار نیکی انجام دهد )پاداش مضاعف، از دریای جود و کرم خداوند  )

و هرکس کار بدی کند، جزای او )به سبب عدل و داد    معّظم( ده برابر دارد،

افزایش کیفر، و به  شود و به )اینان با  سان آن داده نمی سنگ و هم یزدان( جز هم 

   گردد.آنان با کاهش پاداش از( ایشان ظلم و ستم نمی 

بیند  ایم؟ به خودمان؟ اگر انسان متوجه باشد، می این کم را به چه کسی تقدیم کرده

 کند. که بیشتر از هر کسی خودش در حق خودش ظلم می 

 

 کار خیر توفیق الهی است
 

دهد. »هر کس کار نیکی  پاداش فراوانی می خداوند در مقابل عمل ناچیز ما،  

دهی و ده برابر آن  انجام دهد، ده برابر به او پاداش دهند.« یک عمل انجام می 

با توان و  از طرفی وقتی آن یک حسنه را انجام می   دهد.پاداش می  دهی، آیا 

 دهی؟ هرگز!  نیروی خودت انجام می 

 
 انعام 160  37
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ما هیچ نیرو و توانی از خود نداریم؛ خداست که به ما توانایی و حیات و رشد  

کند، پس همه خیرها  دهد و خیر و خوبی را به ما الهام می و تحرک و آگاهی می 

این یک حسنه هم  و  از طرف اوست. حتی برداشتن این یک قدم و انجام دادن  

   دهد.به حول و قوه اوست. با این همه ده برابر پاداش می 

به این شکل    است به این نغمه گوش دهید، این عبارتی که امام)ع( به ما یاد داده   

 خوانیم. بعد از هر نماز می که 

 »یا َمن ی عِطی الکثیَر بِالقَلیِل.« 

دهید، آن هم با  برید؟ یک عمل انجام می روید؟ به که پناه می ای مردم، کجا می 

گیرید و با این حال، حاضر نیستید  عنایت و کمک خدا، و ده برابر پاداش می 

حتی این یک گام را هم بردارید. اگر اینها را میدانیم پس چرا اغلب مردم عملی  

 دهند؟  برای خدا انجام نمی 

 معراج روح استنماز 
 

   صفای دل و معراج روح است نماز  

حاال با خواندن یک نماز چقدر مغرور میشویم گویی منت می گذاریم ما نماز  

مایه صفای دل و معراج روح است.   برای خیر توست.  نماز   ، خوان هستیم 

هایتان به او  کنید و از غم دهد. در نماز رو به خدا می هایتان را صیقل می دل

چرا در خواندن آن    خواهید. پسکنید. از او نیرو و اخالق نیکو می شکایت می 

 شود؟   سستی می 

نماز واجب و یا اعمال خیری را که انجام میدهیم منت سر خدا نگذاریم؛ فرض  

کنید نماز نوعی مالیات است. خداوند در مقابل توان و سالمتی و فکر و قدرتی  

خواهد که به عنوان زکات آنها نماز بخوانیم. باید مالیات  که به ما داده، از ما می 

 مه نعمت را بپردازیم. این ه

کنیم. در جهان خدا و  ما بنده خدا هستیم ، ما در مملکت و ملک خدا زندگی می

کنیم. او خورشید را برای روشنایی در آسمان  در دنیایی که او آفریده، زندگی می 
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قرار داده و آب را برای طهارت ما از آسمان نازل کرده است. زمین را آفریده  

ود را تامین  کنیم. گوش و چشم و قلب و هوش و نیرو  تا کشاورزی و غذای خ

 و سالمتی و ذهن سالم به ما داده.

همه چیز به ما داده. حال فرض کنید نماز مالیات این همه نعمت است. باز هم  

»مرگ بر آدمی باد که چه ناسپاس  گوید: در خواندن آن کوتاهی کنیم؟ قرآن می 

 است.«.  

نأَسان  َما أَكأ  ِ  38فََره   ق تَِل اْلأ

 مرگ بر آدمى باد كه چه ناسپاس است 

در قبال این همه نعمتهای مادی و معنوی شکر خود و بندگی خود را با خواندن  

 نماز بجا می آوریم ، البته به شرطی که در نماز حضور قلب داشته باشیم.  

خداوند پیوسته بر انسانها منت مى نهد و آنان را در برابر کار خیرى که انجام  

عطا مى فرماید، و از سوئى  مى دهند، اعّم از واجب و مستحب، پاداش افزونتر  

دیگر، اگر کسى کار بدى انجام دهد، تنها به اندازه کار بدش کیفر مى گیرد نه  

 بیشتر. 

این که خداوند از نظر لطفى که بر بندگانش دارد، هر    آنچه مسلم است  پس 

اى را تا ده برابر زیادتر مى کند ولى بدیها را به اندازه خود آن، سزا مى  حسنه 

 دهد.

 انفاق در راه خدا پاداش
 

کار خیر و نیکو را ده برابر پاداش مقرر کرده  ،  و چنانچه در این آیه مى خوانیم  

هرچند گاهى ممکن است از این تعداد نیز باالتر رود. ولی تو کاری در راه خدا  

انجام بده خداوند مضاعف پاداش می دهد . تو عمل کمی انجام بده ، یعنی تو  

 کاری بکن. 
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   آیه اى دیگر مى فرماید:  درتوجه کنید  

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَنأبَتَتأ َسبأَع َسنَابَِل فِي ك ّلِ س نأب لَ  مأ فِي َسبِیِل َّللاَّ َوالَه  ٍة  َمثَل  الَِّذیَن ی نأِفق وَن أَمأ

ِمائَة  َحبٍَّة ۗ َوَّللاَّ  ی َضاِعف  ِلَمنأ یََشاء  ۗ َوَّللاَّ  َواِسٌع َعِلیمٌ 
39 

را در راه خدا انفاق مى کنند مانند دانه اى است که هفت خوشه  آنان که اموالشان  

از آن بر مى آید و در هر خوشه اى صد دانه دیگر وجود دارد و همانا خداوند  

 .دهد به هر کس بخواهد پاداش بیشترى مى 

از این آیه معلوم مى شود حسنه انفاق در راه خدا تا هفتصد برابر پاداش دارد   

آیه کلمه "یضاعف" آورده است که معلوم مى شود همچنان  و باز هم در ادامه  

 و خدا )قدرت و نعمتش( فراخ )و از همه چیز( آگاه   در حال افزایش است. 

 است.

البته واضح است که هیچ کس حقى بر خدا ندارد و ما در برابر آن همه نعمت  

اید  که به ما داده است، باید همواره کار خوب و اعمال خیر داشته باشیم، و ب

واجبات و تکالیف شرعیه را به نحو احسن انجام دهیم تا شاید بتوانیم مقدار بسیار  

 ناچیزى را از آن همه نعمت هاى فراوان را، شکرگزار باشیم.  

پس بر خداوند واجب نیست که به ما پاداش دهد چه رسد به اینکه ده برابر باشد  

، لذا ما در برابر این    ولى از آنجا که لطف خداوند بى کران و نامتناهى است 

دریاى بى کران کرم و رحمت حق قرار گرفته ایم و از آن همه لطف برخوردار  

 شده ایم تا شاید کسى قدر شناس باشد. 

 کیست؟ الطاف الهی شامل 
 

 می شود؟  شامل چه کسانی  الهیف الطا این همه 

شود این است که این لطف و کرم،  مطلب دیگرى که الزم است به آن اشاره  

 د. نتنها شامل کسانى است که والیت داشته باشند عقیده به ارکان اسالم داشته باش 
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خیلی از کارهایی که در دنیا به نیت آخرت انجام می دهیم معلوم نیست که آن  

حساب شود . چرا که طبق آیه قرآن  جا به درد ما بخورد و برای آن ها پاداشی  

کریم مهم این است که بتوانیم کارهای نیک، کارهایی که مستحق پاداش و جزای  

خیر هستند را تا روز قیامت حفظ کنیم ، و تمام و کمال بدون ایجاد اعمال و  

 کارهای از بین برنده، آن را به مقصد برسانیم. 

به مقصد ارزش دارد، ولى اگر  جاَء« یعنی بردار و بیاور؛ رساندن جنس  من »

به   از كارهاى  بسیارى  ندارد.  بردیم، ارزشى  بین  از  جنسى را در وسط راه 

یا در آغاز، كار را با ریا   ،رسد شود كه به مقصد نمى ظاهر نیك دچار آفاتى مى 

كنیم و هدف الهى نداریم، یا در وسط كار گرفتار غرور  و خودنمایى شروع مى  

كنیم و آثار آن  شویم و یا بعد از انجام كار، گناهى مى و ع جب و خودخواهى مى 

 كنیم. را محو مى 

هایمان کار خوب و عمل صالح و در خور پاداش خوب    به عبارت دیگر، خیلی 

توانیم آن ها را به مقصد نهایی که همان قیامت    و عظیم انجام می دهیم، اما نمی 

چون    ؛بری به طرق مختلفیاست برسانیم؛ میانه راه در این دنیا از بینش می  

لذا رساندن جنس به مقصد    . ت  اسمنت گذاشتن، نداشتن اخالص  یکی از عوامل  

 .  ارزش دارد 

گرچه در بسیاری از موارد كار شایسته انجام گرفته، ولى سالم به مقصد نرسیده  

فرماید: هر كس كار شایسته انجام دهد ده برابر پاداش دارد،  است. لذا قرآن نمى  

فرماید: هر كس كار شایسته خود را تا قیامت بیاورد، ده پاداش دارد.  بلكه مى 

 40»َمن جاء بالحسنة« 

 

  

 
 است. ی  حجت االسالم قرائت ازقسمتی از این مطلب  

  



89 
 

 هم تشویق  هم پاداش عمل
 

به لحاظ اهمیت موضوع آیات متعددی در قرآن کریم به این مسأله پرداخته و آن  

از    2۶های این آیات در آیه  را مورد توجه قرار داده است که یکی از نمونه 

 سوره مبارکه یونس است که می فرماید:. 

َحاب    لَئَِك أَصأ مأ قَتٌَر َوالَ ِذلَّةٌ أ وأ وَهه  ج  َهق  و  نَى َوِزیَاَدةٌ َوالَ یَرأ سأ َسن واأ الأح  لَِّذیَن أَحأ »لِّ

 الأَجنَِّة ه مأ فِیَها َخاِلد وَن«؛ 

هایشان  اند نیكویى و زیاده بر آن ست چهره  »براى كسانى كه كار نیكو كرده

 پوشاند اینان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود«. را غبارى و ذلتى نمى 

 توان مورد توجه قرار داد: با نگاهی به تفسیر این آیات موارد زیر را می 

نَى...« لَّ دریافت الطاف الهى، مخصوص نیكوكاران است. »ل* سأ َسن واأ الأح   ِذیَن أَحأ

نَى َوِزیَاَدةٌ  كند.دهد و هم تشویق مى *خداوند، هم پاداش عمل را مى  سأ  «  ..». الأح 

نَى...« لِّ هاست. »ل*پاداش نیكوكاران در قیامت، بهترین پاداش سأ َسن واأ الأح   ِذیَن أَحأ

اش  دهد »زیادة« و هم اضافه  دهد، »الحسنى« و هم اضافه مى *هم مزد مى 

نَى  ع   »زیادة« نكره آمده كه نشانه   بسیار مهم است كلمه  سأ ظمت است.»... الأح 

 َوِزیَاَدةٌ...« 

*احسان و نیكى در دنیاى زودگذر و فانى، زندگى در بهشت جاودان را بدنبال  

َسن واأ ... ه مأ فِیَها َخاِلد وَن«   دارد. »...أَحأ

خوانیم خدای متعال، دلیل برتری و فضیلت  حتی در بخشی از حدیث معراج می 

انبیاء را در خوش اخالقی و سخاوت و مهربانی با  نبی مکرم اسالم بر سایر  

بر همین اساس و با توجه به اینکه قرآن کریم به عنوان    مردم عنوان کرده است.

راهنمای سعادت زندگی دنیوی و اخروی باید سرلوحه اعمال و رفتار ما قرار  

نگری الزم و ضروری  توجه به رعایت این مسأله از سوی هر فرد آینده .گیرد 
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رفتار و اعمال بسیاری از ما بندگان در دنیا و انعکاسش در قیامت  آری  .است 

 مشابه مواردی است که بیان شد . 

 در آیه دیگرى مى فرماید:   

 "فأما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم أجورهم و یزیدهم من فضله" 

  و کاست پاداش مؤمنانى که کار نیک انجام داده اند را به نحو کامل ، بدون کم  

عطا مى کند سپس با فضل و کرمش، پاداش زیادترى به آنها مى دهد که این  

زیادى تعیین نشده است. ولى در آیه مورد نظر مقدار افزایش حسنه را ده برابر  

به طور مشخص تعیین نموده است. معلوم مى شود هر حسنه اى ده برابر قطعا  

طبق نیت ها و انگیزه هاشان،    پاداش و مزد دارد ولى گاهى به برخى از بندگان،

 بدون حساب، پاداش مى دهد.

ویژه اسالم در طول  ها به یکی از مفاهیم ارزشمندی که مورد توجه همه شریعت 

های دین اسالم نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته و به  تاریخ بوده و در آموزه 

 آن سفارش شده است احسان و نیکوکاری در جامعه است.

 ادامه دعا : 

 در این دعاسه گروه 
 

 میشود  اشاره  سه گروهبدر این قسمت از دعا  

ئَلأه  َو َمنأ لَمأ یَعأِرفأه   َمنأ َسئَلَه ، یا َمنأ ی عأطى  یا َمنأ ی عأطى  تََحنُّناً ِمنأه  َو   َمنأ لَمأ یَسأ

َمةً   َرحأ

 : بهره مند می شوند  الهی چه کسانی از الطاف ببینیم در ادامه دعا  

َمنأ َسئَلَه ،« در این ماه خداوند تبارک و تعالی هر کس که   » یا َمنأ ی عأطى 

 صداش بزنه ، جواب می ده. 
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ئَلأه  « اگ »یا َمنأ ی عأطى  یه وقتی شما توی ماه رجب بدونی ماه رجبه    رَمنأ لَمأ یَسأ

نی ، خداوند  بدونی با ماه های دیگه فرق می کنه ، اما یادت بره دعا ک و  

 ماه بهت می ده. این تبارک و تعالی یه چیزی توی 

دامنه رو باز می کنه ؛ حتی کسانی که خدا را نمی شناسند   » َو َمنأ لَمأ یَعأِرفأه  « 

در ماه رجب یه بهره ای می برند. همیشه رحمت رحمانی خداوند شامل همه  هم  

ه را فرا می گیرد هر  مخلوقات است اما در این ماه این باران الطاف الهی هم

 کسی را به اندازه سعه وجودی خودش . 

 سه طبقه یاد شده
 

» َمنأ لَمأ یَعأِرفأه  « کسانی که خدا را نمی شناسند ، اینها طبقه ای هستند که   -1

 از رحمت عمومی ماه رجب بهره می بردند. 

رجب هم بهره  َمنأ لم َسئَلَه  « کسانی که از طبقه خصوصی ماه    » َمنأ ی عأطى   -2

 ماه رجبه ولی حواسش نبوده و صدا نزده   د نامی بردند . می د 

» َمنأ َسئَلَه  « خاص الخاص هستند. کسانی هستند که چون خدا رو در ماه    -3

رجب صدا می زنند ، این صدا زدنشون باعث میشه خداوند بهشون خاص نگاه  

حضور قلب در دعا با خدا  کنه . یکی از برترین صداها این صداها هستند با  

مـــــــــــاه رجـــــــــــب و مـــاه نــــزول    راز و نیاز می کنند ، در این است که :

 .  بــــــرکـــات است 

 ی؟ همی خوا هچاز خدا حاال 
 

ئَلَتى  اَعأِطنى  نأیا َو َجمیَع َخیأِر   بَِمسأ ِخَرةِ  اِیَّاَك، َجمیَع َخیأِر الدُّ  اْلأ

توی دنیاست و هرچی خوبی در آخرته در این ماه من از تو می  هر چه خوبی  

 م . ماشاء للا ... ه خوا

 دیگه چی ؟  

ِرفأ َعنّى  ئَلَتى  َو اصأ ِخَرةِ  بَِمسأ نأیا َو َشّرِ اْلأ  اِیّاَك َجمیَع َشّرِ الدُّ
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 رفع کن از من ، مشکالت دنیا و آخرت را ، از من دور کن. 

آیا از خدا طلبی داریم ؟ این همه خواسته و توقع ؟ آری ، نه اینکه من   چرا؟

خودم را شایسته این همه لطف و عطا میدانم ، و یا اینکه از خدا طلبی داشته  

َمةً«، لطف و رحمت اوست بر    ،باشیم و او باید بما بدهد  بلکه »تََحنُّناً ِمنأه  َو َرحأ

 . گسترش رحمت خداوند  و بندگان ، 

 ون خدایا  و چ  

نى  فَِانَّه   َطیأَت، َو ِزدأ ِلَك یا َكریم  .  َغیأر  َمنأق وٍص مااَعأ  ِمنأ فَضأ

اگر  کسی نا امید بر نمی گردد و  خدایا تو کریم هستی برای اینکه از در خانه تو  

ما بنده ها اگه در    ولی  .ود ی ، سر سوزنی کم نمی ش هبد   نم   بههم    زهمه چی

، اگر فقط یک لایر به ما کمک کند ؛ یک لایر از    خونه کریم ترین کریمان بریم 

  اموالش کم می شود . در خونه تو که می آیم ،هر چه عطا کنی هیچی کم نمی 

 . ود ش

و  تو این ماه از رحمت واسعه خداوند تا می توانیم بهره ببریم ، از خدا بخواه  

که با دست خالی بدر خانه خدایی میرود که غنی  هستم  بنده ای  بگو : ای خدا  

 مطلق و ارحم الراحمین است .  

 اومدم غرق در گناهم ، هیچی نیاوردم ، امیدم اینکه : خدایا  بگو : 

می دهد .  هم  خدا    اوالً تمام گناهانم را پاک کنی ، ثانیاً همه چی هم بهم بدی .

َمةً« خدایا ، خود  ت گفتی این ماه ، ماه رحمت است ، ماه  چرا؟ »تََحنُّناً ِمنأه  َو َرحأ

بخشش از گناهان ، چشم پوشی کردن تقصیرات، گذشتن از خطاها، بخشیدن  

کثیر با عمل قلیل به این دلیل این جور با خدای خود صمیمی مناجات می کنیم  

 درخواست می کنیم ، خدا را به خودمان نزدیک تر حس می کنیم. 

کنیم، موانع  کنیم، در حق خود کوتاهی می ما در حق خود ظلم می   بگو خدایا : 

کنیم، آینده و آخرتمان را با دست خودمان  را خودمان بر سِر راهمان ایجاد می 

کنیم. چرا فکر نمی کنیم خداوند که همه هستی را برای ما آفریده، از  نابود می 

 خواهد؟  ما چه می 
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(  شب و  54»و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند.« )اعراف،  

آرامش و روز را برای کسب و کار    روز را او برای ما آفریده و شب را مایه 

 و روزی ما قرار داده است. 

خالصه، همه چیز را برای ما آفریده، ولی در مقابل، بعضی چیزها را هم برای   

حجابی را بر ما حرام  ما ممنوع کرده ، لهو و لعب و دروغگویی و فساد و بی 

کند. خداوند خواسته  کرده است؛ به سبب اینکه این چیزها زندگی ما را خراب می

شیم. چنین نیست که تحریم  که ما در این دنیا زندگی خوب و راحتی داشته با 

 اینها به سود او باشد. 

 نیازی خالقعصیان مخلوق و بی 
 

نیاز است. نه به نماز ما نیازی دارد،  هایش بی عقیده ما این است که خدا از بنده 

یا  نه به روزه ما و نه به حج ما. اگر همه انسان  های روی زمین کافر شوند 

گذارد. هدف او از آفرینش انسان به  نمی جملگی ایمان بیاورند، تأثیری بر او  

تعالی روح و    کمال رساندن اوست. انسان و برای  تمام احکام به نفع خود  و 

 روان انسانهاست.  

دانید به چه کاری مشغولید؟ ذهن و حواستان پیش  خوانید، آیا میوقتی نماز می 

م، نماز  کیست؟ حتی اگر از جنبه علمی و تربیتی و روانی هم به نماز نگاه کنی

تمرینی است برای تمرکز و دقت. تعلیم آداب سخن گفتن با خداست ؛ تسلیم و  

 ابراز بندگی است. مالقات با خداست.  

جوییم.«  پرستیم و تنها از تو یاری می گویید: »تنها تو را می مگر در نماز نمی 

  بینی و لذا او را با »إیّاک« ( این یعنی خودت را در برابر خدا می 5)فاتحه،  

 . کنی ]یعنی: تنها تو را.[ خطاب می 

 ؟ بنفع کیست احکام دین

   احکام دین بنفع شماست اما مختاری 

خواهی  خواهد. باز می گوید: شراب نخورید، خیر بشر را میمی شرع  وقتی  مثال  

می  بین  از  را  قلبت  شراب  که  بدان  ولی  بخور،  بینایی بخوری؟  را  برد،  ات 
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کند و بتدریج  ات را نابود می ریزد، معده و کلیه می هم    گیرد، اعصابت را به می

کشاند. آن وقت با حسرت و پشیمانی به آنها نگاه  ات را به ویرانی می تمام زندگی 

 آید.بینی و کاری هم از دستت برنمی کنی و نتیجه گناهانت را می می

انسان سرگرم و سرخوش    طور؛لهو و لعب هم همین  اینکه  لهو و لعب یعنی 

ای چه تأثیری ممکن است داشته باشد؟ این  این سرگرمی کوتاه و لحظه   باشد. 

شود. وقتی شب و روزت را به سرگرمی و لهو و لعب  امراض بتدریج شدید می 

شوی،  شود، خسته می اعصابت خراب میکنی،  گذراندی، حال کارکردن پیدا نمی 

تو به دنبال  که  خالف شرع  کنی، همان کار خانواده را به حال خودشان رها می 

 کند؟ فقط خودت را باید سرزنش کنی. آنی. چه کسی ضرر می 

 

 جتماعی داردفساد اگناه 
 

بکن،   خواهی غیبت کنی؟ باز می  دارد،وقتی خدا تو را از غیبت کردن باز می 

شود که هیچ فرقی در میان افراد  ای می آن، جامعه به گونه ولی بدان در نتیجه  

عیوب همه آشکار   آن نیست و هیچ کس نزد دیگری احترام و ارزشی ندارد؛

، اعتماد مردم بهم کم  کند هر کسی پشت سر دیگری غیبت می وقتی  می شود 

 می شود. 

اینکه در   آیا  فایده غیبت چیست؟  مجالس پشت سر یکدیگر غیبت کنیم،  اصالً 

و   مجالس  وقت  از  نیمی  که  شده  چنان  وضعیت  دارد؟  برایمان  سودی 

هیچ کس را هم  ،  گذرد هایمان به غیبت کردن پشت سر این و آن مینشینی شب 

 اندازیم.  از قلم نمی 

ای؟ نه،  کنی، آیا سود کرده وقتی غیبت مرا می   حاصل این همه غیبت چیست؟

دهی زیرا من به همان میزان برایت ارزش  عکس، مرا از دست می بلکه بر  

من وقتی قوی هستم که در نظر تو عزیز    دارم که تو برایم ارزش قایل هستی. 

باشم، اما وقتی با شمشیر و نیزه و تیر، سر و پایم را شکستی و مرا از بین  

 بردی، دیگر با چه نیرویی به تو خدمت کنم؟ 
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کنی، اگر پشت سر تاجری غیبت  سر دیگران غیبت می طور وقتی پشت  و همین  

بی  او  می کردی،  می آبرو  ضعیف  کشورت  اقتصاد  نتیجه،  در  و  شود.  شود 

طور اگر پشت سر کارگری غیبت کردی، دیگر کسی به او اعتماد نخواهد  همین 

و   نخواهد شد.  او همکار  با  نخواهد گرفت؛ کسی  کار  به  را  او  و کسی  کرد 

 پاشد همه این مشکالت در نتیجه غیبت است.  تماعی از هم می تدریج زندگی اجبه 

 چند دستور اخالقی 

 :  و می گوید   کمی فکر کنید که چرا قرآن غیبت را حرام کرده است 

تَنِب وا َكثِیًرا ِمَن الظَّّنِ إِنَّ بَعأَض الظَّّنِ إِثأٌم َواَل تََجسَّس وا َواَل   یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمن وا اجأ

َ إِنَّ  یَغأتَ  وه  َواتَّق وا َّللاَّ ت م  َم أَِخیِه َمیأتًا فََكِرهأ ك مأ بَعأًضا أَی ِحبُّ أََحد ك مأ أَنأ یَأأك َل لَحأ بأ بَعأض 

اٌب َرِحیٌم   َ تَوَّ َّللاَّ
41 

اى از  اید، از گمان فراوان بپرهیزید. زیرا پاره اى كسانى كه ایمان آورده 

 گمانها در حد گناه است. و در كارهاى پنهانى یكدیگر جست و جو مكنید.  

و از یكدیگر غیبت مكنید. آیا هیچ یك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده  

ا بترسید، زیرا خدا  خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهید داشت. و از خد 

 پذیر و مهربان است.  توبه 

از تجسس در  مردم " و  "عدم سوءظن به  در این آیه ضمن چند دستور اخالقی  

»و از یکدیگر غیبت  منع می کند و می فرماید:  امور دیگران و غیبت کردن  

آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟    مکنید. 

 . وش خواهید داشت.«  پس آن را ناخ

قرآن کریم درباره کسانی که در پی انتشار گناه و فحشا در میان مؤمنان هستند،   

   فرماید:چنین می 

 
   12حجرات  41
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نأیَا   إِنَّ الَِّذیَن ی ِحبُّوَن أَنأ تَِشیَع الأفَاِحَشة  فِي الَِّذیَن آَمن وا لَه مأ َعذَاٌب أَِلیٌم فِي الدُّ

وَن   ِخَرةِ َوَّللاَّ  یَعألَم  َوأَنأت مأ اَل تَعألَم  َواَلأ
42 

براى كسانى كه دوست دارند در باره مؤمنان تهمت زنا شایع شود، در دنیا و  

 دانید. داند و شما نمى ردآور مهیاست. خدا مى آخرت عذابى د 

مشکلی که گریبانگیر ما شده، این است که اعتماد از بین    بله، عذابی دردآور 

چرا؟ به سبب غیبت. به سبب اینکه هر یک از ما شمشیری به دست    رفته است. 

ات توجه  ساعت من و خود و همسایه   24کوبد. به  گرفته و بر سر دیگری می 

شود؟ اگر هزار تا کلمه بگوییم،  وز چند کلمه از دهانمان خارج می کن... در ر 

درصد. این است وضع    99یعنی  ،اش دعا است و نهصد کلمه غیبت پنجاه کلمه 

 زندگی ما.  

بنابراین، خدا ارحم الراحمین است ]که غیبت را حرام کرده است[. مگر همیشه  

کند، پس چرا من و تو به  می گوییم: »یا ارحم الراحمین«؟ او به ما رحم  نمی 

 خودمان ظلم کنیم؟ چرا ما به خودمان رحم نکنیم؟ 

انگیز را که اسمش زبان است و این گوش زیبا را، در  چرا این عضو حیرت  

   گیریم؟ کار نمی  راه خودش به 

های مردم را بسازی  توانی با این زبان از مردم تعریف و تمجید کنی، خانه می

نماز بخوانی، سخن    مردم را به کار خیر راهنمایی کنی،   و سر و سامان دهی، 

همسایه  و  و همسر  دختر  و  پسر  برای  دل  شیرین  در  را  شادی  و  بگویی  ات 

دیگران وارد کنی. چرا این زبان زیبا را دائماً در اینجا و آنجا با دروغ و تهمت  

 کنیم؟ و غیبت کثیف می 

اده، به ما ببخشد؟ او همه چیز  خداوند ارحم الراحمین چه چیز بیشتر از آنچه د  

به ما داده. آنان که در اطاعت خدا از ما پیشی گرفتند، نسبت به ما بیشتر اجر  

 ایم؟ شان نزد خدا بیشتر از ما بود، ولی ما چه کار کردهگرفتند و بهره 

 
  42 19سوره نور آیه 
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بِالقَلیِل«  »   الکثیَر  ی عِطی  َمن  بازار رحمت  یا  است.  پررونق  بازار خدا  یعنی 

پ بگیر. پروردگارت  برابر  چند  و  بیاور  ناچیزی  کاالی  است،  مثال    ررونق 

برده  بازار  در  یوسف)ع( را  است؛ وقتی حضرت  به  معروفی  فروشان مصر 

که رشته  آمد  پیرزنی  گذاشتند،  یک  معرض فروش  )تقریباً  پنبه ریسیده  از  ای 

 خواست با این مقدار نخ یوسف)ع( را بخرد. کالف نخ( در دست داشت و می 

او گف  امید  به  او  به خرید  قیمت یوسف چندین هزار درهم است، چگونه  تند: 

تنها دارایی من است.  این  ناچیزی    داری؟ گفت:  اینکه متاع  با  این پیرزن هم 

گونه  داشت، به طمع خرید یوسف افتاده بود. اَلن بازار پروردگار ما هم به همین 

 گشا باشد. است؛ چه بسا یک کلمه هم راه

 ببینید؟می خواهید بهشت را 

چند    فرماید: آیا راه بهشت را به شما نشان دهم؟پیامبر)ص( به اصحابش می

ای بیاموزید؛ دشمن ظالم و یاور مظلوم  دهد: »حرفهراه به آنان نشان می 

 آنچه خداوند به شما بخشیده، در راه او انفاق کنید.«   باشید؛ از 

کنیم؛ نه علمی داریم که به  گویند: ای رسول خدا، ما چیزی نداریم که انفاق می

دیگران تعلیم دهیم و نه قدرتی داریم که مظلومی را یاری کنیم و ظالم را سر  

فرماید: حال که قدرت انفاق ندارید ]زبانتان  جای خود بنشانیم. پیامبر)ص( می 

 . را کنترل کنید و[ سکوت اختیار کنید 
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 توجه به اسماء للا 

ید دارم و از خشمش در هر شری ایمنی جویم.  ای که برای هر خیری به او ام

ای که عطا کنی به     ای که می دهد )عطای ( بسیار در برابر )طاعت ( اندک.

هرکه از تو خواهد. ای که عطا کنی به کسی که از تو نخواهد و نه تو را بشناسد  

از روی نعمت بخشی و مهرورزی عطا کن به من به خاطر درخواستی که از  

دنیا و همه خوبی و خیر آخرت را و بگردان از من به  تو کردم همه   خوبی 

خاطر همان درخواستی که از تو کردم همه شر دنیا و شر آخرت را زیرا آنچه  

بر من از فضلت ای کریم ای   بیفزا  نیاید( و  )یا کم  ندارد  تو دهی چیزی کم 

 بزرگوار.  

 محاسن خود را در دست بگیر و بگو: 

مأ َشیأبَتی َعلَی  » یا  ِل َحّرِ وِد یا ذَالأَمّنِ َوالطَّوأ َِّء َوالأج  ذَالأَجالِل َواالأکأراِم یا ذَالنَّعأما

 النّاِر« 

ای صاحب جاللت و بزرگواری ای صاحب نعمت و جود ای صاحب بخشش و  

َراِم « آیا تا  یا »یَا ذَا الأَجالَِل َو    حرام کن محاسنم را بر آتش دوزخ.    عطا، كأ ِ اْلأ

 کنون در معنای این ذکر تفکر کرده ایم و در پی شناخت این ذکر بوده ایم ؟ 
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قسمت آخر این دعا فراز کوچکی قرار دارد که همه شناخت و معارف و معرفت  

َراِم « اى صاحب جاللت و كرامت در   كأ ِ للا را در بردارد. »یَا ذَا الأَجالَِل َو اْلأ

 با تمام صفاتش می خواند.  این جمالت خدا را 

که  ءللا  اسمامن قصد وارد شدن به این قسمت را ندارم چرا که تمام معارف و   

البته قصد    در این دو کلمه نهفته است . بیان شده ،  دعای جوشن کبیر     دراجماالً 

 داشتم کمی شرح دهم اما چگونه می توان آب دریا را در لیوانی قرار داد . 

 

 جالل اسماء جمال و 
 

شخصی این مطلب را سؤال کرده بود و بزرگی تا حدودی شرحی داده بود،  

صفات ثبوتی و صفات  ،  اسماء جالل  ،  طرف نتوانسته بود بفهمد اسماء جمال  

چرا  ،  سلبیه...لذا شروع کرده به ناسزا گفتن که شما نمی خواهید مردم بدانند  

   واضح دو کالم را شرح نمی دهید که ما بدانیم؟ 

چرا    باید گفت او در کلماتی شرح داد شما نفهمیدی ، گیرنده شما ضعیف بود. 

برای کسب و دانستن اندکی از هر علمی از علوم دنیای فانی سالها رنج تحصیل  

  که   ، را تحمل می کنیم آن هم علومی که تا لب گور بیشتر بدرد ما نمی خورد 

ایی که ما را آفریده و  اگر یادمان بماند ، اما برای معارف الهی و شناخت خد 

تمام امور حیات و ممات ما بدست اوست، و از رگ گردن بما نزدیک تر است،  

 .  ؟وقت نمی گذاریم  

این شناخت است که هدف از خلقت خود، و چگونه زندگی کردن و   با  زیرا 

م دنیا و  یچگونه مردن را باید بیاموزیم ، ولی اهمیت نمی دهیم و یا انتطار دار

 . ان ماواء طبیعت را با چند سخنرانی یا خواندن چند مطلب بدانیم آخرت ، و جه 

کأراِم” نامى از اسماى حسناى خداوند است، که   ِ بنابراین، کلمه” ذ و الأَجالِل َو اْلأ

گیرد. مسماى  به مفهوم خود تمامى اسماى جالل و اسماى جمال خدا را در بر مى 

 این نام در حقیقت ذات مقدسه خدایى است. 
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ز اسماء صفات خدای تعالی عز اسمه . مقتبس از آیه ٔ کریمه ٔ : تبارک  اسمی ا

   .43اسم ربک ذی الجالل واالکرام  

من   باشند  داشته  اطالعی  خداوند  به صفات  راجع  دارند  دوست  که  عزیزانی 

 » معبود  معرفت  با  ملکوت  در  »پرواز  کتاب  در  کوتاه  شرح    44شرعی  که 

و   سایت  در  که  است  کبیر  دعای جوشن  در  اسماء للا  معرفت  از  مختصری 

 . اپلیکشن زمزمه عرفان می توانند مطالعه کنند 

البته این مطالب فقط با خواندن سطحی فهمیده نمیشوند مگر کسانی که در این  

زمینه مقدماتی را گذرانده باشند و کار کرده باشند ان شاء اگر توفیقی حاصل  

 در دعای جوشن واضح تر شرح دهیم .  شد 

 در تفسیر نمونه آمده: 

دهد که خداوند” اجل” و برتر از آن است )صفات  ذو الجالل از صفاتى خبر مى

کند که حسن و ارزش چیزى را ظاهر  سلبیه( و “اکرام” به صفاتى اشاره مى 

  45.  سازد و آن” صفات” ثبوتیه خداوند مانند علم و قدرت و حیات او است مى

ماند که بویى از بهاء و حسن  براى این کلمه از میان صفات، آن صفاتى باقى مى 

صفات علم،    : کند، مانند دهد، بهاء و حسنى که دیگران را واله و مجذوب مىمى

قدرت، حیات، رحمت، جود، جمال، حسن و از این قبیل صفات که مجموع آن  

 نامند. را صفات جالل مى  گویند، هم چنان که دسته اول ها را صفات جمال مى 

، هر یک از آن ها که  اند   را به این دو قسمت تقسیم نموده   متعال   اسماى خدای

بویى از اعتال و رفعت دارد، صفت جالل، هر یک که بویى از حسن و جاذبیت  

 .)المیزان(  نامند دارد، صفات جمال مى 

 معني ذالجالل و اکرام ؟  

 
 .78الرحمن  43
اسم از   50و  ي و تالیف نمودهكه جمع أور (گرمرادیزر)طاهره سادات حاضر كتاب  هنویسند اثار از 44

 داده شده  در دعاي جوشن شرح  أسماء

  45  تفسیر نمونه
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 جالل یعني چه ؟ ذال
 

)تنزیهي( و جمال)تکریمي( خدا داللت    عبارت به دو صفات جاللپاسخ: این  

دهد كه خداوند" اجل"  ذو الجالل از صفاتى خبر مى  دارد. در تفسیر نمونه آمده: 

 .  و برتر از آن است )صفات سلبیه( 

سازد  كند كه حسن و ارزش چیزى را ظاهر مى و "اكرام" به صفاتى اشاره مى 

در ترجمه   46.  و آن" صفات" ثبوتیه خداوند مانند علم و قدرت و حیات او است 

كأراِم"،در تفسیر  المیزان  ِ  فرماید:  می  " ذ و الأَجالِل َو اْلأ

وابیده، البته  در معناى كلمه" جالل" چیزى از معناى اعتال و اظهار رفعت خ  

رفعت و اعتالى معنوى در نتیجه جاللت با صفاتى كه در آن بویى از دفع و  

منع هست، سر و كار و تناسب دارد، مانند صفت علو، تعالى، عظمت، كبریاء،  

وقتى همه این معانى در كلمه" جالل" خوابیده،    تكبر، احاطه، عزت، و غلبه.

   ماند؟باید دید براى كلمه" اكرام" چه باقى مى 

این كلمه از میان صفات، آن صفاتى باقى مى  ماند كه بویى از بهاء و  براى 

كند، مانند صفات  دهد، بهاء و حسنى كه دیگران را واله و مجذوب مى حسن مى 

علم، قدرت، حیات، رحمت، جود، جمال، حسن و از این قبیل صفات كه مجموع  

 نامند.  اول را صفات جالل مى گویند، هم چنان كه دسته  آن ها را صفات جمال مى 

كأراِم" نامى از اسماى حسناى خدا است، كه به   ِ بنابراین، كلمه" ذ و الأَجالِل َو اْلأ

گیرد. مسماى  مفهوم خود تمامى اسماى جالل و اسماى جمال خدا را در بر مى 

 به این نام در حقیقت ذات مقدسه خدایى است. 

. در روایت از رسول خدا   47اسم اعظم خداست ، بنا بر بعض نظرها این اسم  

    48وارد شده : به "یا ذا الجالل و االکرام" پناه ببرید. 

 
 .136فص23. تفسیر نمونه،ج 46
 . 306کفعمي،ص. مصباح  47

 .169،ص19. ترجمه المیزان،ج

 .16،ص 8اثنا عشر رساله، محقق داماد،ج 48
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 ( 3فصل )

 :  ائی دیگرعقبساتی از انوار د

 ماه رجب، سراسر نور و فضیلت و رحمت است 

 

 

 

از حلول ماه پرفضیلت رجب، چند روزی گذشته است؛ ماهی که منزل اول در  

ماه مبارک رمضان است. در کرامت این ماه آسمانی  آماده شدن برای ورود به  

همین بس که پیامبر اکرم)ص( آن را ماهی دانسته است که هیچ ماهی به عظمت  

است که تالوت آن  ای وارد شدهرسد. در این ماه شریف، دعای روزانه آن نمی 

 پس از هر نماز مؤکداً توصیه شده است. 

ماه رجب، سراسر نور و فضیلت و رحمت است. و میالد ابواالئمه امیرالمومنین  

علیه السالم تا شب نیمه رجب و ایام مبارک "بیض" که راهیان طریق سلوک  

و بیست و هفتم رجب که رحمت  نشینند  به اعتکاف و مناجات با رب جلیل می 

ت مبعوث شد.  الهی ظهور کرد و محمد مصطفی صلی للا علیه و آله به رسال
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رعایت کنندگان حرمت ماه رجب و عاملین به اعمال آن را "رجبیون" نامند.  

همانا که در قیامت فرشته ای ندا می دهد: »أین الرجبیون«، کجایند افرادی که  

 ماه رجب را محترم شمرده و اعمالی از آن را انجام داده اند. 

می فرماید: »شرافت ماه  امام خمینی )ره(، این عارف باهلل در مورد ماه رجب  

 رجب در زبان ها ، در بیان ها، درعقلها و در فکرها نگنجد.  

 

 طلب معرفت و شناخت 

 امام صادق )علیه السالم( روایت شده که در ماه رجب این دعا خوانده شود:   از

َو َعَمَل   اَل َک َصبأَر الشَّاِکِریَن لََک  اَسأ إِنِّی  مَّ  الأعَابِِدیَن  »اللَّه  یَِقیَن  َو  ِمنأَک  الأَخائِِفیَن 

مَّ اَنأَت الأعَِلیُّ الأعَِظیم  َو اَنَا َعبأد َک الأبَائِس  الأفَِقیر  اَنأَت الأغَنِیُّ الأَحِمید  َو اَنَا الأ  عَبأد   لََک اللَّه 

ن نأ بِِغنَاَک َعلَ  ٍد َو آِلِه َو امأ َحمَّ مَّ َصّلِ َعلَی م  ِلی  الذَِّلیل  اللَّه  ی فَقأِری َو بِِحلأِمَک َعلَی َجهأ

ِصیَاِء   َوأ آِلِه االأ َو  ٍد  َحمَّ مَّ َصّلِ َعلَی م  اللَّه  یَا َعِزیز   یَا قَِویُّ  تَِک َعلَی َضعأِفی  بِق وَّ َو 

اِحِمیَن. َحَم الرَّ ِخَرِه یَا اَرأ نأیَا َو اَلأ ِر الدُّ نِی ِمنأ اَمأ ِفنِی َما اََهمَّ ِضیِّیَن َو اکأ  « الأَمرأ

کنندگانت را از  خدایا شکیبایى شاکرانت، و کردار ترسیدگانت، و باور عبادت  

 تو می خواهم، 

اى،    نیاز و ستوده خدایا تو برتر و بزرگى، و من بنده بینوا و تهی دستم، تو بى   

 خوارم،  و من بنده 

ها را بر من  خدایا بر محّمد و خاندانش درود فرست، و عطاى این خواسته   

 ار منت بگذ 

ام، به توانت بر  ات بر نادانى  و به بردبارى    ات بر تهیدستی ام،به توانگرى   

 ام اى عزیز،  ناتوانى  

جانشیان پسندیده درود فرست، و مرا از کارهاى    خدایا بر محّمد و خاندانش آن 

مهربان  اى  کن  کفایت  کرده  تابم  بی  که  چیزی  به  نسبت  آخرت  و  ترین  دنیا 

 مهربانان. 
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اهای دیگر که به معرفت و شناخت خداوند متعال اشاره دارد و در  یکی از دع 

حقیت این دعا خودشناسی و خداشناسی است و در این دعا چند مطلب عظیم را  

 دعا کننده از خدای خودش در خواست میکند .  

 

 ستانسان سازیاسالم مبنای 
 

مبنای  ساس  ا انسان و  بر  انسان اسالم  و  است؛  مرتبه سازی  در  اول،  سازی  ی 

تعمیر دل و آباد کردن جان است. دنیایی که در آن زر و زیور و نعمت باشد،  

یی نبرده باشد، این دنیا به اهل  اما انسان از انسانیت و اخالق و دینداری بهره 

 دنیا هم لذتی نخواهد داد؛ آسایشی به بشر نخواهد بخشید.  

ش انسان، ناشی از آن روحیه و اخالقی است که باید از دین استمداد بشود  آسای

همین   نباشد،  دین  و  معنویت  و  اخالق  آن،  در  که  دنیایی  بگیرد.  و سرچشمه 

ی سنگین صاحبان قدرتها بر مظلومان  بینید که در سایه شود که امروز شما می می

 است . 

ید بر تکمیل نفس و تهذیب نفس  هر کداممان در هر جا که هستیم، همت اّولمان با

 ی اخالق الهی و معنوی باشد. و ساختن باطن ، و متحلی شدن به حلیه 

مشاهده کنید که چه کوششی    - این فرصت مضاعفی است    -در همین ماه رجب   

شود، تا انسان در باطن و در قلب خود  ی دیگر می ی این ماه و ادعیه در ادعیه 

سازی است؛  و انسانی را پیدا کند؛ این، انسان متحول بشود و زیور اخالق الهی 

 ی معارف الهی و بعثت انبیاست.  این، مقصود و هدف اصلی از همه 

»الّلهم انّی اسئلک صبر الّشاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین  

 لک«؛

در درون خود، باید آن نور معنویت، آن شکر،    ،  اصل دعاهاست و  ی  این مایه 

صبر، آن یقین، آن عبادت، آن ذکر را برافروزیم و مثل شمعی روشن کنیم،  آن 

 تا این ملت مسلمان بتواند    ،و با معرفت بیشتر نورانیت بیشتری کسب کنیم 
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تا بتواند با کسب معارف الهی سعادت برای  و  الگو بشود؛    برای ملتهای دیگر 

بیاورد؛   دیگر  ملتهای  و  نیز  خود  انسانهو  که  بلیاتی  از  بتواند  به تا  خاطر  ا 

این منیتها و خودخواهیها و  از    – آلودگیهای نفسانی و روحی دچار آن هستند  

 در امان و برکنار بماند.  - خودپرستیها 

 

 مسأله اساسی و عرفانیچند 
 

در قسمت اول به سه مسأله عمیق عرفانی و اساسی اشاره دارد که دعا کننده  

 . از خدای خود درخواست می کند 

أَل َك َصبأَر الشَّاِكِریَن لَكَ "ـ  1 مَّ إِنِّي أَسأ كنم كه  اى خدا از تو درخواست مى  ) " اللَّه 

 (. مرا صبر شكرگزاران عطا كنى 

نس و ارتباط با خدا از طریق نماز و عبادت و ذکر و دعا به  به طور کلی ا   -

انسان ارامش می دهد و میزان صبر و استقامت انسان را در مواجهه با  

افزایش  -تحمل بیماري-صبر در بیماري .و سختی ها باال می برد  مشکالت 

 ... افزایش صبر در مقابل بي احترامي و  - ها ظرفیت  برای تحمل سختي 

 (. و عمل خدا ترسان ) ـ "َو َعَمَل الأَخائِِفیَن ِمنأَك" 2

 و یقین اهل عبادت را نصیبم فرمایى    "ـ "َو یَِقیَن الأعَابِِدیَن لَكَ 3

 . است  مسئله امام علی )ع(  سهالگو برای هر 

 

 احواالت خائفین و راجیندر 

 

یکی از حاالت متعادل انسانی است. خوف، به معنای ترس و   خوف و رجاء 

س بوده و به معنای امید  أ و رجا ضد ی   ؛احساس ناخوشایند ناشی از بروز خطر

   جایز نیست .میدواری بدون عمل لبته ا ا –به رحمت خداست. 
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آثار بیم و امید بر قلب انسان است حاالت امام علی )ع( و امام سجاد )ع( در  

دعاها و مناجاتهایشان و آن هم بر اثر معرفت و یقینی است که به خداوند و  

 اسماء و صفات او داشتند.  

 زیادی یقین و  سوره توحید

 

 

 " و یقین اهل عبادت را نصیبم فرمایى  ـ "َو یَِقیَن الأعَابِِدیَن لَكَ 3

 

 و یقین  رسیدن به معرفت
 

آیت للا کشمیری می فرماید: استاد ما میرزا علی آقای قاضی می فرمود: بر هر  

سالک الی للا و کسی که میخواهد اهل معرفت شود الزم است در ماه رجب دائم  

هو للا احد باشد، تا جایی که در این ماه ده هزار مرتبه  مشغول خواندن سوره قل  

 .  49سوره توحید را بخواند. 

 
 کانال عرفان  49
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 الیقینمعنای 

 "معنی یقین یعنی )قطع(".  

علم الیقین )عارفی رفت منبر گفت هر کس میداند تا یک روز دیگر زنده است  

بلند شود کسی بلند نشد ، گفت هر کس آماده مردن است بلند شود باز کسی بلند  

اطمینان به زنده بودنشان دارند و نه آماده گی  نه  نشد گفت عجب از مردمی که 

علم داریم که  داریم. و غفلت  ما همه همین طور هستیم طول امل    . (و مرگ رفتن  

 . در آن قیامت است ولی بیشترین یقینی که انگار مردم شک دارند 

 

 مراتب یقین 

 : مرتبه اول: علم الیقین است 

و آن اولین مرتبه یقین است و عبارت است از: اعتقاد ثابت جازم مطابق واقع.  

وجود   و آن حاصل می شود از ترتیب مقدمات و استدالل، مانند یقین کردن به 

 آتش در موضعی به مشاهده دود. 

 : مرتبه دوم: عین الیقین است 

و آن عبارت است از مشاهده مطلوب و دیدن آن به چشم بصیرت و دیده  

و آنچه مشاهده از آن شود    ،باطن، که به مراتب روشن تر از دیده ظاهر است 

 واضح تر و ظاهرتر است. 

و اشاره به این مرتبه است آنچه سید اولیاء در جواب ذعلب یمانی که سؤال  

یت ربک؟« یعنی: »آیا پروردگار خود را  أکرد از آن حضرت که: »هل ر

»لم اعبد ربا لم اره« یعنی: »بندگی نمی کنم خدائی را که   دیده ای؟« فرمودند:

 اشم« . ندیده ب 

ی قلبی ربی« یعنی:  أو همین است مراد آن حضرت از آنچه فرمود که: »ر  

»دید دل من پروردگار مرا« . و این مرتبه هم نمی رسد مگر به ریاضت و  
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تصفیه نفس، تا اینکه تجرد تام از برای او حاصل شود. و این مانند یقین کردن  

 به وجود آتش است به معاینه دیدن آن. 

 : سوم: حق الیقین است مرتبه 

و آن عبارت است از اینکه میان عاقل و »معقول« وحدت معنویه و ربط حقیقی  

حاصل شود، به نحوی که عاقل، ذات خود را »رشحه ای« از رشحات فیض  

اشراقات انوار او را به خود مشاهده    " آنا فآنا "معقول و مرتبط به او بیند، و  

 .  در آن داخل شدن  اب  نماید، مانند یقین کردن به وجود آتش

و رسیدن به این مرتبه موقوف است به مجاهدات شاقه، و ریاضات قویه صعبه،  

از خواطر   دل  داشتن  باز  و  و عادات، و قطع ریشه شهوات،  و ترک رسوم 

طبیعت   عالم  کثافات  از  خود  نمودن  پاک  و  شیطانیه،  ردیه  افکار  و  نفسانیه 

 دنیای غدار. ناهنجار، و دوری از عالیق و زخارف 

 او را به چشم پاک توان دید چون هالل 

 هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست 

، اگر  است ی نورانی خالی از ظلمات شک و وهم و »شوایب«  ت بلکه یقین حقیق

باشد   اول  مرتبه  در  بلکه  و  چه  گردد  نمی  استدالل حاصل  و  فکر  به محض 

ذمیمه منو از کدورات اخالق  نفس  به تصفیه  آن  به  حصول  آن  ط، و حصول 

 ریاضات و مجاهدات مربوط است. 

بلی آئینه دل را تا از زنگ عالم رسم و عادات و غبار خطه طبیعت صیقل ندهی  

قبول صور حقایق اشیاء نمی کند و مقابله میان او و عقل فعال که محل صور  

جمیع حقایق است دست ندهد. و تا حایل و موانع حاصله از عالیق دنیویه از  

 صورموجوده در آن در آنجا منعکس نگردد.   ،ر طرف نشود میان ب

و  ،  و اگر نه این بود که زنگ کدورت معاصی واخالق ذمیمه آئینه نفس را تار

هر نفسی به    ، موانع و عالیق و عادات حایل میانه آن و عالم انوارنشده بود  

 حسب فطرت، قابل معرفت حقایق ملک و ملکوت بودی.  
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 چیست؟  قینیحقیقت 

  باشد؟ مراتب و مراحل یقین چیست و مالک و معیار یقین برای انسان چه می 

مراد از حقیقت یقین چیست؟ مراحل آن و مالکی که باید باشد  :  خالصه پرسش 

 . تا به او گفته شود »انسان دارای یقین« چیست؟ 

 یپاسخ اجمال
 

 یقین در منطق و فلسفه، دارای دو اصطالح است: 

و دیگری به معنای  ،  یکی یقین به معنای اعم که عبارت است از: قطع به چیزی  

و یا »علم به چیزی    . اخص که عبارت است از: »علم قطعی مطابق با واقع«

 که خالف آن هرگز صحیح نخواهد بود«.  همراه با قطع به این 

ویژگی را  یقین به معنای اخص دارای دو ویژگی است که هر علمی که این دو  

شود. یکی قطع به آن چیز و دیگری قطع به  داشته باشد، به آن یقین گفته می 

محال است. اما طبق آنچه عارفان و اهل شهود    ،که صحیح بودن خالف آناین 

اند از:  یقین دارای سه مرتبه است. این سه مرتبه عبارت  ،اند از علم و یقین گفته 

 یقین«. »علم الیقین«، »عین الیقین« و »حق ال

 

 پاسخ تفصیلی

 50»یقین« در لغت، به معنای شک نداشتن در یک امر و محقّق بودن آن است. 

در منطق و فلسفه؛ یقین دارای دو اصطالح است: یکی یقین به معنای اعم که  

 .   عبارت است از: قطع به چیزی

 
،  5ج  م، یمحقق و مصحح: مخزومى، مهدى، سامرائى، ابراه ن، ی بن احمد، کتاب الع  لیخل ، ی دیفراه.  50

 ق. 1410، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم، 220ص
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  51و دیگری به معنای اخص که عبارت است از: »علم قطعی مطابق با واقع«  

با قطع به این  که خالف آن هرگز صحیح نخواهد  و یا »علم به چیزی همراه 

در مقابل یقین به معنای اعم، ظّن)گمان(، شک و وهم قرار دارند که    52بود«. 

 53در هر کدام به نحوی امکان خالف وجود دارد.  

  " وهم "تر از علم به آن چیز است و در  ، احتمال خالف ضعیف "گمان   ظّن و"در  

 اند.  هر دو مساوی   " شک"به عکس و در  

یقین به معنای اخص دارای دو ویژگی است که هر علمی که این دو ویژگی را  

شود؛ یکی قطع به آن چیز و دیگری قطع به  داشته باشد، به آن یقین گفته می 

 محال است.   که صحیح است و خالف آن این 

 پس، یقین به معنای اخص در حقیقت مرکب از دو علم است؛ 

راه به دست آوردن    پذیر نبودن آن. و دیگری علم به خالف ،  یکی علم به چیزی  

یقین در منطق استفاده از برهان است. برهان، قیاسی است که مقدمات آن از  

 قضایای یقینی و به اصطالح »یقینیات« باشند. 

هایی هستند که عالوه بر قطع به درستی آنها، احتمال خالف در  یقینیات گزاره  

از:   اند  عبارت  و  است  منتفی  متواترات،  »آنها  مجربات،  مشاهدات،  اولیات، 

 54  «حدسیات و فطریات 

بنابر این، یقینیات طبق اصطالح منطقی و فلسفی، دارای اقسامی است و درجات  

ات اّولی در نظر اهل منطق دارای باالترین رتبه  آنها یکسان نیست؛ زیرا بدیهی

 یقین است؛  

 
(، ص  قىیتوشى، منطق و مباحث الفاظ)مجموعه متون و مقاالت تحق زوتسو،یا کوی. ر.ک: محقق، مهدى، ه 51

ص   ،یمنوچهر، فرهنگ فلسف ، ی دیدره ب  یصانع ل،یجم  با، یش؛ صل1370، انتشارات دانشگاه تهران، 313
 ش. 1366اول،   ، انتشارات حکمت، تهران، چاپ682

،  ، انتشارات دانشگاه تهران226االفکار، ص  لی فى نقد تنز اریالمع  لیتعد  ن، یالد  ریخواجه نص  ،ی. طوس 52

 ش. 1385چاپ اول، 
 ش. 1387، مؤسسه بوستان کتاب، قم، چاپ دوم، 11برهان، ص  ن،یمحمد حس دیس  ى، ی. طباطبا 53
 . 26405مقبوالت در علم منطق«، سؤال  فیر.ک: »تعر  54
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که اقتضای علم منطق که علم صحیح فکر کردن است، این است که  به جهت این 

گونه گزاره به  را  آنچه  ها  به  ارجاع هر علمی  با  انسان  که  کند  بندی  رتبه  ای 

 قطعیت آن ثابت است، به درستی علم خود پی ببرد. 

گردند و همه اّولیات نیز خود به  یّات نظری، به اّولیات بر می جا که یقیناز آن  

ها آنها را در رتبه باالتر قرار  گردند، منطقی نوعی به اجتماع نقیضین بر می 

 دهند. می

 شاخه های یقین

 اند:امام علی)ع( فرموده 

پند    »یقین  دقایق حکمت،  به  با زیرکى، رسیدن  را چهار شاخه است: نگرش 

از   نگه گرفتن  و  روزگار  آن گذشت  گذشتگان.  روش  نگرش  داشتن  که  کس 

که به دقایق حکمت دست  یابد و آن زیرکانه داشت، به دقایق حکمت دست می 

که سیره و روش روزگار بشناسد  یافت، سیره و روش روزگار بشناسد و آن 

 55چنان است که با گذشتگان زندگی کرده است«. 

 فرماید:  امام صادق)ع( می 

شگفت  مقام  و  واال  جایگاه  هر  به  را  انسان  می »یقین  رسول  آورى  رساند. 

خدا)ص( هنگامى که از حاالت حضرت عیسى)ع( و روى آب راه رفتن او  

شد، این چنین از عظمت شأن یقین خبر دادند: اگر یقین او از این مرتبه  صحبت  

 رفت.  می بود، بر روى هوا راه نیز باالتر می 

اَل َک َصبأَر الشَّاِکِریَن لََک َو َعَمَل الأَخائِِفیَن ِمنأَک َو یَِقیَن الأعَابِِدیَن   مَّ إِنِّی اَسأ »اللَّه 

 . لََک «

 
،  1عبدا لزهراء، ج  ، ی نیبن محمد، الغارات )اْلستنفار و الغارات(، محقق و مصحح: حس می ابراه ، ی. ثقف 55

 ق. 1410قم، چاپ اول،   ، ی، دار الکتاب اْلسالم84ص 



112 
 

در ماه رجب بگو: خدایا من از    : از امام صادق )ع( روایت شده كه امام فرمود 

تو صبر كسانی كه شكرگزار تو هستند و عمل و رفتار افرادی كه از تو می  

 ترسند و یقین كسانی كه عبادت تو را انجام می دهند، را در خواست می كنم. 

 

 جایگاه یقین در اعتقادات

 

وشن می  توجه به روایتی جایگاه یقین بیشتر ربا    .راجع به یقین مطالبی بیان شد 

بهتر جایگاه    ،د شو این حدیث  یو برای فهم  . در    هگشاءراقین توجه به  است 

حضرت در پاسخ  روایتی از امام رضا)ع( درباره ایمان و اسالم پرسیده شد، آن 

 به نقل از امام باقر)ع( فرمود:  

 ـ »همانا دین، اسالم است ،  1

   .  ـ و ایمان یک درجه باالتر از آن است 2

 . یک درجه باالى ایمان است   ـ و تقوا 3

کمتر از یقین   میان مردم چیزى  قرار دارد. ـ و یقین یک درجه باالتر از تقوا 4

 توزیع نشده است«. 

پرسیده شد: یقین چیست؟ فرمود: »توّکل بر خدا، و تسلیم شدن به خدا، و رضا  

ان و اهل  اما طبق آنچه عارف 56به قضاى خدا، و واگذار شدن به خدا است«. 

 علم بر دو نوع است:    ، اند شهود از علم و یقین گفته 

است  مطلوب  و  مقصود  خود،  خودی  به  که  علمی  اصطالح    . یکی  به  و 

موضوعیت دارد نه طریقیت، و آن عبارت است از نورى که در قلب ظاهر  

طور که در روایت آمده است: »علم به زیادی تعلّم و یادگیری  شود؛ همان می

قرار   بخواهد  که  کسی  هر  قلب  در  خداوند  که  است  نوری  علم  بلکه  نیست، 

 
 .135 – 134، ص 3ج  ، ی [. الکاف15] 56
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شود و ملکه  هده می و به واسطه این علم است که امور غیبی مشا  57دهد«می

 شود. این علم، اشرف علوم و مقصد اصلى است. تحمل بالها حاصل می 

قسم دوم از علم، علمی است که مقصود از آن، عمل بر طبق آن است و آن  

تعالی   از حق  دوری  یا  و  نزدیکی  باعث  که  امورى  به  علم  از  است  عبارت 

 نیازمند علم قسم اول است. شود. البته این قسم به طور واضح یا خفی می

و به قسم دوم، علم ظاهر و علم    ،گویند به قسم اول علم باطن و علم حقیقت می 

  حقیقی   یشود. اما هیچ علمو به جمع میان هر دو علم، حکمت گفته می ،  شریعت  

 58که به مرتبه یقین رسیده باشد. نیست مگر این 

 

 یقین دارای سه مرتبه است 
 

تر، خصوصیات و عالئم یقین  مرتبه است که یقین مرتبه پایین یقین دارای سه 

 : اند ازمرتبه باالتر را ندارد. این سه مرتبه عبارت 

 »علم الیقین«، »عین الیقین« و »حق الیقین«. 

برای توضیح این سه مرتبه باید گفت؛ گاهى انسان آثار و عالئم چیزى را مشاهده  

گاهی هم عالوه بر استدالل    یابد. بتی را می کند و یا با کمک استدالل، حقیقت ثامی

بیند،  را می یابد و گاهی نه تنها با چشم دل آن را میعقلی، با روح و جان نیز آن 

 شود؛بلکه فانی و غرق در حقیقت آن نیز می 

مثالً در مورد وجود باری تعالی، انسان در ابتدا به وسیله دلیل و برهان و از  

کند که از آن به »علم الیقین«  را اثبات می )حق(  ت  ها، وجود حضرآثار و نشانه 

 شود.تعبیر می 

 
 ق.(1400چاپ اول،  روت، یب  ، ی، اعلم16ص   عة، ی)منسوب به امام صادق)ع(، مصباح الشر57
 . ش1380، ، چاپ اول، قم، نشر کنگره بزرگداشت محققان نراقى484، صنراقى، مال احمد، خزائن 58
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در مرحله بعدی، با تزکیه و تهذیب دل و با صفا و طهارت باطن، با عالم نور  

کند. به این  بیند و درک می ارتباط پیدا کرده، و با چشم دل این حقیقت را می 

 شود.  مرتبه از یقین، »عین الیقین« گفته می 

شود که غیر او را  االتر، انسان چنان فانى در عظمت حق تعالى می در مرتبه ب

این معنای    شود. بیند. از این مرتبه به »حّق الیقین« تعبیر می در آن مرتبه نمی 

 ای در متون دینی نیز آمده است؛از یقین به گونه 

 خوانیم:  در دعایی چنین می  

»اللهم نور ظاهرى بطاعتک و باطنى بمحبتک و قلبى بمعرفتک و روحى  

 بمشاهدتک  

 و سرى باستقالل اتصال حضرتک یا ذاالجالل واالکرام«؛

»خدایا! ظاهرم را به طاعتت و باطنم را به محبتت و قلبم را به معرفتت و  

 ات روحم را به مشاهده 

 59و ِسّرم را به استقالل اتصال به حضرتت نورانی گردان«.  

نخست : اللهم نور ظاهرى بطاعتک )خدایا! ظاهرم را به طاعتت( . اشاره به  

  است   انجام دستورات الهی و دوری از کارهایی است که شرع مقدس نهی کرده 

 و به اصطالح »تجلیه« است. با معرفت محبت زیادتر می شود.  

باطنم را به محبتت ) اشاره به مقام اول سلوک است ) زیرا تا  جمله دوم: و  

 شود. بهم نرسد طالب آن کس نمی   محبتى به مطلوب 

 ،   «الیقین  و جمله سوم : و قلبم را به معرفتت )اشاره به مقام »علم

 اشاره به مقام »عین الیقین«،   ،ات و جمله چهارم: و روحم را به مشاهده 

 
»اللهم نور ظاهرى بطاعتک و باطنى بمحبتک و قلبى بمعرفتک و روحى بمشاهدتک و سرى باستقالل    59

منهاج   فور، یبسطامى، على بن ط ن، یمحمد بن حس ى، یبها خیذاالجالل واالکرام«؛ ش  ایاتصال حضرتک  
 ش. 1384، حکمت، تهران، چاپ ششم، 49، ص 2ترجمة مفتاح الفالح، مقدمه   یالنجاح ف



115 
 

و سرى باستقالل اتصال حضرتک  » ام »حق الیقین« است؛  و پنجم : اشاره به مق

 60یعنی فناى کلى در وجود منبسط فیض اقدس الهى.  یا ذاالجالل واالکرام«؛

مراحلی و  مراتب  دارای  یقین،  مراتب  این  از  کدام  هر  کمال  البته  ).زیرا  اند 

اسماء  نامحدود است و تعداد منازل کمال هم مطابِق نامحدود و غیر متناهى بودن  

 و صفات پروردگار متعال است.

است.   متفاوت  دیگر  مرتبه  یقین  با  هم  مرتبه  آن  مطابق  یقین  این    پس  در  و 

کنند، و در میان  اختالف مراحل است که پیامبران و اولیاء و اوصیاء سیر می 

 شود.  آنان درجات متفاوت و مراتب مختلف پیدا می 

ل خدا)ص( با این کالم فهماندند که  رسو  باره در روایات چنین آمده است: در این 

پیامبران با آن جاللت و بزرگی مقامشان در نزد خدا، به سبب یقینشان است که  

 . 61کنند نه به سبب چیزی دیگر بر دیگری فضل و برتری پیدا می 

»رسول خدا)ص( با حارثة بن مالک بن نعمان انصارى روبرو شد، و به او  

ام که به  فت: ای رسول خدا! مؤمن حقیقی فرمود: ای حارثة! در چه حالی ؟ گ

ام. رسول خدا)ص( فرمود: هر چیزى را حقیقتى است، حقیقت گفتار  یقین رسیده 

 تو چیست؟  

ام، شب را )براى عبادت( بیدارم و  رغبت شدهگفت: ای رسول خدا! به دنیا بی 

کشم و گویا عرش پروردگارم را  روزهاى گرم را )در اثر روزه( تشنگى می 

بینم که در میان  رم که براى حساب گسترده گشته و گویا اهل بهشت را مینگمی

یکدیگر را مالقات می دوزخ  بهشت  میان  در  دوزخ را  اهل  ناله  گویا  کنند و 

 شنوم. می

بنده   حارثه،  فرمود:  خدا)ص(  کرده  رسول  نورانى  را  دلش  خدا  که  است  ای 

 است. ای حارثه بصیرت یافتی ، ثابت باش.  
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ثه فرمود: بصیرت یافتى، ثابت باش. حارثه عرض کرد: ای رسول  سپس به حار

پیامبر)ص(   کند،  به من روزى  را  در رکابت  که شهادت  بخواه  از خدا  خدا! 

که   بیش نگذشت  به حارثه شهادت را روزى کن. چند روزى  فرمود: خدایا! 

رسول خدا لشکرى براى جنگ فرستاد و حارثه هم به میدان جنگ رفت و پس  

   62تعدادی از افراد دشمن، شهید شد«. از کشتن  

 در سوره تکاثر می خوانیم : 

ِحیمِ  َمِن الرَّ حأ ِ الرَّ ِم َّللاَّ  بِسأ

ت م  الأَمقَابَِر ) 1»اَلأَهاك م  التََّكاث ر  )  رأ وَن )2( َحتَّي ز  َف تَعألَم  َف  3( َكالَّ َسوأ ( ث مَّ َكالَّ َسوأ

وَن )  وَن ِعلأَم الأیَِقیِن ) ( َكالَّ لَوأ  4تَعألَم  نَّ الأَجِحیَم ) 5تَعألَم  نََّها َعیأَن  6( لَتََرو  ( ث مَّ لَتََرو 

َمئٍِذ َعِن النَِّعیِم ) 7الأیَِقیِن )  أَل نَّ یَوأ  (« 8( ث مَّ لَت سأ

]تفاخر به بیشترداشتن، شما را غافل داشت * تا كارتان )و پایتان( به گورستان  

بدانید * باز هم نه چنین است؛ زودا كه بدانید *    رسید * نه چنین است؛ زودا كه

بینید * سپس آن  الیقین داشتید * به یقین دوزخ را مي هرگز چنین نیست، اگر علم  

یابید * سپس در همان روز است كه از نعمت )روي  الیقین درميرا قطعاً به عین  

 زمین( پرسیده خواهید شد[ 

طلبي و نازش ) به مال و منال و  « مسابقه افزون »أَلأَهاك م  التََّكاث ر  توضیحات :    

 دارد.خدم و حشم و ثروت و قدرت ( شما را به خود مشغول و سرگرم مي 

«  « : به خود مشغول و سرگرم داشت . غافل و بي »أَلأَهیا  خبر كرد. » التََّكاث ر 

 طلبي در اموال و اوالد ، و مباهات بدان. مسابقه افزون 

ت م  الأَمقَابَِر«    می فرماید:   دوم آیه    در رأ میرید و ( به  تا بدان گاه كه ) مي »َحتَّى ز 

ت مأ « : دید و بازدید كردید    گذرد ( . روید ) و كار از كار مي گورستانها مي  رأ » ز 
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مراد از چنین مالقات كردن و روبرو شدني ، مردن و در گورستانها دفن شدن  

 . بََرة ، گورستانهااست » الأَمقَابَِر « : جمع َمقأ 

نَّ الأَجِحیمَ  وَن ِعلأَم الأیَِقیِن ـ لَتََرو   َكالَّ لَوأ تَعألَم 

هان بس کنید! اگر آگاهی قطعی و یقینی داشته باشید )و از فرجام کار خود کامالً  

طلبی و مباهات به قدرت و ثروت دست  ی افزون باخبر باشید، از این مسابقه

 پردازید(.گردید و به کار آخرت می نمی کشید و گرد مالهی می

نََّها َعیأَن الأیَِقینِ "   شما قطعاً دوزخ را خواهید دید. گویم:( شما  باز هم )می "  ث مَّ لَتََرو 

 آشکارا و عیان، خود دوزخ را خواهید دید )و در آن خواهید افتاد(. 

َمئٍِذ َعِن النَِّعیمِ  أَل نَّ یَوأ  ث مَّ لَت سأ

 ناز و نعمت بازخواست خواهید شد. سپس در آن روز از  

 

 یقین  مترادف
 

با دلیل    ورسیدن به حقیقتی که اطمینان کامل دارد و شکی در آن ندارد .  :  یقین  

 که شک نداشته باشد . در آن و برهان رسیدن به حقیقتی  

بی   بی شبهه،  باور، بصیرت،  ایقان،  اعتقاد،  اطمینان،  اطالع،  یقین:  مترادف 

 . قطع، مسلم ــ برابر پارسی: باور، بی شک، بی گمانی، بیگمان گمان، حتمی، 

 

 نشانه قوت یقین شخص 
 

»نشانه کسى که یقین او قوی است، این است که : از بودن هر قدرت غیر خدا  

جوید. و استقامت بر اوامر الهی دارد. و بر بندگی خدا در ظاهر و  بیزاری می 

کمى، ستایش و نکوهش، عّزت و ذلّت باطن پایدار است. بود و نبود، زیادی و  

 بیند. شود؛ زیرا همه را از یک چشم می همگی در نظر او برابر و یکسان می 
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اما کسى که یقین او ضعیف و سست باشد، متمسک و متوسل به وسائل و اسباب  

 دهد.کار به نفس خود آسودگی و آسایش می شود و با این می

که به دنبال حقیقت  م پیروى کرده بدون این در امور دنیایی از عادات و گفتار مرد 

کند، اما با زبان اظهار  داری امور دنیا سعی و تالش میدر جمع و نگه ،  باشد 

چه روزی آنها است و  و بندگان به آن   ،دارد که مانع و معطی غیر خدا نیست می

و تالش آنها در زیادی روزی تأثیری ندارد، اما   ،رسند برای آنها تقسیم شده می 

 کند.  ین حقیقت را با فعل و قلب انکار می ا

چه را که در قلوب و  کنند آن هاى خود اظهار می فرماید: با زبان خدای متعال می 

آنان نیست، و خداوند به آنچه مخفی می دل آگاه است«. هاى  در مورد    63کنند 

مالک تشخیص یقین )به اصطالح عرفان و روایات( هم باید گفت؛ هر مرتبه از  

 یقین دارای عالئم و آثار خاص خود است. 

ای نشانه آن، اعراض از دل بستگی به دنیا و توجه به عالم آخرت  در مرتبه 

ای توّکل به پروردگار متعال و واگذاشتن امور به او از  و در مرتبه   ،باشد می

 ار یقین است. آث

 آثار یقین )یا عالمت اهل یقین(
 

 می فرماید: ، ( 5تا  2آیات )در سوره البقرة 

در ] وحى بودن و حقّانیّت [ این كتاِب ] با عظمت [هیچ شكى نیست ;  

 سراسرش براى پرهیزكارانأ هدایت است  

ِخَرةِ ه مأ ی وقِن وَن«  ِمن وَن بَِما أ نأِزَل إِلَیأَك َوَما أ نأِزَل ِمنأ قَبأِلَك َوبِاَلأ  »َوالَِّذیَن ی ؤأ

ارند و از آنچه به آنان روزى  آنان كه به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا مي  د 

و آنان كه به آنچه به سوى تو و به آنچه پیش از تو  .  داده ایم ، انفاق مي  كنند  
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نازل شده ، مؤمن هستند و به آخرت یقین دارند . آنانند كه از سوى پروردگارشان  

معاد  یعنی به مبدأ و خدا و آخرت و    بر ] راِه [ هدایت اند و آنانند كه رستگارند .

 ، نه فقط علم دارند ، و نه فقط ایمان دارند ، بلکه یقین دارند.

 آیات مرتبط 

ِخَرةِ ه مأ  4سوره البقرة )  ِمن وَن بَِما أ نأِزَل إِلَیأَك َوَما أ نأِزَل ِمنأ قَبأِلَك َوبِاَلأ ( : َوالَِّذیَن ی ؤأ

 ی وقِن ونَ 

ِلَك قَاَل    ( : َوقَاَل الَِّذیَن اَل یَعألَم ونَ 118سوره البقرة ) أتِینَا آیَةٌ ۗ َكَذٰ نَا َّللاَّ  أَوأ تَأ اَل ی َكلِّم  لَوأ

ٍم ی وقِن ونَ  یَاِت ِلقَوأ ِلِهمأ ۘ تََشابََهتأ ق ل وب ه مأ ۗ قَدأ بَیَّنَّا اَلأ  الَِّذیَن ِمنأ قَبأِلِهمأ ِمثأَل قَوأ

َم الأَجاِهِلیَِّة یَبأغ وَن ۚ َوَمنأ أَحأ 50سوره المائدة )  كأ ٍم ی وقِن ونَ ( : أَفَح  ًما ِلقَوأ كأ ِ ح   َسن  ِمَن َّللاَّ

َوِلیَك وَن  75سوره اْلنعام ) ِض  َرأ َملَك وَت السََّماَواِت َواْلأ إِبأَراِهیَم  ن ِري  ِلَك 
َوَكَذٰ  :  )

وقِنِینَ   ِمَن الأم 

ث مَّ ا2سوره الرعد )  نََها ۖ  تََروأ بِغَیأِر َعَمٍد  َرفََع السََّماَواِت  الَِّذي  َعلَى  ( : َّللاَّ   تََوٰى  سأ

یَاِت   ل  اَلأ َر ی فَّصِ َمأ ى ۚ ی َدبِّر  اْلأ َسمًّ ِري ِْلََجٍل م  َس َوالأقََمَر ۖ ك لٌّ یَجأ َر الشَّمأ ِش ۖ َوَسخَّ الأعَرأ

 .   لَعَلَّك مأ بِِلقَاِء َربِّك مأ ت وقِن ونَ 

 هللد الحم
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 ی دیگر قبساتی از انوار دعا
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 (  4)فصل 

 و تولد امام علی )ع(.با دعای دیگر 

 

 علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را 

 که به ماسوا فکندی همه سایهٔ هما را

 دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین 

 به علی شناختم من به خدا قسم خدا را 

 به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند 

 چو علی گرفته باشد سر چشمهٔ بقا را

 مسکین در خانهٔ علی زن  برو ای گدای

 که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را 

پیروان والیت تبریک عرض می  به عالم بشریت و به همه  را تولد موال متقیان 

 چند مسأله مطرح است  راجع به امام علي )ع(  کنم . 

اول ـ والت حضرت و تولد غیر متعارف ایشان در خانه کعبه و شکافتن دیوار  

 خانه خدا و اسم علی که از علی االعظم است و    

دوم : مسأله شخصیت ایشان است که هر گروهی در باره او عقیده ای دارند.  

مسلمانان او را  از  عده ای او را خلیفه اول و بعضی خلیفه چهارم و عده ای  

در شب قدر به شهادت میرسانند و عده نیز او را خدا یا در مقام الوهیت  کافر و  

 می دانند. )علی الهی( . 

اما مهم اینکه حاال هر کسی تا چه اندازه در مسأله والیت تحقیق کرده و یا فقط  

شنیده ایم؟ اهل سنت آنطور شنیده اند و شیعیان چیزهای دیگر شنیده اند همه  



122 
 

سانی  ک چه  ولی    ؛چون سفارش حضرت رسول )ص( است علی را دوست دارند  

و مقام والیت و  است   برحق کدام گروه تحقیق کردند که برای رسیدن به حقیقت 

 .  را بشناسند  اهل بیت 

و معارف الهی و اهل بیت و والیت  پس اینکه در عقیده ، مخصوصا در دین  

و به آن یقین پیدا    ،دلیل و برهان قبول ید با باید تحقیق کرد و هر عقیده ای را با 

دارند.  علي )ع(  ارادت مخصوصي به موال  کرد. البته خیلی از غیر مسلمانان هم  

گر چه ممکن است به اسالم و والیت هم  ارند  د بلكه شناختي از شخصیت او  

 عقیده نداشته باشند. 

 اشعاری شهریار می گوید:  در  

 توانمش گفت نه خدا توانمش خواند نه بشر 

 متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را 

 

 )ع( بیت  لهاظمت و عدعای دیگر 
 

و مسأله مهمی که کمتر فهمیده شده در باره شناخت علی )ع( مسأله والیت  

علی )ع( را   گاه تکوینی و والیت تشریعی ائمه معصومین است . که از این دید 

که از ب عد والیی   ،شناختی رفته اند و کمتر کسانی در پی چنین   باید شناخت . 

 . به اهل بیت توجه کنند 

 چگونه معرفی می کند .  در این دعاي ماه رجب اهل بیت را  ببینیم 

 بسیار بسیار عمیق  گر: با معانی دعایي دیبا 

شیخ روایت کرده: که از ناحیه مقّدسه به دست شیخ کبیر ابی جعفر محّمد بن  

نویس شریف[ بیرون آمد که هر  شریف ]یعنی دست عثمان بن سعید این توقیع 

را  این دعای ماه رجب معانی بسیار عمیقی  روز از روزهای رجب بخوان . 

 : قسمتهایی از این دعا اشاره می کنیم  به و ما   در بر دارد 
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ِحیِم،  ٰمِن الرَّ حأ ِ الرَّ ِم َّللاه  بِسأ

َك بَِمعانِى َجِمیعِ َما 
أَل  مَّ إِنِّى أَسأ َك،  اللهه  ون وَن َعلَٰى ِسّرِ ِرَك الأَمأأم  الة  أَمأ یَدأع وَك بِِه و 

أَل َك بِما نََطَق فِیِهمأ   عأِلن وَن ِلعََظَمتَِك، أَسأ َرتَِك، الأم  ِرَك، الأواِصف وَن ِلق دأ وَن بأَمأ تَبأِشر  سأ الأم 

ِحی كاناً ِلتَوأ مأ َمعاِدَن ِلَكِلماتَِك، َوأَرأ  ِدَك، ِمنأ َمِشیئَتَِك فََجعَلأتَه 

اش همیشگی است؛ خدایا، از تو  به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی 

حق معانی تمام دعاهایی که متولیان امرت تو را به آن  خواهم، به می

کنندگان و  خوانند، آنان که امین راز تو هستند و به امر تو شادند و بیان می

 . باشند ات میآشکارکنندگان بزرگی 

َمتَِك َوبَِمقاماتَِك َوَعالَماتَِك، أَنأ ت َصلَِّى َعلَٰى   أَل َك، َوبَِمواقِعِ الأِعّزِ ِمنأ َرحأ فَبِٰذِلَك أَسأ

 ً ٍد َوآِلِه َوأَنأ تَِزیَدنِى إِیماناً َوتَثأبِیتا َحمَّ  . م 

های توانمندی از رحمتت و به مقامات و  ها و به جایگاه حق همه این پس به 

خواهم که بر محّمد و خاندانش درود فرستی و بر ایمان و  هایت از تو می نشانه 

 .   پایداریم بیفزایی 

   . البته نیاز به توجه و صفاي دل دارد  كه ، از دعا اشاره مي كنیم ي به قسمتحال 

َضَك َحتَّٰى َظَهَر أَنأ اَلإِٰلهَ إِاّل أَنأَت"  "فَبِِهمأ َمََلأَت َسَماَءَك َوأَرأ

 

 للا أي به معرفت أسماء اشاره 
 

براي فهم این دعا و این قسمت از دعا باید با معرفت للا و أسماء و صفات  

 مي فرماید:   خداوند أشنا بود و نیز معرفت والیت داشت .

ِضَك"  "فَبِِهمأ َمَلأَت َسَمائَِك َو اَرأ

آسمان و زمینت را با حقیقت آنان انباشتی تا آشکار شد که معبودی جز تو  

 نیست. 
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در    .  این ها هستند كه نورشان موجب این شده كه سایر موجودات برپا بشوند 

حضرات  ) این جهان موجودي نیست مگر اینكه این بزرگوارها همراهش هستند.  

 با تمام موجودات( هستند.  

همه با    .ي در دعاي كمیل ابه جمله  یم  كن مي  براي فهم این قسمت از دعا توجه  

و    "و باسماءك التي مالت اركان كل شيء"مي فرماید:  كمیل أشنا هستید  دعاي  

   است.  پایه های همه چیز را پر کردهاز تو درخواست مي كنم به اسمائت كه  

 

 حقایق و مصادیقنداسماء للا 

منظور از اسماء در این کالم ملکوتی، و فراز عرشی اسماء لفظی نیست که  

حقایق و واقعیات و مصادیقی هستند ، که الفاظ بر  منظور    مرکب از حروفند. 

که اسم للا بر آن تعلق    ی آنان داللت دارد. مثال »للا« لفظ است اما آن حقیقت

رحمت واقعی، لطف حقیقی، علم ذاتی، عدل عینی، و قدرت فعلی پایه  ،  دارد 

 است .  های همه چیز را پرکرده 

بارئیت، مصوریت، و علم و  هر چیزی جلوه گاه خالقیت،    ،و به عبارت دیگر

همه    .نه لفظی   ، بصیرت، و عدل و حکمت، و رحمت و رافت حقیقی حق است 

موجودات به آن حقایق به وجود آمده اند،    عالم با حقیقت اسماء الهی برپا است.

آنها حیاتشان دوام می یابد، و به سبب آنها    و به آنها برپا هستند، و از برکت 

 . روزی می خورند 

  ، در این حقیقت روشن می شود که اسماء لفظیه که ترکیبی از حروفند با دقت  

آنچه در همه شئون موجودات، و هویت و حیثیت کل شی  ت حقیقان  اسماء   ند، 

   . مؤثر است اسماء حقیقیه است نه لفظیه

  .   در هر صورت اسماء حقیقیه واسطه تحقق حقایق در این بساط هستی است 

  می باشد،   (قاف و دال و را و تا )که مرکب از    لفظ قدرت   م قدرت خدا ،اسمثال  

 . بلکه حقیقت قدرت و عین قدرت است ، نیست 
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اسمائی که پایه های کل شی ء را پر کرده اند در حقیقت حقایق موجوده هستند  

 . است  که در قرآن و روایات از آنها تعبیر به اسماء شده

 

 اهل بیت)ع( در بیان مقام انسان کامل و  
 

خدایا از تو درخواست می کنم، به حق معانى تمام دعاهایى که متولیان امرت  

تو را به آن مى خوانند، آنان که امین راز تو هستند، و به امر تو شادند، و بیان  

کنندگان نیرویت و آشکارکنندگان بزرگی ات میباشند، از تو مى خواهم به حق  

از مشیتت درباره ایشان گفته شد، پس آنان را قرار دادى معادن کلماتت و   آنچه

 . پایه هاى توحیدت 

و آیات و مقاماتت که تعطیلى براى آنها در جایى نیست، تو را با آنها شناسد  

هرکه بشناسدت، بین تو و آنها تفاوتى نیست جز اینک ایشان بندگان و آفریده  

 . به دست توست   تواند که باز و بسته شدن کارشان

آنان بازوان و گواهان و بخشندگان    .   آغازشان از تو و انجامشان به جانب توست 

 . و مدافعان و نگهبانان و بازرسان اند 

  آسمان و زمینت را با حقیقت آنان انباشتى تا آشکار شد که معبودى جز تو نیست 

و به مقامات و  ،  رحمتت  و  و به جایگاه هاى عّزت  ،  پس به حق همه این ها  

 بفرست ... و اهل بیت او صلوات از تو مى خواهم که بر محّمد  ،  یت نشانه ها

  را آیات   پروردگار ! فرشتگان   : تو ای   شود که می   این   معنی   محّصل   ،و بنابراین 

 تعطیل   محّل و مکانی   در هیچ   خود که   ! و مقامات   خود قرار دادی   های و نشانه 

هر    و هر محلّی   در هر مکانی   ! بطوریکه   و مقّدر فرمودی   ، معیّن پذیر نیست 

 شناسد! می  طاهرۀ ملکوتیّه  موجودات  این  سبب  بخواهد تو را بشناسد، به  کس
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 شرح فقراتی از دعا
 

َك بَِمعانِى َجِمیعِ َما 
أَل  مَّ إِنِّى أَسأ َك،  اللهه  ون وَن َعلَٰى ِسّرِ ِرَك الأَمأأم  الة  أَمأ یَدأع وَك بِِه و 

ِركَ  وَن بأَمأ تَبأِشر  سأ عأِلن وَن ِلعََظَمتِكَ  الأم  َرتَِك، الأم   الأواِصف وَن ِلق دأ

حق معانی تمام دعاهایی که متولیان امرت تو را به  خواهم، به خدایا، از تو می 

 خوانند، آن می 

کنندگان و آشکارکنندگان  هستند و به امر تو شادند و بیان آنان که امین راز تو  

 . باشند ات میبزرگی 

 وآیاتك و مقاماتك التى ال تعطیل لها فى كل مكان 

اینها آن مقامات تو هستند كه این مقامات اصال برای آنها تعطیلی وجود ندارد، 

 یك لحظه برای آنها تعطیلی وجود ندارد.

مٌ "   : می خوانیم است که  در قران  آیه معروفی   ذ ه  ِسنَةٌ َو ال نَوأ یك لحظه    64  "  ال تَأأخ 

انها    ها.ریزند قالب   گیرد، اگر نازی كند از هم فروخدا را چرت و خواب نمی 

 . مظهر اسماء للا هستند )اهل بیت ( 

 " یعرفك بها من عرفك"

شناسد، اگر قرار باشد  كسی كه بخواهد تو را بشناسد به واسطه این مقامات می 

اینها چیست؟ ضاللت   اینها باشد، غیر از  باید راه از  باشد  راهی به سوی تو 

محض است، عدم محض است، جهالت محض است، ظلمت محض است، راه  

هاست كه  ، به واسطه این" یعرفك بها من عرفك"خدا فقط منحصر است در این،  

 . شناسند تو را می 

   می فرماید: فقره بعدی  درو  

 «ال فرق بینك و بینها اال انهم عبادك و خلقك »

 
 بقره   255 64
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هیچ فرقی بین تو و بین اینها نیست جز اینكه تو خدا هستی و اینها مخلوق تو   

خواهید  هستند. یعنی فقط جنبه خالقیت و مخلوقیت را بگذاریم كنار، آن چه می 

   .به خدا نسبت بدهید به اینها نسبت بدهید، این ال فرق است 

 

 چیست؟  ...معنی الفرق
 

د، خدا علم  نمیرانمی   ها میراند اینكنند، خدا می می كند اینها زنده  این، خدا زنده می 

قدرت   . قدرت خدا ال یتناهی است   ،دهد  دهند، خدا قدرت میدهد اینها علم می می

   ؟ محدود است و یا متناهی  ، ال یتناهی است هم قدرت امام   آیا چیست؟ ها این

صفات    ، پس داوند هستند مظهر اسماء و صفات خچون انسان کامل  اینکه :  پاسخ  

. این معانی، این  است   ال یتناهی باراده خدا  و    .   فات خداست پرتوی از ص آنها هم  

ولی خب    ؟ توانیم بفهمیممقامات، این درجات، این مراتب را مگر ما اصال می

 امیدش هست، امید است!  

ما  امام علیه  به  بگویید بخوانید خودتان را  گفته  گفته،  ما  اینها را برای  الّسالم 

نزدیك كنید، نگویید اینها برای ما نیست برای اینهاست، بیایید جلو ، شما هم بیا  

 65. قدمی بردار، حركت در تو پیدا شود شوق در تو پیدا شود 

دهیم كه اگر  یك باغ سبزی داریم به شما نشان می   ،گوییم اینها را ما به شما می 

كنیم، ما شما را  ما داخل می   كنیم، شما قدم بردار بیابیایید ما هم شما را داخل می

می  داخل  فضا  این  می در  سعه  شما  به  می كنیم،  گنجایش  ظرف  دهیم،  دهیم، 

دنیا و اوجودیتان را باز می  این مسائل  به  و  مور  كنیم، فكرتان را از رسیدن 

آن  می   آوریم،درمی   سرگرمیهای  زیاد  عوالم  آن  به  نسبت  را    كنیم، بصیرتتان 

  تان را از آنچه كه موجب انصراف نسبت به آن حقایق است برمیگردانیم، توجه 

بسم َّللَا. این دعاها    ،دهیم، حركت كنید بیایید دیگردهیم، تذكر میبه شما تنبه می 

 
 آیه هللا تهرانی   65
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شما   ماه رجب  در  لذا  است.  آمده  مسائل  همین  برای  است،  آمده  همین  برای 

 . بینید كه دعاها توحید است می

 ا در اینجا یعنی چه؟  خب این دعاه 

مسأله خدا نیست؟ مگر دعاها    ، مسأله توحید نیست؟ مگر مسأله،  مگر مسأله  

برگردد  باری  ذات  به  فقط  اینجا  پس    ؟نباید  در  آوردند؟ این  ائمه چرا  را    دعا 

   :بله این همان است جواب: 

 حقیقت والیت توحید است

گویند والیت  است، این كه می اركان توحید این است، حقیقت والیت همان توحید  

خواهد بركاتی  عین توحید است معنایش همین است، یعنی اگر در همین ماه می 

بایستی كه این افاضه از نفس امام افاضه شود از  ، خواهد افاضه شود می  ،بیاید 

 جای دیگر خبری نخواهد بود، هیچ خبری نخواهد بود. 

  ن ای   واقعیت این معانی و به آن ل ب و مغز به  ،  برای اینكه به حقیقت این معانی  

شاءَّللَا خداوند توفیق بدهد ما به  ان   که  ،برسیم    حقایقی كه برای ما بیان كردند 

همه ما در    ،اینها دسترسی پیدا كنیم و به عنایت خودشان صاحب مقام والیت  

  ، اریمتر قدم برد تر و محكم تر، متقن شاءَّللَا بیش از پیش راسخ تحت والیت آنها ان 

 : به شرح بیشتری اشاره می شود 

ِركَ ال الة  أَمأ َك بَِمعانِى َجِمیعِ َما یَدأع وَك بِِه و 
أَل  مَّ إِنِّى أَسأ  لهه 

مأ َمعاِدَن ِلَكِلماتَِك،   أَل َك بِما نََطَق فِیِهمأ ِمنأ َمِشیئَتَِك فََجعَلأتَه  عأِلن وَن ِلعََظَمتَِك، أَسأ الأم 

كاناً  ِحیِدَك،َوأَرأ ِرَك، ِلتَوأ وَن بأَمأ تَبأِشر  سأ َك، الأم  ون وَن َعلَٰى ِسّرِ  الأَمأأم 

کنندگان و آشکارکنندگان  آنان که امین راز تو هستند و به امر تو شادند و بیان 

 . باشند ات میبزرگی 

دهند، یعنی آن حقایقی كه باید از  اینها كسانی هستند كه امر تو را بشارت می 

مردم را به  ، و دهند ه این عالم پیدا بكند اینها بشارت به آنها میآن عالم نزول ب

كنند، كه مردم بلند شوید بیایید كجا نشستید، دنبال چه كسی  آن سمت دعوت می 
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شنوید؟ به چه كسی دارید گوش  روید؟ از چه كسی دارید حرف می دارید می 

 دهید؟ بلند شوید بیایید ببینید اینجا چه خبر است. می

َرتِكَ   الأواِصف وَن ِلق دأ

كنند، یعنی در مقام تحقق قدرت  اینها كسانی هستند كه قدرت تو را توصیف می 

گویم خدایا  تو قرار گرفتند. نه اینكه بگویند خدایا تو قادر هستی خب من هم می 

تو قادر هستی، خدایا تو قدرت داری، آسمان خلق كردی، زمین خلق كردی،  

 ستارگان خلق كردی. 

  " دیر ق"آن اسم  ،  ف قدرت عینی یعنی آن قدرت واقعی حقیقت پروردگار را  وص 

در غالب این ذوات در خارج ظهور    "وصف قادر"را، آن    "قادر"را، آن اسم  

. آن قدرت ال یزال الهی خیلی عجیب  " واصفون لقدرتك"شود  كند این می پیدا می 

دارند در    این چه مطالبی است كه حضرت ،  هایی است  است، این چه عبارت 

 . ؟ فرمایند اینجا می 

الّسالم چه  غیر از امام هادی علیه   ؟ چه شخصی آمده این زیارت جامعه را بگوید 

تر است با این  كه حاال قوی دعا  كسی آمده زیارت جامعه را بگوید؟ خب این  

 عبارات. 

در زیارت جامعه داریم شما وسیله هستی، شما رابطه بین خدا و خلق هستید،   

به واسطه شماواسطه شماست كه آسمان بر زمین می به   باعث    ست کهبارد، 

شود و خود حقیقت وجود شماست كه  هستید كه این بركات بر زمین نازل می 

 . است  تمام عالم را گرفته

َواحِ » َرأ َواحكمأ فِى اْلأ َساِد َو أَرأ َجأ َساد كمأ فِى اْلأ  «أَجأ

مجرده را در خود گرفته، و    آن حقیقت روح شماست كه تمام ارواح و عوالم 

بدن است كه موجب   ماده و  به  آن جنبه خلقی شما نسبت  در صورت ظاهر، 

 فهمد؟ اجسادكم فی االجساد، چه كسی معنی این را می 

آن جنبه مادی شما علت برای تحقق كلیه عوالم ماده و عوالم شهادت است. اصال  

   ؟شود رسید چطور به این مسائل می ؟شود شود فكر كرد؟ اصال می می
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گویند اینجا چیست؟ اینها برای غالة است افرادی غلو كردند، خب!  آن وقت می 

شود، آقا فالنی گفته  طور آدم یك چیزی بپراند كه نمی چه كسی بوده، آخه همین 

 .  این هم سندش. این هم دلیلش

 «  المعلنون لعظمتك»

 كنند. ر عوالم وجود اعالن می اینها كسانی هستند كه عظمت تو را د 

آورند. آن عظمت  می  گویند، یعنی به صورت علن دراعالن نه اینكه یعنی می 

تو كه در عالم متحقق شده و تجلی كرده، آن كسی كه این عظمت را صورت  

 دهد این ذوات مقدسه هستند. آن می   دهد و صورت عینی به آن می   خارجی به 

 «مشیتك اسئلك بما نطق فیه من »

كنم به آن مشیتی كه نسبت به اینها تو اجرا كردی،  خدایا من از تو درخواست می

ای كه اراده تو نسبت به اینها تعلق گرفت، خب! آن اراده چه بود؟  و به آن اراده

 آن مشیت و تقدیر تو راجع به اینها چه بود؟ این است. 

 «فجعلتهم معادن الكلماتك »

 ت. ت خود قرار دادی معدن برای كلماتاینها را معادن برای كلما

 

 چیست؟ للا كلمه 
 

باعث    شود و آن كلمات آن حقایق وجودی است كه از ذات پروردگار متنازل می

شوند كه آن اراده و مشیت پروردگار در غالب اسماء و صفات كلیه، صورت  می

 گویند كلمه.  به این می  . عینی در خارج پیدا كند 

»و كلمته«، كلمه خدا بود،  ؟حضرت مسیح در آیه قران چیست  این وصف  معنی  

داد، دست  ابرئ و اكمه و ابرص شفا می   اذن خدا ، چرا كلمه خدا بود؟ چون ب

م  كشید روی اكمه كسی كه نابینا و كور است، عصبش خشك است اصال چش می

 . بینا می شد  ،نداشت 
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انگیخت،  كرد، مرده را برمی دوید زنده می كرد، می حضرت عیسی چه كار می 

جام  كنند مالئكه نفخ صور، آنها همین كار را ان كرد كه همان مالئكه می كاری می 

 كرد.دهند، مرده را زنده می می

داشت خاك در باغچه، خاك  كرد، باالتر از این كه خاك را برمی باالتر از این می 

كرد وت می كرد ف  ل می پاشید و گِ داشت یك خرده آب به آن می در باغچه را برمی 

 كرد.رفت هوا، خب این كه دیگر مرده نبود، یعنی ایجاد روح می و كبوتر می 

می   آن كسی كند  كه  درست  كبوتر  البته  می ،  تواند  كند،  درست  هم  تواند شیر 

در  می او  نفس  آن  محدوده  در  خالصه  آن  عیسی  حضرت  شاید  باالتر.  رود 

 . محدوده ابراز اعمال حیوانی بوده

كند و تبدیل  اشاره به پرده می   ،كند الّسالم كه شیر را درست می امام رضا علیه 

  ، شود می شیر  به  تبدیل  عکس شیر می کند و  اشاره به  وقتی كه  .  شود  به شیر می 

 درست كند. هم تواند یك انسان او می 

روح انسانی    ،آید به جای دمیدن روح حیوانیتوجه كردید؟ یعنی آن كلمه می

شود كلمة  كاری كه كی كرد؟ جبرائیل كرد با حضرت مریم. جبرائیل می   .دمد می

كند، یك  یك اراده می   ،كند آید به حضرت مریم یك نگاه می َّللَا! آن كلمة َّللَا می 

 كند.بیند، جنین احساس می دفعه حضرت مریم در شكم خود جنین می 

  ، حقیقت روحهیچی! یعنی آن    ؟، چه بود ؟چه كار كردند آیا آزمایشگاهی بود  

آید؛ به واسطه آن اعمالی، كه آن اراده اعمال  وقتی كه آن اراده و مشیت می

یا نزول آن وصف الهی را در این عالم، یك مرتبه  ،  كند نزول آن اسم را  می

 بیند كه یك انسان درست شد. ممكن است چه باشد؟ می 

شود كلمة َّللَا. البته شاید حضرت  شود چه؟ می لذا خود حضرت عیسی هم می  

  ، حاال به صورت حیوان بود که  توانست باصطالح این مسأله را  عیسی هم می 

را   باالترش  مرتبه  بتواند، خب  شاید  هم  انسان  به صورت  باالخره  ولی خب 

 . خب خیلی مرتبه تجرد باالتری دارد ،  گوییم كه جنبه انسانی می
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  اینها نه اینكه كلمه تو هستند مثل حضرت عیسی، اینها معدن كلمه تو هستند. 

می  این  دارد،  قرار  امام  درون  در  عیسی  حضرت  هزار  معادن  یعنی  شود 

الكلماتك. هزار حضرت موسی در بطن امام و در نفس امام قرار دارد، هزار  

م كلماتی هستند  حضرت ابراهیم قرار دارد. توجه كردید؟ اینها معادن برای تما

نزول آن اسم كلی و باعث نزول آن وصف كلی در این عالم    كه آن كلمات باعث 

 هست. 

 زیر سلیمانو آصف قدرت 
 

فرمایند آنچه را كه آصف وزیر حضرت سلیمان  الّسالم می وقتی امام صادق علیه 

انجام داد چه بود؟ یك اسم از اسماء الهی را در وجود خودش متحقق كرده بود،  

یكی از اسماء! یك كلمه از كلمات، با آن یك كلمه توانست تخت بلقیس را از آنجا  

 . بیاورد به جایگاه حضرت سلیمان 

با آن یك كلمه خورشید را نگه داشت، خورشید را نگه داشت و حضرت سلیمان  

شد. از لشگر داشت سان  رفت نمازش را خواند، داشت نماز عصرش قضا می 

خورشید می مرتبه  یك  می   دید  غروب  اشاره  داشت  به  آصف  حضرت  كرد 

حضرت سلیمان خورشید را نگه داشت ایشان رفتند نماز خواندند، نماز عصر  

 كه قضا نشود. را 

یعنی در كل عالم وجود حضرت آصف می   یعنی چه؟  توانست  توجه كردید؟ 

،  ؟تواند بكند تصرف كند و كسی كه خورشید را نگه دارد دیگر چه كاری نمی 

 آید؟ درست شد؟!  ز او برنمی چه كاری ا

 

 تجلی اسماء للا در اولیاء 
 

فرماید آن یك اسم از اسماء الهی در او تجلی كرده بود در تمام  امام صادق می 

شود  توانست تصرف كند، در ما هفتاد و دو اسم تجلی كرد، چی می عالم وجود می 

 قضیه!!  
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كرد، زنده! نه اینكه مرده را زنده كند، زنده به وجود  آن با یك اسم مرده زنده می 

دارد، تمام عالم  شت، نه فقط خورشید را نگه می داآورد، خورشید را نگه میمی

زند به آن یكی،  دارد، چون اگر فقط خورشید را نگه دارد آن یكی می را نگه می 

آید  اینجوری نیست كه فقط خورشید را نگه دارد و بقیه را رها كند، خب این می 

 داشت، نه فقط خورشید را. خورد به آن! این كل عالم را نگه می می

َّللَا خدا قسمت كند در مجرای آن مشیت و قدرت قرار بگیریم آن وقت  شاءان  

 فهمیم آنها چه كار كردند  می

 « فجعلتهم معادن لكلماتك»

اینها افرادی هستند كه معادن كلمات تو هستند. یعنی جبرئیل كه كلمه توست در   

علیت  كند، میكائیل در آن حقیقت دارد اعمال فاحقیقِت او دارد اعمال فاعلیت می 

دهد  شكافد و لشگر و افراد را عبور می كند، حضرت موسی كه نیل را می می

 كند. در آن حقیقت دارد اعمال كلمه می 

این مرتبه می   ،همه عالم وجود در آن حقیقت دارند  این كار را  اعمال  كنند و 

 شود چه؟ معادن لكلماتك. دهند این می دارند انجام می 

 

 ارکان توحید
 

 پس معادن كلمات چه كسانی هستند؟ اینها هستند حاال اینها چه كسانی هستند؟ 

 «واركانا لتوحیدك»

یقت  اینها اركان برای توحید تو هستند، یعنی آن ركن توحید بر اینهاست، حق 

 . شود معنای ركنكند. این می توحید به واسطه اینها ظهور پیدا می 

گویند كه اگر انسان  گویند؟ ركن نماز به آن چیزی می ركن نماز به چه می مثالً   

شما نگویید نماز باطل است، ركوع  را اگر  نخواند نماز باطل است، مثال َّللَا اكبر  
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نروید نماز باطل است. به واسطه اینهاست كه توحید در عالم برقرار است، یعنی  

 می کند.  ظهور ن  آنا آن حقیقت ربوبی به واسطه 

 «  ال فرق بینك و بینها اال انهم عبادك و خلقك »

هیچ فرقی بین تو و بین اینها نیست جز اینكه تو خدا هستی و اینها مخلوق تو  

خواهید  هستند. یعنی فقط جنبه خالقیت و مخلوقیت را بگذاریم كنار، آن چه می 

فرق  به خدا نسبت بدهید به اینها نسبت بدهید، این ال فرق است دیگر، معنی ال

میراند،  میراند این می كنند، خدا میزنده می هم  كند اینها  زنده می ،  چیست؟ این خدا

 . دهند دهد اینها علم میخدا علم می 

چیست؟ ال یتناهی،    ها قدرت خدا ال یتناهی است قدرت این  ،دهد خدا قدرت می

 ، ؟محدود است و قدرت امام ال یتناهی است یا متناهی  

فرق بین اینها نیست و بین این مقامات   " ال فرقهم بینهم و بینك" ال یتناهی. چون 

 . جنبه مخلوقیت است ، و بین تو نیست، فقط یك جنبه دارد و آن جنبه 

فقط به ما خدا نگویید    " شئتمنزلونا عن الربوبیة و قولوا فینا ما  " می فرمایند :  

بگویید. ما خدا نیستیم، ما مخلوق هستیم، خب آنها  ،  خواهید بگویید  هر چه می 

زمین  یك   از روی  را  كیلویی  بیست  یك سنگ  ما  مخلوق،  یك  هم  ما  مخلوق 

كند آن هم یك  توانیم برداریم این قدرت ماست، آن كل عالم را دارد خلق می نمی 

 قدرت است.   قدرت است. آن هم یك جور 

ها  دهد. بعضی دهد، دارد وجود می هستی می ،  آن با هر لحظه دارد به همه عالم  

آقاجان!  ؟  گویند مقصود از این بینها منظور مالئكه هستند، مالئكه چه هستند  می

خود مالئكه در تحت اراده و مشیت اینها قرار دارند عالوه بر آن در بعضی از  

 نسخ هم بینهم هست. 

در اینجا آورده، فقط فرق این    "هم " اینجا هم كه ضمیر    "عبادك و خلقك   اال انهم"

است كه تو خدا هستی ولی اینها بندگان تو هستند و مخلوق تو هستند، درست  

 .شد؟ تمام مشیت اینها، این عالم به واسطه اینها قرار دارد 
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 روایتی عجیب 
 

الّسالم هنگامی كه پیغمبر را دفن كردند یك  روایتی هست از أمیرالمؤمنین علیه 

عبارت عجیبی دارد من این عبارت را در جایی از مصادر ندیدم فقط در ناسخ  

 دیدم.  

، پروردگارا این كسی كه در اینجا دفن  "اللَهم إن هذا أول العدد وصاحب اْلبد " 

ی اولین حقیقتی است كه عدد به او  یعن   .شده روحش و حقیقتش اول عدد است 

مقام واحدیت   به  تنازل كرده  احدیت كه  مقام  و بروز اسماء و  ،  تعلق گرفته. 

 این همان مقام واحدیت است.   ،شود صفات از آن نقطه واحدیت شروع می 

چون در مقام احدیت عدد در آنجا معنا ندارد، یك در مقابل دو معنا ندارد، یك  

در قبال  ،  نه یك در قبال دو    ؛در آنجا تحقق دارد   ءاالشیا  به عنوان حقیقت بسیطة

خواهد  آنجا می ،  سه و چهار. آنجایی كه از آن مرتبه احدیت و مقام هو هویت  

 . این نفس رسول خدا این اولین نقطه اوست  ،در عالم ظهور و بروز پیدا كند 

و صاحب االبد؛ این حقیقتی است    ،یعنی اولین نقطه بروز اراده و مشیت است  

كه اول و آخر ندارد. ابدیت بر این حقیقت حك شده و بر این ابدیت بر او محكم  

  66به او متقن شده.  شده و نسبت 

دهیم كه اگر  گوییم یك باغ سبزی داریم به شما نشان می اینها را ما به شما می 

كنیم، ما شما را  كنیم، شما قدم بردار بیا ما داخل می شما را داخل می  بیایید ما هم 

می  داخل  فضا  این  می در  سعه  شما  به  می كنیم،  گنجایش  ظرف  دهیم،  دهیم، 

می  باز  را  اینها  وجودیتان  و  دنیا  مسائل  این  به  رسیدن  از  را  فكرتان  كنیم. 

 آوریم، بصیرتتان را زیاد می کنیم. درمی

  ی اما در این دعاها اشارات عمیق}،    ر عرفان است(بحث این مطالب د جای  البته  )

 . {قابل فهم است بیشتر برای عرفا و اهلش است که  

 
 احادیثى وارد شده است.  279، ص 25به این مضمون در كتاب بحاراالنوار، ج  66
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 )ع( معانی عمیقی نهفته است.در دعاها و کالم اهل بیت
 

كه    ، حقایقی  ن ای  برای اینكه به حقیقت و به واقعیت این معانی و به آن ل ب و مغز

شاءَّللَا خداوند توفیق بدهد كه ما به  ان   ، برسیم  ، که آمدند و برای ما بیان كردند 

همه ما در  ،  اینها دسترسی پیدا كنیم و به عنایت خودشان صاحب مقام والیت  

آنها   والیت  راسخ ان ،  تحت  پیش  از  بیش  متقن شاءَّللَا  محكم تر،  و  قدم  تر  تر 

 برداریم. 

حرف   آنها  كه  وقتی  احساس  میولی  حرفها  این  پشت  را  حقایق  یك  ما  زدند 

بكنند می نقل  كتاب  از  بخواهند  آنها  كه  نبود  این  می   ،كردیم،  كردند، انشاء 

 . حرفهایشان، حرفهای انشا بود 

خواستند بگویند،  یك حقیقتی را می   ،خواستند بگویند انگار یك واقعیتی را می  

نه حاال به تفصیل،    ،ها باالجمالیعنی ما این حقایق و این معانی را در وجود آن

 كردیم كه یك چیزی هست. باالجمال ما مشاهده می و  

یك واقعیتی    ، بلکهگویند  طوری یك چیزی می نیست كه اینها دارند همین   اینطور

دارد، مثل اینكه یك چیزی وجود دارد با این كیفیت و با این بیان و با این شیوه  

 كنند. بیان می 

 ق هستند همه موجودات کالم ح
 

و    او،   اقدس   ذات   منطوق   و همه   حّق هستند؛  کالم   موجودات   ،تمام بنابراین   پس 

 :  می فرماید  او . و سخن  گفتار و نطق  جملگی

وَن   لَم  ٌب یَنِطق  بِالأَحّقِ َو ه مأ اَل ی ظأ ـٰ َو لََدیأنَا ِکتَ
67. 

 گوید و تنّطق می  سخن  حّق و راستی  و به  ،خداست  گویای  کتاب  تکوین  عالم 

 نماید می

 
 62مؤمنون  67



137 
 

در روز   و ظالمان  مجرمان  بدن  های می فرماید: پوست  سوره فصلت و در 

هر   که  خدائی  آن  است  در آورده و سخن  نطق  گویند: ما را به می  بازپسین 

 است  و گفتار در آورده  نطق  رابه  چیزی 

ت مأ َعلَیأنَا قَال وا أَنأَطقَنَا َّللاَّ  الَِّذي أَنأ  ل وِدِهمأ ِلَم َشِهدأ ٍء  َوقَال وا ِلج  َطَق ك لَّ َشيأ
68 

به پوستهاى خود گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ گویند: آن خدایى كه هر   

  آورد و شما را نخستین بار بیافرید و به او بازگشت چیزى را به سخن مى 

 یابید، ما را به سخن آورده است. مى

 مشیت از صفات خداست 
 

  حدودی   به   متعیّن   که   هم   صفات   نفس و    ؛اوست   از صفات   پروردگار متعال   مشیّت 

  او غیر متناهی   اقدس  ذات   . أسماء و صفات   نیست   ایقََدر و اندازه   و متقیّد به 

  را شکل   حّق تعالی   مشیّت   وجود،  در عالم   که   است   ماهیّات   . ظهورات   است 

   کند؛می  بندی   دهد و صورت می

به  مخلوق  عبارت   و  و  می   دیگر  می   به کند  عالیترین وجود  و    اقسام   آورد. 

 تقدیر و اندازه   لباس   را به   ازلیّه   مشیّت   آن   حّق هستند که   فرشتگان   ،موجودات 

را گویا و    مخفّی و پنهان   معنی   دهند و آن ظهور می   و بنابراین   کنند؛مقّدر می 

 نمایند . می  بارز و ناطق 

  و گفتار مشیّت   نطق   خلقند،  ر امور عالم و تدبی  واسطۀ افاضۀ فیض   که   فرشتگان 

وجود    به   عدم   را از کتم   موجودات   با آن   که  است   و در آنها جهتی  خدا هستند،

 . زنند و قََدر می اندازه  آورند و به می

 :  داریم  کریم  در قرآن  کما آنکه  

ًرا.   َدبَِّر’ِت أَمأ  69فَالأم 

 
  21فصلت  68
 5نازعات  69
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از   خدایا من  یعنی  ؛است  واضح «  نََطَق فِیِهمأ ِمنأ َمِشیَّتِکَ : بَِما   معنی  ،بنابراین 

  کردند عظمت  تو را توصیف  قدرت  که  فرشتگانی  حّق آن  به   کنم می  تو پرسش 

در  و سخن  نطق  و به  تو را ظاهر و گویا کرده و مشیّت  تو را آشکارا نمودند،

 .  است  پدید آمده بدینوسیله  ق خل و عالم  کثرت  عالم   و بنابراین  آوردند؛

 

 است شرک  موجودات  به ظر استقاللی ن
 

 :  که  است  دعا چنین  در عبارت  

َق بَیأنََک َو بَیأنََها إالَّ أَنَّه مأ ِعبَاد َک َو َخلأق َک    اَل فَرأ

تا    از موجودات   هر موجودی   بلکه   ،تنها فرشتگان   شود : نه می   گفته   در جواب 

  و نه   در ذات   نه   ندارند؛  از خود استقاللی  هیچیک   ،از ذّرات   ای هر ذّره   برسد به 

 و اثر .  در فعل  و نه  در صفت 

او هستند    اقدس  ذات   و مجالی   حّق و مرائی   های و نشانه   و عالمات   آیات   همگی  

  ندارند؛   ل و وجود ندارند و اثر و فع  هستی   ،قدر سر سوزنی   به   . و از خود گرچه 

قدر   به   . و هر یک   است   شده  در آنها متجلّی   که   نور حّق است   و فقط   فقط  بلکه 

ظهور    و ظاهر به   ،کرده  برداریبهره   خود از آن   وجودی  سعۀ ماه وّی و ظرفیّت 

 اند . حّق شده 

ِدیَه  بِقََدِرَها .  أَنَزَل ِمَن السََّمآِء َمآًء فََسالَتأ أَوأ
70 

 آب فرستاد و هر رودخانه به اندازه خویش جارى شد  از آسمان 

  که  و طبع  کثرت  موجود عالم  تا آخرین  ،است  أّول  ما َخلَق  نور حّق که   از اّولین 

بهمه  اّولیّه   هیوالی   از خود هستی   ای قدر ذّره  و لو به  هیچیک  باشد،می و ماّدۀ م 

 حّق .  تجلّی و  حّق است  همه  ندارند؛  و بودی 

 
   17رعد  70
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 و صاحب   و آئینه   ،و ذواَلیه   آیه   تقارن   معنی   بلکه   ،نیست   تساوی   معنی   و این 

تجلّی  و م جلی  ،صورت   .  است  ،و مجاز و حقیقت و م 

  ،و صیقلی   و راکد و یا در آئینۀ شفّاف   صاف   در آب   که   خورشید تابانی   اگر ما به 

  و صورت   جهانتاب   شمس  بین   فرقی   : هیچ   م بگوئی  است   شده  و تابان   درخشیده

 ؟!  است  تساوی  معنی  آیا این  ،منظر نیست  واقعۀ در این 

مرآتیّت   آیتیّت   معنی   این  ذات   صفت   سلب   نه   ؛است   و  استنادش   از  و    به   حّق 

  چگونه   ،است   فرق  تا آسمان   از زمین   بینشان   که   دو معنی   و تصّور این   موجودات 

 ؟  است  قرار گرفته  مورد اشتباه 

ٍء لَه  َءایَهٌ تَد لُّ َعلَی  َو فی »  «أنَّه  َواِحد   ک ّلِ َشیأ

 خداست . در آن است که دلیل بر یگانگی یزی آیتی هر چ در 

و    ؛است   حقیقت   این   به   راجع  داند،می   را آیه   هر موجودی   که   کریم   قرآن   آیات 

ادعیۀ بی  از  در  به   « که »سمات   شریف   دعای   جملهشمار و   اسمائش   خدا را 

  از این   و همه   همه   ،جوئیم می   اسماء توّسل   خدا بوسیلۀ آن   و به   دهیم سوگند می 

  قبیل   آنها از این   به   و توّسل   مقّدسۀ انبیاء و ائّمۀ طاهرین   و مقامات   ؛است   قبیل 

 .  است 

 باشد، قائل   شفاعت   در مقام   گرچه   ،استقالل   آنان   برای  ایقدر ذّره  ما به   آنکه   نه 

  این   ،صحیح   و آن   است   غلط   این   ؛جوئیم   آنها توّسل   به   دریچه   و از این   شویم 

 توحید .  و آن  است  شرک

 و حکمت   توحیدی   در مباحث   از غیر متعّمقین   بسیاری   برای   مسأله   این   ،باری 

حقیقِت محضۀ    که   جمالتی   و لذا در اثر برخورد با چنین   ؛است   نشده   روشن   الهی

 کنند .  گیر می  توحید است 

 عقلیّه   از مباحث   خود گرچه   علمی   و سطح   فکری   با میزان   سنجش   و بر اساس 

 حقائق   زنند و آن تکفیر می   به   دست   ضعفاء،   دأب   فوراً چون   دور باشند،   و فلسفیّه 

 انند . د می  را کفر محض 
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و کفر    خوانند؛اند و می خواندهمی   مذهب   دعاها را اساطین   این   از اینکه   غافل 

  و سیّد ابن   کفعمی   و شیخ   طوسی   شیخ   تکفیر چون   مستلزم   فقرات   این   دانستن 

 قبول   به   و تلقّی   خود آورده  آنرا در کتب   خواهد شد که   و عالّمۀ مجلسی   طاووس 

 اند . کرده

و    ،وارد نشویم   ما نیست   در خور صالحیّت   که  ای اگر ما در هر فّن و مسألهو  

را  حقیقتش  ،از علماء و بزرگان  بسیاری  و یا چون  ، واگذاریم  اهلش آنرا به  علم 

 .  بهتر است  ؛دهیم  ارجاع  و ائّمۀ طاهرین   در علم  راسخین  به 

َق بَ  مأ ِعبَاد َک َو َخلأق َک فَتأق َها َو  یعأِرف َک بَِها َمنأ َعَرفََک ال فَرأ ینََک َو بَینََها إِال أَنَّه 

د َها إِلَیکَ  َها ِمنأَک َو َعوأ ؤ   َرتأق َها بِیِدَک بَدأ

تو را با آنها شناسد هرکه بشناسدت، بین تو و آنها تفاوتى نیست جز اینک ایشان  

توست، آغازشان از  بندگان و آفریده تواند که باز و بسته شدن کارشان به دست 

 .تو و انجامشان به جانب توست 

َضَک   اٌد فَبِِهمأ َمََلأَت َسَماَءَک َو أَرأ وَّ نَاهٌ َو أَذأَواٌد َو َحفََظهٌ َو ر  َهاٌد َو م  أَعأَضاٌد َو أَشأ

 َحتَّی َظَهَر أَنأ ال إِلَهَ إِال أَنأتَ 

رسان اند، آسمان  آنان بازوان و گواهان و بخشندگان و مدافعان و نگهبانان و باز 

و زمینت را با حقیقت آنان انباشتى تا آشکار شد که معبودى جز تو نیست، پس  

رحمتت و به مقامات و نشانه هاى    به حق همه این ها و به جایگاه هاى عّزت از 

 آل او درود بفرست... و  از تو مى خواهم که بر محّمد 

 :  این دعا در   « أَعأَضادٌ » لفظ معنی و اّما 

: خوب  ادٌ "  قرینۀ عطف   به   که  است   روشن   اّوالً  وَّ ور  َحفََظهٌ  أَذأَواٌد و  و  نَاهٌ    ، "م 

 در عالم   هستند که   اندرکارانی مقصود دست   بلکه   ؛خدا نیست   به   منظور کمک 

هر موجود از    و مصونیّت   و حفظ   گیری تقدیر و اندازه  موجب   و طبیعت   کثرت 

 باشند .  می  و عاهات  و آفات  از آالم  انسان و باالخّص  ،گزند موانع 

افاضۀ    برای   خاّصی   مأمور مأموریّت   از فرشتگان   هر صنف   که   است   و معلوم 

 ازلی   و تقدیر رحمت   تعیّن   و اسباب   هستند،  کثرت   خدا بر عالم   از جانب   فیض 
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پخش  .می   امکان  عالم   به   آن  و  در حقیقت   باشند  و    کننده   بیان   جمالت   این   و 

هستند و    آیه   و همه   باشد؛می   ئکه مال  های و مأموریّت   و افعال   نمایشگر صفات 

 .  و تقّدس نور ظاهر حّق تعالی  و ظهور و مظهر برای  ،آئینه 

 قرآن می فرماید: 

ِل َو ه م  بِق ونَه  و بِالأقَوأ وَن * اَل یَسأ َرم  کأ ِرِه یَعأَمل وَن   بَلأ ِعبَاٌد مُّ   71بِأَمأ

 كنند. گیرند و به فرمان او كار مى در سخن بر او پیشى نمى 

آیۀ    چون   دهد؛می   نسبت   مؤمنین   خدا را به   نصرت   که   قرآن   و ثانیاً : در آیات 

ك مأ َوی ثَبِّتأ أَقأَداَمك مأ   کریمۀ :  َ یَنأص رأ وا َّللاَّ یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمن وا إِنأ تَنأص ر 
72 

اید، اگر خدا را یارى كنید، شما را یارى خواهد كرد  اى كسانى كه ایمان آورده 

 و پایدارى خواهد بخشید. 

 آیۀ :  چون   او؛ اقدس ذات  را به قرض  و یا مثالً عنوان 

ِعفَه  و لَه   ذَا الَِّذی من  ـٰ ًضا َحَسنًا فَی َض  73  "ی قأِرض  َّللَاَ قَرأ

كیست كه به خداوند وام دهد، وامى نیكو تا خداوند آن را براى او چندین برابر  

 بیافزاید 

  و إقراض   نصرت   معنی   قسم   چه   ،بسیار است   که   آن   موارد و موارد مشابه  در این 

نَاهٌ توجیه  توجیه  همان  شود ؟ به می  توجیه و ماشابَهه ما    شوند . می  أَعأَضاٌد و م 

آفِّینَ » ِم الصَّ  «  َو الأب هأ

مر    ؛ چون زبان و بی   و خموش  سخن   و بدون   ساکت   یعنی   است   أبَهم   جمع   " ب هم" ح 

 .  أحَمر و أصفَر و أسَود است  جمع  و ص فر و س ود که 

 
 27انبیاء  71
 .7محمد  72
  245بقره  73
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 ،است   و سکوت   و سکون   آرامش   عالم   ،است   ملکوت   م عال  باال که   عالم   و چون 

فلذا از    ؛است   و گفتار و غوغا و دغدغه   حرکت   عالم   که   طبع   عالم   خالف   به 

کشیده   مأموران  به   مأموریّتهای   انجام   برای   صّف  بر    داللت   که  ،ب هم   خداوند 

 جملۀ :  .  است  آنها دارد تعبیر فرموده  و آرامش   سکوت 

َراِرنَا » ِلحأ لَنَا َخبِیئَهَ أَسأ  «  َو أَصأ

  ، بجاست   آن   برای   و اصالح  صالح   دعای   باشد،  فساد را داشته  قابلیّت   که  هر شیئی 

کند دعا می   سپس   دارد،  امکان   آن   طرّو فساد برای   چون   فاسد نباشد؛  بالفعل   گرچه

پیوسته   ار مده فساد قر  را تو دستخوش   اسرار خبیئه   این   که   به   آنرا مقرون   و 

از برای   صالح  و   ! این   فرما  ادعیه   دعا و درخواست   نظیر   و محاورات   در 

 و اّما جملۀ :   شود . می  یافت  عدیده  بس   مواردی  ،و انشائات  عرفیّه 

ِم َو َما  َو بَاِرکأ لَنَا فِی » َکرَّ ِب الأم  َرجَّ ِرنَا َهذَا الأم  مِ َشهأ ر  ه ِر الأح   « بَعأَده  ِمنأ أَشأ

در شهر   و دعا و درخواست  بیان همان  شهر رجب  حرمت  به  تصریح  عدم  علّت 

ما    بدار و برای   مبارک   مرّجب   رجب   فرماید : ما را در این می   که   ،است   رجب 

و    ؛دارند   اشتراک   در حرمت   که   بعد از آن   و ماههای  ماه  در این   بفرست   برکت 

  . و معلوم   ،حقیقی   نه   است   اضافی   در اینجا بعدیّت   مراد از بعدیّت   که   است   معلوم 

 رجب   باشند،بعد از ماه   و محّرم   و ذوالحّجه   ذوالقعده  که   حرام   ماههای   که   است 

 هستند . 

 جملۀ :  چون 

مأ ِعبَاد َک َو َخلأق کَ  » َق بَیأنََک َو بَیأنَه مأ إالَّ أَنَّه   « اَل فَرأ

و    روشن   والمنّه   بحمد للا   لیکن   و  ،است   آمده  هضم   و غیر قابل   بسیار سنگین 

   74 است  معرفت  و عین  توحید است  عین   جمله  این  شد که  مبیّن 

 را آیات  پروردگار ! فرشتگان  : تو ای  شود که می این  معنی  ،محّصلو بنابراین 

 تعطیل   محّل و مکانی   در هیچ   خود که   ! و مقامات   خود قرار دادی   های و نشانه 

 
 (  ن و تصرفبا کمی خالصه کرد  ، )این قسمت از دعا از آقایان تهرانی بود )پسر و پدر( از انترنت  74



143 
 

هر    و هر محلّی   در هر مکانی   ! بطوریکه   و مقّدر فرمودی   ، معیّن پذیر نیست 

تا   شناسد!می   طاهرۀ ملکوتیّه   موجودات   این   سبب   بخواهد تو را بشناسد، به   کس

 . آشکار شد که معبودی جز تو نیست 

َك، َوبَِمواقِعِ  
أَل  َضَك َحتَّٰى َظَهَر أَنأ اَلإِٰلهَ إِاّل أَنأَت، فَبِٰذِلَك أَسأ فَبِِهمأ َمََلأَت َسَماَءَك َوأَرأ

ٍد  َحمَّ َمتَِك َوبَِمقاماتَِك َوَعالَماتَِك، أَنأ ت َصلَِّى َعلَٰى م  َوآِلِه َوأَنأ تَِزیَدنِى  الأِعّزِ ِمنأ َرحأ

 ً  . إِیماناً َوتَثأبِیتا

 

 با خدا اشناستفطرتاً انسان 
 

ِ ذَِلكَ  ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَیأَها اَل تَبأِدیَل ِلَخلأِق َّللاَّ یِن َحنِیفًا فِطأَرَت َّللاَّ َهَك ِللّدِ   فَأَقِمأ َوجأ

ثََر  ین  الأقَیِّم  َولَِكنَّ أَكأ ونَ الّدِ  75النَّاِس اَل یَعألَم 

به یكتاپرستى روى به دین آور. فطرتى است كه خدا همه را بدان فطرت  

ولى   بیافریده است و در آفرینش خدا تغییرى نیست. دین پاك و پایدار این است 

 دانند. بیشتر مردم نمى 

هاست  ارزش غایت روح آدمی در نظام خلقت، کمال و تعالی و صعود به عالم  

 فطرت رو به كمال و زیبایي و تعالي و سیر الي للا دارد.

ب عد    است.  روح  به  خدمت  و  امراض  از  و مصونیت  بقاء  او  جسم  غایت  و 

 . جسماني و حیواني، غرایزي حیواني و مادي دارد )اخلد الي اْلرض (

ها  هر کدام از روح و جسم در مسیر رسیدن به این غایت، از یک سری گرایش  

ها سرشته شده است، به طوری که  مندند که وجود انسان بر آن و تمایالت بهره 

ها وابسته  حیات و زندگی انسان، چه از نظر جسمی و چه روحی، کامالً به آن 

 است.

 
 30روم  75
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گرایش  و  امیال  و  این  واژه »فطرت«  دو  با  اسالمی،  و  دینی  ادبیات  در  ها، 

ط انسان است كه از چنین  شوند. بر اساس این معنا فق»غریزه« شناسانده می 

فطرتي برخوردار است و داراي بینش و گرایش مطلق و كمال خواهي و كمال  

 جویي است. 

 طبیعت 

دگی و  تش سوزناطبیعت كه همان ویژگي ذاتي اشیاي مادي و بي جان است .  

، اب تري و روان بودن جزء طبیعت و خصوصیات الینفك اینها است.  گرمی  

 اي نوعي طبیعت هستند.  دار هولي جان داران ، هم 

 

 های فطرت و غریزه ویژگی 

 ها(ها و تشابه )تفاوت 
 

هیچ گونه شباهت خاصي با فطرت و غریزه ندارد تا در پي تفاوت آنها  طبیعت  

شان توجه شود، فطرت و غریزه است كه هر  باشیم . آن چه كه باید به تفاوت 

است، این گونه نیست كه  دو در سرشت و نهاد انسان و حیوان قرار داده شده  

آنها را با تالش و زحمت و پشتكار به دست آورده باشند، مخصوصاً تفاوت آن  

 باشد بسیار مهم است . دو در انسان كه واجد هر دو حقیقت مي 

شود و از تشخیص امور فطري از غریزي  ها خلط مي زیرا گاهي براي بعضي 

غرایزي هستند كه انسان و    ماند. )غریزه گرسنگی، غریزه جنسی و ...(باز مي 

حیوان در ان مشتركند، ولی فطرت مربوط به مسائل ماوراء حیوانی )فطرت  

طلبی و گرایش به کمال مطلق، فطرت خیرخواهی و  جویی، فطرت کمال حقیقت 

  76گرایش به فضائل انسانی و ...( است. 

  

 
 ، صدرا ( 466، ص 3مجموعه آثار، ج  ،یمرتض ، ی)مطهر 76
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 تفاوت غریزه و فطرت 
 

های فطری انسان، تحمیلی و اکتسابی نیست، بلکه در نهاد  ها و گرایش آگاهی   ـ .1

 او تعبیه شده و به علم حضوری و شهودی معلوم است. 

پذیر و  توان آن را زائل کرد، لذا تغییر پذیر و تبدیل با فشار و تحمیل نمی   ـ.2

ابت و  پذیر نیست؛ »ال تبدیل لخلق للا« به عبارت دیگر، امور فطری، ثزوال

رنگ شوند؛ یعنی انسان از آغاز تولد  پایدارند، گرچه ممکن است تضعیف و کم 

 رود. شود و با همان فطرت از دنیا میبا فطرت الهی زاده می 

با تقوا و     فراگیر، عمومی و همگانی است؛ کافر و مؤمن، فاسق و جاهل،   ـ.3

ن أمور سرشته  اند، چون حقیقت هر انسانی با ای فاجر، همه دارای فطرت الهی

 است.

های انسان متوجه هستی محض و کمال  ها و گرایش ای از بینش چون پاره ـ  .4

و   است  برخوردار  قداست  نوعی  و  و عقالنی  حقیقی  ارزش  از  است،  مطلق 

مالک تعالی او همین بینش ها و میل ها و گرایش های متعالی است و از این  

  77شود. ز شناخته می داران بارهگذر، تفاوت بین انسان و سایر جان 

  های چهارگانه، سه ویژگی اول، مشترک بین غریزه و فطرت است،از ویژگی 

زیرا غریزه هم به اموری اطالق می شود که در سرشت انسان و حیوان قرار  

 اند.  داده شده است، تغییرپذیر نیستند و همه گانی 

های  تفاوت اما ویژگی چهارم، اختصاص به فطرت دارد و همین مسئله یکی از 

ها است و  غریزه و فطرت است، که امور فطری، مالک رشد و تعالی انسان 

روبه باال دارد، بر خالف غریزه و طبیعت که محصور در امور تنانه و متناسب  

  78با حیات مادی مرتبط است.  

 
 ، نشر اسراء( 27و  26عبدللا، فطرت در قرآن، ص  ،یآمل ی)جواد 77
 27همان ص  78
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آورد، مبتنی بر فطرت  در واقع، هر کمال و صفت نیکی که انسان به دست می

اساس این معنا فقط انسان است كه از چنین فطرتي برخوردار  انسانی است و بر  

 است و داراي بینش و گرایش مطلق و كمال خواهي و كمال جویي است. 

شکوفا  ـ  5 خود  به  خود  غریزه،  که  است  این  فطرت  و  غریزه  دیگر  تفاوت 

اساساَ می فعلیت  می   شود.  تولد،  ابتدای  همان  از  امور غریزی،  که  گفت  توان 

 یابند.  به پای رشد جسمی و روان شناختی، تحول می داشته و پا  

آید غریزه گرسنگی او را در طلب غذا به تکاپو  ای که به دنیا می کودک از لحظه 

اندازد و اگر به موقع آن را نیابد، با گریه و بی تابی مادر را به سمت خود  می

ایی  در زمان بلوغ، غریزه جنسی، خود به خود به اوج شکوف  متوجه می کند.

خواند و با کمترین آموزش، راه ارضاء  شود و او را به ارضا فرا می نزدیک می 

 تر است.  و اشباع آن را می فهمد. این مطلب در حیوانات، بسیار واضح 

 

 ء كماالت معنويفطرت منشأ
 

اما فطرت، که منشأ کماالت معنوی است، چنین نیست، بلکه اوالً باید آن را با  

 . تعلیم و تربیت شکوفا ساخت 

و ثانیاً پس از شناخت امور فطری و این که فالن مسئله برخاسته از فطرت   

   79انسان است، باید با اعمال اختیار، آن را شکوفا ساخته و بارور کند؛

انسان را در موقعیت جبر قرار نمی یعنی فطری بودن   خدا  مسئله،  دهد؛ مثالً 

خواهی، گرایشی فطری برای انسان است و ریشه در فطرت او دارد، اما انسان،  

بر  خود    و گزینش  اجباراً خداپرست نیست، بلکه خداپرستی یا الحاد را با انتخاب 

 گزیند. می

 
  ینیامام خم  ی و پژوهش ی، موسسه آموزش428، ص 3، 1معارف قرآن، ج  ،یمحمدتق ،یزدی)مصباح  79

 (  هیرحمة للا عل
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شود، هم انسان  فا می طبیعت و غریزه، که در انسان و حیوان خود به خود شکو

کند و او مغلوب قهری غرایز نفسانی و حیوانی خود نیست، بلکه  را مجبور نمی 

 کند.  باز هم از روی انتخاب و گزینش خود از هوای نفس و ... پیروی می 

های این دو  ها و تفاوت شناسی فطرت و غریزه و توجه به تشابه پس از مفهوم 

از امور فطری است و از مختصات انسان  مفهوم، روشن می شود که خداپرستی  

 شود.محسوب می 

خدایان متعّدد، عامل تفرقه و پراكندگى، و خداى واحد عامل یگانگى است.    -6

 »ءارباب متفّرقون خیر أم َّللّا...«* 

فطرت بشر از تفرقه و تشتّت بیزار است و یوسف از همین امر براى اثبات    - 7

 . ّرقون خیر أم َّللّا الواحد...« توحید بهره گرفته است. »ءارباب متف

 . وحدت و یگانگى، عامل قدرت و غلبه است. »الواحد القّهار«  -  8

 " "حتّي ظهر ال اله االّ للا 

حقیقت مفاد این کلمه مبارکه نفی هر گونه تعیّن و استقالل در وجود چه در ذات  

مظاهر  و چه در اسم و صفت و فعل است. انسان با گفتن » ال اله « نفی همه ی  

و با اثبات » إاّل للا « انحصار همه  ، عالم را در قالب علّیّت و مؤثّریّت می کند 

 ی علل و اسباب را در وجود ذات اقدس حق می نماید.  

و هر گونه کرنش و تواضع و عبودیّتی را فقط به پیشگاه خدای متعال عرضه  

ر و اهل دنیا  می نماید و همه ی مظاهر تأثیر و تسبیب را که در چشم اهل ظاه

موّجه و جاذب اند پوچ و توخالی و سراب می بیند و حقیقت را فقط در یک جا  

 مالحظه می کند.  

و اگر مفاد این کلمه طیّبه در وجود انسان ظهور پیدا کند و سّر و قلب انسان به  

معنا و حقیقت آن برسد تمامی این مطالب برای او مشهود و عیان خواهد شد و  

 .  توحید و معرفت ذات ربوبی بحّق المعرفةاینست مرتبه ی  
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 ظهور ال اله االّ للا معنایش چیست؟ 
 

معنایش این است كه اّوالً شخص ال اله االّ للا را بر زبان آورد و معرفت اجمالي  

قیود و   ثانیه  در مرتبه  یعني همه كاره عالم خداست. و   ، فقط خدا  این كه  به 

 كم كن تا از انها رها شوي . تعلّقات را ببّرد ، )تعلقات را 

قیود و تعلّقات كه بریده شد، قهراً اعدام )سراب ( كه سر و كلّه و صورت هستند   

...اینها معدوم مي شوند چه  چه فانی و نا پایدار است مال ، مقام ، و و  ) هر أن

 مي ماند؟ 

 .   « ذوالجالل و االکرامكل شيء فان و یبقي وجه ربك »

پس به این حرمتي كه براي ائّمه طاهرین علیهم الّسالم قرار دادي )وقتي توجهت  

 ه مي ماند؟  چرا از مادیات و   برداري  

 "حتّي ظهر ال اله االّ انت" 

تو را فبذلك،    و به حرمت كلمه طیّبه مباركه ال اله االّ للا خدایا من سؤال مي كنم 

را ظاهر نمودند سؤال مي كند )بحق    "ت ال اله االّ ان" یعني به موقعیّت أنان كه  

 : گانت که این مقام را دارند من از تو میخواهم که  أنان ، ان بند 

" ً ٍد َوآِلِه َوأَنأ تَِزیَدنِى إِیماناً َوتَثأبِیتا َحمَّ  . "أَنأ ت َصلَِّى َعلَٰى م 

مكّرر تكرار مي كنیم ظهور ال اله االّ انت معنایش این نیست كه صور از بین  

برود ، معنایش این نیست كه ملكیّت از بین مي رود نه اینها هیچكدام نیست ما  

مي بینیم كه شخص مورد تفّضل خدا واقع شده و از تفرقه خارج مي شود و  

 الیق مناجات پروردگار گردیده و منتفع مي شود. 

از اینها بر داشتي خدا را مي بیني در قلبت، إحساس مي كني  را  وقتي توجه ات  

. تاریكي ها ، حجابها را    ش داري ، حس مي كني درك و إحساس مي كنيأرام

 بردار نور توحید ، نور والیت نمایان مي شود. 

ِضَك َحتَّى َظَهَر اَنأ ال اِلهَ اِالّ اَنأتَ "  "فَبِِهمأ َمَلأَت َسَمائَِك َو اَرأ
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پس زمین و آسمانت را به وجود این بزرگواران پر كردي تا آشكار شود كه  

 . ئي جز تو نیست خدا

زمین و آسمان را به وجود ایشان پر كردي به این معنا كه ملكوت تمام موجودات   

آنها از همه جلوترند اَلن اگر یك مقداري    .عالم ائّمه طاهرین علیهم الّسالم هستند 

خدایتعالي به آدم توفیق عطا كند انسان مي فهمد كه این درخت قوامش به ملكوتش  

 وابسته است. 

 "فَس بأَحاَن الَِّذي بِیَِدِه َملَك وت  ك ّل َشیأٍئ" 

درخت،   كلمه  است.  كلمه  اسمش  تعبیري  به  كه  دارد  ملكوتي  یك  چیزي  }هر 

  ) ولّي عصر ) عج  این ملكوت روح مبارك حضرت  و  ملكوت درخت است 

 . عنایت مستقیم پروردگار عالم  ، نه روح مستقیم  .است 

علیهم الّسالم پر كردي آسمان و زمین را  معصوم    چهاردهیعني به این    " فبهم " 

تا مردم گفتند: "ال اله االّ انت" بنابر این زمین و آسمان به وجود آقایان پر گشته  

و ملكوت زمین و آسمان به دست ایشان است و از همین رو كلمه توحید بر  

 همگان آشكار گشت. 

مید و معناي آن در  اگر این ارواح مطّهر نبودند، ال اله االّ انت را كسي نمي فه

بوته اجمال مي ماند. بنابر این معصومین علیهم الّسالم بودند كه حقیقت ال اله  

 االّ انت را آشكار كردند. 

ئَل َك"   "فَبِذَِلَك اَسأ

به این جهت سؤال مي كنم از تو كه خودمان و عبادت خودمان نمي تواند حقیقت  

خودمان را كشف كند مگر با توّسل، مگر با تعبّد و ظهور ال اله االّ للا از آقایان  

 است ، پس كلید دار مسئله كیانند؟  

علماي   این   ، بكنید  مالحظه  اَلن  هستند  الّسالم  علیهم  معصومین  حضرات 

ي علم ظاهري ، علمي كه تا لب قبر بیشتر به درد نمي خورند را  ظاهري، حتّ 

اینها این علوم ظاهري را به كسي یاد نمي  ،  بنابر این    به كسي یاد نمي دهند .



150 
 

دهند در حالیكه ائّمه معصومین علیهم الّسالم آن علمي كه منتهي مي شود به  

   .وحدانیّت خدا را براي تمام بشر داللت مي كنند 

عالم خودش تعّدي  گی مادی  روح را از عالم خورد و خوراك و زند   یعني آنان 

مي دهند تا برسانندش به اینكه پروردگار جلیل یكي است ، این كار به لیسانس  

 شدن و فوق لیسانس شدن بستگي ندارد یك چیزي باالتر از همه امور است . 

 

 كند  اره ميدتمام عالم را رب جلیل ا
 

تمام موجودات عالم را اَلن پروردگار جلیل اداره مي كند در حالیكه این معنا  

نمي فهمند و زیر بار نمي  د و مي كنننادراك    ، را ابتداًء مغزهاي خام و كم فهم  

 . پس حتماً داّلل است كه انسان را جلو مي برد ، روند 

بلد محترم حضرت ولّي عصر ) عج ( و یازده آباء و اجداد علیهم    راهنما و راه

این   بواسطه  آدمي  كه  خداست  بركات  از  خود  این  و  هستند  ایشان  الّسالم 

بزرگواران یك نفس روحاني مي كشد و االّ انسان بواسطه جهل، نفس روحاني  

خواهد    " ال اله االّ للا"تمام خلقت را براي ظهور  آگاهی،  ندارد و با رفع جهلش و  

 دانست . 

آقایان وارد شد، هدف خدا   آنان بر قلب و فهم مبارك  همانكه بر لسان مبارك 

همین بود و نهایت ترقّي بشر هم همین است كه به همان هدفي كه خدا از خلقت  

منظور    " ال اله االّ انت "حتّي ظهر  ،  عالم، از خلقت بنده و جنابعالي دارد برسد  

ر آن است كه حتّي ظهر در نفوس زكیّه و پاك مؤمن  كلمه آن نیست ، بلكه منظو 

 به خدا و آنوقت تمام این بازیها از بین مي رود. 

كمك كرده و مردم را نجات  )ره(  اَلن درست است كه خداونِد جلیل به خمیني  

بنحو ایجاب    "ال اله االّ للا " اَلن ظهور    .لیكن مردم حاال باید سعي كنند   ،داده

و نفوس و    ،هتجلي كرد جزئي فراهم شده و یك مقدار نور خدا بر نفوس و قلوب  

 . خدا استفاده كرده  نور قلوب یك خورده از 
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اّما اگر سعي آقایان نباشد آنوقت نعمت قهراً مستدام نخواهد شد همه حرفها ،  

ماند وجه خدا  همه افعال ، همه پولها ، قالیها ، طالها از بین مي رود و آنكه مي  

یعني وقتي قلبتان متوّجه امام زمان عج و ائّمه طاهرین علیهم    براي آدم است.

 . این مي ماند  ،الّسالم شد این مي ماند ، وقتي به قلبتان متوّجه مي شوید به خدا

 

 است ه می ماند فقط وجه للاچآنهمه 
 

این مطلب مقطوعتان باشد كه براي قیامت  ،  صور و اجسام همه از بین مي روند  

اینها همه رفتني    ،كبري صورتي باقي نمي ماند  ندارد كه  این برو برگرد  بله 

آنكه باقي است بي تردید وجه    .است، امروز نرود فردا، فردا نرود، پس فردا

   . پروردگار است و وجه اعظم خدا ائّمه طاهرینند 

های توانمندی  ها و به جایگاه حق همه این پس به   آدم بتواند به وجه خدا بچسبد. 

خواهم که بر محّمد و خاندانش  هایت از تو می از رحمتت و به مقامات و نشانه 

 . درود فرستی و بر ایمان و پایداریم بیفزایی 

 

 ال اله اال للا در زندگی 
 

 .:مطالبي براي آگاهی از تفسیر و معناى »ال اله اال َّللّا« 

ال إله إاّل َّللّا« یعنى پایان دادن حکومت هواى نفس در وجود؛ یعنى پاک کردن  »

تمام رذایل اخالقى از صفحه نفس؛ یعنى آراسته شدن به حسنات اخالقى، یعنى  

را از سرزمین  خلوص و پاکى؛ یعنى بصیرت و بینایى؛ یعنى ریشه تمام گناهان  

 وجود خویش درآوردن و به جاى آن نهال عمل صالح کاشتن . 

ال إله إاّل َّللّا« یعنى از تمام مکتب ها بریدن و به مکتب انبیا و امامان علیهم  »

السالم پیوستن«؛ یعنى فهم قرآن و عمل به تمام دستورها و قوانین الهى؛ یعنى  

 .آراسته شدن به صالح و سداد و عفّت و تقوا 
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ال إله إاّل َّللّا« یعنى همه روز خود را به پاکى سر بردن، و شب خود را به  »

پاکى و طهارت و عبادت به روز آوردن؛ یعنى در مقابل حوادثى که بر مسلمانان  

 مى رود بى تفاوت نماند، یعنى حّل مشکالت عباد خدا براى رضاى خدا. 

 

 در باره اهل توحید 
 

توحید و اهل ایمان آمده بخوانید و در آن دقّت آیات و روایاتى که درباره اهل  

 .با توحید به معناى حقیقى، پى ببرید سان  انکنید تا به رابطه 

َهدأ أَنأ ال الهَ إاّلَّللّا  َدَخَل   ِجبَتَاِن: َمنأ َماَت یَشأ وأ َعِن النَّبِِىّ صلى للا علیه و آله قَاَل: الأم 

 80 بِاّلِّلِ َدَخَل النَّارَ الأَجنَّةَ َوَمنأ َماَت ی شأِرکأ  

پیامبر اسالم صلى للا علیه و آله فرمود: دو چیز موجب دو چیز است: یکى  

و دیگر،    . مرگ با شهادت به »ال اله اال َّللّا« که سبب ورود به بهشت است 

 .شرک که مردن با آن باعث دخول به جهنم است 

بنابراین    ، غرائزاز مصادیق بارز شرک، قبول حکومت هوى و هوس و امیال و  

 . ست انفس و خود خواهي و انانیت    هواي   ،بلكه بت .  شرك فقط عبادت بت نیست  

شرک مبارزه با انبیا و امامان علیهم السالم    ؛  شرک مبارزه با خدا و حقایق است 

گناهى بزرگ تر و پلیدتر    ،شرک مبارزه با حسنات و آشتى با سیّئات است   ؛است 

شرک ریشه کفر و نفاق و علّت آلوده شدن انسان به    ؛از گناه شرک وجود ندارد 

 تمام معاصى و گناهان است.  

بنى امیّه و   امام صادق علیه السالم در روایات بسیارى، اعمال حسنه وعبادات 

باط به حکم صریح قرآن در بسیارى از آیات  آنها را  ل  بنى عباس و پیروان 

 اعالم کردند و به اصحاب خود فرمودند: گول این گریه ها و طول رکوع ها و  

 
  جامع اْلخبار: 1/ 50، فصل 24؛ بحار اْلنوار: 3/ 4، باب 1، حدی ث 8010
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سجودها و روزه و حّج و زکات را مخورید که اینان به خاطر قبول حکومت  

 81 بنى امیّه و بنى عباس مشرکند و عملى از آنان در روز قیامت پذیرفته نیست!!

 

 " للا اال تلقین كلمه "ال اله 
 

امام باقر علیه السالم روایت مى کند که پیامبر صلى للا علیه و  جابر جعفى از  

آله فرمود : به مردگان خود کلمه »ال إله إاّل َّللّا« را تلقین نمایید؛ زیرا باعث  

آمرزش گناهان آنان است، عرض کردند: گفتن آن در حال صحت و سالمت چه  

 گونه است؟ 

د، براى این که کلمه طیّبه »ال  سه مرتبه فرمود: بیشتر گناهان را منهدم مى کن

 نس است.  ا إله إاّل َّللّا« در زندگى و مرگ و حشر، مایه 

پیامبر صلى للا علیه و آله مى فرماید: جبرئیل گفت: کاش انسان ها را که  و نیز  

یک گویندگان و معتقدان به »ال إله إاّل َّللّا« که    ،در محشر دو گروهند مى دیدى

مى شوند و ذکرشان کلمه طیّبه »و َّللّا اکبر«    با روى هاى درخشان محشور

است و دیگر مشرکین که با صورت هاى سیاه به محشر آمده و شیون کنان مى  

   82 گویند: اى واى بر ما، تباه شدیم و هالک گشتیم!!

فرمود:    )ص( نبّى اسالم  83 قَاَل النَّبِىُّ صلى للا علیه و آله: ثََمن  الأَجنَِّة ال إِلهَ إاّلَّللّا   

این ثوابها فقط به گفتار زبانی  البته    . بها و قیمت بهشت »ال اله اال َّللّا« است  

   .زبان نیست  با   این همه ثواب، فقط به گفتار تنها. نیست  

آن خالصه نمى    ظ لف  و ارجحیّت آن بر آسمان هاى هفتگانه و زمین در گفتن تنها 

اّل َّللّا« در هستى و عمل و  شود، بلکه این ارجحیّت در تجلّى حقیقت »ال إله إ

  ت اخالق انسان اس

 
 در الکافى باب حجت و بحار اْلنوار فراوان است  اتیروا  نینوع ا 81
 2638 ثی، حد 36، باب 456/ 2: عةیوسائل الش 82
 33 ثی ، حد5، باب 201/ 90، ثواب من قال ال اله ااّل َّللّا؛ بحار اْلنوار: 2ثواب اْلعمال:  83
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بنابر اساس آیات و روایات، بهشت در برابر تقوا و عمل صالح به بندگان عنایت  

مى شود و اتّصال به حقیقِت کلمه طیّبه، مورث تقوا و عمل صالح است، کسى  

نمى تواند آلوده دامن زندگى کند. و   باشد،  که تمام وجودش را نور توحید گرفته 

 نمى تواند از اجراى واجبات الهى و انجام خیرات دور بماند. 

و تا دل او با سیر در آیات آفاقى و انفسى و  ،    انسان تا در مقام یقین جاى نگیرد 

تمام  و  سیر در واقعیّت هاى شرع مطّهر به نور معرفت، روشن نشود   تا از 

سرسختى کناره نگیرد، و تا به واجبات و انجام اعمال    محّرمات با کمال اراده و

  مبادرت نكند ، به نتیجه مطلوبي نمي رسد.

هر چیزى در جهان همتا و نظیرى دارد    پیغمبر صلى للا علیه و آله فرمود:

 : مگر سه چیز 

 .اّول: ذات مقدس احدیّت که نظیر ندارد 

 .شبیه ندارد دّوم: کلمه شریف »ال إله إاّل َّللّا« که هم وزن و 

سّوم: اشکى که از خوف خدا از چشم خارج شود که براى آن وزنى نمى توان  

و چنانچه بر صورت جارى گردد، هیچ خوارى و ناراحتى پس از آن   . قایل شد 

 .84به آن صورت نخواهد رسید  

روایت   السالم  علیه  امیرالمؤمنین  از  طفیل  فرمود مي  ابو  که  بنده    :کند  هیچ 

بگوید: »ال إله إاّل َّللّا« مگر این که این گفتار باال رود و به  مسلمانى نیست که  

هر سقفى ]از گناهان [ که برسد مى شکافد و به هر گناهى از گناهانش برخورد  

کند نابودش سازد تا آن که پس از محو گناهان در صف حسنات و کارهاى نیک  

 85 او قرار مى گیرد.

 
 وسائل الشیعة: 15/ 225، باب 15، حدی ث 20338؛ بحار اْلنوار: 90/ 201، باب 5، حد یث 36 -( 84

 14 ثی ، حد5، باب 195/ 90؛ بحار اْلنوار: 12 ثیحد ن،ی، باب ثواب الموحد21: دیالتوح (- 85
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َزةِ الثِّمالى   َظم   َعنأ أَبى َحمأ : َما ِمنأ َشىأ ٍء أَعأ قَاَل: َسِمعأت  أَبا َجعأفََر علیه السالم یَق ول 

ِر   َمأ َرک ه  فِى اْلأ ثَواباً ِمنأ َشَهاَدةِ أَنأ ال إلهَ إاّلَّللّا  ِْلَنَّ َعّز َوَجّل ال یَعأِدل ه  َشىأ ٌء َوال یَشأ

 .   86أََحٌد «

السالم شنیدم فرمود: هیچ عبادتى  ابو حمزه ثمالى مى گوید: از حضرت باقر علیه  

   ؛از نظر ثواب و اجر، باالتر از شهادت به کلمه »ال اله اال َّللّا« نیست 

و نه کسى با خدا شریک  ،  چون که نه چیزى نظیر و عدیل همانند حق است  

 .است 

ال إله  » ثأَل  قَاَل َرس ول  َّللّاِ صلى للا علیه و آله: َما ق لأت  َوال قَاَل الأقَائِل وَن قَبألى مِ 

پیامبر صلى للا علیه و آله فرمود: نه من و نه گویندگان قبل از من،  .87  « إاّلَّللّا  

 .کلمه اى مانند »ال اله اال َّللّا« نگفتیم 

ل  ال إِلهَ إاّلَّللّا  «  قَاَل َرس ول  َّللّاِ صلى للا علیه و آله: َخیأر  الأِعباَدةِ قَوأ
پیامبر صلى  .88

 .ود: بهترین عبادت گفتار »ال اله اال َّللّا« است للا علیه و آله فرم

ِحیَتأ ما   ِمٍن یَق ول  ال إلهَ إاّلَّللّا  إاّلم  ؤأ قَاَل َرس ول  َّللّاِ صلى للا علیه و آله: َما ِمنأ م 

 .  89فى َصحیفَتِِه ِمنأ َسیِّئاٍت َحتّى تَنأتَهى إلى ِمثأِلَها ِمنأ َحَسناٍت « 

آله فرمود: هیچ مؤمنى نمى گوید »ال اله اال َّللّا« مگر  پیامبر صلى للا علیه و  

این که گناهان از نامه اعمالش محو مى شود تا آن کلمه کنار بقیه حسناتش قرار  

 گیرد. 

بیِر فَإِنَّه  لَیأَس َشىأ ٌء أََحَب   لیِل َوالتَّکأ وا ِمَن التَّهأ ثِر  : أَکأ َعنأ ف َضیأٍل قَاَل: َسَمعأت ه  یَق ول 

لیِل  إلَى َّللّاِ  بیِر َوالتَّهأ  .90 ِمَن التَّکأ

 
 8 ثی ، حد5، باب 194/ 90؛ بحار اْلنوار: 3 ثیحد ن، ی، باب ثواب الموحد19: دیالتوح 86

  9136 ثی ، حد44، باب 211/ 7: عةیوسائل الش87
  5 ثی حد ل، یوالتهل  حی، باب التسب506/ 2الکافى: 88
 .37 ثی ، حد5، باب 201/ 90ااّل َّللّا؛ بحار اْلنوار: ، ثواب من قال ال اله 4ثواب اْلعمال:  89
 38 ثی ، حد5، باب 202/ 90؛ بحار اْلنوار: 2 ثیحد  ل، ی والتهل  حی، باب التسب506/ 2الکافى:  90
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فضیل بن یسار مى گوید: از امام صادق علیه السالم شنیدم فرمود: »ال اله اال  

َّللّا« و »َّللّا اکبر« را زیاد بگویید؛ چون در نزد پروردگار چیزى از این دو  

 .ذکر، محبوب تر نیست 

ه   َعنأ أبى َعبأِدَّللّاِ علیه السالم قَاَل: َمنأ قَاَل ال  الص  ِلصاً َدَخَل الأَجنَّةَ َوإِخأ خأ  إلهَ إاّلَّللّا  م 

َم َّللّا  َعزَّ َوَجلَّ  ا َحرَّ َزه  ال إلهَ إاّلَّللّاِ َعمَّ ج   .بَِها أَنأ یَحأ

امام صادق علیه السالم فرمود: کسى که با اخالص »ال اله اال َّللّا« بگوید، وارد  

اله اال َّللّا« او را از تمام  بهشت مى شود و اخالص، گویى به آن است که »ال  

 .معاصى الهى باز دارد 

در حقیقت »ال إله إاّل َّللّا« را باید با معرفت و با اخالص گفت؛ زیرا »ال إله إاّل  

َّللّا« گفتن، بدون این که آثار مثبت الهى در انسان تجلّى کند، علت دخول در  

 بهشت نیست . 

َرس ول  َّللّاِ صلى للا علیه و آله: آتَانى َجبأَرئیل   َعنأ أَبى َجعأفٍَر علیه السالم قاَل: قاَل  

إاّلَّللّا    إلهَ  ال  تَِک  أ مَّ ِمنأ  قاَل  ِلَمنأ  ط وبى  د   َحمَّ م  یَا  فَقَاَل:  َوةَ  َوالأَمرأ الصَّفا  بَیأَن 

ِلصا ً«  خأ  .  91م 

امام باقر علیه السالم از نبّى اکرم صلى للا علیه و آله نقل مى کند که جبرئیل  

ا و مروه بر من وارد شد و گفت: خوشا به حال کسى که از امت تو »ال  بین صف

 .اله اال َّللّا« را با اخالص بگوید 

حذیفه یمانى که از اصحاب نبّى اسالم بود، مى گفت: »ال إله إاّل َّللّا« همیشه  

غضب الهى را از بندگان بر مى گرداند، مادامى که سالمت دین را بر دنیا مقّدم  

هرگاه باکى از نقصان در دین نداشته باشند و فقط در فکر تکمیل  بدارند؛ ولى  

جهات مادى دنیوى خود باشند و در عین حال »ال إله إاّل َّللّا« بگویند، از آنان  

پذیرفته نیست و به آنها گفته مى شود: دروغ مى گویید و در این کلمه راستگو  

 .  92نیستید« 

 
 4 ثی، حد 6، باب 206/ 90؛ بحار اْلنوار: 11 ثیحد ن، ی، باب ثواب الموحد21: دیالتوح 91
 23 ثی، حد 5، باب 197/ 90اله ااّل َّللّا مخلصاً؛ بحار اْلنوار: ، ثواب من قال ال 5ثواب اْلعمال:  92
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پیامبر عزیز صلى للا علیه و آله به امام على علیه السالم فرمود: براى شیعیان  

تو وحشتى در قبور نیست و ترسى به هنگام قیامت براى آنان نمى باشد، گویى  

آنان را مى بینم که به هنگام صیحه قیامت، سر از خاک بر مى دارند و مى  

اشت، پروردگار ما غفور و  گویند: خدا را حمد که حزن و اندوه را از ما برد 

 .93شکور است  

پیامبر عزیز اسالم صلى للا علیه و آله فرمود: به حق که تمام شما داخل بهشت  

مى شوید، مگر روى گردانان و آنان که از اطاعت حق همانند شتر از اهلش  

 . رم کرده

« نمى  گفتند: یا رسول َّللّا! که سرپیچى مى کند؟ فرمود: کسى که »ال إله إاّل َّللاّ  

گوید، من شما را سفارش مى کنم زیاد »ال إله إاّل َّللّا« بگویید قبل از این که  

به حقیقت کلمه توحید، کلمه   این کلمه  بیفتد،  این کلمه طیّبه جدایى  بین شما و 

اخالص، کلمه تقوى، و کلمه طیّبه و دعوت حق و ریسمان محکم الهى و بها و  

 .94قیمت بهشت است«  

 علیه السالم نقل شده از امام صادق 

فقرا خدمت نبّى اکرم صلى للا علیه و آله رسیدند و گفتند: آنان که از مال دنیا  

مى توانند در راه خدا بنده آزاد کنند، ما نمى توانیم، قدرت بر حج   نصیبى دارند،

دارند، ما نداریم، صدقه مى دهند، ما نمى توانیم، جهاد مى کنند، براى ما میسر  

 . نیست 

پیامبر صلى للا علیه و آله فرمود: کسى که صد بار »َّللّا اکبر« بگوید، بهتر   

بار تسبیح بگوید، بهتر از صد   از آزاد کردن صد بنده است و کسى که صد 

قربانى است و کسى که حق را حمد بگوید، بهتر از صد اسب با بار و زین و  

بار »ال إله إاّل َّللّا«    لجام و رکاب است که در راه خدا قرار دهد و کسى که صد 

 
 .74 ثی ، حد8، باب 198/ 7بحار اْلنوار:  93
 .آمده است  ثی، ابتداى حد 2647 ثی حد 820/ 2الحکمة:  زانیم 94
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بگوید از نظر عمل، در آن روز بهتر از همه است، مگر کسى زیادتر از او  

 بگوید.  

این خبر به گوش اغنیا رسید و به گفتار آن حضرت عمل کردند، فقرا به محضر  

حضرت برگشتند و داستان را گفتند، حضرت فرمود: این فضل خداست که به  

 96 95 «هرکس بخواهد عنایت مى کند 

  

 
 1 ثی ، حد17، مجلس 70صدوق:  خی؛ اْلمالى، ش1 ثیحد  ل، ی والتهل  حی، باب التسب505/ 2الکافى:  95
 .  ـ نوشته حسین انصاریان عرفان اسالمى جلد سه: مقاله منابع 96
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 ( 5فصل )
 :   دیگربا قبساتي از انوار دعایي 

 جز تو وارد شدند  دیگرى نومید شدند آنان كه بر 
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 خاب الوافدون علی غیرک )دعای هر روز ماه رجب( 

)علیه الّسالم( در هر روز ماه رجب می  این دعا را حضرت امام صادق  

 خواندند: 

 بسم للا الّرحمن الّرحیم 

 َغیأِركَ  خاَب الوافِد وَن َعلى 

   جز تو وارد شدند  دیگرى نومید شدند آنان كه بر 

وَن اِالَّ بِكَ  ِلمُّ ض وَن اِالَّ لََك، َوضاَع الم  تَعَّرِ  َوَخِسَر الم 

و زیان كار شدند كسانى كه به غیر از تو رو كردند و تباه گشتند آنان كه جز به  

 درگاه تو فرود آمدند 

َدبَ  لََك، باب كَ  َواَجأ نأتَِجع وَن ااِلَّ َمِن انأتََجَع فَضأ اِغبینَ  الأم   َمفأت وٌح ِللرَّ

روى    ات به   و گرفتار قحطى شدند كسانى كه جز از فضل تو پوییدند؛ در خانه 

 مشتاقان باز 

كَ  تاٌح ِلَلِملینَ  َوَخیأر  باٌح ِللسَّآئِلیَن، َونَیأل َك م  ل َك م   َمبأذ وٌل ِللطَّاِلبیَن، َوفَضأ

بخششت براى خواهندگان  به خواستاران عطا شده و فضل و  و خیر و نیكي ات 

 مباح و آزاد است؛ عطایت براى آرزومندان مهیّاست 

عأتَِرٌض ِلَمنأ ناواكَ  َك م  ق َك َمبأس وٌط ِلَمنأ َعصاَك، َوِحلأم   َو ِرزأ

و روزیت حتّى براى كسانى كه نافرمانیت كنند گسترده است و بردباریت حتّى  

 برخاسته شامل است؛  در مورد آن كه به دشمنیت 

عأتَدینَ  ت كَ عادَ  سیئیَن، َوَسبیل َك اِْلبأقآء  َعلَى الأم  سان  اِلَى الأم  حأ ِ  اْلأ

 ؛نیكى به بدكاران است و راه و رسمت زندگى دادن به سركشان است  ات شیوه  

ِدنى  اَللّه مَ  تَِهدینَ  فَاهأ جأ تِهاَد الأم  قأنِى اجأ ز  تَدیَن، َوارأ هأ  ه َدى الأم 
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 افتگان رهبرى كن و كوشش كوشایان را روزیم كن یپس مرا به راه راه  خدایا! 

عَلأنى  لى  ِمنَ  َوالتَجأ ِفرأ بأعَدیَن، واغأ مَ  الأغافِلیَن الأم   . الّدینِ  یَوأ

 !   خبراِن دور شده از دربارت و در روز جزا گناهم بیامرز و قرارم مده از بى  

 ؟   فرق الطاف الهی در ماه رجب و رمضان

در ماه رجب جنبه توحید و خصوصیات توحیدی خیلی غلبه    :پاسخ این است كه

بهره  خیلی  رجب  ماه  به  نسبت  كسانی  و  میدارد  نظر  مند  نقطه  از  كه  شوند 

شان از  اند«، اینها استفاده »معارف توحیدی درجات و مقاماتی را ادراك كرده

 ماه رجب به اصطالح ما بسیار زیاد است. 

 تجلیات توحیدی 
 

و آن تجلیات توحیدی و كیفیت    توحیدی یک شعور و ادراک خاصی است تجلیات  

ارتباطی كه نفس در این ماه با تجلیات و با فیوضات و الطاف پروردگار دارد 

این ماه متجلّی   یك حالت و یك شعور و ادراك خاصی را نسبت به سالك در 

 كند. می

رد، یعنی  ولی ماه رمضان یك ماهی است كه رحمت پروردگار جنبه سعی دا

ای كه دارد در  عام است، شمولش عام است و هر كسی را نسبت به آن مرتبه 

دهد. و هر كدام از این دو ماه خاصیت خودش را دارد و  این رحمت قرار می 

 هیچ تداخلی نسبت به یكدیگر ندارد.  

شود و در ماه رمضان یك  یعنی در ماه رجب یك نوع تجلی برای انسان پیدا می 

طور نیاز به خوردن  گر. االن ما نیاز به خوردن آب داریم و همین نوع تجلی دی

غذا داریم، نیاز به استنشاق اكسیژن داریم و هیچ كدام از اینها هم با همدیگر  

 منافاتی ندارد و همه اینها الزم است. 

كنیم و دیگر از خوردن آب مستغنی  توانیم بگوییم ما هوا را استنشاق می نمی  

اینكه   یا  می هستیم،  نمی آب  غذا  دیگر  و  بعضی خوریم  یك  خوریم  هستند  ها 

دهند و بعد هم به  های خاصی برای آب قرار می هایی را برای یك درمان دوره
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شوند هم آب الزم است و هم غذا الزم است، هم هوا الزم  انواع بالیا مبتال می 

 است و هم دارو الزم است هر كدام در جای خود.  

كنید آن  ارد و شما آن احساسی كه بعد از خوردن آب می گذ آن تاثیری كه آب می 

كند و یك  كنید فرق می یك احساس است و آن احساسی كه بعد از خوردن غذا می

شود و غذا یك حالت دیگر پیدا  [، آن یك حالت برایتان پیدا می ]احساس دیگریست 

ستنشاق  شود. اگر فرض بكنیم كه گلوی شما را بگیرند و برای چند لحظه از امی

دهد، وقتی یك دفعه باز  اكسیژن و تنفس ]قطع شود[ چه حالی به شما دست می

 شود. 

 غایت هدف آفرینش 

ادیان آسمانی از واضحات است  در حوزه  ؛  غایت هدف آفرینش شناخت خداست  

که غایت آفرینش آدمی معرفت خداوند متعال است، و مدلول آیه کریمه: »علم   

یادآور همین غایت است و شکوفایی این غایت و فعلیّت یافتنش  آدم االسماء کلّها«  

برای انسان سالک إلی َّللّا تعالی، متوقف بر مداومت بر مناجات و راز و نیاز  

 که قرآن کریم بدان امر می فرماید:   است 

»و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربّهم بالغداوة و العشی یریدون وجهه و ال  

 تعد عیناک عنهم« 

ویش را به تحمل و صبر وادار کن در مصاحبت کسانی که صبح و  »نفس خ

 شام خدای خود را می خوانند و فقط او را میخواهند « 

در مورد فلسفه آفرینش انسان، سخن بسیار است ولی قرآن مجید گاهی آن را  

 »آزمایش« آدمی در نیکوتر عمل انجام دادن وی معرفی می کند:  

 97لوکم ایکم احسن عمال « »الذی خلق الموت و الحیات لیب

 و گاهی دیگر آن را »عبادت« پروردگار اعالم می دارد:

 
 2ملک  97



163 
 

 98« »و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون

البته امام حسین )ع( فرمود )لیعرفون( و عبادت بدون معرفت مثل عبادت )بت  

و اصال خدا که محتاج عبادت ما نیست که خلقی را بیافریند که  . پرستان مثال(  

 فقط عبادت کنند مثال نماز بخوانند. 

و در موردی دیگر آن را »رحمت الهی« می شمرد: »و لو شاء ربک لجعل  

 .  99 یزالون مختلفین اال من رحم ربک و لذلک خلقهم الناس امة واحدة و ال 

و در جایی هم آن را »علم و آگاهی از قدرت و علم پروردگار« معرفی می  

بینهن   االمر  یتنزل  مثلهن  االرض  الذی خلق سبع سموات و من  فرماید: »َّللّا 

   .  100« »لتعلموا« ان َّللّا علی کل شی ء قدیر و ان َّللّا احاط بکل شی ء علما

به   نسبت  او  »معرفت  انسان،  آفرینش  فلسفه  نیز  روایات  از  بعضی  در  و 

پروردگار«، ذکر شده است: »امام حسین علیه الّسالم فرمود: ان َّللّا عز و جل  

ما خلق العباد اال »لیعرفوه« فاذا »عرفوه عبدوه« »فاذا عبدوه استغنوا بعبادته  

 .  101عن عبادة من سواه « 

مخالف نیستند بلکه هر کدام در جایگاه خاص خود قرار  ظاهرا این امور با هم  

به این توضیح که آدمی برای رسیدن به کمال آفریده شده، و در این راه    .دارند 

آزمایش، عبادت، علم، و معرفت او را مدد می کند تا در رحمت واسعه جود  

الهی قرار گیرد، لذا معرفت پروردگار را غایت آفرینش شمرده به همین معنی  

 . است که گفته شد 

و استدالل به آیه»علم آدم االسماء کلها« اگر چه در جهت بیان امتیاز آدم بر   

فرشتگان صریح است ولی در داللت بر غایت آفرینش او نیاز به تأویل دارد. و  

 اما آیه ای که ما نقل کردیم در داللت بر این امر بسیار روشن می باشد. 

 
  56 - اتیذار98
 119هود  99
 ( 12 -طالق  100
  (611، ص 2ج  ، یصاف ریتفس101
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ند و اراده وصل جمال او را نموده اند و  صبح و تیرگی شب، خدا را می خوان 

بسوی او طّی منازل می کنند دیدگانت را از آنان بر مگیر«. و حقیقت سیر و  

منازل السائرین إلی َّللّا ، و مقامات العارفین و احوال آنان همین است که در این  

 . آیه شریفه اجماال مورد امر واقع شده است 

 

 شرحی بر دعا 
 

 للا کمیلی خراسانی در شرح دعای »خاَب الوافِد وَن َعلى بیانات حضرت آیت  

یکی اعمال ماه رجب خواندن دعاهای متنوعی است که در این ماه    َغیأِرَك«؛

امام صادق   که حضرت  است  دعایی  ادعیه،  این  جملۀ  از  است.  آمده  شریف 

اند که در هر روز از روزهای ماه رجب  »صلوات للا و سالمه علیه« فرموده 

 فرمایند:انید. حضرت می بخو

 َغیأِرَك«؛ »خاَب الوافِد وَن َعلى 

زنند و حاجت خود را به سوی  ای غیر تو را می خدایا آن کسانی که دِر خانه 

برند بدانند که کارشان به خیبت و ناامیدی به نهایت  شخص دیگری غیر از تو می

انسان به غیر خدا    خواهد رسید؛ یعنی تا اراده و مشیت خدا نباشد اگر همۀ امیدِ 

 باشد بداند که موفق نخواهد شد و باید بیاید و حاجتش را از راه خدا بخواهد. 

از غیر خدا می   هم  »أَبَى  اگر کمکی  باشد.  باب مجرای سبب  از  باید  خواهد 

ِريَ  َّللَاَّ   یَاءَ  أَنأ ی جأ َشأ بَاٍب؛ اَْلأ إِالَّ بِأَسأ
از باب اینکه مجاری امور از طرف خدا    . 102

بندگان اجرا میبدس این را مجرای خدا  ت همان  با شرطی است که  این  شود 

بداند. اگر مجرای خدا نداند و تمام امیدش به این باشد که من اگر سراغ فالنی  

دهد بداند که کارش به خیبت و ناامیدی خواهد  رفتم او همه کار من را انجام می 

 رسید و این تجربه شده است.

 
  183، صفحه  1جلد  ، ی اصول کاف102
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امیدشا آن تمام  بندگان خدا را مجرای کار خدا  هایی که  بوده و  به غیر خدا  ن 

 دانستند کارشان به نتیجه نخواهد رسید و این یک امر تجربه شده است. نمی 

ض وَن اِالَّ لََك«؛ تَعَّرِ  »َوَخِسَر الم 

کند. حضرت  تقریباً جملۀ دوم و دو جملۀ بعدی، مطلب جملۀ اول را تأکید می  

»علیه  صادق  جمامام  در  می السالم«  دوم  آنلۀ  در  فرمایند:  را  خود  که  هایی 

ها و نیازهای خود را  دهند تا از او بخواهند حاجت معرض شخصی قرار می 

ها هم به خسارت و زیان خواهند رسید مگر اینکه نیتش  تأمین کنند بدانند که این 

ها و نیازهای خود ببیند؛ اگر هم به سراغ غیر  این باشد که فقط تو را در حاجت 

 بیند. رود او را به دید توحیدی و خدایی می دا می از خ

وَن اِالَّ بَِك«؛  ِلمُّ  »َوضاَع الم 

هایی که اِلمام و اصرار دارند که حتماً باید کار و نیازشان به نتیجه  همچنین آن 

توانند برسند. اگر در نیت و فکرشان غیر  برسد بدانند که فقط به سبب خدا می 

که   بدانند  باشد  همه  خدا  آن  کار،  مقدمات  آن  یعنی  خواهد شد؛  کارشان ضاعِ 

کنند که باالخره بروند و یکی را  همت، آن همه تضییع وقت و آن همه سعی می 

کارشان بجایی     برای  باشد  خدا  بنده  به  فقط  امیدشان  اگر  که  بدانند  کنند  پیدا 

 نخواهند رسید. 

َدبَ  نأتَِجع وَن ااِلَّ َمِن انأتََجَع  »َواَجأ لََك«؛ الأم   فَضأ

»علیه   صادق  می امام  در  السالم«  را  خدا  کرم  و  فضل  که  کسانی  فرمایند: 

ها و نیازهای خود نبینند و سراغ غیر خدا بروند و انتجاع و طلب را به  حاجت 

ها بدانند به َجدب )قحطی سال( خواهند رسید. یعنی  در خانۀ غیر خدا ببرند، آن 

 ها دستشان خالی خواهد بود.  آن

ن چهار جمله تأکید دارد که ما باید نیت خود را برای خدا خالص کنیم و  پس ای 

در رفع نیازهایمان اعم از نیازهای دنیوی و معنوی فقط به در خانه خدا برویم  

 و به هر چیزی به دید توحیدی و خدایی نگاه کنیم. 
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اینکه وقتی میالبته یک مطلب و نکته   گوییم »علی غیرک«،  ای است و آن 

لََك« این جمالت می »اال ل خواهد منحصر  ک«، »اال بک«، »اال َمِن انأتََجَع فَضأ

های بنده در این است که باید رفت و فقط در خانۀ  کند که تمام طلب و خواسته 

 خدا را زد. 

 حاال این به دو صورت است: 

ها  صورت اول اینکه در همین عالم ظاهر با همین اسباب ظاهر، کارها، حاجت 

 ما برآورده شود. و نیازهای 

صورت دوم اینکه ممکن است یک رزق غیبی باشد. یک روزی از غیب به  

بنده خدا برسد این راه دوم را فراموش نکنید که این هم امکانش هست. یعنی  

امکان این هست که از غیب بدون اینکه در ظاهر فکرش را کرده باشیم یک  

ها و نیازهای  الب، خواسته دفعه از راهی که ما اصالً امیدی نداریم حاجت، مط

 ما برطرف شود. 

پس برآوردن حاجت از دو راه است. یکی از راه اسباب ظاهر است که برای   

آید. یک راه هم از غیبیات است که از غیبیات  مردم هست و برای ما هم پیش می 

 کار ما برآورده شود. آن هم هست و برای بسیاری پیش آمده است. 

 

 ستهمیشه باز اخدا در خانه 

 . خدایا در خانه ات بروی همه باز است 

اِغبیَن، كَ  »باب َك َمفأت وٌح ِللرَّ باٌح ِللسَّآئِلیَن، َونَیأل َك   َوَخیأر  ل َك م  َمبأذ وٌل ِللطَّاِلبیَن، َوفَضأ

تاٌح ِلَلِملیَن«؛  م 

گوید که در خانۀ  این چهار جمله بعدی هم مثل چهار جمله اول یک مطلب را می 

به روی هیچ  بدانند. سیر و  خدا  این مطلب را  باید  نشده است. همه  کس بسته 

سلوک و راه وصول خدا برای همه است. یک وقت فکر نکنید فقط عده خاصی  
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آن می بپیمایند.  را  نمی توانند راه سلوک  راه  این  وارد  که  شوند خودشان  هایی 

 مقصر هستند. 

اِغبیَن«؛ خدایا  آیخواهند بیایند و نمی ها خودشان نمی آن   ند. ولی »باب َك َمفأت وٌح ِللرَّ

در تو باز است برای هرکسی که رغبت در دل او باشد و بخواهد پیش تو بیاید  

 به معارف تو دست پیدا کند.   و بخواهد 

كَ   َمبأذ وٌل ِللطَّاِلبیَن«؛  »َوَخیأر 

ند،  خدایا خیر تو هم مبتذل )فراهم( است برای هر طالبی که بخواهد طلب ک 

 بیاید و بخواهد خیرات تو به او برسد. 

باٌح ِللسَّآئِلیَن«؛  ل َك م   »َوفَضأ

فضل و کرم تو یک چیزی است که برای هر سائل و گدایی که به در خانه تو  

بیاید مباحِ مباح است. کرم تو برای او باز و مباح است. مثل آبی که برای همه  

مباح است. آب، آهن، خاک و    گویند چند چیز است که برای همه مباح است. می 

 تواند محدود و محصور کند. ها را کسی نمی هوا. آن 

 المللی برای همه بندگان خدا اعم از کافر و مسلمان است. ها یک چیز بین آن

کافر و مسلمان باید از هوا استفاده کنند. کافر و مسلمان باید از خاک دنیا استفاده  

ها هست بهره  آبی که در این دریاها و رودخانه کنند. کافر و مسلمان باید از این  

 ببرند؛ چرا روز عاشورا قضیه آب بر اهل بیت اینقدر سخت آمد؟ 

ها( و خنازیر راه  چون در روایات مقتل آمده است که شما حتی به کالب )سگ 

دادید تا از آبی که برای همه از جمله حیوانات مباح است تناول کنند. ولی آب  

بیت تحریم کردید. در حالی که این آب برای  م حسین و اهل را برای حضرت اما 

 شد جلوی آن را گرفت. همه بود و نمی 

تاٌح ِلَلِملیَن«؛  »َونَیأل َك م 

خدایا دستیابی به تو برای هرکسی که آرزوی این راه و وصول به تو را دارد 

زه  ای در دعای ابوحمفراهم است و جلوی آن گرفته نشده است. این همانند جمله
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ای به تو  ات هیچ حجابی نیست و هر بنده خدایا بین تو و بنده »ثمالی است که  

کنی و  دسترسی دارد و هر زمان بخواهد پیش تو بیاید، راه را برایش فراهم می 

 . «هیچ مانعی برای او نیست 

 چیست؟ راه مانع پس 
 

 »اال ان تحجبهم االعمال«؛ 

کنند  اعمالشان زشت است و گناه می اعمال بندگان، حاجب و حائل شده است چون  

 کنند. مانعی را برای خود درست می 

عأتَِرٌض ِلَمنأ ناواَك«؛ َك م  ق َك َمبأس وٌط ِلَمنأ َعصاَك، َوِحلأم   »َو ِرزأ

های قبلی که توضیح دادیم  این دو جمله، تغییر مفهوم دارد. یعنی برخالف جمله 

 کند. مفهوم جمله اول با جمله دوم فرق می 

ق َك َمبأس وٌط ِلَمنأ َعصاَك«؛»َو رِ   زأ

ای که از تو  یعنی خدایا در این دنیا وضعیت رزقت به صورتی است که هم بنده 

ای که معصیت  کند از این رزق و روزی برخوردار است و هم بنده اطاعت می 

بینیم که حتی کفار  کند. این یک امر حسی و محسوس است و می و نافرمانی می 

 یوی خدا برخوردار هستند. های دن نیز از رزق 

عأتَِرٌض ِلَمنأ ناواَك«؛ َك م   »َوِحلأم 

طور است. این صبر، حلم، گذشت و عفوی که تو داری  خدایا حلم تو نیز همین 

دارد  یک چیز عامی است که حتی بر آن بندۀ ناواک )فردی که تو را دشمن می 

ها  شامل حال آن   شود و حلم الهی کند.( نیز عرضه می و با فرامین تو مخالفت می 

 شود. نیز می 

بینیم که افراد جنایتکار نیز تا وقتی اجلشان برسد از حلم، رزق و روزی  اَلن می 

خداوند برخوردار هستند. ما یک چنین خدای مهربانی داریم. برای اینکه متوجه  

 شویم خداوند چقدر رأفت، صبر، حلم و روزی دارد. 
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گیرد. ما  ام است و همه را فرا می اینکه خداوند بخیل نیست و رزق و حلمش ع

 وقتی چنین خدای مهربانی داریم باید به سراغش برویم. 

عأتَدیَن«؛  »عاَدت كَ  سیئیَن، َوَسبیل َك اِْلبأقآء  َعلَى الأم  سان  اِلَى الأم  حأ ِ  اْلأ

 فهمیم.  باز اینجا نیز تغییر مفهوم را می 

ای که همیشه به کسانی که بدکار  کردهگوید که پروردگارا تو عادت  جمله اول می 

و گنهکار هستند احسان کنی. ما هم باید از صفات خدا اینگونه برخوردار باشیم.  

آیا اگر کسی به ما اسائت کرد؛ فرزندی به ما    .« فرمایند: »تخلقوا باخالق للامی

 گذریم؟ ای به ما اسائت کرد از او می اسائت کرد یا همسایه 

 کنیم؟ شت و احسان می آیا نسبت به او گذ 

گوید که اگر خالفی کرد عالوه بر  گذشت که جای خود دارد اما در این جمله می 

گذشت باید احسان و نیکویی کنی. یعنی اگر به تو فحش هم داد و بد و ناسزا هم  

و چشم پوشی کنی. بعد    های او گذشت و بدکاری   گفت گذشت کنی و از جفاکاری 

بکن احسانی  او  به  نسبت  بدهی  ی؛هم  او  به  پولی  و  بلند شوی  احسان  ؟ مثالً   .

گرفته برگردد و    اخالقی و احسان فعلی انجام بدهی تا از آن راهی که در پیش 

 متنبه شود. 

السالم« با آن فرد شامی کردند. فرد  کاری که حضرت امام حسن مجتبی »علیه  

احسان کردند. خطاب  شامی آن همه به آقا و پدر آقا فحش دادند اما حضرت به او  

خواهی از طعام  ای نداری به خانه ما بیا؛ اگر طعامی می به او فرمودند اگر خانه 

ما بخور؛ اگر مأوا و مسکنی نداری به خانه ما بیا. احسان حضرت به فرد شامی  

 این چنین بود. 

عأتَدیَن«؛   »َوَسبیل َك اِْلبأقآء  َعلَى الأم 

کنی! خدایا تو به افرادی که  را زود نابود نمی بینیم که افراد معتدی  خدایا ما می 

دهی.  پرستند عمر می تعدی کردند و از حقوق تو تجاوز کردند و غیر تو را می

اند که پانصد سال عمر کرد. همین صدام چقدر جنایت کرد  درباره فرعون نوشته 

 ها حکومت عراق به دستش بود.  و سال 
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داری؛ این  کنند در این دنیا نگه می ی هایی را که تعدی مراه تو این است که آن 

شود به خدا گفت این شخصی را که ظالم است باید زود  هم حکمت دارد؛ نمی 

 این هم یک حکمتی دارد. ،  نابود کنی 

حکمتش این است که در این دنیا باید هم ظالم باشد و هم مظلوم. باید هم مؤمن   

تی دنیا بوده حکمت الهی  باشد و هم کافر؛ باید هم خیر باشد و هم شر. از وق

 طور بوده است.همین   خداوند 

 طلب چهار حاجت از خدا 
 

مَ  ِدنى  »اَللّه  عَلأنى  فَاهأ تَِهدین َوالتَجأ جأ تِهاَد الأم  قأنِى اجأ ز  تَدیَن، َوارأ هأ  ِمنَ  ه َدى الأم 

لى  ِفرأ بأعَدیَن، واغأ مَ   الأغافِلیَن الأم   «؛الّدینِ  یَوأ

 حاجت داریم.  ۴خداوند  در انتهای دعا از 

ِدنى  اَللّه مَ » - حاجت اول تَدینَ  فَاهأ هأ  ه َدى الأم 

طلبی از خدا که من هم جزء  اینکه کسانی که به وسیله خدا هدایت شدند شما می 

و به طرف خودش     ها قرار بده. کسی که خدا هدایتش کند و بکشد او را باال آن

ما بخواهیم چنین ه دارد. که  بطلبیم حاجت  این خیلی ارزش  از خدا  دایتی را 

 بزرگی است. 

تَِهدین«؛    -حاجت دوم جأ تِهاَد الأم  قأنِى اجأ ز   »َوارأ

سعی   و  تالش  تو  به  رسیدن  راه  در  که  هستند  کسانی  المجتهدین  اجتهاد 

بیداری شب و سحرخیزی را    زحمت کنند؛  ای دارند؛ جد و جهد می العادهفوق 

کشند. من هم از تو  اضت بسیاری می کشند؛ و برای اینکه به تو برسند ریمی

خواهم که نفسم اینگونه باشد نه  چنین جّد و جهد، همت، سعی و تالشی را می 

 اینکه یک نفس تنبل و سستی باشد. 

عَلأنى  - حاجت سوم بأعَدیَن«؛   ِمنَ  »َوالتَجأ  الأغافِلیَن الأم 
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غفلت هستند  خدایا یک وقت نشود که من جزو افرادی قرار بگیرم که هم اهل  

ها،  و هم اهل ب عد و دوری از تو هستند. خدایا یک زمان ما را وارد این راه 

 ها نکنی! خدایا ما دوست داریم که بنده نزدیک تو باشیم. ها و دوری غفلت 

لى  - حاجت چهارم ِفرأ مَ  »واغأ  الّدیِن«؛   یَوأ

ن مطلب  ببینید در این حاجت چهارم مطلبی را از خدا درخواست داریم که آخری 

به محرومیت کشیده     است. اگر در آن مطلب توفیقی نداشته باشیم به کلی کارمان

 شود. می

یوم الدین )روز جزا( یکی از اسماء روز قیامت است. »مالک یوم الدین« در  

سوره حمد به مفهوم این است خدا مالک روز قیامت و روز جزا است. حاال در  

شود و بندگان خدا در آن دادگاه  پا می روز محشر وقیامت محکمه عدل الهی بر

 جهنمی است.  یا باید محاسبه شوند تا مشخص شود چه کسی بهشتی  

گوییم خدایا در آن روز من را ببخش  آنجا ما خیلی خیلی به خدا نیاز داریم لذا می 

یعنی قلم سفید بر روی سیاهی نامه من بکش تا دیگر آنجا من منتظر نشوم که  

خذه و مجازات قرار بگیرم. آن موقع هم روز و ساعت  بازخواست و مورد موا

 که انسان اینگونه دست گدایی به سوی خدا ببرد.   ،سازی است سرنوشت 

 

 تا فرصت داریم کاری کنیم 
 

 تواند انجام دهد؟  را چه وقت انسان می ط و گدایی ارتبااین 

بخواهد. آنجا که برود  کشد و زنده است باید از خدا  تا وقتی در این دنیا نفس می

توان به خدا اغفرلی گفت. بلکه در این  دیگر کار تمام است و دیگر در آنجا نمی 

دنیا باید اغفرلی بگوید. چون آنجا حجت را بر بندگانش تمام کرده است که اگر  

 توانی انجام بدهی. باید مراقب باشی. آمدی دیگر هیچ کاری نمی 
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 شود؟ می از چه طریقی یقین زیاد 
 

چگونه یقین توحیدی شما زیاد خواهد شد؟ اگر برای این یقین کاری نکنید چگونه  

خواهد زیاد شود؟! یکی از اسباب یقین، خواندن همین ادعیه است؛ دل را با  می

که  و بدون سبب  طوری  این ادعیه، نورانی کنیم تا یقین در دلمان بیاید؛ همین 

 شود! یقین وارد دل نمی 
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 (  6فصل )

 گرو قبساتي از نور دعایي دی 

 ماه رجب  27

 

 

گفته اند: که این دعا را حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم خواند در آن  

روزى که آن جناب را به جانب بغداد حرکت دادند و آن روز بیست و هفتم  

 . رجب بود و این دعا از مذخور ادعیه رجب است 

یا من أمر بالعفو والتجاوز، وضمن نفسه العفو والتجاوز، یا من عفى وتجاوز،  

الطلب واعیت الحیلة والمذهب  ، كریم، اللهم وقد اكدى  أعف عني وتجاوز یا

 .. ودرست اَلمال وانقطع الرجاء إال منك وحدك ال شریك لك.
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رادة  الراحل إلیك عزم إرادة یختارك بها، وقد ناجاك بعزم اْل أن أفضل زاد 

 103قلبي. 

 متن دعای روز بیست و هفتم رجب و روز مبعث : 

زَ  ِز َو َضِمَن نَفأَسه  الأعَفأَو َو التََّجاو   یَا َمنأ أََمَر بِالأعَفأِو َو التََّجاو 

اى خدایى که دستور داده به عفو و گذشت و خود هم عفو و گذشت را )از  

ا امر به عفو و گذشت از  اى، اى خدایى که ما رضمانت نمودهگناهکاران را ( 

 یکدیگر کردى 

 یَا َمنأ َعفَا َو تََجاَوَز اعأف  َعنِّی َو تََجاَوزأ یَا َکِریم  

و خود هم از خطاى بندگان عفو و گذشت فرمودى از من هم اى خداى کریم  

نمایى، مرا مورد عفو قرار ده ، عفو  درگذر ، اى خدایى که عفو و گذشت مى 

 م. کن و از من درگذر اى کری 

َمال  َو انأقََطَع   یَِت الأِحیلَه  َو الأَمذأَهب  َو َدَرَسِت اَلأ َدى الطَّلَب  َو أَعأ مَّ َو قَدأ أَکأ اللَّه 

َدَک الَ َشِریَک لَکَ  َجاء  إِالَّ ِمنأَک َوحأ  الرَّ

طلبم به رنج و سختى افتادم و از راه و چاره جویى  اى خدا من در آنچه مى  

 نابود و امید من قطع گردید از غیر تو ، و جز از تو كه یکتایى عاجزم و آرزوها  

 و شریکي نداري 

درخواست   خدایا،  توــــ  از  یگانه -ها جز  نیست که  تو  براى  و شریکى  به  -اى 

چاره  و  روش جویى نومیدى  و  راه  و  و  ها  انجامیده  ناتوانى  و  رنجورى  به  ها 

 آرزوها به پایان آمده و امیدها قطع شده است. 

تأَرَعهً ال َجاِء لََدیأَک م  َرَعهً َو َمنَاِهَل الرَّ شأ مَّ إِنِّی أَِجد  س ب َل الأَمَطاِلِب إِلَیأَک م   لَّه 

 
 277الصفحة  - 3ج  -السید ابن طاووس  -إقبال اْلعمال 103
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هاى امید را  ها به درگاهت گشوده است و سرچشمه هاى درخواست خدایا، راه 

 پر آب است.در نزد تو لبریز و  

فَتََّحهً وَ  بَاَحهً  َو أَبأَواَب الدَُّعاِء ِلَمنأ َدَعاَک م  تَعَاَن بَِک م  تِعَانَهَ ِلَمِن اسأ  ااِلسأ

و درهاى دعا براى دعاکنندگان به درگاهت باز است ، و یارى خواستن را  

 یابم خواهان از تو آزاد مىبراى یارى 

اى خدا من یافتم که راه هر مقصودى بسوى تو باز است و سرچشمه هر امید  

 و آرزو که به تو دارند پر آب است. 

ى اجابت به روى هر که دعا کند به درگاهت باز است و یارى براى  و درها 

 کسى که از تو یارى طلبد مباح و مهیاست . 

َصِد إَِغاثَهٍ  اِرخِ إِلَیأَک بَِمرأ ِضعِ إَِجابٍَه َو ِللصَّ لَم  أَنََّک ِلَداِعیَک بَِموأ  َو أَعأ

ى و هر که  گذار دانم که تو دعاى هر که بخواندت به مقام اجابت مى  و من مى 

 . رسىتو را فریاد کند کامال مراقبى و به فریادش مى  

و این را هم مي دانم و آگاهم ، که تو براى دعاکنندگان در جایگاه اجابت و  

 . گرى هستى براى فریادکنندگان در کمین یارى 

َماِن بِِعَدتَِک ِعَوضاً ِمنأ  وِدَک َو الضَّ ِف إِلَى ج  َمنأعِ الأبَاِخِلیَن َو  َو أَنَّ فِی اللَّهأ

تَأأثِِرینَ  سأ ا فِی أَیأِدی الأم   َمنأد وَحهً َعمَّ

ات دانم که در تضرع به درگاه جود و کرمت و التزام به وعده  و این را هم مى 

 نیازى از ثروت توانگران خواهد بود عوض کاملى است از منع و بخل و بى  

ى تو قرار  ضمانت وعدهو دریغ خوردن و درخواست از بخشش تو و در زیر  

گران است در  چه در دست دیگرفتن، جانشین بخل بخیالن و بي نیازي از ان

 .دارند عوض عطاهاى کسانى است که خود را بر دیگران مقدم مى 
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 پنهان نیستی خدایا تو از خلقت 
 

بَه م  ]تحتجب  ج  ب  َعنأ َخلأِقَک إِالَّ أَنأ تَحأ ج  َمال  ]اَلمال [ َو أَنََّک اَل تَحأ َعأ  [ د ونَکَ اْلأ

هایت در پرده نیستى مگر آنکه اعمال ]آرزوها[ى آنان،  که تو از آفریده و این 

 . آنان را از تو بپوشد 

دانم که تو از خلق پنهان نیستى جز آنکه آرزوها و اعمال ناروا میان تو   و مى 

 و خلق حجاب گردد.  

ت  أَنَّ أَفأَضَل َزاِد الرَّ  َک بَِها َو قَدأ نَاَجاَک  َو قَدأ َعِلمأ تَار  م  إَِراَدٍه یَخأ اِحِل إِلَیأَک َعزأ

َراَدِه قَلأبِی  ِ ِم اْلأ  بِعَزأ

دانم که بهترین توشه آنکه بسوى تو سفر کند یك تصمیم جدي  و این را هم مى  

و نیرومندي است كه تو را اختیار كند، همانا اراده ثابت است و خالص که تنها  

 کند دل من با اراده ثابت با تو راز و نیاز مى  چنین تصمیمی با   تو را بخواهد و 

دانم که برترین توشه براى کسى که آهنگ کوچ به سوى تو را  یعني قطعا مى 

ى  ى آهنینى است که تو را بدان برگزیند و من اکنون دلم با چنین ارادهدارد، اراده

 آهنین با تو در راز و نیاز است . 

أَل َک بِک   َوٍه َدَعاَک بَِها َراجٍ بَلَّغأتَه  أََملَه  أَوأ َصاِرٌخ إِلَیأَک أََغثأَت صریخته  َو أَسأ ّلِ َدعأ

َختَه   بَه  ]َصرأ َت َکرأ جأ وٌب فَرَّ  [ أَوأ َملأه وٌف َمکأر 

همه  به  آرزویشان  و  به  تو  و  خوانده  بدان  را  تو  داران  امید  که  دعاهایى  ى 

اند و تو به فریادشان رسیدى، یا  رده اى، یا کسانى از تو فریادخواهى کرسانده

زدوده  را  اندوهگینان  و  ستمدیدگان  ي  اندوه  دلسوخته  یا  تو  اى،  که  گرفتاری 

 گرفتاریش را برطرف کردی. 

خوانم به آن دعایى که هر امیدوارى کرد به امیدش رسانیدى  پس من تو را مى 

اندوهناکى   درمانده  فریادش رسیدى و هر  رابه  فریاد خواهى  دلشاد  و هر  را 

 . گردانیدى
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 ایي كرده أي؟دأیا تا حاال كار خ
 

 " سؤال ؟ أیا تا حاال شده كار خدایي كني و اندوهناكي را دلشاد كني ؟ "

َت نِعأَمتََک َعلَیأهِ  عَافًى أَتأَممأ َت لَه  أَوأ م  ذأنٌِب َخاِطٌئ َغفَرأ  أَوأ م 

 کامل کردى و یا مجرم و خطا کار را آمرزیدى یا سالمت یافته را نعمت 

اى، یا نعمت خویش را بر تندرستى  کار خطاکارى را آمرزیدهتو هم ببین ایا گناه 

 اى،تمام کرده 

َوِه َعلَیأَک َحقٌّ َو ِعنأَدَک َمنأِزلَهٌ  َدیأَت ِغنَاَک إِلَیأِه َو ِلتِلأَک الدَّعأ  أَوأ فَِقیٌر أَهأ

خود به او داده ای  گری یا فقیر را از غناى خود بر او هدیه فرستادى و از توان 

و چنین دعایی به درگاهت حقی پیدا کرده و در پیش تو منزلت و مقامی پیدا  

و براى    به اینچنین دعاى خالص که براى تو حق و نزد تو مقامى دارد . کرده .  

 این دعاها حقى بر تو است و در نزد تو از منزلتى برخوردار است . 

ِخَرهِ إِالَّ َصلَّیأَت َعلَى  نأیَا َو اَلأ ٍد َو قََضیأَت َحَوائِِجی َحَوائَِج الدُّ َحمَّ ٍد َو آِل م  َحمَّ  م 

مى  درخواست  تو  همه از  و  فرستى  درود  محمد  آل  و  محمد  بر  که  ى  کنم 

 . هاى من اعم از حوایج دنیا و آخرتم را برآورده سازى خواسته 

 

 أیا نیازمندي را بي نیاز كرده أي؟
 

 را بي نیاز كرده اى ؟  يد من نیازون  سؤال : ؟ ایا تا كن 

م   َکرَّ ب  ]الأم  َرجَّ تَنَا بِِه ِمنأ  َو َهذَا َرَجٌب الأم  َرمأ ِم أَکأ ر  ل  أَشأه ِر الأح  تَنَا بِِه أَوَّ َرمأ [ الَِّذی أَکأ

وِد َو الأَکَرمِ   بَیأِن اْلأ َمِم یَا ذَا الأج 

اى و اولین ماه  گرامى داشته و این ماه واال و گرامى رجب است که ما را با آن 

اى، اى صاحب  هاى حرام است که ما را از میان امت بدان بزرگ داشته از ماه 

 بخشش و کرم . 
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تَقَرَّ   َرِم الَِّذی َخلَقأتَه  فَاسأ َکأ ََجّلِ اْلأ َظِم اْلأ َعأ َظِم اْلأ َعأ َظِم اْلأ َعأ أَل َک بِِه َو بِاسأِمَک اْلأ فَنَسأ

ج   ر    ِمنأَک إِلَى َغیأِرکَ فِی ِظلَِّک فاََل یَخأ

پس به حق این ماه از تو مي خواهم ، و به حق اسم اعظم اعظم اعظم و واالترین  

گردید  ى تو قرار گرفته )مستقر  ترین اسم تو که آن را آفریدى و در سایه و گرامى 

 کنیم .  آید )نرسد(، درخواست مى و هرگز از آنجا به سوى دیگرى بیرون نمى ( 

عَلَنَا ِمَن الأعَاِمِلیَن فِیِه بَِطاَعتَِک َو   أَنأ ت َصلِّیَ  ِل بَیأتِِه الطَّاِهِریَن َو تَجأ ٍد َو أَهأ َحمَّ َعلَى م 

ِمِلیَن فِیِه بَِشفَاَعتِکَ   اَلأ

این ماه از   که بر حضرت محمد و خاندان پاک او درود فرستى و ما را در 

 کنندگان به طاعتت و آرزومندان شفاعتت قرار دهى. عمل 

عَلأ َمِقیلَنَا ِعنأَدَک َخیأَر َمِقیٍل فِی ِظّلٍ َظِلیلٍ اللَّ  ِدنَا إِلَى َسَواِء السَّبِیِل َو اجأ مَّ َو اهأ  ه 

خدایا، ما را به راه راستى رهنمون کن و آسایشگاه ما را در نزد خود و در زیر  

ات، بهترین آسایشگاه قرار ده، خدایا ما را به راه راست هدایت  ى گسترده سایه 

ما و جایگاه ما را در پیش خود بهترین جایگاه در زیر سایه همیشگیت قرار  فر

 ده که براستى تو ما را بسى و نیکو وکیلى هستى. 

 

 خدایا تو براي ما كافي هستي 
 

 ) ب نَا )َو نِعأَم الأَوِکیل  َطفَیأَن َو َصاَلت ه    [1]فَإِنََّک َحسأ َعلَیأِهمأ  َو السَّاَلم  َعلَى ِعبَاِدِه الأم صأ

َمِعینَ   أَجأ

ى  زیرا تو براى ما کافى هستى و چه کارگزار خوبى! و سالم و درود بر همه 

 ى خدا. بندگان برگزیده 

لأتَه  َو بَِکَراَمتَِک َجلَّلأتَه   ِمنَا َهذَا الَِّذی فَضَّ مَّ بَاِرکأ لَنَا فِی یَوأ  اللَّه 

 اىخویش بزرگ داشته خدایا، این روز را که برترى داده و به کرامت 
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َسلأتَه  َو بِالأَمِحّلِ   لَى أَنأَزلأتَه  َصّلِ َعلَى َمنأ فِیِه إِلَى ِعبَاِدَک أَرأ َعأ َو بِالأَمنأِزِل الأعَِظیِم اْلأ

لَلأتَه    الأَکِریِم أَحأ

اى، بر ما مبارک گردان و کسى  و در نزد خود به جایگاه بزرگ و برتر نشانده 

سوى بندگانت گسیل داشته و در جایگاه گرامى قرار  که او را در این روز به  

 اى، درود فرست. داده

و ان كه در بلندترین مقام با عظمتش قرار دادى درود فرست بر آن کسى که در  

این روزش بسوى بندگان به رسالت فرستادى و به محل قرب و کرامتش منزل  

 دادى . 

برترى    را  آن  که  این روزى  در  ما  براى  به کرامت  مبارک گردان  و  دادى 

خویش آن را بزرگ کردى و به جایگاه بزرگ واالترى آن را جاى دادى درود  

فرست بر آن کس که او را در این ماه به سوى بندگانت فرستادى و او را به  

 مقام بزرگى درآوردى . خدایا درود فرست بر او درودى همیشگى که براى تو 

مَّ َصّلِ َعلَیأِه َصالَهً َدائِ  ِرنَا  اللَّه  عَلأ لَنَا ِمنأ أَمأ راً َو اجأ َمهً تَک ون  لََک ش کأراً َو لَنَا ذ خأ

 ی سأراً 

اى خدا درود فرست بر او درودى که پیوسته تو راشکر و سپاس باشد و مرا  

 ذخیره و کار ما را آسان گردان

پیوسته   درود  فرست،  درود  او  بر  و  خدایا،  تو  درگاه  به  سپاسگزارى  که  اى 

ى ما باشد و کار ما را آسان گردان )سپاسگزارى باشد و براى ما  اى براتوشه 

 ذخیره باشد.( . 

َماِلنَا َو بَلِّغأنَا ]بلغتنا  نأتََهى آَجاِلنَا َو قَدأ قَبِلأَت الأیَِسیَر ِمنأ أَعأ تِمأ لَنَا بِالسَّعَاَدِه إِلَى م  [  َو اخأ

َمتَِک أَفأَضَل آَماِلنَا   بَِرحأ

ن با نیکبختى به پایان بر، در حالى که اعمال اندک  و تا منتهاى سرآمد عمرما 

و خاتمه    ما را پذیرفته و به رحمت خویش ما را به برترین آرزوهایمان برسان،

کار ما را سعادت گردان تا انتهاى عمر و همانا تو اعمال اندک ما را پذیرفتى  

 و به لطف و رحمتت ما را به بهترین آرزوهایمان رسانیدى 
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ٍد َو آِلِه َو َسلَّمَ ک ّلِ َشیأ  إِنََّک َعلَى  َحمَّ  ٍء قَِدیٌر َو َصلَّى َّللاَّ  َعلَى م 

به راستى که تو بر هر چیز توانایى و درود و سالم خداوند بر حضرت محمد  

 و خاندان او. 

 این دعا چیست؟ در من خواسته 
 

َدى الطَّلَب  «   »قَدأ أَکأ

 ام. زحمت و طلب افتادهام و به فرمایند: خدایا من همه جا رفته می

» یَِت الأِحیلَه  َو الأَمذأَهب   »َو أَعأ

ام  ام و به هر راهی رفته ریشه مذهب از ِذهاب است. به هر حیلتی متوسل شده

 خواهم برسم. تا به آن مقصد و مطلبی که می 

 » َمال   »َو َدَرَسِت اَلأ

دیدم کجا    ام ولی همگی آرزوهایم از بین رفت. خدایا به این در و آن در زده

رفتم. بجز  بایست می بروم و کدامین در را بکوبم. دیدم به هرجایی که رفتم نمی

شود. چون در عالم توحید  در خانه شما در خانه دیگری به روی من گشوده نمی 

 جز راه خدا و خانه خدا، راه دیگر و خانه دیگری نیست.  

به هر وسیله شما کجا می  ید مسبب االسباب  و سببی دست بزن   خواهید بروید؟ 

توانیم کاری انجام  اوست. پس این آرزوئی خشک است اگر که خیال کنیم می 

 دهیم، یک نماز خوبی بخوانیم و یا راهی را درست نماییم.  

ها را به کار  ها و حیله ام و تمامی طلب ها را رفته فرمایند که من تمامی راهمی

 ام. بسته 

َجاء «   »َو انأقََطَع الرَّ

ای  توانم هیچ امیدی به کسی داشته باشم و از فردی خواسته بینم که نمی خدایا می 

شود کسی بیاید و معادل عطایت،  توانم! از که بخواهم؟ آیا می داشته باشم. نمی 
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خواهی به بندگانت بدهی او هم بگوید که  عطایی داشته باشد؟ آنچه را که تو می 

توانم به بندگان بدهم! این  و می من خدایی پهلوی تو هستم، من نیز خدا هستم  

 شرک و کفر است. 

تواند به ذهن خطور نماید! لذا من در حیله و طلب خسته  این مطلب چگونه می 

ام. تمامی آرزوها از بین رفت و رجا و امیدم در همه جا بجز یک جا قطع  شده

 شد.  

 حال آن یک جا کجاست؟ 

َدَک اَل َشِریَک لََک.«   »إِالَّ ِمنأَک َوحأ

شود اعتماد  در خانه تو که هیچ شریکی نیز نداری. پس به آن جایگاه می مگر  

چاره  و  توان  و  قدرت  آنجا  از  و  )دردهای  نمود  همانند  دردی  هر  برای  ای 

جسمانی، دردهای روحانی، امراض صعب العالج، بیماری که پزشک معالجش  

خوب    ای نداری و باید جای دیگری بروی گوید در نزد من راه چاره به وی می 

 شود گرفت. کجا برود؟!( می 

َدَک اَل َشِریَک لََک.«  َجاء  إِالَّ ِمنأَک َوحأ  »َو انأقََطَع الرَّ

سؤال این است که آیا نباید چنین مطلبی را از روی صدق و واقعیت و حقیقت  

به محضر خدای قادِر متعاِل الیزالی که از ِسّر و اسرار و راز باطنمان آگاه  

 است ببریم؟  

کند  کند یا اگر کار می کند اما پیش خدا کار نمیمن هزار جور کار می اگر دل  

گونه  یکی از آن صد جایی است که یکی هم خداست! در واقع اگر باطنمان این 

بوده این دروغ است. لذا باید کاری کرد و با خودمان ور برویم که ببینیم از آن  

تشبیه نمودن به اهل    بابی که فرمودند: »من بکی او ابکی او تباکی«. تباکی

 بکاست.  
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 اهل عرفان ثروتمندان فقیر 
 

هایی که دستانشان از همه جا  یعنی خودمان را به اهل عرفان تشبیه بدهیم، آن 

، و سرمایه   ، توان که در ظاهر دارای همه نوع قدرت بریده شده است در حالی 

 چیزی کم ندارند. مال و عافیت و سالمتی هستند و هیچ 

شخصی گفتند، این آقا تاجر بغداد است ولی خودش را فقیری صرف  در باره  

راهش داند می کارهایش،  تمامی  که  تاجری  دنیوی     .  لحاظ  از  چیزش  همه  و 

شود یک تاجری یک کسی که همه نوع وسایل راحتی و  درست است. آیا می 

 رفاهی در دنیا برایش فراهم است خودش را فقیر محض و صرف بداند؟ 

دا خود را گداتر بداند! از آن گدایی که واقعاً چیزی ندارد! واقعاً  یعنی از آن گ

که روی  اش روی حصیر است و چیزی ندارد اما خانه این چیزی ندارد یکی خانه 

 فرش و ابریشم است و همه نوع مال دارد.

شما اگر بتوانید کاری انجام دهید که همانند آن تاجری که دارد و ندارد یعنی   

بیند این نگرش  داند و دستش را بریده می ر آنچه که دارد نمیخود را مالک ه

 آثاری دارد.

گونه  نمایید که واقعاً این کنید مشاهده میچنین فردی رفاقت می یعنی وقتی با این 

داند. لذا  داند و از خود چیزی را نمی است. واقعاً هر آنچه که دارد از خدا می

دارا بودن همه چیز خویش را ندار  این امکان و تحقق هست که آدمی در عین  

از دیگران    ببیند. این همان معنای دعا است که من فقط به تو توجه دارم و توجهم 

 قطع است. 

َرَعهً«  شأ مَّ إِنِّی أَِجد  س ب َل الأَمَطاِلِب إِلَیأَک م   »اللَّه 

راه مطلب مشرعه است. شارع به مفهوم خیابان است. یعنی راه رسیدن به تو  

زنی و در این  خیابان باز است. شما ماشینت را در این جاده صاف می همانند  

می  می اتوبان حرکت  مقصد  به  و  ندارد.  کنی  معوجی  و  کجی  راه  این  رسی. 

رسیم. کی ؟  فرماید: خدایا راهت صاف و راست است و ما هم به شما می می

 چطوری ؟  
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َجاء  باشی این   شوی. ه گفته شد می گونه کجا هم این وقتی که: انأقََطَع الرَّ

تأَرَعهً.«  َجاِء لََدیأَک م   »َو َمنَاِهَل الرَّ

ها که آب رحمت  های پر آبی است که ما هم به آب این حوض َمنَهل آن حوض 

 زنیم. الهی است، دست می 

فَتََّحهً.«   »َو أَبأَواَب الدَُّعاِء ِلَمنأ َدَعاَک م 

یکی از ادعیه ماه رجب نیز  در دعا باز است و بسته نیست. در    ، برای اهل دعا  

 »بابک مفتوح للراغبین« آمده است. 

بَاَحه«  تَعَاَن بَِک م  تِعَانَهَ ِلَمِن اسأ  »َو ااِلسأ

تواند از شما طلب کمک نماید و این استعانت برای هرکسی مباح  هرکسی می 

و ائمه موحد بودند  .  بیند است. چون موحد در توحید بجز او هیچ چیزی را نمی 

 خواندند و به ما نیز تعلیم دادند. ه دعا می گونکه این 

لَم  أَنََّک ِلَداِعیَک بَِموِضعِ إَِجابٍَه«   »َو أَعأ

فرمایی. این مطلب چه زمان  خواندت اجابتش می یقین دارم که کسی را که می

که تمامی درها غیر از در خدا را بسته  زمانی   از روی صدق و راستی است؟

 ببینم.  

باید امیدت را از  اگر این درها را باز ببینم که نمی  توانم به سمت خدا بروم. 

بینم. حتی اجابتی  هرکسی قطع نمایی تا در دعا بگویی که من اجابت را از تو می 

و  هرکس  پیش  است.  خداوند  و  خالق  جانب  از  است  مخلوقین  طریق  از    که 

این  امامانمان  خداست.  هم  باز  آن  بروی  هم  نیز  هرجایی  ما  از  و  بودند  گونه 

 چنین باشیم. اند که این خواسته 

َصِد إَِغاثٍَه.«  اِرخِ إِلَیأَک بَِمرأ  »َو ِللصَّ

 رسی. صراخ به مفهوم فریاد زدن است. تا فریاد بزند به دادش می 

َما  وِدَک َو الضَّ ِف إِلَى ج   ِن بِِعَدتَِک ِعَوضاً ِمنأ َمنأعِ الأبَاِخِلیَن« »َو أَنَّ فِی اللَّهأ
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کنند اما جود و سخاوتت ِعوضی از  اگر اهل بخل مرا از خودشان رد و منع می 

 ها است. آن

تَأأثِِریَن.«  سأ ا فِی أَیأِدی الأم   »َو َمنأد وَحهً َعمَّ

می  خودش  برای  را  چیزی  هر  که  طلب  منفعت  فرد  به  گفته  مستأثر  خواهد 

شوم ولی تو مستأثر نیستی  فرمایند: خدایا! اگر گرفتار و مستأثر می ی شود. ممی

 و میدهی و دستانت باز است.

َمال  د ونََک«  َعأ بَه م  اْلأ ج  تجب  َعنأ َخلأِقَک إِالَّ أَنأ تَحأ  »َو أَنََّک اَل تَحأ

  . اعمال زشت و قبیحه ات مهجور نیستیاین خیلی حرف است! خدایا تو از بنده

ها دور شوی. پس در واقع تو در همه جا هستی  شود که تو از آنمی   آنها سبب 

 و از ما دور نیستی.  

شود که مانعی از رسیدن  اما اعمال و رفتارهایمان و کارهای زشتمان حجابی می 

 شود. دعاهایمان به سوی تو و مانع ندیدن تو می 

ب  َعنأ َخلأِقَک« ج   »َو أَنََّک اَل تَحأ

هیچ  تو  محج خدایا  بنده وقت  از  مستور  و  ا وب  نیستی.  خورشید  ات  همانند  گر 

نمایانی و همه جا هستی و اگر تو خورشید هستی پس حجاب کجاست؟ چرا تو  

 شود. بینمت؟ اعمالمان مانع از دیدن خداوند می هستی و نمی 

م  إَِراَدٍه« اِحِل إِلَیأَک َعزأ ت  أَنَّ أَفأَضَل َزاِد الرَّ  »َو قَدأ َعِلمأ

ما می  او چهخحال  به  برای رسیدن  برسیم  او  به  انجام  کاری می واهیم  بایست 

که از رگ گردن  خواهد؟ او دهیم؟ آیا کار زیادی هست؟ آیا عبادت بسیاری می 

 تر است و با ما هست. »و هو معکم این ما کنتم«. به ما نزدیک 

ت  بایسبایست توشه برداریم؟ برای رسیدن به تو چقدر کار می خدایا چه میزان می 

 انجام دهیم؟ ببینید در این دعا چه میگوید! 
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َک بَِها َو قَدأ نَاَجاَک   تَار  م  إَِراَدٍه یَخأ اِحِل إِلَیأَک َعزأ ت  أَنَّ أَفأَضَل َزاِد الرَّ »َو قَدأ َعِلمأ

َراَدِه قَلأبِی.«  ِ ِم اْلأ  بِعَزأ

توانم بردارم و بخواهم به تو  ای که می فرمایند: بهترین توشه عزیز من ببین می 

کوتاه    ، برسم   خیلی  خیلی  می ،  خیلی  من  که  است  کوتاهی  خیلی  قدم  توانم  و 

می ،    بردارم  إَِراَدٍه  م   »َعزأ محبت«  ولی  و  اراده  عزم،  مقدار  یک  خواهد، 

 .   .بگیر همین حاال تفکر کن ، تصمیم پس خواهد.  می

ام را به تو ای  اگر من این قصد و عزمم را به تو ای خدا قوی کنم، این اراده

خدا قوی کنم، محبتم را به تو ای خدا قوی نمایم، این ارادتم را یکی کنم، مرادم  

در این زندگی و رفت و آمد در این درس و بحث و  ،  را به تو ای خدا یکی کنم  

خواهد. زاد همان عزم و اراده هست.  چیز نمی این همه  ،  که دارم    هایی برنامه 

 بهترین زاد این است که من اراده قلبیم را زیاد کنم.  

َک بَِها«  تَار  م  إَِراَدٍه یَخأ  »َعزأ

 فرمایند: بلی هست. حال این عزم و اراده هست یا نیست؟ امام می 

َراَدِه قَلأبِی«  ِ ِم اْلأ  »َو قَدأ نَاَجاَک بِعَزأ

فرماید آن مناجات قلبی بین من و  بیند که هست. بعد می می کند به دلش  نگاه می 

 تو هست و این ارادت هست و من تو را در دل خودم میبینم.  

کنی؟ فرمودند:  بینی و عبادت می وقتی از حضرت علی سؤال شد که خدا را می 

بیند. اگر اینطور است  کنم. یعنی دل من خدا را میمن خدای ندیده را عبادت نمی

 بینیم؟  ما نمی  پس چرا 

َراَدِه قَلأبِی« پس چرا ما اینجور نیستیم! اگر ایشان می  ِ ِم اْلأ   فرمایند که »نَاَجاَک بِعَزأ

پردازیم. ما بیشتر به مسائل ظاهری و  نمی خود  ما به قلب    دلیلش این است که: 

عبادت  پوست  به  و  این   ،عبادی  اسم  می که  میگذارند  قشریون  را  پردازیم.  ها 

 دی هستند که به قشر و پوست و ظاهر چیزی توجه بیشتری دارند.  قشریون افرا
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قلبی حرکت    «، نه قشری، قلبی باشیم  یونما باید از قلبیون باشیم. در مقابل قشر »

نیز   راه  وقت  آن  بزنیم.  حرف  قلبی  بخوانیم،  نماز  قلبی  بخواهیم،  قلبی  کنیم، 

 شود . نزدیک می 

 ارادتی به امام زمان )عج(

یامن یعطي  »بزرگی می گفت ، ما دردعاهاي ماه رجب خدایي را میشناسیم كه 

  اگر كسي از خدا درخواست هم نكند وخدا ،    است   «من لم یعرفه   من لم یسئله و 

 . را هم نشناسد، باز خدا به او عطا میكند 

آقاي ما وجود مقدس امام زمان هم جلوه كامل اسماء وصفات خداي  می گفت:   

واگر من درخواست هم نكنم ، او به من عطایاي خودش را مبذول  سبحان است 

 مي دارد. 

 موالي من ! 

خیلي از افراد هنوز نمیدانند »که تو وجه للا « هستی كه در زندگي و مشكالت  

آن، باید به سراغ تو بیایند ونزد تو تضرع كنند وبه تو التماس دعا گویند، اما  

نخواهد ، عطا  وسهمیه اش را حفظ    خداي تو خدایي است كه هركس هم از او 

 . میكند ، تو نیز جلوه همان خدایي

 اما موال و آقاي ما! 

كالس معرفت امام زمان داریم    ما سالهاست است كه بدنبال شناخت تو هستیم و  

اي خدایي كه درعین ظهور، در  ،  یا ظاهرا في بطونه  ، به ما چه خواهي داد؟!

 .   باطن هستي

 موالي ما  

شما نیز درعین اینكه باطني، ظاهر هم هستید هركدام از دوستانتان دركنارشان  

یك امام زمان است وتوجه به هركس تو را از توجه به دیگري باز نمیدارد و  

غافل نمیكند كنار تك تك افرادیكه عرض ارادتي به تو دارند ، عنایتت را به  

 . نمایش میگذاري  
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منادي ندا میدهد این الرجبیون ما را هم جزو اهل  را دعا كنید تا روزي كه    ما

 .  104  حساب کنند   اهل محبت به شما  رجب و 

 

 ماه رجب انوار توحیدیپایان 
 

ماه رجب با همه خیر و برکت و انوار توحیدی به پایان رسید امیدوارم که تغیری  

مانند  در ما بوجود آمده باشد. گفته شده ماه رجب مانند ریح باد، و ماه شعبان  

 ابر، و ماه رمضان باران رحمت الهی است . 

چگونه انتظار    ،آبیاری کند در ماه شعبان  کهو اگر کسی بذر نکارد در ماه رجب  

دارد برداشت کند در ماه رمضان ؟ یعنی ثمره درخت معرفت در ماه مبارک  

 رمضان بوجود می آید و شیرینی آن احساس می شود . 

رد، و تا شناخت و بذر معرفت را در قلب خود  تا ابری نباشد کی باران می با

نکاریم چگونه منتظر میوه شیرین آن که معارف عمیق دعای جوشن و دعای  

 سحر است می رسیم؟  

 ؟ آیا بذر معرفتی کاشتی
 

بذر معرفت را باید در ماه رجب بکاری ، و در ماه شعبان با معارف باالتر این  

ن از این درخت معرفت بهره مند  بذر معرفت را آبیاری کنی که در ماه رمضا 

باال ببری .  ، و شوی این معارف سعه وجودی خودت را  سه ماه رجب و    با 

 شعبان و رمضان فرصتی برای تعالی و نورانی شدن است.

 حضرت آیت للا العظمی جوادی آملی )دامت برکاته(: 

 
 بروجردي استاد  104
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آئینه دل  دهد. این  در درون انسان یك آینه شفاف است كه فیض خدا را نشان مي 

)قلب ( انسان اگر یك آینه شفاف بشود و توجه    را باید شفاف و تمیز و پاک کرد.

بیند، خدا دیدني نیست ولي فیض او  بكند این آینه را نگاه كند فیض خدا را مي 

رود نه  آن وقت راحت است نه بیراهه مي   ؛وجه او لطف او آثار او دیدني است 

دهد و  ض به انسان فرصت خالف نمي بندد چون آن جمال محراه كسي را مي 

 اخالق براي این است. 

بعد ماه شعبان و ماه مبارك رمضان اینها فرصت این كارهاست  ،  این ماه رجب  

بار از  ،  كنید كه راحت شدید  گاه احساس مي شاءللا ـ آن اگر توفیقي داشتید ـ ان 

خیس عرق  كند  دوشتان افتاد وقتي انسان زیر بار سنگین باشد همیشه عرق مي 

 شود. بار باشد آزاد مي است اما وقتي سبك 

حاال هر کس نظر کند به قلبش اگر آئینه قلب را پاک کنیم امام زمان را هم بهتر  

 می بینیم چون او وجه للا است . 

ای امام_زمان بما نظری نما ، ما تصمیم گرفتیم با عزم و اراده ای راسخ و  

م )و از حسادتها و کینه ها غضب و  خالص آئینه دل را از کدورتها پاک کنی

غرور و تکبر که روی نفس ما اثر گذاشته و حجاب بین ما خدای ما شده اند،  

 . برطرف کنم 

زیرا که مانع دیدن الطاف الهی و وجه للا هستند اگر نور معرفت در قلب روشن  

شد دیگر ایام عمر را به غفلت نمی گذرانیم ، در پی علم و معرفت و دانایی و  

رهای خدا پسند می رویم و با امام زمانمان خواهیم بود زیرا با او سنخیت پیدا  کا

می کنیم...)حاال هر کس ببیند تا چه اندازه قلبش نورانی شده و معارف الهی و  

 دعاها و ارتباط پیدا کرده و با خدا و اهل بیت )ع( آشنا شد ( .  

ت که از شیر، سفیدتر  اند: رجب نام نهری است در بهشامام هفتم )ع( فرموده  

تر است; هر کس یک روز از آن را روزه بدارد خداوند از  و از عسل، شیرین 

 آن نهر به او بیاشامد. 
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یعنی اسم ماه رجب نام رودی در بهشت است که رجبیون از این رود آب بهشتی  

کنند؛ آن هم چه رودی! چه آبی! چه نهر آبی! که از شیر سفیدتر و از  تناول می 

   شود! تر است. این که نصیب هرکسی نمی ین عسل شیر

 

 نکات شیرین عرفانیاشاره به 
 

شوند  هایی که وارد بهشت می آن   در این جا مسائل شیرین عرفانی وجود دارد .

های بهشتی  گوییم که اگر اهل معرفت و ذکر خدا بودند نصیبی از طعام حاال نمی 

طوری که در دنیا  ولی همان   این حرف غلطی است.  ،.. ندارند و حورالعین و . 

نوشند و  نوشند با عشق او می به لذائذ دنیوی توجه ندارند و اگر هم آبی را می 

  همین آب نیز لذت دارد. همین غذا نیز لذت دارد.

کند یک غذای  اصالً می گویند: غذایی که یک عارف در دنیا و بهشت تناول می 

مده است که: مدخلی نوراً؛ مخرجی نوراً؛ مطعمی  نوری است. اصالً در دعا آ

 نوراً؛ مشربی نورا. 

خورم با نور تو بخورم و این غذا در در ادعیه آمده است که من وقتی غذا می 

غذای غفلتی چیست؟    معده من غذای نوری باشد؛ غذای غفلتی و دنیوی نباشد.

که  ا نداریم؛ این زنیم؛ توجهی به غذ نشینیم مدام حرف می چون وقتی سر سفره می 

 چیست و چگونه است. 

کند. هر  های الهی تفکر می نشیند در نعمت عارف باهلل وقتی بر سر سفره غذا می 

دارد تفکر می کند: این از کجا آمده است؟ چند دست گشته  ای را که بر می لقمه

است؟ رسیده  من  دست  به  تا  نمی همین   است  بر  را  غذا  که  و  طوری  دارد 

 شود. و اال غذای اهل غفلت و اهل معصیت می ، خورد نمی 

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

 تا تو نانی بدست آری و بغفلت نخوری 
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چه تفاوتی بین غذای یک سالک، گفتار یک سالک، رفتار یک سالک با دیگران  

 وجود دارد؟ تفاوتش در همین یاد خداست. 

گویند برای بهشتیان است چون یک عده  و می   کنند اگر نهر رجب را تعریف می 

 للا، اولیاءللا، عارفان باهلل و اهل معرفت« هستند .  »اهل  از اهل بهشت،

ها به ذکر خدا مشغول هستند. همان کاری را که  که در روایات آمده است که آن 

های  آب ما نباید از این طعام الهی،    ،دهند جا نیز انجام می دهند آن در دنیا انجام می 

 نصیب باشیم. الهی، غذای الهی بی 

گفته شد : "رجب" در لغت نام نهری در بهشت است و در طول سال از ابتدای  

مبارک   ماه  آخر  تا  که  شود  می  عبادی شروع  سنگین  برنامه  یک  ماه رجب 

 . رمضان ادامه دارد 

چنانکه گویی در این سه ماه برنامه و طرح فشرده یک سلوک مرضی خداوند  

است که همه منازل سلوک این راه ذکر شده است. تا انسان تقرب بسوی خدای  

همان تقربی که ائمه اطهار )ع( و اولیاء و عرفاء سالکین در پی آن   خود نماید. 

 بودند و سفارش می کردند. 

 با أسماء و صفات ، تقرب 
 

سماء و صفات و شناخت توحید است که  امساله مهم از تقرب، معرفت خدا با  

بان نیست بلكه این معارف در انسان  زموجب محبت و تقرب میشود )فقط با  

 چه تحولی در وجود تو ایجاد شده ؟  تحول إیجاد مي كند. حال ببین 

و در ماه رمضان آنان که در راه رسیدن باین معرفت هستند انوار الهی گسترده  

ی و به اسرار آفرینش و رموز خلقت عالم و آدم و  است . که به دقائق علوم اله

 كه ارزش انسان به همین معارف است .  ابعاد وجودی وی آگاهی داشته اند. 
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 ارزش واقعی انسان در چیست؟ 
 

از عالمه محمد تقی جعفری )رحمة للا علیه( نقل شده است: برخی از جامعه  

پیرامون موضوع مهمی به  شناسان برتر دنیا در دانمارک جمع شده بودند تا  

 بحث و تبادل نظر بپردازند. 

»ارزش واقعی انسان به چیست؟«.چون میدانید برای سنجش    موضوع این بود: 

ارزش بسیاری از موجودات، معیار خاصی داریم. مثالً معیار ارزش طال به  

وزن و عیار آن است. معیار ارزش بنزین به مقدار و کیفیت آن است. معیار  

 پول پشتوانه آن است؛ارزش 

 معیار ارزش انسان چیست؟ 
 

دادند.   ارائه  خاصی  معیارهای  و  گفته  سخنانی  شناسان،  جامعه  از  کدام  هر 

هنگامی که نوبت به بنده رسید، گفتم: اگر می خواهید بدانید یک انسان چقدر  

ارزش دارد، ببینید به چه چیزی عالقه دارد و به چه چیزی عشق می ورزد.  

ش یک آپارتمان دو طبقه است، در واقع ارزشش به مقدار همان  كسی که عشق 

 آپارتمان است. کسی که عشقش ماشین است، ارزشش به همان میزان است.  

 .«اما کسی که عشقش خدای متعال است، ارزشش به اندازه خداست »

وقتی جامعه شناسان سخنان  ،  عالمه فرمودند: من این مطلب را گفتم و پایین آمدم

هنگامی که تشویق    ند، برای چند دقیقه روی پا ایستادند و کف زدند.مرا شنید 

آنها تمام شد، من دوباره بلند شدم و گفتم: عزیزان، این کالم از من نبوده، بلکه  

البالغه می   در نهج  السالم( است. آن حضرت  نام علی )علیه  به  از شخصی 

 فرماید:  

ِسن ه«  ِرٍئ َما ی حأ  »قِیَمة  ك ّلِ امأ

 ر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می دارد" "ارزش ه
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وقتی این کالم را گفتم، دوباره به نشانه احترام به وجود مقدس أمیرالمؤمنین  

علی )علیه السالم( از جا بلند شدند و چند بار نام آن حضرت را بر زبان جاری  

 کردند.

مثالً(  حضرت عالمه در ادامه می گفتند: عشق حالل به این است که انسان )

باشد.  پول  تومان  میلیون  پنجاه  پنجاه    عاشق  »آی  بگویند:  انسان  به  اگر  حال 

میلیونی!« چقدر بدش می آید؟ در واقع می فهمد که این حرف توهین در حق  

اوست. حاال که تکلیف عشق حالل اما دنیوی معلوم شد، ببینید اگر کسی عشق  

 ارزش است! به گناه و معصیت داشته باشد، چقدر پست و بی 

اینجاست که ارزش و مفهوم »ثارللا« معلوم می شود. ثار للا اضافه تشریفی  

است؛ خونی که در واقع آنقدر شرافت و ارزش پیدا کرده که فقط با معیارهای  

   الهی قابل ارزش گذاری است و ارزش آن به اندازه خدای متعال است. 

 ثاره . ن  علیک یا ثارللا و ب السالم ـ سالم بر حسین )ع( 
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های ماه رجب آشنا شدیم به استقبال ماه شعبان  ال که تا اندازه ای به معارف دعاح

 رویم و از انوار این ماه هم بهره مند می شویم .  می

ر طول سال از ابتدای این ماه یک برنامه سنگین عبادی شروع  که د انستیم  و د 

چنانکه گویی در این سه ماه    ،می شود که تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه دارد 

   است.برنامه و طرح فشرده یک سلوک مرضی خداوند 

 . (ماه رجب  )پایان 
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 ( 7فصل)

 ماه شعبان

 

 

 

 دوباره سایه ی ماه کریمی از سرم کم شد 

 به تعقیب رجب بودم که شعبان المعّظم شد 

 سالم ای ماه شعبان، ماه منجی، ماه پشت ابر 

 ظهور حضرت قائم، مسلّم شد… که از مهرت 

 

 مناسبتها و موالید شعبانیه 
 

با عید نوروز )  بهار و  1400اعیاد شعبانیه امسال مصادف  ( شمسی است و 

زیبایی طبیعت است و بمناسبت اعیاد شعبانیه با یاد ائمه اطهار )ع( و زندگی  

دعا  پر فراز ونشیب آنان که الگوی زندگی برای ما در کالم و سکوت ، و در  

و مناجات و حتی در تمام حرکات و اعمال آنها ، درس زندگی نهفته است، که  

امیدوارم بتوانیم از انوار این بزرگان و اولیاءللا برای رسیدن به سعادت بهره  

 مند شویم . 
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 سوم شعبان تولد امام حسین )ع( . 

 عالم همه قطره اند و دریاست حسین 

 حسین مردم همه بنده اند و موالست 

 از بس که کرم دارد و آقاست حسین  

 ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش 

 برخی از اوصاف امام حسین علیه السالم عبارت بودند از:  

 .ـ خدمت گزاری؛3.ـ صبر و بردباری؛  2ـ خدامحوری و اخالص؛  1

 .ـ پاسداری از ارزشهای الهی؛ 6.ـ عبادت و عرفان؛  5.ـ شجاعت؛ 4 

 ـ قدردانی و ستایش.  8. . .ـ صالبت و قاطعیّت 7
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 کالمی از رهبر معظم انقالب
 

دانستن، که کفایت   اسم علی را بردن، که کافی نیست؛ خود را منتسب به او 

نمیکند؛ ما که شخصیتهای بزرگ تاریخ و پیشوایان دینی و انبیاء و اولیاء را  

الگویند؛   اینها  نمیشناسیم؛  تاریخی  یادگارهای  عنوان  به  و  فقط  دستگیر  اینها 

 اند. ما چه درسی از اینها میگیریم؟ این، مهم است.  راهنماِى قدم به قدِم زندگی 

امروز امت اسالمی از امیرالمؤمنین و از وجود مکرم نبی اعظم اسالم )صلّی  

وآله( و از دیگر بزرگاِن راه روشن الهی چه درسی را باید بگیرد؟ کدام  علیه َّللاَّ 

زندگی باید عمل کند؟ این، مهم است. با این نگاه، به امیرالمؤمنین  سرمشق را در  

 باید نگاه کرد. 

  آنچه مسلم است، این است که اینها مظهر تالش در راه خدا و دین او بودند. 

»اشهد انّک جاهدت فی َّللاَّ حّق جهاده و عملت بکتابه و اتّبعت سنن نبیه صلی  

او جهاِد در راه خدا را به صورت شایسته  َّللاَّ علیه و آله«؛ شهادت میدهیم که  

بقیه  و  امیرالمؤمنین  زیارت  در  ما  که  است  چیزی  این،  داد.  ائمه  انجام  ی 

 الّسالم( میخوانیم.  )علیهم 

جهاد علمی، جهاد عملی، جهاد در دوران    :این جهاد همیشه بر دوش ما هست. 

بیرون با دشمن  با نفس، جهاد  با  جنگ، جهاد در دوران صلح، جهاد  ی، جهاد 

 0۵/17/ 138۵مال، جهاد با جان، جهاد با زبان؛ اینها درس است. 

به توحید و والیت   ایمان  آنان که سوار کشتی نوح شدند صفاتی داشتند و آن 

حضرت نوح بود . و رفتند و سوار شدند یعنی بر اثر ایمانشان عمل کردند و  

 حرکت کردند و سوار کشتی نجات شدند . 
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 دندشراب طهور نوشانكه نان اه ب
 

 َوَسقَاه مأ َربُّه مأ َشَرابًا َطه وًرا 

 و پروردگارشان از شرابى پاكیزه سیرابشان سازد. 

که از امام صادق)ع( نقل شده است: چون مؤمن شراب طهور بیاشامد از  چنان 

امام حسین    انند م.    105شود.  کند و متوجه خدا می همه ما سوى للا اعراض می

گذشتن  و  زهد واقعی و ترک دنیا  ،  هم مست شراب طهور بودند    در دنیا كه  )ع(  

این است که در کالم و مرام امام  ،  چیز در راه محبوب و خدای خود  از همه  

 حسین علیه السالم دیده می شود 

 تََرکأت  الأَخلأَق ط ّرا فی َهواکا 

ت  الأِعیاَل ِلَکیأ اَراکا  َواَیأتَمأ

با َولَوأ قَطَّعأتَنی فِی  ّبِ اِرأ  الأح 

 لَما َحنَّ الأف ؤاد  اِلی َسواکا 

»مردم را تماما به هوای تو ترک گفتم، و ]راضی شدم[ فرزندانم یتیم گردند تا  

اگر مرا در راه عشق ]خود[ قطعه قطعه کنی، دلم ]ذره ای[   تو را مالقات کنم. 

 . به سوی غیر تو تمایل پیدا نمی کند.«

 نشان داد    با عمل خود  نیز و  

 چه کند انكس كه تو را شناخت جان را 

 فرزند و عیال و خانمان را چه کند 

 دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی 

 دیوانه تو هر دو جهان را چه کند . 

 
 . 623، ص 10ج  ان، ی؛ مجمع الب110، ص 10ج  ن،یمال فتح للا، منهج الصادق  ، یکاشان 105
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 امام سجاد )ع( تولد 
  

در دوران امام سجاد علیه السالم چون زمان خفقان و سختگیری بنی امیه بود،  

فرمودند که صحیفه سجادیه حاصل   بیان  حضرت تمام معارف را بصورت دعا

 آن است. 

، زینت دنیا و  ست بازمانده ی دشت غرقه به خون کربال  )ع(زین العابدینامام  

امامی که دیانت را به کمال رساند و رسالت الهی    چراغی فرا روی تحیر انسان. 

 رساند. ثمر   خویش را نه به سان برادر، بلکه به طریقی دیگر به 

- پیشگی و سر بر آستان ربوبیت ساییدن، غایت آفرینش یعنی پرستش  با م  ه  آن

را تجسم بخشید و به زمین و زمان آموخت که زیباترین شکل و    - عبدی أِطعنی

 شمایل آدمی، سجده او در برابر یگانه خالق هستی است.

 دعاء حضرت سجاد)ع( 

)ع(   گذارد،  امام  یادگار  به  را  نگاشته شده  بالغت  كه  میراثی  در فصاحت و 

البالغه که در قالب دعا، مضامین عرفانی و معرفتی و اخالقی   همچون نهج 

و... را بیان می کند و آن زبور آل محمد، خواهر قرآن و انجیل اهل بیت هم نام  

این کتاب در دوران خفقان حکومت بنی امیه عالوه بر اتصال انسان به   گرفت.

ج راهنمایی  و  پرورش  تربیت،  برای  روش  بهترین  حق  محبوب،  از  ی  امعه 

 خفته ی آن دوران و تمام اعصار است. منحرف شده و فرو 

بلکه با تمامیت    ،حضرت برای انجام رسالت خویش تنها به بیان دعا اکتفا نکرد 

گریه های همیشگی بر امام    بام  ه   ووجود خویش به هدایت انسانها پرداخت؛  

انفاق های شبانه و چه خریدن    با م  ه   نمازهای طوالنی و   أقامه   با م  ه  و،  )ع(حسین 

و این حرکت امام سجاد،    و آزاد کردن بردگان که به اندازه لشکری بوده اند.

باقر و امام صادق علیهم السالم آن را تقویت و   امام  آغازگر نهضتی بود که 

 استمرار بخشیدند.  
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 )عج( عبان تولد امام عصر نیمه ش

 . تبریك والدت حضرت ولي عصر )عج( 

چشم دل ما بر اثر تیره گى هاى نفسانى ، قدرت دیدن آفتاب وجودى انسان كامل  

و خلیفة للا فى العالمین را از دست داده است لذا چون شب پره آفتاب را غایب  

 مى پندارد.  

 شعبان، ظرف تجلّی قرآن ناطق  شب نیمه 
 

قدر است، چون اگر شب های سه گانه ماه  شب نیمه شعبان در حد خود شب  

تجلّی   نیمه شعبان ظرف  نزول قرآن کریم است، شب  مبارک رمضان ظرف 

 قرآن ناطق از ماورای طبیعت به نشئه طبیعت و جهان ماّده است. 

 امروز امیر در میخانه توئی تو 

 فریاد رس این دل دیوانه توئی تو 

 مرغ دل ما را که به کس رام نگردد 

 دام توئی، دانه توئی تو  آرام توئی،

 آن مهر درخشان که به هر صبح دهد تاب  

 از روزن این خانه توئی تو 

 آری آن روز، روزی است که وعده الهی تحقق می یابد.

 بقیة للا خیر لکم ان کنتم مومنین 

 اگر مومن باشید، بقیه للا برایتان بهتر است 

قدومش دل انگیزترین  در سرای امام حسن عسکری نوزادی چشم گشود که با  

آمد تا اقیانوسی    باره گرفت.  نغمه هستی را سرود و پیکر بشریت جانی دگر

باشد لبالب مهر و دوستی، گوارای تمام آدمیان تا الفت میان دلها افکند و قبای  

 عدل و دادگستری بر تن جهان کند. 
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نور چشم نرگس خاتون، در فضایی آکنده از خشم و کین ورزی نسبت به علی  

دستگاه   شدن  برچیده  بیم  از  که  دشمنانی  شد.  متولد  السالم  علیهم  علی  آل  و 

جورشان، والدت دوازدهمین خورشید را تاب نیاوردند پس با گماشتن مراقبان  

و خبرچینان و اعمال فشار، عرصه را بر امام عسکری تنگ کردند تا به ظن  

او   باطل،  خیال  به  و  شوند  نورانی  آن وجود  مانع والدت  از صحنه  خود  را 

 روزگار محو کنند. 

به امر خدا برای حفظ گوهر وجودشان از زهر کین و عناد و رذالت و دنائت  

خودکامگان، والدت پنهانی و زندگانی در پشت پرده غیبت آغاز شد تا آن لحظه  

 موعود سر رسد. 

 والیت خاصه حضرت مهدی)عج(
 

دریافت که چرا به امام  از مطالبی که راجع به انسان کامل بیان شد می توان 

   زمان)عج( القاب زیر داده شده:

زیرا وقتی عبد فانی در حق شد،   106ـ عین للا فی خلقه )چشم خدا در خلق( 1

چنانکه امام)ع( می فرماید: »انا یدللا و   . حق چشم و گوش و دست او می شود 

 عین للا« و در مثنوی آمده است.

 از عبادت نی توان للا شد  

 می توان موسی کلیم للا شد. 

 107ـ نورللا )نور خدا(  2

 ـ عین للا )چشمه حیات(. 3

 ـ المهذب )تهذیب شده(. 4

 ـ الولّی  5

 
  به نقل از تعلیقه علی مصباح االنس امام خمینی)ره(: ص 106.282

  مفاتیح الجنان: به نقل از زیارت امام زمان، ص 79. 107
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 108ـ خلیفة للا )جانشین خدا( 6

 ـ قلب عالم امکان. 7

 109ـ عصاره موجودات  8

 110ـ قطب عالم وجود  9

)اگر حجت نباشد زمین اهلش   111االرض باهلها« ـ »لوال الحجة ، لساخت  10

چرا که انسان کامل روح عالم است و بدن بدون    را در خود فرو می برد(،

 روح می میرد. 

  و همانطور که تمام اعضای بدن در برابر روح خاضعند و به فرمان او 

   112هستند، » تمام ذرات عالم نیز در برابر »ولّی امر« خاضعند.« 

 113الحمدهلل 

 جلی و ظهور در هستی ت
 

گذشته که درباره انسان کامل و مظهر اسماء    ي كه در درسهايبا توجه به مطالب

الهی، و والیت و خلیفة للا بیان شد ، حال به یک جمع بندی مطالب پراکنده در  

و بحث کاملتری برای » شناخت انسان کامل« در  پرداخته می شود ،  درسها،  

 
.)ثم یجی خلیفة للا المهدی(. و نیز رک. به  179ـ  160مفاتیح الجنان: به نقل از استغاثه امام زمان، ص  108

 . 488، ص 2کشف الغمه: ج 
امام خمینی در تفسیر سوره عصر می فرماید: »می گویند والعصر، انسان کامل ، امام زمان)س( است   109

 یعنی قسم به عصاره همه  موجودات«.به نقل از رساله نوین 
، شخص واحدی است که موضع نظر خدایتعالی در  عبدالرزاق کاشی در اصطالحات خود می گوید: قطب  110

 (.126هر زمانی است )به نقل از کتاب تعلیقه علی شرح فصوص الحکم امام خمینی: ص 
 . 5به نقل از اصول کافی ، کتاب الحجه، باب   111
 .68و67امام خمینی)ره(، والیت فقیه، ص  112

 ا کمی تصرف . ب 102تا  88/ از ص  4موضوع این جلسه از کتاب رساله نوین، ج 
این مطالب را چندین سال پیش بعنوان درس بیان و بصورت کتابی بنام )والیت تکوینی انسان کامل (   113

 چاپ شد و در سایت خودم زمزمه عرفان موجود است. 



202 
 

زمان ما، و بیان اینکه خالفت الهی در این زمان از آن حجت و امام زمان)عج(  

 شاره مي شود. ااست 

 ریشه گرایش به انسان کامل
 

ستایش انگیز و تحسین برانگیز  ،  »در روند تاریخ افراد بزرگ و »انسان کامل«  

بوده، دیگر انسانها از آنان به نیکی نام برده اند. توجه به »انسان کامل« سابقه  

ای بس دیرین دارد. به هر یک از فرهنگ ها، نظام های فکری، ادیان و مذاهب  

 که بنگریم، رّد پایی از انسان کامل را می یابیم. حال ریشه این جستجو چیست؟  

کمال، که در نهاد آدمی نهفته است ـ او را به جست وجوی »انسان  ـ نیل به  1

 برتر« کشانده است تا در وجود او کمال خویش را بنگرد و تجسم یافته بیند. 

از نقص و ضعف، که از امیال و کشش های ریشه دار    دوم این که: دوریـ  2

ز نقص  آدمی است ـ انسان را بر آن داشته در جستجوی وجود کاملی باشد، که ا

  ها و ضعف ها بیرون آید. و همین میل به کمال و دوری از ضعف، آدمی را وا 

یکی از موضوعات عرفانی    داشته تا در جستجوی وجود کاملی برای الگو برآید. 

 در باره امام زمان)عج( اندیشه »انسان کامل« است.  

می کند  در قرآن گاهی از انسان کامل با »خلیفة للا« و جانشین حق تعالی یاد  

و با صراحت، جانشینی انسان از خداوند را بیان کرده است. و از آیات سی به  

 بعد سوره بقره در قران مي خوانیم :  

ِض َخِلیفَةً«  َرأ »َوإِذأ قَاَل َربَُّك ِللأَماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْلأ
114 

جانشینی  )یاد آور زمانی را که پروردگارت به مالئکه فرمود من می خواهم  

 برای خود در زمین قرار دهم(. 

یاد می کند   با عنوان »امام«  انسان کامل  و مي    و در جایی دیگر، قرآن از 

 فرماید: 
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ه نَّ ۖ »  115قَاَل إِنِّي َجاِعل َك ِللنَّاِس إَِماًما«  َوإِِذ ابأتَلَٰى إِبأَراِهیَم َربُّه  بَِكِلَماٍت فَأَتَمَّ

 ر می دهم( . )...من تو را برای مردم امام قرا

 ظهور وعده الهي است 
 

ِض  َرأ ِلفَنَّه مأ فِي اْلأ تَخأ اِلَحاِت لَیَسأ  َوَعَد َّللاَّ  الَِّذیَن آَمن وا ِمنأك مأ َوَعِمل وا الصَّ

تََضٰى لَه مأ  نَنَّ لَه مأ ِدینَه م  الَِّذي ارأ لََف الَِّذیَن ِمنأ قَبأِلِهمأ َولَی َمّكِ تَخأ  َكَما اسأ

لِ  ِرك وَن بِي َشیأئًا ۚ َوَمنأ َكفََر بَعأَد َذٰ نًا ۚ یَعأب د ونَنِي اَل ی شأ فِِهمأ أَمأ لَنَّه مأ ِمنأ بَعأِد َخوأ َك  َولَی بَّدِ

ئَِك ه م  الأفَاِسق ونَ 
 116  فَأ ولَٰ

اند ، وعده  )خدا به كسانى از شما كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده  

حتماً   كه  است  كه  داده  گونه  همان   ، كند  ]دیگران[  در زمین جانشین  آنان را 

پیشینیان آنان را جانشین ]دیگران[ كرد ، و قطعاً دینشان را كه براى آنان پسندیده  

به سودشان استوار نماید ، و یقیناً بیمشان را تبدیل به امنیت كند ، ]تا جایى كه[  

و آنان كه پس از این  فقط مرا بپرستند ]و[ هیچ چیزى را شریك من نگیرند .  

   (اند نعمت هاى ویژه ناسپاسى ورزند ]در حقیقت[ بدكار و نافرمان 

آری در زمان شکوفایی گل نرگس)ع( شیعیان و منتظران مشتاقانه و بی صبرانه  

منتظرند که او را مالقات کنند. در آن زمان تمامی موجودات حتی مالئکه، انبیا  

 رند. و ائمه معصومین )ع( همه و همه منتظ

می خواهند ببینند که چگونه خدا عدالتش را در زمین بوسیله آنها برقرار می   

سازد. زمین و آسمان نیز منتظر چنین روزی است چنانکه قرنهاست انتظار با  

 شکوهش را در دل می پرورانند.* 
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 أثار معرفت به امام زمان )عج(
 

کامل، و عمیق و  »شناخت و اعتقاد و محبت به امام عصر)عج( در صورتی  

همه جانبه خواهد بود که از نگرش و معرفت سطحی گذر کرده، به الیه های  

 میانی و نهان هم سر زند. 

این گونه شناخت ها، تنها یک دانستنی و معلومات خشک، نیست که دفتر دانسته  

ها و معلومات ما را ضخیم تر و قطورتر سازد. شایسته است این معارف را به  

 کشاند.  عرصهء زندگی 

آن گاه نهر زالل و پر خروشی جاری می شود که قلمروهای گوناگون زندگی  

فردی، اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و عبادی را سرسبزتر و حاصل خیزتر می  

سازد. و غنچه های معرفت می شکفند و از درخت محبت میوه های شیرین به  

ف گوشه نشین باشد  بار خواهد آمد. حیف است و اندوه بسیار دارد که این معار

 و دست بشریت کوتاه از آن. 

و همه او را می شناسند    چه کافر چه مسلمان براي هر كسي ظهور محقق میشود   

از مشخصات و سنت همه  و  .  جاریست سنت یوسفی  ،  طالح  چه  چه صالح و  

 .    انبیاء است 

،  یکی فطرت میل به کمال و انسان کامل  همه انسان ها است ،  درون  در  آنچه  

 . و یکی عمل صالح . و اینکه حتما فریادرسی خواهد امد 

ایمان و اعمال گذشته و  اینکه هر عملی یک جزاء دارد، و دیگر بدانیم اینکه و 

همه اعمال گذشتگان و آیندگان مرتبت می شوند  هنگامی که  و  ،    ند ده بهم مرتبت ینا

   .شوق هم زیادتر میشود 

شجره طوبی  ، مرحله سوم، عمل صالح ارتباط با همه عالم و انسان کامل دارد 

و شاخه ها    )ع( درختی است که ریشه و تنه این درخت در خانه امیرالمومنین

صالح ارتباط با    هر عمل   و ،  در دست مؤمنین ...هر عمل صالحی مرتبط با هم  

 . ابا صالح پدر صالحین هستند او  . امام است 
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 :  می خوانیم  110سوره كهف آیه  در 

و ِلقَاء َربِِّه    ج  ثأل ك مأ ی وَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَه ك مأ إِلَهٌ َواِحٌد فََمن َكاَن یَرأ ق لأ إِنََّما أَنَا بََشٌر ّمِ

 داً  فَلأیَعأَملأ َعَمالً َصاِلحاً َواَل ی شأِركأ بِِعبَاَدةِ َربِِّه أَحَ 

) اي پیغمبر ! ( بگو : من فقط انساني همچون شما هستم ) و امتیاز من این است  

شود كه  گویم ( و به من وحي مي كه من پیغمبر خدایم و آنچه گفت : بگو ؛ مي 

 معبود شما یكي است و بس .  

پس هركس كه خواهان دیدار خداي خویش است ، باید كه كار شایسته كند ، و  

 دگارش كسي را شریك نسازد . در پرستش پرور

ِلقَآَء َربِِّه « : مي  و  ج  ترسد از حاضر شدن در پیشگاه او براي حساب و  » یَرأ

كتاب . خواهان دیدار و مالقات او است . چشم به راه ثواب و جزاي او است »  

 بِِعبَاَدةِ « : در عبادت و پرستش . حرف ) ِب ( به معني ) في ( است . 

 

 وجود خلیفة للا استقوام هستی به 

 رأس والیت خداست 

که   پیامبر)ص(  و  الحمید«  الولی  هو  »و  است  متعال  خداوند  والیت،  رأس 

و آنچنان به خدا    کاملترین انسان است ، ولی للا، خلیفة للا، رسول للا می باشد.

نزدیک شده است که )این قرب مکانی نیست که خداوند محدود در مکان نیست(  

 فرمودند: در سوره نجم 

لَٰى ﴿ َعأ نَىٰ  ﴾ 8ث مَّ َدنَا فَتََدلَّٰى ﴿ ﴾ 7َوه َو بِاْلأ ف ِق اْلأ َسیأِن أَوأ أَدأ  . فََكاَن قَاَب قَوأ

تا آنکه   ، )در حالی که در ا فق اعلی قرار داشت! سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد.

یا کمتر بود(  دو کمان  اندازه فاصله  به  پیامبر(  )با  او  از  ،    فاصله  قبل  )حتی 
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رسالت هم( او در افق کمال بود، آنگاه نزدیک تر شد و وحی بر او نازل گشت  

 117و فاصله اش با خدا به قدر دو کمان یا کمتر از آن شد. 

 

 والیت ائمه اطهار 
 

اطهار، و ائمه معصومین)ع( یکی پس از دیگری  والیت ائمه   در مرحله بعد،

 صاحب مقام والیت، خالفت، حجت الهی بوده اند. 

و حضرت مهدی)عج( خاتم اولیاء است. باین معنی که به عالی ترین مراتب  

و البته با    والیت، و اقصی ترین درجات قرب و نزدیکی به خدا رسیده اند. 

و نزدیکتر شد و به تکامل رسید و   اقتدا به اولیای خدا می توان به خدا نزدیک 

انسان کامل شد. زیرا هدف از آفرینش، »انسان کامل« و رسیدن به کمال  

 است.

 مقصد نهائی بشر 
 

 . مقصد نهائی بشر رسیدن به کمال مطلق است 

نیست، از جمله در فطرت بشر  بشر خاصیتهائی دارد که در هیچ موجودی 

ب »کمال مطلق« است نه  طلب »قدرت مطلق« است نه قدرت محدود، طال

کمال محدود. و چون قدرت و کمال مطلق در غیر حقتعالی تحقق ندارد، بشر  

   به فطرت، حق را می خواهد و خودش نمی فهمد.

یکی از ادلهء محکم اثبات کمال مطلق، همین عشق بشر به کمال مطلق است.  

  محال است. عشق فعلی دارد به کمال مطلق، و عاشق فعلی بدون معشوق فعلی 

نیست زیرا این امری فطری است و فطرت بشر کمال    "توهم "و در اینجا  

 مطلق را می خواهد و دنبال واقعیت کمال مطلق است. 
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هر که هر چه دارد راضی نیست، اگر تمام دنیا را به یکی بدهند قانع نمی  

شود و می رود دنبال آنچه ندارد. چرا؟ برای اینکه عشق به کمال مطلق دارد 

اگر تمام عالم را کهکشانها، ثوابت، سیارات و هرچه هست در تحت سلطهء  .

 یکنفر بیاید باز قانع نمی شود، برای اینکه اینها کمال مطلق نیستند. 

 

 است کمال انسان اتصال به کمال مطلق
 

بشر تا نرسد به آنجایی که اتصال به دریای »کمال مطلق« پیدا نکند و در آنجا  

 فانی نشود، برایش اطمینان حاصل نمی شود.  

 »اال به ذکرللا تطمئن القلوب«

)با یاد خدا دلها آرامش می یابد( نه به مال و جاه و مقام قدرت، و نه به دارا 

رد، و نفس را از تزلزل و  آنچه اطمینان می آو  بودن همه ملک و ملکوت.

،   خواهشی که دارد، بیرون می آورد آن ذکرللا است. نه ذکر به اینکه با لفظ 

ال اله اال للا بگوییم ]بلکه[ ذکر الهی که در قلب واقع می شود، و از قلب و  

 درون برمی خیزد. 

َمئِنَّة   طأ «  نفس مطمئنه :   و بعد در آیات دیگر می فرماید: »یَا أَیَّت َها النَّفأس  الأم 

یعنی نفسی که هیچ خواهشی ندارد ]مطمئن می شود که به کمال مطلق برسد[،  

غیر او نباشد. جاه و مال و  و کمال مطلق آنوقتی است که یاد و ذکر او باشد. 

مقام نباشد توجه به عالم ماده و مادیات، توجه به عالمهای دیگر، به غیب و  

 شهادت هیچ نباشد. 

آنوقت که مورد  ، شد به یاد خدا، آنجا نفس مطمئن می شود  وقتی یاد منحصر

   این خطاب واقع می شود:

َمئِنَّة  ﴿  طأ ِضیَّةً  27یَا أَیَّت َها النَّفأس  الأم  ِجِعي إِلَٰى َربِِّك َراِضیَةً َمرأ  .118﴾ارأ
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ای نفسی که به آنجا رسیدی که مطمئن شدی، از لغزش بیرون رفتی و به جای  

دیگر توجه نداری، تو برگرد به خدای خودت »الی ربک« ]رب نفس مطمئنه[  

 حاال خطاب می رسد: 

ِلي فِي ِعبَاِدي» خ   « فَادأ

]توجه   کاری »ی«  به ریزه   . بلکه عبادی  نه عبادالصالحین،  و  نه عباد للا، 

ِلي َجنَّتِي « )به بهشت من در آی(  خ   شود[. وقتی که در عباد داخل شدی، »َوادأ

نه   با همه عرض و طولش مال عباد صالح است،  آن جنت  نه »الجنه« )که 

]بندگان نیست جز    عبادی(. بهشت عبادی  دیگر هیچ  آنجاست که  خاص خدا[ 

عبادت، آنهم عبادت »هو« وقتی به آنجا رسیدی »ادخلی جنتی«، جنت لقاء،  

 . جنت ذات، جنتی که انتصاب به هیچ جا ندارد اال به »هو« 

آنوقت نفس مطمئنه وارد شده است در یک »منبع نور« و در یک کمال مطلق  

آنجائی که، ایکاشها تمام شود،    ود. و رسیده است به آن چیزی که عاشق آن ب 

یالیت، تمنا تمام می شود. آنجائی که: }انسان به علم مطلق برسد و این قطره در  

 .   آن دریا فانی گردد{

بشر نمی فهمد که عاشق خداست، نه عاشق دنیا. بدلیل اینکه ]وقتی به هر مقام  

ار می شود،  و این اختالفات که پدید   و درجه ای رسید[ می بیند کافی نیست. 

 برای اشتباه در مقصد است. 

و ما مقصد فطرت را نمی دانیم، و به کتاب فطرت آشنا نیستیم، و اگر ما طبق  

فطرت پیش برویم به کمال مطلق می رسیم، » کمال مطلقی که آرزو و ندای  

 فطرت انسان است«. 
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 است للا  اسماءانسان کامل مظهر 
 

 . "هو الحي القیوم"  ،وجهه للا و مظهر أسماء للا هستند ،  انسان كامل و امام 

»عالم خیمه ای است که عمودش امام عصر)عج( است«. و خیمه برای برپا  

 ماندن نیازمند عمود است، زیرا امام عصر)عج( مظهر اسم »قیوم« است .  

مظهر حقیقتی که )قوام همه چیز به اوست( و مظهر اسم قیّوم به تبع ظاهر خود  

، ستون آسمان«  قیوم است. براین اساس، ابن عربی خلیفة للا را »عمود الّسما

 و این حقیقت در احادیث بازتاب گسترده ای دارد .   می نامد. 

 در حدیث نبوی آمده است:   

 119«  وال تخلوااالرض منهم و لو خلت النساخت »

)زمین از اهل بیت خالی نمی شود و اگر خالی شود، اهلش را در خود فرو  

 می برد(. 

 و در روایت دیگری آمده است:

 .  120لو خلت االرض طرفة عیٍن من حجٍة لساخت باهلها«  »

انسان کامل با همه   121و امام رضا)ع( می فرماید: »ال تبقی ساعة اذاً لساخت«

 122چیز مرتبط و همه و همه کس با او در قلمرو تکوین آشنا است. 

 خوشا روزى که موال بازگردد

 انا المهدى طنین انداز گردد 
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   اطهربه حق مادرش زهراى 

 به حق فرق اکبر، حلق اصغر

 خداوندا ظهورش دیر گردید 

 بسى عاشق در این ره پیر گردید 

   مهیا کن تو اسباب ظهورش 

   منور کن تو گیتى را ز نورش 

 دنیا در انتظار منجي عالم است
 

دنیا در انتظار ظهور منجی است، شیعه او را می شناسد و منتطر دم مسیحایی  

پیامبر و هم کنیه رسول خداست و در صورت و سیرت چون  اوست. او همنام 

نبی خاتم است. نامها و القاب فراوان، نشان از ابعاد شخصیت و اهداف  

مهدی، صاحب امر، بقیة للا، محّمد، احمد، عبدللا، داعى،   .حضرت دارد 

 غائب، قائم، خلف صالح و منتظر ...   شرید، صاحب،

نیست؛ درونمایه اش حرکت، عمل و    اما این انتظاراز جنس سکوت و سکون

تسلیم است تا دلهای پیراسته را به دل امام عصر نزدیک سازد و پرده حجاب  

 هرچه سریعتر فروافتد. 

 میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست 

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 

هدف فرج، نجات    باید آماده بود، حتی اگر دیده به جمالش روشن نگردد. 

ت است وهر منتظر واقعی این رسالت را از خود و از عصرخویش آغاز  بشری

می کند تا این جریان را به حضور یوسف زمان متصل سازد و زمینه ساز  

 . ظهورش گردد. اللهم عجل لولیک الفرج
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فرماید: »ما را از ایشان  امام مهدی )عج( در توقیع شریفشان به شیخ مفید می 

ست، مگر گناهان و خطاهایی که از ایشان به  )شیعیان( چیزی محبوس نکرده ا

 پسندیم«.  داریم و از ایشان نمیرسد و ما آن را ناخوش می ما می 

بعد از هر نماز دست به سینه می ایستم و حرف به حرف سالمم را با ضربان  

 قلبم تنظیم می کنم، تا از بودنت، نفس کشیدنت، اشک و لبخندت مطمئن شوم 

 "َوی او ثری ام ذی طوی کجایی؟؟؟؟؟ "أَ بَِرضأ 

 عزیز من 

همه را جز تو دیده ام، ولی دیگر می خواهم تو را به جای همه ببینم پس تا  

وعده گاهم، قربانگاهم نشده خودت را برسان. که اگر برسی به همه چیز می  

 رسیم. 

چرا در هر مناسبتی حتی شادی ها زیارت امام حسین  تا حاال فكر كرده اید 

فارش شده و حتی در نیمه شعبان ؟ چون عاشورا و ظهور بهم مرتبت  س )ع( 

و عاشورا نتیجه غدیر است. کاروان ما هم از  ، هستند ، ظهور امتداد عاشورا 

 غدیر تا ظهور بود . 

یا رب الحسین)ع( بحق الحسین)ع( اشف صدر الحسین)ع( بظهور  

َم عـِجـلأ ِلَولیِڪأ ألأفََرج  جة)عج(. الح  اللَّه 

 

 هدف خلقت و حکومت جهانی مهدویت 
 

بررسی زندگی انسان در روی زمین حاکی است که وی در هر عصری گامی  

خاصی    به سوی تکامل برداشته و هر یک از تمدن های گوناگون با نوآوری ها 

 . در جهت تکامل مادی او بوده است 

در این میان نقش انبیا در تعدیل این تکامل و همراه سازی تمدن مادی و معنوی  

 که   مانع از آن شده هرچند عوامل تعصب و جهل و نادانی  بسیار موثر بوده
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   میان دو تکامل مادی و معنوی تعادل برقرار شود. 

یم که این تعادل به حد کمال برسد و بشر  بر این اساس باید در انتظار روزی باش

به جای تکامل یک ب عدی، تکامل همه جانبه پیدا کند . و جسم و جان، و تن و  

و امکانات مادی با حفظ ارزش های اخالقی و عقالنی   ،روان با هم پیش بروند 

 . همراه باشد 

د  و در غیر این صورت این تکامل به ضرر انسان بوده ، و بسان این خواهد بو

که قلب کودک بزرگ شود اما مغز او به همان حالت کوچکی باقی بماند. اگر  

تکامل را یک قانون طبیعی جهان بدانیم ، و یا آن را به عالوه بر اقتضای طبیعی  

خواسته مشیت الهی بیاندیشیم، که سرانجام باید این تکامل حالت واقعی پیدا کند  

 . و از حالت یک ب عدی به دو بعدی تبدیل شود 

ای از زمان  این همان است که تمامی شرایع آسمانی بر خروج مصلحی در برهه 

فرزندی    ، از دیدگاه مسلمانان رهبر این تکامل همه جانبه بشر  اتفاق نظر دارند. 

، به نام حضرت مهدی عجل للا تعالی فرجه  )ص(است از فرزندان پیامبر اسالم  

 شریف خواهد بود. 

 زیرا پیامبر گرامی)ص( می فرماید:   

»لو لم یبقی من الدنیا اال یوٌم واحٌد لطول للا ذلک الیوم حتی یخرج من ولدی  

 فیمالها عدال و قسطاً کما ملئت ظلماً و جوراً « 

»اگر از عمر جهان یک روز باقی نمانده باشد، خدا آن روز را بقدری طوالنی  

نماید و دنیا را از عدل و قسط پر سازد    می کند تا مردی از فرزندانمان قیام 

 همانگونه که با جور و ستم پر شده است.« 

 به قول سعدی: 

 شور غم عشقش حیف است پنهان داشتن 

 در گوش نی رمزی بگو تا بر کشد آواز را 
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اگر در باور و آگاهی افراد از امام زمان، از این حد که هر هفته تنها برگه  

ایشان نظر می اندازد، به معرفتی ژرف    مکتوب تقدیم حضرتش می گردد و 

 تبدیل شود،.بی تردید ثمرات عملی بی شماری در پی دارد.

امام، )از طریق نامهء مکتوب   باور ما روزنه تنگ ارتباط و اطالع  اگر در 

اعمال در طول هفته( جای خود را به »شاه راه مشاهده مستقیم« بلکه فیض  

یات، علم، اراده، قدرت و روزی و  رسانی و بخشیدن لحظه به لحظه وجود، ح 

اشراف و احاطه ای قوی تر از شخص بر خودش و بسیاری دقایق و ظرایف  

بی گمان انقالبی بس عظیم در فهم اندیشه مهدویت و در شناخت    دیگر بدهد، 

 امام زمان)عج( رخ می دهد.

آن گاه معرفت، محبت، اعتقاد و فهم ما از انتظار و ظهور و دیگر حوزه ها،  

نمایان   ما  این معارف عمیق ، در زندگی  دگرگون خواهد شد. و ثمره عملی 

ر فطرت ما وجود دارد و اندیشه و تأمل  د خواهد شد. معرفت همان تكامل كه  

فکری ما تأثیر  در این باب و سرایت این معارف به قلمروهای مختلف زندگی و  

 123بسیار دارد. 

 دنیا تکامل می یابد 
 

 گوید: مرحوم شهید مطهری درباره نوسانات تاریخ می 

هرچند در مجموع حرکت تاریخ، تکاملی است، ولی، سیر تکاملی تاریخ، جبری  

که هر جامعه  نیست  یعنی چنین  نیست.  الیتخلف  تاریخی  و  در هر مرحله  ای 

 تر بوده است. د کامل لزوما نسبت به مرحله قبل از خو

و انسان موجودی مختار و    نظر به این که عامل اصلی این حرکت انسان است 

گر است. ولی بشریت فطرتاً در آرزوی تکامل و زندگی در مدینه  آزاد و انتخاب 

فاضله ای با گسترش عدل الهی در پرتو انسان کاملی که پرچم دار حکومت  

 الهی می باشند. جهانی مهدویت است و تحقق وعده 

 
  همان خالصه ای از ص 222 و 123.223
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خداوند این بشارت را به انسانها داده است ، و مدینه فاضله، نعمتی است که  

 قرآن مجید ، به آن نوید داده است:  

»وعد للا الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنکم فی االرض کما  

لیبدلنهم من بعد  استخلف الذین من قبلکم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضالهم و 

خوفهم امنا یعبدوننی الیشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذالک فاولئک هم  

 الفاسقون؛ 

اند  خداوند به كسانى از شما )مسلمانان( كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده 

وعده داده است كه قطعا آنها را در روى زمین جانشین )خود( كند و حکومت  

 بخشد 

را كه پیش از آنها بودند )مانند مؤمنان قوم نوح و قوم  همان گونه كه كسانى  

هود و صالح و قوم یونس ( جانشین ساخت، و حتما آن دینى را كه براى آنها  

تردید حال آنها  پسندیده است )دین اسالم( براى آنها مستقر و استوار سازد، و بى 

مرا بپرستند    را پس از بیم و ترس به امن و ایمنى تبدیل نماید به طورى كه تنها 

 و چیزى را شریک قرار ندهید… 

    چه زیباست طلوع خورشید والیت 

وقتی امام زمان ما آخرین منجی بشر بیاید، او نیز چون جد بزرگوارشان همه   

فی   مفسدین  و  صفتان  شیطان  تنها  و  بخشد.  می  را  دشمنان  ستمهای  و  بدیها 

ن خورشید آفرینش  وقتی آن عشق جاودانه و آ  االرض را نابود خواهد ساخت . 

ظهور نماید، تمام ادیان و مذاهب و مکاتب را نور افشانی می فرماید و دنیا را  

 پیرو دین اسالم و همه مردم را موحد و یکتا پرست می گرداند. 

 امام علی)ع( فرموده اند:  

»هو الشمس الطالعة من مغربها یظهر بین الرکن و المقام فیطهر االرض و  

 124یظلم احد احداً«  یضع میزان العدل فال 

 
124    



215 
 

)او همان خورشیدی است که از مغرب طلوع میکند و در میان رکن و مقام  

ظاهر میشود. پس زمین را پاک میکند و میزان عدالت را می گستراند و دیگر  

 کسی به کسی ظلم و ستم نمیکند.(. 

امام صادق)ع( نیز می فرماید: »همه ادیان و مذاهب از روی زمین برداشته  

که   سوگند  بخدا   . ماند«  نمی  باقی  دینی  )اسالم(  خالص  دین  جز  و  میشود 

جهان   سراسر  در  دین  یک  تنها  و  میرود  بین  از  مذاهب  و  ادیان  ناهماهنگی 

حکومت می کند. چنانکه خدای متعال نیز فرموده است: این است و جز این  

   125نیست که دین در نزد خدا فقط اسالم است و بس« 

   و نیز می فرماید: 

م    عَلَه  ةً َونَجأ مأ أَئِمَّ عَلَه  ِض َونَجأ َرأ ِعف وا فِي اْلأ ت ضأ نَّ َعلَى الَِّذیَن اسأ َو ن ِرید  أَنأ نَم 

 126الأَواِرثِیَن  

خواستیم به آنان كه در آن سرزمین به ناتوانى و زبونى گرفته شده  ما مى  

وارثان ]اموال ،  بودند ، نعمت هاى باارزش دهیم ، و آنان را پیشوایان مردم و  

 هاى فرعونیان[ گردانیم . ها و سرزمین ثروت 

بزرگان گفته اند این آیه نوید دهنده امامی است که زمین را مالک خواهد شد و  

به راستی که وقتی   آورد.  همه جهان و جهانیان را تحت سیطره خود خواهد 

علم  حضرت مهدی موعود)عج( بیاید، عقلها را کامل گردانده و بیست و هفت  

 برای تمام موجودات خواهد آورد.  

پیامبر خدا)ص( فرموده اند: »در نهایت، در میان امت من خلیفه ای می آید که  

چون سیل بخشش می کند و حتی آن )بخشش( را نمی شمارد و آن هنگامی است  

 که اسالم با تمام ابعادش اجرا می شود.«. 

« فرمودند:  باره چگونگی عصر ظهور  در  خدا)ص(  آبها  رسول  او  عهد  در 

فراوان می شود، رودخانه ها پر آب می گردد، خوردنیهای زمین چند برابر می  

 
  19ال عمران  125
  5قصص ایه  126
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شود و...)تمام نعمتهای زمینی آشکار می شود( کینه ها از بین میرود و شّر از  

 جهان هستی رخت بر می بندد و تنها خیر باقی می ماند و بس«. 

»من   صر)عج( فرموده است:امام باقر)ع( در باره درک مقام و معرفت امام ع

ادرک مقام اهل بیتی، من ذی عاهة برأ و من ذی ضعف قوی« )هر کس قائم  

اهل بیت مرا درک کند، اگر بیمار باشد بهبود می یابد و اگر ناتوان باشد نیرومند  

 می شود.( . 

بامید روزی که شاهد حضور و ظهور آن وجود مبارک و انسان کامل، و حجت  

 »انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا«. اران او قرار گیریم الهی شویم، و از ی

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی ابائه فی هذه الساعه و  

فی کل الساعه ولیاً و حافظاً و قاعدا و ناصرا و دلیالً و عیناً حتی تسکنه ارضک  

 لعالمین. طوعا و تمتعه طویال برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمدهلل رب ا

هیچ می دانید اگر مقدمه ظهورش را تا بحال فراهم کرده بودیم و یاران با وفایش  

نیز همه آماده بودند، او نیز از پس پرده غیبت برون آمده بود؟ پس این ما هستیم  

که او را در زندان غیبت نهاده و موجب رنج مهربانترین و عزیزترین بنده خدا  

 می شویم. 

این ما هستیم که خود را برای ظهورش آماده نساخته و یا نفس خویش را تزکیه   

این ما هستیم که به حقیقت دوستدارش نیستیم. همه به زبان او را  و  ننموده ایم.  

بحال هر   تا  ما  از  کدامین  به راستی  اما  را منتظرند،  آمدنش  و  دارند  دوست 

قلب و روح خویش را برای  ساعت و هر لحظه آمدنش را شماره کرده و خود و  

ای   امکان!  عالم  قلب  ای  ایم؟  کرده  تزیین  و  نموده  فرش  مبارکش  قدوم 

 . نراك   متى ترانا و مهربانترین!

 وظیفه منتظرین 
 

در احادیث فراوانی وظایفی برای منتظرین قائم آل محمد)ص( بیان فرموده اند  

معاصی و تقرب الی  "تقوی، ورع، عفاف، صالح و اجتناب از   از جمله اینکه: 

 للا تعالی. پس منتظر ظهور مصلح، باید خود مصلح باشد.
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 و از امام صادق)ع( مرویست:

القائم فلینتظر و لیعمل بالورع و.محاسن   أصحاب »من سّره ان یکون من 

االخالق و هو منتظر، فان مات و قام القائم بعده، کان له من االجر من ادرکه،  

 کم ایتها العصابة المرحومه.« فّجدوا و انتظروا هنیاً ل

امام قائم باشد پس باید منتظر باشد و با ورع    أصحاب ) کسی که دوست دارد از  

عمل کند و درمحاسن اخالق کوشا }سعی در تزکیه نفس نماید{ ( پس اگر این  

شخص قبل از ظهور بمیرد اجر او مانند کسی است که او را درک کرده باشد.(  

اصالح نفس و عمل صالح کوشا و خود را خالص   پس خوشا بحال کسی که در

 برای خدا قرار دهد. 

 انتظار روح امیدواری به آینده
 

کسی که می خواهد از اصحاب امام قائم باشد باید خود را برای این امر آماده  

کند، چون انتظار، آمادگي براي جهاني بهتر، نویدبخش، عدالت خواه و سرشار  

انتظار روح امیدواري و انگیزه نسبت به    است.از ایمان و معنویت و اخالق  

 . آینده است 

در روایات آمده است: كسي كه انتظار حاكمیت ما را مي كشد مانند كسي مي   

 ماند كه با خون خود در راه خداوند غوطه مي خورد. 

 دلبرم یوسف زهراست خدا میداند 

 یادش آرامش دلهاست خدامیداند 

 علت غیبت اوهست گناه من و تو 

 خون جگر از گنه ماست خدا میداند 

 همه دنبال زروسیم و گرفتار دلند 

 پسرفاطمه تنهاست خدا میداند 
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 ازهمه بیشتر آنكس كه بود منتظرش 

 مادرش حضرت زهراست خدا میداند 

یا رب الحسین)ع( بحق  .  سالمتي وتعجیل درفرج آقاامام زمان)عج(صلوات 

 اللهم عجل لولیك الفرج  .الحسین)ع( اشف صدر الحسین)ع( بظهور الحجة)عج(

 پایان موالید شعبانیه 
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 (  8)فصل 

 یه شعبانانوار 

 

 

 

 دوباره سایه ی ماه کریمی از سرم کم شد 

 به تعقیب رجب بودم که شعبان المعّظم شد 

 سالم ای ماه شعبان، ماه منجی، ماه پشت ابر 

 که از مهرت ظهور حضرت قائم، مسلّم شد… 

ماه امیرالمومنین )ع( است ؛  و در حدیث است که: ماه رجب ماه والیت است؛  

  و ماه رمضان ماه خداست.، ماه شعبان ماه رسول للا است 
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 شعبانالطاف الهي در 
 

از الطاف الهی در این ماه بهره مند  تا حال به برنامه ماه شعبان وارد می شویم  

 .  شویم  

در میان ماه های سال سه ماه رجب، شعبان و رمضان از ایام للا محسوب می  

شوند که در آن دستورات مهمی برای توجه به جهات الهی از سوی مسلمانان  

وارد شده است. در مورد ماه شعبان نیز روایات بسیاری در فضیلت این ماه  

ن را از دیگر ایام سال متمایز می کند همچنین در روایتی از  وارد شده که آ

حضرت صادق)ع( آمده است که بهترین اعمال در این ماه صدقه دادن و  

 استغفار است. 

 لزوم محاسبه در ماه شعبان
 

 . ماه پربركت شعبان، آخر سال اخالقی ماست 

یك سالی  : هر كسی براي خود  می فرماید   حضرت آیت للا العظمی جوادی آملی

ها هم اول سالشان  دارد، كشاورزان معموالً اول سالشان اول پاییز است، و  برخي 

كنند اول سالشان ماه  فروردین است؛ اما كسانی كه در مسائل اخالقی كار مي

 مبارك رمضان است، لذا ماه شعبان آخر سال اخالقی اینهاست. 

انسان چگونه تالش و   ،شود در آخر سال نظیر اینكه نزدیك امتحانات كنكور مي 

اینها كه سال اخالقي    ،مطالعه كند و حضور ذهن داشته باشد که  كند  كوشش مي 

هایشان  دارند تمام تالش و كوشش آنها این است كه در این ماه شعبان بدهكاري 

 .  را بدهند 

تمام    ،حرامي مبتال شدند   ،واجبي ترك كردند   ،اي باید بكنند توبه   ،الناس دارند حقّ 

الناسي را در ماه شعبان بدهند كه وقتي اول سال فرا  اللهي و حقّ هاي حقّ این ِدیأن 

 رسد اینها با سود همراه باشند. مي

 : توجه به یک بیت شعر از جناب حافظ  

 ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید 
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 از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد 

های شعبان و رمضان غافل نشوید و برای رسیدن به مقصود از  از ایام ماه  

خواهند بفرمایند: که ماه شعبان یک نوری  خداوند یاری بخواهید جناب حافظ می 

از این  كه سالك باید    دارد برای خودش، و ماه رمضان هم یک نوری دارد ؛

 بهره مند شود. انوار  

 حاال در توضیح این شعر:  

ری دارد، و رمضان هم نوری دارد؛ یعنی ماه شعبان  که شعبان برای خودش نو

  نور و پرتو عنایات خدای تعالی هست در ظرف حضرت ختمی مرتبت )ص(. 

   . یعنی یک انواری سالک با عارف در طول مسیر می بیند 

می فرماید: ماه شعبان نور و پرتو عنایات خداست ، در ظرف حضرت ختمی  

یعنی حضرت رسول صلی للا مال خداست  مرتبت؛»قدح«  نور  آله؛  و   علیه 

منتها در ظرف حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم )ص(. در این وضع فعلی  

در آغاز ماه رمضان    د )این ماه ( اگر کسی بخواهد از آن ظرف و قدح استفاده کن

 بسته میشود. 

مؤمنین در ماه شعبان فیض الهی را در ظرف حضرت خاتم علیه السالم استفاده  

حضرت در ماه شعبان مجرای فیض هستند؛ اما ماه رمضان خداوند  کنند و آن  می

این چنین   به همه عنایت کند؛ لکن  از فیض خودش  اراده فرموده که مستقیماً 

 نیست که همه بتوانند استفاده تام و تمام ببرند. 

فرمایند: این که از راه خاتم انبیاء این فیض استفاده شود، ماه رمضان بسته  می

اه رمضان ظرف از بین میرود و از ساحت قدس عنایت نازل می  میشود ؛ در م

 شود. 

ماه رمضان ماه خداست ؛ امکان دارد و در واقع می شود، که واقع هم شده است  

انسان در   این را تا حدی  انسان را مستغنی می کند؛  که خدا از همه ظروف 

که  کند؛ دعای جوشن کبیر، دعای سحر  مناجات های ماه رمضان مشاهده می 

 می شوند.  انوار الهي سراسر ذکر اسماء الهی است انسان ها ملتفت 
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 ذات باری تعالی می فرماید: 

هر چه هست نور ذات است؛ نور ذات، تو به آن ا نس نداری و نمی توانی با آن  

افتی ؛ آن که می توانی با آن مأنوس شوی  محظوظ بشوی، یا میسوزی یا می 

 بت است؛ و این مستور می ماند؛  نور قدح است ؛ نور حضرت ختمی مرت

دو باره ماه رمضان که مقتضی شد نور خاتم االنبیاء ظاهر می شود؛ دوباره  

خورد؛  کند، انوار حضرت احدیت به هم می وضع از آن نورانیت صرف تنزل می 

 الکن در ظروف ، با ظرف خاص ، نور نصیب می شود.«. 

هیچ جا نتوانید در شروحی که  نظیر این تفسیر که بسیار عمیق است ، شاید در   

ببینید. چرا که چنین بینشی در واقع مستلزم »هم افقی«   بر حافظ نوشته شده 

است که فرد از همان افقی که جناب حافظ نگاه می کند و با احاطه به آن تمایز  

 انوار معنوی که جناب خواجه داشته به هم زبانی برسد.

 حافظ میگوید:  

 ستی کن نگویمت که همه ساله می پر

 سه ماه می خور و نه ماه پاسا می باش 

 بیت شعر یکی از عرفا میگوید:  این شرح در 

است  ماه رجب  ، یکی  ماه مورد سفارش جناب حافظ  و    ؛ سه  ماه والیت،  که 

امیرالمؤمنین )ع( است ، و محبت الهی از جانب ساقی کوثر سقایت می شود.  

 )و البته محبت نتیجه معرفت است(. 

دوم: ماه شعبان است که ماه رسول للا)ص( است ؛ که از مجرای فیض آن  

 حضرت ، برکات محبت و معرفت الهی افاضه می شود.

شهر للا است ؛ و خود باری تعالی به    و سومین الطاف الهی ماه رمضان که

مأ َشَرابًا َطه وًرا« که میزبانی مهمانان خاّصش را عهده    مصداق َربُّه  »َوَسقَاه مأ 

 از آن شراب طهور معرفت و محبت خودش آنان را سیراب میکند.  ،دارد 
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باید توجه کرد دانستن مس  با  أآنچه  له هدف خلقت است و آن هم شناخت خدا 

و باید برای رسیدن باین معرفت زحمت کشید و فقط با   ؛ت اوست اسماء و صفا

بلکه باید تالش کرد و از انوار این ماهها    ،دعا انسان صاحب شناخت نمی شود 

و این سه ماه رجب و شعبان و رمضان آن    . برای رسیدن به مقصود بهره برد 

 . باوست اوج رسیدن به معرفت للا ، یعنی رسیدن به معرفت خدا و تقرب 

بهبا   توجه فرمایید در سوره  ،  معرفتي  نكات    توجه  آن  به نکته عرفانی  حال 

 انسان آمده است. 

 َوَسقَاه مأ َربُّه مأ َشَرابًا َطه وًرا 

 و پروردگارشان از شرابى پاكیزه سیرابشان سازد. 

 

 اي شراب و سكرات نعم
 

مال ، مقام  از و مستي ـ ممكن است   ؛شراب و مستي : از خود بي خود شدن 

بیان شده  معارف دیني ما   درنیز واژه سکرات  و گر حاصل شود ید اموري و 

   ، از جمله:  است 

 كرات موت س
 

و مستى هایى است    "سكرات " براى محتضر و كسى كه در حال جان كندن است  

كه بیشتر    همراه با حسرت هایى است   "مستى "شراب، گاهى این    "مستى "شبیه  

 باعث ناراحتى و بدبختى انسان مى شود.  

و    "مرگ "حضرت امیر المؤ منین علیه السالم در این باره مى فرماید: سكرات  

تلخى جان كندن ، توام با حسرت از دست دادن آن چه داشتند بر محتضر هجوم  

 مى آورد، مغز او را فشار مى دهد. 

اعضاى بدن و دست و پاى انسان سست گردیده، در برابر  "    سكرات مرگ "در  

در او    "مرگ "آن رنگ خود را باخته و رنگ از صورتش پریده، سپس آثار  
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وى نفوذ كرده، بین او و زبانش جدایى افكنده و  فزونى مى گیرد و كم كم در  

 ، زبان او را بند مى آورد.  "مرگ"بدین ترتیب 

او در میان خانواده خویش با چشم خود نگاه مى كند، با گوش خود مى شنود،  

در حالى كه عقلش سالم و فكرش باقى است. او مى اندیشد و فكر مى كند كه  

عمرش را در چه راهى نابود كرده است؟! روزگارش را در چه راهى گذرانده  

در جمع كردن    واست؟! )در آن وقت( به یاد ثروت هایى مى افتد كه در تهیه  

ها چشم خود را بر هم گذارده، از حالل و حرام و مشكوك جمع آورى نموده  آن

تبعات جمع آورى و عوارض آن  اینك گناه و  انباشته است.  ها بر  و روى هم 

 دوش او سنگینى مى كند و گریبانش را مى فشارد. 

 

 شراب و مستي در عرفان 
 

ساقي ، مستي ،    ،شراب  چیست ؟ ولي "شراب طهور" در عرفان و كالم عرفا  

 هر كدام معني خاصي را در بر دارند .  ، پیاله،  كاس ، قدح 

 ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم 

 ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما )حافظ( 

"شراب" به معناى نوشیدنى و »طهور« به معناى چیزى است که پاک و پاک  

هاى  شود که در بهشت انواع نوشیدنی کننده است. از آیات مختلف استفاده می 

 متنوع وجود دارد.   هاى گوارا و پاک با کیفیت 

این   دارد.در  قول وجود  چند  از »شراب طهور« چیست،  منظور  برخى    که 

بهره گفته  آن  از  راد  م  سلوک  اند:  و  معنوى  سیر  براى  معنوى  و  روحى  هاى 

 روحانى است. 
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 در باره شراب طهور  ال مفسراناقو
 

توان  بخش است، را می اقوال مفسران درباره شراب مخصوص بهشتى که حیات 

 در قالب سه نظریه جمع نمود: 

راد از شراب طهور، نوعى نوشیدنى است که بهشتیان آن ـ این 1 را بعد از   که م 

کند، و فقط چیزى  ند و همه فضوالت درونى را پاک می نوشغذاهاى بهشتى می 

تراوش می  بدنشان  پوست  از  این    127کند.  به صورت عرق خوشبو و معطر 

لکن با کیفیت    ها و غذاهاى بهشتى است،برداشت نوعى برداشت مادى از نعمت 

 و ویژگى برتر و لذایذ بیشتر. 

هشتى را در زیباترین  هاى ب و آیاتى از قرآن مجید، شراب   128که روایات چنان  

تعبیر همراه زیباترین ساقیان، خوب رویان و خوش قامتان با چشمان فروهشته  

آیند،  وصف کرده است که با جامى از باده ناب پیرامون بهشتیان به گردش در می 

دهد، نه در آن، فساد عقل  اى سخت سپید که نوشندگان را لّذتى خاص می باده

   129افتند.دمستى و فرسودگى می است، و نه ایشان از آن به ب

راد از آن، بهره هاى روحى و معنوى براى سیر معنوى و سلوک  نظر دوم : م 

 روحانى است. 

هاى روحانِى این »شراب طهور« شده  در برخی تفاسیر اشاره به پاکسازی   و  

هاى مانع از توجه به او را بر  هاى غفلت از خداوند و حجاب است که آلودگی 

  130دارد.  می

 
،  623، ص 10محمد جواد، ج  ، یالقرآن، مقدمه، بالغ  ریتفس یف ان یفضل بن حسن، مجمع الب  ، ی طبرس 127

 ش.1372تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، 
  30 ثی ، حد33 - 32، ص 5ج  ن، یعبدللا بن سنان از امام صادق)ع( در نورالثقل تیبه روا  توانیم  128

 مراجعه کرد.
 7؛ زخرف، 47و  45صافات،  129
علمى فکرى   ادی، بن361، ص 20ترجمه، موسوى همدانى، ج  زان، یالم ریتفس  ن، ی. طباطبائى، محمد حس130

 ش. 1363 ى، یعالمه طباطبا
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گویند؛ »شراب طهور« قلوب ابرار و دل آنها را از اخالق رذیله و  بعضی می 

 131کند ها پاک می صفات خبیثه و خیاالت فاسده و از هّم و غّم و کثافات و پلیدی 

شربتى   شراب  آن  از  ]مؤمنان[  وقتى  که  است  باقر)ع(  امام  از  روایتى  در 

  132کند.  نوشند، خداوند به وسیله آن، قلوبشان را از حسد پاک می می

انقطاع از ما سوى للا  ،  برخى معتقدند  چون استغراق در توحید ناب و کمال 

ت است،  هر چیزى که با آن هماهنگ نباشد فاقد ملکه طهار  طهارت تام است،

چنین ساقى نوشیده شود انسان را از تمام    " بی دستى" چنان شرابى که از دست  

 آنچه غیر از خدا است، تطهیر خواهد کرد.  

که این مضمون، به عنوان یک اصل جامع و فراگیر که از غ َرر تعالیم  چنان 

این شراب، جسم و    از امام صادق)ع( نقل شده است:و    133)ع( است.  بیت اهل

آن  بی جان  و  پاک  ذات  از  همه چیز، جز  از  را  پاکیزه  ان  و  پاک  همتاى خدا، 

سازد؛ چرا که تنها ذات پاک خدا و یاد و نام او است که انسان را از آلوده  می

   134دارد. ها و نارواها باز می پاکی نا شدن به  

 135اند؛  بعضى از مفسران جمع بین دو نظریه نموده و گفته 

انسان آمیزه زیبایى از خاک تیره و روح خدا است، افزون بر ارزاق    چون 

و چون آدمیان در سیر و سلوک    ،  هاى روحى و معنوى قرار دادهماّدى، بهره 

 هاى بهشتى آنان نیز گوناگون است.  اند، بهرهخویش متفاوت 

شوند که  برار" از شراب گواراى »رحیق مختوم« سیراب می برخى همانند "ا

م هر مشکین صیانت از باطل بر آن نهاده شده و از گزند هر آلودگى منّزه است  

 
، تهران، اسالم، چاپ دوم،  327، ص 13القرآن، ج  ریتفس یف  انیالب   بیاط  ن، یعبدالحس دی س ب، یط 131

 ش.1378

  بعثت، تهران، چاپ سوم، اد ی، تهران، بن480، ص 11ج  ث، یاحسن الحد ریعلى اکبر، تفس  دی قرشى، س 132

 ش.1377

 .302و  298، ص 5موضوعى قرآن در قرآن، ج  ریجوادى آملى، عبدللا، تفس  133

 .623، ص 10ج  ان، ی مجمع الب ریتفس  134

 ش.1378، قم، اسراء، چاپ اول، 27، ص 1ج  م، ی تسن ریتفس جوادى آملى، عبدللا،   135
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ناب   تسنیم« که قراح محض و صراحى  "مقربان"، »شراب چشمه  بهره  . و 

 باشد.  است، می

وشیدنى  ترین ن در حدیثى از رسول اکرم)ص( است که فرمود: »تسنیم، شریف 

ولي "اصحاب یمین    ؛نوشند در بهشت است که محمد)ص( و آل محمد از آن می 

   136نوشند«،  و بقیه اهل بهشت " از مخلوط شده آن می 

و ساغر آن،    . 137اله: »و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً«    که ساقى آن ذات اقدس

"حقیقت نفیس معرفت و محبّت" به او است: »إنَّ اْلبرار لفى نعیم... ی سقون من  

 . 138رحیق مختوم...« 

   :آید از آنچه گفته شد چنین به دست می 

اند، در  ها در مراتب مختلف از کمال قرار گرفته طور که در این دنیا انسان همان 

بهره  و  هستند  مختلف  مراتب  داراى  نیز  تناسب  بهشت  به  نیز  بهشت  از  شان 

ظرفیت و توان روحى آنان است؛ و به همین جهت در قرآن با تعابیر گوناگون  

 از آنان یاد شده است.  

اى را »مقّربان« درگاه  اى را »ابرار« و عدهاى را »اصحاب یمین«، عده عده

  دارند. آنچه نامد. و به تناسب مقامشان، آنان نیز از بهشت بهره بر می حق می 

بخشى است، ولى  هاى بهشتى سرشار از لّذت و سرور و حیات مسلم است بهره 

 گردد.گونه که در دنیا تصور می نه آن 

له هدف خلقت است و آن هم شناخت خدا با اسماء  أآنچه باید توجه کرد دانستن مس

با دعا   باین معرفت زحمت کشید و فقط  باید برای رسیدن  و صفات اوست و 

شود بلکه باید تالش کرد و از انوار این ماهها برای  ینمانسان صاحب شناخت  

 
چاپ دوم،   ، ی التراث العرب اءیدار إح روت، ی، ب150، ص 8محمد باقر، بحاراالنوار، ج   ، یمجلس 136

 ق.1403
 . 21انسان،  137
 . 28و  27 ن، یمطفف 138
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و این سه ماه رجب و شعبان و رمضان آن اوج  .  رسیدن به مقصود بهره برد  

 .   رسیدن به معرفت للا یعنی رسیدن به معرفت خدا و تقرب باوست 

امیرالمؤمنین علیه السالم  در » مناجات شعبانیه « می فرماید: »هب لی کمال   

االنقطاع الیک« نهایت بریدگی )از دیگران و چسبیدگی به خودت( را به من  

ها پرده های نور را بشکافد )و معرفت کامل نصیب  تا چشمهای دل ،  عنایت فرما

 . گردد( 

 : كه فرمود همچنین جمله مشهوری که نسبت به پیامبر صلی للا علیه و آله است  

 »ما عرفناک حق معرفتک«

تو را آنطور که سزاوار شناسائی تو است نشناختیم ، )آنطور که خودت خودت  

 را می شناسی (. 

  » إِنَّه مأ َعنأ  آنانکه در این مسابقه بازنده باشند و به سالمت از خّط پایان نگذرند 

وب وَن ـــ آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند.« .  ج  َمئٍِذ لََمحأ  َربِِّهمأ یوأ

اّما آنانکه از خّط پایان بگذرند ، بهشت را ، که وصف آن از حد بیرون می  

باشد ، جایزه می برند ؛ و آنها که نفرات برگزیده باشند به فراتر از بهشت راه  

مختوم می رسند که تنها نوشندگان دانند چیست.  یافته در جنّه االسماء به رحیق  

 اینان چنانند که در قرآن می خوانیم: 

ه  ِمسأٌک َو   » تَعأِرف  فی  ت وٍم ؛ ِختام  َن ِمنأ َرحیٍق َمخأ قَوأ َرهَ النَّعیِم ؛ یسأ وِهِهمأ نَضأ ج  و 

ه  ِمنأ تَسأنیٍم«  فی تَنافِس وَن ؛ َو ِمزاج   139ذِلَک فَلأیتَنافَِس الأم 

شناسى. آنها از  بینى و مى هایشان طراوت و نشاط نعمت را مى ــــ در چهره  

شوند ؛ مهرى که بر آن  اى سیراب مى نخورده و سربسته شراب زالل و دست  

نهاده شده از ِمشک است ؛ و پیشی گیرندگان ، در این باید بر یکدیگر پیشى  

 .«. گیرند. این شراب آمیخته با»تسنیم« است 

 
 27ـ  23: نیمطفف 139



229 
 

ه حتّی از برگزیدگان نیز برگزیده ترند ، فراتر از جنه االسماء به جنّه  اّما آنانک 

  ؛ الذات بار می یابند و از چشمه ی فنا که چشمه ی تسنیم باشد سیراب می گردند 

همان چشمه ای که ذّره ای از آن در رحیق مختوم ریخته و رحیقیان را مست  

 نموده است ؛

ب ون  قَرَّ در    140ـــ چشمه ای که مقّربان از آن می نوشند.«   » َعیناً یشأَرب  بَِها الأم 

آخر گفتنی است که این همه گفتار نقش خیالی بیش نیست ؛ که شنیدن کی بود  

 مانند دیدن.  

ک از درک آنچه قرار است انسان بدان راه یابد عاجزند پس چون حقیری  مالئِ 

، چگونه  که به فرض ترقّی وجودی ، مسیر کمال را تا سر کوی نیز نرفته است  

 . ؟می تواند آن حقایق را وصف نماید 

فقط همین اندازه می توان گفت که ما هم اکنون در میدان مسابقه ای بس بزرگیم،   

و در درجه ی دوم  ،  و هدف در درجه ی اّول به سالمت گذشتن از خّط پایان  

 . جزء نفرات برگزیده شدن و در درجه ی باالتر 

اّول شدن و با اهل بیت )ع( همراه گشتن است ؛ آن سان که سلمان فارسی شد  

َل الأبَیت « را از دست مبارک رسول للا و امیر مومنان   و مدال » َسلأَمان  ِمنَّا أَهأ

 و امام صادق )ع( گرفت .  

 141" و سقهم ربهم شراباً طهوراً "

 و پروردگار بهشتیان را شرابی پاک کننده نوشانید«. 

ایه فوق در وصف بهشتیان آمده و اینکه به دست پروردگارشان از شرابی    این

شرابی که مایه    شوند؛ البته باید توجه داشت که این شراب،پاک کننده سیراب می 

 . شود، نیست بد مستی می 
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 یکی از پلیدی ها غفلت است
 

 گویند:  در این باره می  (مرحوم عالمه طباطبائی)ره 

توجهی  های( درونی آدمی غفلت از خدای سبحان و بی )پلیدی   های یکی از قذارت 

به اوست و این شراب که در پاکی به حد نهایت است، هیچ قذارت و پلیدی را  

نمی  می باقی  را  شراب  این  ابرار)بهشتیان(  وقتی  پروردگار  گذارد،  از  نوشند 

توانند پروردگار خویش را حمد  به همین دلیل می خویش محجوب نخواهند بود و  

گویند و حمد خدای سبحان همانگونه که در تفسیر سوره حمد آمده است؛ وصفی  

 است که جز بندگان خالص خدا صالحیت آن را ندارند؛ 

 فرماید:زیرا خدای تعالی می  

 ؛ 142« »سبحان َّللّا عما یصفون اال عباد َّللّا المخلصین 

کنند، مگر آنچه که بندگان  هر صفتی که برایش ذکر می منزه است خدا از  

 گویند«. اش می مخلص درباره 

ها را حذف کرده و نوشاندن به بهشتیان  و چون خداوند در این ایه همه واسطه 

هایی که در بهشت به  را مستقیماً به خویش نسبت داده، این نعمت از همه نعمت 

هایی باشد که به دلیل ایه  نعمت   افضل است و چه بسا یکی از   ایشان داده شده،

لدینا مزید« خود بشر بدان نمی   شریفه  هر چه    143رسد »لهم ما یشاؤن فیها و 

 های اضافی دیگری است. بخواهند برایشان در آنجا هست و نزد ما نعمت 

چنین   ایه  این  مورد  در  االسرار(  کشف  تفسیر  انصاری)در  عبدللا  خواجه  و 

سکر، ساقی دیده ور؛ با شراب انس در جام  ی کدر، شراب بشراب بی   گوید:می

هیچ  از دست دوست در عین عیان، بی  قدس، در مجلس وجود، بر بساط شهود،

 . زحمت در میان 

 
 160 ه یا صافات،سوره  142
 30 هی سوره ق، ا 143
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ای جوانمرد! شراب آن شراب است که دست غیبت در جام دل ریزد، دیده جان   

نوش کند. قومی را شراب مست کرد، و مرا دیدار ساقی، الجرم ایشان در آن  

 ی فانی شدند و من در این مستی باقی. مست

 

 دو است ،شراب
 

 دیگری فردا:  یکی امروز،

 امروز شراب از منبع لطِف روان، فردا شراب طهور از کِف رحمان.  

 »و سقاهم ربهم شراباً طهوراً«

هر که امروز او را شراب محبّت نیست، فردا او را شراب طهور نیست؛ امروز  

آشامند و فردا شراب طهور در حضرت ملک  معرفت میشراب محبّت از کأس  

نوشند، امروز شراب محبت در بهشت عرفان، فردا شراب طهور در  غفور می 

 بهشت رضوان. 

بهشت عرفان امروز دل عارفان است، دیوارش ایمان و اسالم و زمینش اخالص  

اشجارش تسبیح و تهلیل، انهارش تقوا و توکل، رضوانش رضا به    و معرفت،

قضا، هر که امروز فردوس دل او، آراسته به طاعت و عبادت بود، فردا او را  

ر، زمین او از یاقوت  ز  فردوس رضوان بود؛ آن فردوس که دیوار او از سیم و 

شراب    ، و زبرجد، تربت از مشک و عنبر، انهار و آب و شیر و می و عسل

 ؛آشامند می

 .سلسبیلشراب تنسیم ، رحیق 
 

ای آنان را به فریاد رسی بخواند آنها اجابت  مردانی که هر جا مظلوم و ستم دیده 

کرده و باعث نجات و رهایی مظلومان و ستم دیدگان خواهند شد و چون دارو  

آب  و چون آب به دنبال تشنگان ، و هر که خواهان  ،  گردند  به دنبال بیماران می 

 ه طرف او خواهد رفت. ظرفیت نگهداری آب را دارد، آب ب حیات است و 



232 
 

شود و خود را در پیش عظمت  هایی که وجودشان سراسر نیاز می انسان  آری؛ 

آب روشن؛ یعنی رحمت پروردگار آنجا خواهد    ابینند، لذ حق پست و خوار می 

 . ها جمع نخواهد شد رفت، چرا که هرگز آب بر قله

 و به قول معروف:  

 گـر طـالـب فیـضی اافـتـادگی آمـوز 

 هـرگـز نـخـورد آب زمیـنی که بلند است 

کند به همین مناسبت  هایی را منجی بشریت معرفی میموالنا پس از آنکه انسان 

 ، می گوید: ای است شود که بیانگر نکته خاص و ویژه مطلبی را متذکر می 

 آب کـم جـو تــشـنـگی آور بـدســت

 تـا بــجــوشـد آبــت از بــاال و پــســت 

 اهـم ربـهــم ایــد خــطــاب تـا سـقــ

 بـالــصــواب  تـشــنــه بــاش للا اعـلـم 

گوید: برای آنکه از آب )نماد معرفت و شناخت( سیراب شوی و توان  موالنا می 

و تحمل قبول آن را داشته باشی، باید ابتدا استعداد و ظرفیت آن را تحمل کنی،  

انسان  وجود  پیمانه زیرا  همچون  که  ها  است  معلومی  ای  و  مشخص  اندازه  به 

قابلیت و ظرفیت دارد و بیش از آن اگر در آن بریزد سر ریز خواهد شد و توان  

 . تحّمل بیشتر از ظرفیت را ندارد 

های زیادی به واسطه عدم استعدادهای الزم و یا عدم ظرفیت کافی  لذا انسان 

به همین    .د اناند و حتی خود را از دست دادهدچار مشکالت روحی و روانی شده 

های به جا مانده و حل  سبب موالنا به این مسأله اشاره دارد که هیچ گاه از سؤال

نشده در ذهن خود نگران و هراسان نشویم و جواب هر سؤال و امر مجهولی  

 . را فوراً نخواهیم  
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و این به آن معنا نیست که در پی مجهوالت ذهنی خود باشیم، بلکه در رسیدن  

 نکنیم و بیش از همیشه فکر کنیم و اهل تفکر باشیم. به آنها عجله  

ای تفکر بهتر است از هفتاد سال عبادت، خواهش و تمنا و  که لحظه   اند:فرموده  

احساس نیاز خود را باال ببریم و فقر و کوچکی خود را از جهت کمبود علم و  

این هنگام است که در تاریکی و  های  ظلمت   حقایق بیشتر احساس کنیم و در 

 .دهد تودرتو، نور و روشنایی خود را نشان می 

  شوند و ما به جواب خود رسیده، روی هم باز می   ،و گویا هزاران، هزار در 

و اگر پس از سؤال سریعاً   ،شود یان می ا بلکه افقی فراتر از آن پیش روی ما نم

به جواب برسیم میل درونی و رغبت ذاتی ما از بین خواهد رفت و همچنان در  

 انسته خود باقی خواهیم ماند و به آن سرگرم خواهم شد. خواب د 

 آب رحمــت بایـدت رو پـسـت شــو 

 و آنگهان خور خمر رحمت مست شو 

 رحـمـت انـدر رحـمـت آمـد تـا بـسـر 

 پــسـر بـر یـکی رحـمـت فـرومـا ای 

پس بکوشیم که تشنه حقایق شویم و آنقدر احساس نیاز کنیم تا آب رحمت و علم  

باال ببارد و از پایین بجوشد.)تا بجوشد آبت از باال و پست( باال نماد علم و  از  

و باید توجه داشت که    ؛رسددانش آسمانی است که به واسطه الهام به انسان می 

 .این الهام اختصاص به شخص خاصی ندارد 

است، آدمی  بزرگ  و  نماد روح عظیم  پایین  و    و  تالش  واسطه  به  که  علمی 

 اید که در هر صورت از طرف خداوند است. ها بدست می انسان کوشش 

هایی  »سقاهم ربهم …« موالنا نتیجه تشنگی و احساس نیاز انسان   در بیت بعدی 

ای آنها را از شرابی پاک و پاکیزه  کند که خداوند بدون هیچ واسطه را مطرح می 

 . کند )علم و معرفت( سیراب می 
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شتیان از این موهبت ویژه را فقر و نیاز آنها در  مندی بهو موالنا تنها دلیل بهره 

آدمی پیوسته    ،گوید کند و در نهایت می برابر عظمت و جالل خداوند مطرح می 

باید که تشنه باشد و فقیر و محتاج خداوند، چرا که خداوند خیر و صالح ما را  

 . 144داند.از ما بهتر می 

 نوشندمي   شراب طهور انان كه
 

و در قرآن کریم نیز بدین معنا    .است   145»شراب« به معناى نوشیدنى  بیان شد ،  

ها در اختیار آنان  هاى بسیار و نوشیدنی »و میوه   مي فرماید:   ،   به کار رفته است 

 147و »نازل کرد از آسمان آبى که نوشیدنى شما از آن است«.    146است«.  

»َطه ور« هم به معناى چیزى است که خود پاک است،
  149و هم پاک کننده.   148

   150»و از آسمان آبى پاک کننده نازل کردیم«. 

 ید:  مي فرما 5در سوره إنسان آیه 

َرب وَن ِمن َكأأٍس َكاَن   َبأَراَر یَشأ َها َكاف وراً  إِنَّ اْلأ  ِمَزاج 

 نوشند كه آمیخته به كافور است . كشند و مي نیكان ، جامهاي شرابي را سر مي 

» َكأأٍس « : جام پر از شراب . » ِمَزاج  « : آمیخته . چیزي كه در جام است  

َها   كه خود شراب است . ولي در اینجا اسم آبي است در بهشت . » َكاَن ِمَزاج 

حتواي آن از آبي به نام كافور است . شراب آن ، خوشبو و سفید  َكاف وراً « . م

 همچو كافور است . 

 
 . هیا  لی،ذ ی، انصار10کشف االسرار و عدة االبرار، ج   ریتفسو   .هیا  لی،ذ 20ج  زان، یالم ری. تفس 144

چاپ ششم،   ة، ی، تهران، دار الکتب اْلسالم12، ص 4على اکبر، قاموس قرآن،ج  دی قرشى، س 145

 ش.1371

  .51صاد، 146
 . 10نحل،   147

 . 242، ص 4قاموس قرآن، ج   148

صفوان عدنان، ص   ، یداود   ق، ی القرآن، تحق ب یغر یبن محمد، المفردات ف نیحس  ، ی راغب اصفهان 149

 ق. 1412چاپ اول،  ة، ی، الدار الشامدارالقلم روت، ی، دمشق، ب526

 . 48فرقان،   150
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 مي فرماید:   6آیه  درو 

ونََها تَفأِجیراً    ر  ِ ی فَّجِ  َعیأناً یَشأَرب  بَِها ِعبَاد  َّللاَّ

نوشند و هرجا كه  اي كه بندگان خدا از آن مي شود از ( چشمه ) این جامها پر مي 

ونََها  » َعیأناً « : چشمه   برند . كنند و مي بخواهند با خود روان مي  ر  اي ، » ی فَِجّ

نوشند . جاري و روان  كنند و ميتَفأِجیراً « : به گونه شگفتي از آن مصرف مي 

 آورند . جوشانند و به فوران در مي كنند . بر مي مي

 د:  ستحقاق را مي فرمایعلت ا  12آیه  در و  

وا َجنَّةً َوَحِریراً     َوَجَزاه م بَِما َصبَر 

اند ، خداوند بهشت و جامه ابریشمین را پاداششان  و در برابر صبري كه نموده

 » َحِریراً « : ابریشم كه جامه بهشتیان است   كند . مي

 مي فرماید: 17آیه  و در

َها َزنَجبِیالً    َن فِیَها َكأأساً َكاَن ِمَزاج  قَوأ  َوی سأ

 دهند كه آمیزه آن زنجبیل است . در آنجا از جامهاي شرابي بدیشان مي 

َها « » َزنَجبِیالً « : عربها زنجبیل را به خاطر نشاط  آور و محرك و  » ِمَزاج 

 ریختند . خوشبو بودن در شراب مي 

بعد از وصف نعمتهاي بهشتي مي فرماید: » َطه وراً « : بسیار    21آیه  در  و  

ترین نوع شراب بوده و غیر از شراب مذكور در  پاكیزه. این شراب عاليپاك و  

 آیات پنجم و هفدهم است . 

 151»و سقاه م ربّهم شراباً طهوراً«.  

نوشاند. که ساقى آن نیز خداوند  و پروردگارشان شراب طهور به آنها می 

 تبارک و تعالى است. 

 
 . 21انسان،  151
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 هاى گوارا و پاک  شیدنی شود که در بهشت انواع نو از آیات مختلف استفاده می 

اند؛ هم  . مایعاتى که در نهرهاى بهشت روان 152هاى متنوع وجود داردبا کیفیت  

زیرا    و هم از لحاظ کیفیت؛،  از لحاظ گوهر و ذات با مایعات دنیا فرق دارند  

ها بعد  که این آب در نهرهاى دنیا غیر از آب، چیز دیگرى جارى نیست، چنان 

گیرند، ولى مایعات نهرهاى بهشت از این دو جهت، امتیاز خاص  از مدتى بو می 

 شود.  دارند که از آیات قرآن استفاده می 

 شراب هاي بهشتي 
 

دارن بهشتى جریان  نهر  در چهار  که  نوشیدنى  به چهار  اشاره    ،د  قرآن کریم 

"نهر آب"، براى رفع عطش؛ "نهر شیر"، براى تغذیه؛ "نهر عسل"،    153کند:  می

ها چنان آفریده  براى لّذت و قّوت؛ و "نهر شراب"، براى نشاط. این نوشیدنی 

 154شود.  اند که هرگز گذشت زمان باعث فساد و دگرگونى آنها نمی شده

و یا از شرابى که ممزوج    155در آیاتى دیگر، از »رحیق مختوم و یا تسنیم«، 

در یک آیه از قرآن تعبیر به  و   برد.است، نام می  157و یا زنجبیل   156با کافور  

 که ساقى آن نیز خداوند تبارک و تعالى است. ، »شراباً طهورا« نموده

 158»و سقاه م ربّهم شراباً طهوراً«.  

 نوشاند. و پروردگارشان شراب طهور به آنها می 

در  و مطهر معصومین  انفاس   در ی که راب طهورش جرعه ای از  بیایید با هم  

در دعاها و مناجات های  که  یهف الالطااز و بنوشیم .  جاری است  کالم انها 

 
چون نجاست و   باشد؛ یمطرح است، نم ایطور که در دن هاى بهشتى آنظاهراً بحثى از پاک کنندگى شراب 152

 جا مطرح است مراتب کمال و رشد است. و آنچه در آن ستیقذارت را در بهشت راهى ن 
 . 15[. محمد، 8] 153
، تهران، دار  244، ص 6موضوعى، معاد در قرآن، ج  ریقرآن، تفس امی ناصر، پ  رازى، ی. مکارم ش 154

 ش. 1377چاپ پنجم،   ه، ی الکتب االسالم
 . 28و  27 ن، یمطفف 155
 . 6و  5انسان،   156
 18و  17انسان،  157
 . 21انسان،  158



237 
 

صلوات    درمعارف توحیدی  ابهره مند شویم و ب نهفته است   ، ماه شعبان

 . رانی کنیمنو بیدار و  ، دلها را  شعبانیه
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 ( 9فصل )

 شعبانیه صلوات 
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 صلوات شعبانیه 

 

این صلوات شامل برکات ماه و کارهایی که باید برای رسیدن به این برکات  

انجام دهیم می باشد. این دعا با صلوات هایی شروع می شود که توجه به  

 شئون نبی اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( است.  

 ثمره صلوات، اصالح نفس و آمرزش گناهان است: 

صالتنا علیکم و ما خصنا یه من والیتکم طیبا لخلقنا و طهاره النفسنا  »وجعل  

 و تزکیه لنا و کفاره لذنوبنا« )دعای جامعه کبیره(. 

یکی از اعمال این ماه هم کثرت صلوات است. باطن صلوات تعظیم در برابر  

نبی اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( و شئون ایشان است که این تعظیم طریق  

 ابل خداوند متعال می باشد. سجده ما در مق

دٍ  َحمَّ ٍد َو آِل م  َحمَّ مَّ َصِلّ َعلَی م   اللَّه 

تَلَِف الأَمالئَِکةِ  خأ َسالَِة َو م  ِضعِ الِرّ ةِ َو َموأ  َشَجَرةِ النُّب وَّ

یِ  ِل بَیأِت الأَوحأ  َو َمعأِدِن الأِعلأِم َو أَهأ

 خدایا! بر محّمد و خاندان محمد درود فرست 

و معدن دانش و    اه رسالت و محل آمد و شد فرشتگاندرخت نبوت و جایگ

 خانواده وحی 

 :  صلوات شعبانیه 

ماه شعبان ماه حضرت رسول )ص( است و واسطه فیض اوست قدح اوست .  

و هم در صلوات شعبانیه و هم در  .  لذا در اعمال ماه شعبان صلوات داریم 

   . مناجات شعبانیه
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 دلیل شروع دعا با صلوات
 

 ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پیش از دعا؛  -1

محمد صلی للا علیه و آله، می  از شروعِ دعا با ذکر صلوات بر محمد و آل  

 توان سه پیام برای دعاکننده درک کرد: 

الف( تذکر به اینکه هیچ گاه ولی نعمتاِن جهان هستی را از یاد نبریم؛ چرا که  

تمام خیر در عالَم هستی به ی من وجوِد آنها بوده است؛ چنانچه در زیارِت جامعه  

 کبیره می خوانیم : 

نأتَهاه ؛ »اِنأ ذ ِکَر الأَخیأر  ک   َعه  َو َمعأِدنَه  َو َمأأویه  َو م  لَه  َو فَرأ لَه  َو اَصأ  نأت مأ اَوَّ

هرجا که نامی از خیر ونیکویی باشد، شما اوِل خیر و ریشه آن و فرعِ آن و  

 معدن آن و مبدأ و منتهای آن می باشید«. 

خیراِت  دعاها و مناجاتها از جمله صلوات شعبانیه و مناجات شعبانیه نیز یکی از  

 بزرگ جهان هستی است که به برکِت این خاندان پاک به دست ما رسیده است. 

آن نورهای مقدس را بین خود و خدای خود و برای اجابت دعاهایمان واسطه   ب(

و شفیع قرار دهیم. توضیح آنکه یکی از تبرکات وجودِی اهل بیت علیهم السالم،  

واسطه شدن و وسیله بودن آنها برای وصول و ره یابِی آدمیان به بارگاه کبرایی  

 حضرت حّق تعالی است.  

ست: »َو ابأتَغ وا إِلَیأِه الأَوسیلَةَ؛ و به او ]با وسیله و توسل به  چنانچه در قرآن آمده ا

جویید« تقرب  خداوند[  بزرگ  159سوی  مقامی  از  استمداد  راستا  این  در   .

مخصوصا بزرگی چون معصوم علیه السالم برای نیِل به آرزوها، از نظر عقل  

 نیز، امری پذیرفته شده است.

  

 
 35مائده:  159
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 رهی نمی برم و چاره ای نمی دانم 

 ه جز محبت مردان مستقیم احوال ب

 مرا به صحبِت نیکان، امید بسیار است 

 که مایه داران ، رحمت کنند بر بَّطال 

 ب َود که صدرنشیناِن بارگاه قبول 

 نظر کنند به بیچارگان صف نعال )سعدی( 

ذکر نام محمد صلی للا علیه و آله و خاندان او در اوِل دعا به معناِی ابراز   ج(

.  احساسات دربرابر بزرگ ترین و زیباترین شاهکارهای جهان هستی می باشد 

اگر معنای انسان کامل و مقام حضرت رسول )ص( و اهل بیت ایشان را می  

دانستیم ، عظمت آنها را در آفرینش درک می کردیم که با قدرِت خداوندی بر  

یبایی باشد  ز   باری چگونه می شود که در جهان،،    صفحه گیتی ترسیم شده است 

 و ما فارغ از آن باشیم؟! 

د( صلوات بر اهل بیت علیهم السالم قبل از هر چیز، برای گوینده آن فایده دارد؛ 

 همان گونه که در زیارِت جامعه کبیره می خوانیم: 

نا بِِه ِمنأ ِوالیَتِک مأ طیبا ِلَخلأِقنا َو َطهاَرةً اِلَ  نأف ِسنا  »َو َجعََل َصلَواتِنا َعلَیأک مأ َو ما َخصَّ

ِکیَةً لَنا؛  َو تَزأ

و خداوند، قرار داد، صلواِت بر شما ووالیت شما را، سببی برای پاکیزه شدِن  

 خلقِت ما و طهارت جان هاِی ما و تزکیه ما«. 

در نهایت اینکه صلوات بر محمد و آل او، استجابِت دعا را به همراه دارد.    ه(

  ت که فرمود:چنانچه از امام صادق علیه السالم روایت اس

أَل    ث مَّ یَسأ ٍد َو آِلِه  َحمَّ بِالصَّالةِ َعلی م  فَلأیَبأَدأأ  لَه  اِلَی َّللّاِ َعزَّ و َجلَّ حاَجةٌ  َمنأ کانَتأ 

َرم  ِمنأ اَنأ   ٍد. فَِانَّ َّللّاَ َعزَّ َو َجلَّ اَکأ َحمَّ ٍد َو آِل م  َحمَّ تِم  بِالصَّالةِ َعلی م  حاَجتَه ، ث مَّ یَخأ
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َجب    ٍد ال ت حأ َحمَّ ٍد َو آِل م  َحمَّ یَقأبََل الطََّرفَیأِن َو یََدَع الأَوَسَط اِذا کانَِت الصَّالة  َعلی م 

  َعنأه . 

هر که به درگاه خدای عّز و جّل حاجتی دارد باید به صلوات بر محمد و آلش  

شروع کند، و سپس حاجِت خود را بخواهد، و دعا را نیز به صلوات بر محمدو  

ل محمد ختم نماید، زیرا که خدای عّز و جّل کریم تر از آن است که دوطرِف  آ

 . دعا را بپذیرد ولی وسِط دعا را وا گذارد و به اجابت نرساند 

زیرا صلوات بر محمد و آل محمد، محجوب نیست و از طرِف خداوند، پذیرفته  

مت صلوات  می شود. ازاین رو، در تمامی این پیام های پنج گانه ای که برای حک

یک حقیقت مشترک نهفته است و آن استمداد از، اهل بیت    پیش ازدعا ذکر شد،

 علیهم السالم برای وصول به حاجت ها و آرزوها است. 

 مدد از خاطر رندان طلب ای دل َورنَه 

 کارَصعأب است مبادا که خطایی بکنیم 

 سایه طایِر کم حوصله کاری نکند  

 )حافظ(.   طلب از سایه میموِن ه مایی بکنیم

این صلوات شامل برکات ماه و کارهایی که باید برای رسیدن به این برکات  

انجام دهیم می باشد. این دعا با صلوات هایی شروع می شود که توجه به شئون  

و   نفس  اصالح  صلوات،  ثمره  است.  معصومین)ع(  ائمه  و  اکرم)ص(  نبی 

 .  آمرزش گناهان است 

وات است. باطن صلوات تعظیم در برابر  یکی از اعمال این ماه هم کثرت صل

نبی اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( و شئون ایشان است که این تعظیم طریق سجده  

 ما در مقابل خداوند متعال می باشد. 

دٍ  َحمَّ ٍد َو آِل م  َحمَّ مَّ َصِلّ َعلَی م   اللَّه 

َسالَِة َو  ِضعِ الِرّ ةِ َو َموأ تَلَِف الأَمالئَِکةِ َشَجَرةِ النُّب وَّ خأ  م 
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یِ  ِل بَیأِت الأَوحأ  َو َمعأِدِن الأِعلأِم َو أَهأ

 خدایا! بر محّمد و خاندان محمد درود فرست 

فرشتگان  شد  و  آمد  محل  و  جایگاه رسالت  و  نبوت  و    درخت  دانش  معدن  و 

 خدایا! بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست  ،  خانواده وحی

 َمنأ تََرَکَها،  الأجاِریَِة، فِى اللَُّججِ الأغاِمَرةِ، یَأأَمن  َمنأ َرِکبَها، َویَغأَرق  الأف لأِک 

 

 اهل بیت کشتی نجات هستند 
 

 .   های عمیق کشتی روان در اقیانوس 

پیش افتاده    هرکه به آن توّسل جوید ایمنی یابد و هرکه آن را رها کند غرق شود 

مانده از آنان نابود است و همراه آنان  و عقب  ،  ها از دین خارج است  از آن

 ملحق به حق است. 

در روایات تاکید شده است که انسان سالک می بایست در این دنیا حالت غریق  

داشته باشد و بر فقر خود واقف باشد در غیر این صورت مبتالی به شرک می  

و    شود. حالت غریق یعنی کسی که در اوج نیاز، همه اسباب از کار افتاده است 

 ازهمه تکیه گاه ها منقطع گردیده است.  

 این توجه مقدمه درک حضور خداوند و رسیدن به مقام اخالص است:  

َ م خِلصیَن لَه  الّدیَن فَلَّما نَّجاه م إِلَى البَّرِ إِذا ه م   ا َّللاَّ فَإِذا َرِكبوا فِي الف لِك َدَعو 

 160ی شِركونَ 

شوند )و ترس و نگرانی بدیشان دست  می هنگامی که )مشرکان( سوار کشتی  

خوانند )و غیر او را فراموش  دهد( خالصانه و صادقانه خدای را به فریاد می می

 
 65العنکبوت،  160
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گردانند(. سپس هنگامی که خدا آنان را نجات داد و سالم به خشکی رساند،  می

 شوند(. ورزند )و به انبازهائی برای خدا معتقد می باز ایشان شرک می 

د صدوق آمده است که فردی نزد حضرت آمد و گفت من از  همچنین در توحی

بحث های متکلمان در مورد خدا خسته شده ام خدا را به گونه ای توصیف کن  

 . که بفهمم 

حضرت او را به یک تجربه شخصی اش در زندگی حین غرق شدن در کشتی   

ارجاع دادند، که آن کسی که حین غرق و انقطاع اسباب به او توسل جستی او  

 مان خداست. ه

»للا هوالذی یتاله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من  

 .  161کل منه هو دونه و تقطع االسباب من جمیع ما سواه...«

انسان تا مضطر نشود و حالت غریق پیدا نکند، متکی به خدا نمی شود، و تا  

انسان نباید حتی به ریاضات  متکی نشود در سلوک خود به نتیجه نمی رسد.  

به عقل خود و عبادات خود تکیه کند.  انسان شکل    خود،  این حالت در  وقتی 

 گرفت کشتی نجات او اهل بیت)ع( خواهند بود.  

شرط نجات، رسیدن به حالت غریق است چرا که تا احساس نیاز نکند و خود  

تنه ها و ابتالئات  عبور از همه ف را مستغنی بداند این دستگیری اتفاق نمی افتد.

نیز با تکیه بر این تکیه گاه ممکن است و این مخصوص امت ما نیست همه امم  

 در فتنه ها با صلوات عبور می کردند. 

 »مثل اهل بیتی کمثل سفینه النوح من رکبها نجی و من ترکها غرق« 

 و نیز می فرماید: 

تَقَِدّم  لَه مأ ماِرٌق،   مأ زاِهٌق َوالاّلِزم  لَه مأ  الأم  ر  َعنأه  تَاَِخّ  الِحقٌ َوالأم 

 
 صدوق  دیتوح 161
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هر که بر ایشان تقدم جوید از دین بیرون رفته و کسى که از ایشان عقب ماند  

 به نابودى گراید 

دٍ  َحمَّ ٍد َو آِل م  َحمَّ مَّ َصِلّ َعلَی م   اللَّه 

ِف الأَحِصیِن    الأَکهأ

تَِکینِ  سأ َطِرّ الأم     َو ِغیَاِث الأم ضأ

 خدایا! بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست 

 پناهگاه محکم و فریادرس بیچارگاِن درمانده

 اندازان و پناه گریختگان و دستاویز استوار برای چنگ 

 یم: می خوان  16در سوره کهف آیه  

َ فَأووا إِلَى الَكهِف یَنش ر لَك م َربُّ  َوإِِذ اعتََزلت موه م وَ  ك م ِمن َرحَمتِِه  ما یَعب دوَن إاِلَّ َّللاَّ

 َوی َهیِّئ لَك م ِمن أَمِرك م ِمرفَقًا 

برید و از چیزهائی که بجز خدا  )برخی به برخی گفتند:( چون از این قوم می 

از قوم خویش و معبودهای  گیری می پرستند کناره می کنید )و حساب خود را 

را نجات   سازید(، پس به غار پناهنده شوید )و آئین خویشتن دروغینشان جدا می 

دهید( تا پروردگارتان رحمتش را بر شما بگستراند و وسائل رفاه و رهائی شما  

 را از این کار )مشکلی( که در پیش دارید مهیّا و آسان سازد. 

انسان وقتی از بت ها کناره گرفت و احساس غربت به او دست داد و جز خدا  

 را نخواست به کهف حصین پناه می آورد. 

زند، و ایشان را نسبت  رق، بسیاری از مردمان را گول می)زندگی پرزرق و ب

بی  و  غافل  دوباره،  شدن  زنده  می به  چون  باور  کسانی  که  صورتی  در  کند. 

شوند که در محیط پرزرق و برق جهان و در میان انواع  می   اصحاب کهف یافت 

 . دهند ناز و نعمت، استقامت و پایمردی خود را در راه ایمان نشان می 
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دهد که بیانگر از سرگرفتن حیات پس  حوادث بسیاری در جهان رخ می نیز    و 

است.  بشمار  نوعی مرگ  که  بوده  خواب طوالنی  حوادث  از جمله   از  این  ی 

ی( اصحاب  بری که )خواب چندین ساله داستان اصحاب کهف است. آیا گمان می 

یز  ی هستِی( ما چ کهف و رقیم، در میان عجائب و غرائِب )پراکنده در گستره 

 شگفتی است؟  

 اینکه سرحضرت سیدالشهدا)ع( بر سر نیزه این آیه را می خواندند: 

قیِم كانوا ِمن آیاتِنا َعَجبًا   أَم َحِسبَت أَنَّ أَصحاَب الَكهِف َوالرَّ

  اشاره به این حقیقت دارد که واقعا اصحاب کهف آیات عجیب خداوند نبوده اند 

اند که در این فتنه به کهف حصین  بلکه اصحاب سیدالشهدا)ع( آیات عجیب بوده  

 یعنی سیدالشهدا)ع( پناه آورده اند. 

تَِکینِ  سأ َطِرّ الأم   َو ِغیَاِث الأم ضأ

غوثی که خداوند برای دستگیری مضطرین قرارداده است ائمه معصومین)ع(  

هستند. این اضطرار و اعتزال از مراحل متکامل سیر و سلوک معنوی انسان  

خوف و عجز است. این حالت را باید در همه احوال  مؤمن است که ترکیبی از  

زندگی داشته باشیم چرا که حقیقتاً فقیر هستیم. کسی که ملتفت به این فقر مستمر  

 خودش نیست دنبال پناهگاهی هم نیست. 

عأتَِصِمینَ  َمِة الأم   َو َملأَجإِ الأَهاِربِیَن َو ِعصأ

وای نفس خود به این  اگر برای انسان هرب و فرار حاصل شد از شیطان و اه

 ملجاء می رسد. 

 »عصمه المعتصمین« 

انسان باید در همه امور خود اهل اعتصام و توکل باشد حتی در خودسازی و  

سلوک خود. مشکل ما این است که به حالت اضطرار و هارب و مستکین و  

معتصمین نرسیده ایم که اگر برسیم معصومین)ع( را به عنوان کهف و غیاث  

 صمت خواهیم یافت. و ملجاء و ع
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َم َصِلّ َعلى " ً  اَللّه  مأ ِرضا ٍد، َصلوةً َکثیَرةً تَک ون  لَه  َحمَّ ٍد َوآِل م  َحمَّ  " م 

خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد درود بسیارى که موجب خوشنودى  

 ایشان گردد 

ٍل ِمنأَک " ٍد اَدآًء َوقَضآًء، بَِحوأ َحمَّ ٍد َوآِل م  َحمَّ ةٍ یا َربَّ الأعالَمینَ َوِلَحِق م   " َوق وَّ

حق محمد و آل محمد اداء گشته و انجام وظیفه ما شده و باشد به جنبش و  

 نیروى تو ای پروردگار عالمیان 

 

 (ع)سفینه اهل بیت دن بهسوار ش
 

فتنه هابیائیم   از  باطل  زمانه،  یبرای نجات  افکار  و سرگردانی در عقاید  و  ه 

کشتی  هر  پناه ببریم ،  اهل بیت    در کشتی نجات برای رسیدن به حقیقت    نادرست،

ی حج هر قافله و  ومیر   . را دارد   ی کشور یک  پرچم  ،    که در دریا سیر می کند 

، برای رسیدن به ساحل  أله والیت  س به مبا آگاهی  پس    . د کاروانی یک رهبر دار

 . ( )ع( نجات اهل بیت )کشتی سوار کشتی شو فتنه های دنیا ، امن و نجات از 

شناختی  راجع به اهل بیت )ع(  ،  یعنی اول بشناس خصوصیات این کاروان را  

تو  حاال  یعنی  کن ،  اسم نویسی  ، در کاروان اهل بیت  وقتی شناختی  پیدا کن. و  

پس هر طور رئیس کاروان صالح بدانند    ، طابع این کاروان هستیو  نیت کردی  

ساحل  تو را به  ،  پس کاروان و رهبر    رهبری می کنند و تو باید طابع باشی . 

ساحل  می برد آنها وسیله و راهنما هستند برای اینکه تو را برسانند به    نجات 

 لقاء للا ... نجات و 

مَّ َصِلّ َعلى  ٍد، الطَّیِّبی اَللّه  َحمَّ ٍد َوآِل م  َحمَّ یارِ م  َخأ َبأراِر اْلأ  َن اْلأ

خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد آن پاکان نیکوکار اى پروردگار  

 جهانیان برگزیده 

، الَّذینَ  َت طاَعتَه مأ َوِوالیَتَه مأ ، َوفََرضأ مأ ق وقَه  َجبأَت ح   اَوأ
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دٍ   َحمَّ م  َوآِل  ٍد  َحمَّ م  َعلى  َصِلّ  مَّ  و  که حقوقشان را واجب  آن کسانى   ،اَللّه  کردى 

 اطاعت و دوستیشان را فرض نمودى خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد 

َم َصِلّ َعلى  مأ ِرضاً،  اَللّه  ٍد، َصلوةً َکثیَرةً تَک ون  لَه  َحمَّ ٍد َوآِل م  َحمَّ  م 

خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد درود بسیارى که موجب خوشنودى  

 ایشان گردد 

ٍد َوآِل  َحمَّ ةٍ یا َربَّ الأعالَمینَ َوِلَحِق م  ٍل ِمنأَک َوق وَّ ٍد اَدآًء َوقَضآًء، بَِحوأ َحمَّ  م 

حق محمد و آل محمد اداء گشته و انجام وظیفه ما شده و باشد به جنبش و  

 نیروى تو ای پروردگار عالمیان 

مَّ َصِلّ َعلى  یاِر، اَللّه  َخأ َبأراِر اْلأ ٍد، الطَّیِّبیَن اْلأ َحمَّ ٍد َوآِل م  َحمَّ  م 

خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد آن پاکان نیکوکار اى پروردگار  

 جهانیان برگزیده 

رأ قَلأبى  م  ِزنى َواعأ  بَِمعأِصیَتِکَ  بِطاَعتَِک، َوال ت خأ

 و آباد کن دل مرا به اطاعت خود و به وسیله نافرمانیت رسوایم مکن 

آباد کن و به نافرمانی  خدایا ، و دلم را با طاعتت    این دعای قابل تأملی است: 

 از خود رسوایم مساز . 

قأنى  ز  ِلَک،  َوارأ قَِک بِما َوسَّعأَت َعلَىَّ ِمنأ فَضأ َت َعلَیأِه ِمنأ ِرزأ واساةَ َمنأ قَتَّرأ  م 

که روزیت را بر او تنگ  و روزى من گردان که کمک مالى دهم بر کسى 

 کردى بوسیله آنچه بر من فراخ گرداندى از فضل خویش

یَیأتَنى َونَشَ  ِلَک، َواَحأ َت َعلَىَّ ِمنأ َعدأ َت ِظِلَّک،  رأ  تَحأ

 ات زنده داشتى و گستردى بر من از عدل خویش و مرا در زیر سایه 

ر  نَبِیِّکَ  س ِلَک، َوهذا َشهأ  َسیِِّد ر 
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 این ماه ماه پیامبر توست، آن سرور فرستادگان 

َو   است:  ها  پایانی صلوات  نکته  این  مقدمه  َسیِِّد  این صلواتها  نَبِیَِّک  ر   َشهأ َهذَا 

س ِلکَ  واِن ماه شعبان است که اطراف    َشعأبان  الَّذى ،    ر  ضأ َمِة َوالِرّ حأ َحفَفأتَه  ِمنأَک بِالرَّ

 .  آن را به رحمت و خوشنودى خود پوشاندى 

ِ َصلَّى َّللاَّ  َعلَیأِه َواِله  الَّذى اَب  فى  کاَن َرس ول  َّللاَّ  فى َوقِیاِمِه،  هِ ِصیامِ  َوَسلََّم، یَدأ

 لَیالیِه َواَیَّاِمِه، 

آن ماهى که رسول خدا صلى َّللاَّ علیه و آله و سلم کوشش بسیار داشت در  

 داریشو شب زنده  روزه 

َراِمِه َو إِعأَظاِمِه إِلَی َمَحِلّ ِحَماِمهِ  وعا لََک فِی إِکأ  ب خ 

مورد گرامى  هم در شبها و هم در روزهایش بخاطر فروتنى در برابر تو در  

باطن این ماه از شئون نبی  ،    چنان تا هنگام مرگش داشتن و بزرگداشتنش هم 

اکرم)ص( و شفاعت ایشان است. خداوند این ماه را محفوف به رحمت و رضوان  

و اگر انسان اهل سیر در این ماه شد پایانش رضوان الهی  . خودش قرار داده  

 است.

 رضوان  مقامبحثی در  
 

مقامی فوق همه مقامات بهشت است: »و رضوان من للا اکبر«  ،    »رضوان« 

(. این مقام رضوان بدون شفاعت و دستگیری اهل بیت)ع( بدست نمی  27)توبه  

 .  162آید: »بکم یسلک الی الرضوان« 

  . فقط همین اندازه می توان گفت که ما هم اکنون در میدان مسابقه ای بس بزرگیم 

و در درجه ی دوم    ، یو هدف در درجه ی اّول به سالمت گذشتن از خّط پایان

جزء نفرات برگزیده شدن و در درجه ی باالتر ، اّول شدن و با اهل بیت )ع(  

 
  رهیجامعه کب یدعا162
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َل الأبَیت   همراه گشتن است ؛ آن سان که سلمان فارسی شد و مدال » َسلأَمان  ِمنَّا أَهأ

 ومنان و امام صادق )ع( گرفت .  « را از دست مبارک رسول للا و امیر م

 

 مسابقه این قانون 
 

و اّما قانون این مسابقه ، شریعت الهی ؛ و داور آن ، انبیاء و ائمه)ع( و داور  

 داوران ، حضرت خاتم االنبیاء )ص( می باشند. 

 قران می فرماید:   

ٍه بَِشهیٍد َو ِجئأنا بَِک   الِء َشهیدا َعلى »فََکیَف إِذا ِجئأنا ِمنأ ک ّلِ أ مَّ  163«هؤ 

آوریم، و  حاِل آنها چگونه است آن روزى که از هر اّمتى، شاهد و گواهى مى 

 تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟ 

تَِکینِ  سأ َطِرّ الأم   َو ِغیَاِث الأم ضأ

غوثی که خداوند برای دستگیری مضطرین قرارداده است ائمه معصومین)ع(  

 هستند. 

ال از مراحل متکامل سیر و سلوک معنوی انسان مؤمن  این اضطرار و اعتز

است که ترکیبی از خوف و عجز است. این حالت را باید در همه احوال زندگی  

  داشته باشیم چرا که حقیقتاً فقیر هستیم. کسی که ملتفت به این فقر مستمر خودش 

   .نیست دنبال پناهگاهی هم نیست. یا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث 

تِنَاِن بِس نَّتِِه فِیِه َو نَیأِل الشَّفَاَعِة لََدیأهِ اللَّ  مَّ فَأَِعنَّا َعلَی االسأ  ه 

خدایا پس ما را کمک ده تا روش او را در این ماه پیروى کنیم و به شفاعتى  

 که نزد او است برسیم 

 
  41نساء  163
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 چه کنیم تا به رحمت و رضوان این ماه برسیم؟  

ما می بایست به سنت حضرت )ص( تمسک جوییم و مستن به این سنت بشویم  

که درسایه این تمسک به شفاعت حضرت برسیم این استنان، به سنت باعث می  

در لحظه »توجه« انسان    . شود که خود را در معرض رحمت این ماه قرار دهیم 

 جذب کند.می تواند نعمت را 

درک شفاعت نبی اکرم)ص( و رحمت و رضوان خدای متعال که با صلوات  

 وصیام در این ماه تنزل پیدا می کند متوقف بر این استنان به سنت است.  

 سنت رسول للا)ص( در این ماه چه بوده است؟ 

»الذی کان رسول للا صلی للا و علیه و آله و سلم، یداب فی صیامه و قیامه،  

یه و ایامه«صیام روزانه و قیام شبانه الزمه رسیدن به این شفاعت است  فی لیال

و این هردو با یکدیگر کامل می شوند؛ انسانی که شب را از دست بدهد، روز  

 پربرکتی هم نخواهد داشت. 

»قال ابوجعفر علیه السالم: قال موسی یا رب ای عبادک ابغض الیک، قال جیفه  

ادق)ع( فرمود: حضرت موسی عرض کرد: خدایا  باللیل، بطال بالنهار.« امام ص

مغبوض کردن بندگانت کدام است؟ فرمود: کسی که چون مردار درشب و بیکار  

 در روز است. 

عَلأه  لى  مَّ َواجأ عَلأنى  اَللّه  َشفَّعاً َوَطریقاً اِلَیأَک َمهیَعاً، َواجأ تَّبِعاً،  لَه   َشفیعاً م   م 

ى پذیرفته و راهى بسویت که همواره باشد  خدایا قرار ده او را براى من شفیع 

 حضرت)ص( شفیعی است که شفاعتش مقبول است. ،  و مرا پیرو او گردان

َم الأِقیَمِة َعنّى  َحتّى   غاِضیاً، راِضیاً، َو َعنأ ذ ن وبى  اَلأقاَک یَوأ

تا به جایى که در روز قیامت تو را در حالى دیدار کنم که از من خوشنود  

 گیرى گناهانم را نادیده باشى و 

َوانَ  ضأ َمةَ َو الِرّ حأ َجبأَت ِلی ِمنأَک الرَّ  قَدأ أَوأ
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 باشى از جانب خود رحمت و خوشنودى را و براى من واجب کرده 

طریق و واسطه همه عالم، نبی اکرم)ص( است و تبعیت از ایشان الزمه این  

است  سلوک  و  است.  سیر  رضوان  مقام  همان  به  مقام    اشاره  شفاعت  با 

حضرت)ص( است که به رحمت و رضوانی که محفوف به این ماه است می  

 رسیم. 

یَارِ  َو أَنأَزلأتَنِی َداَر الأقََرارِ  َخأ  َو َمَحلَّ اْلأ

 و مرا در خانه همیشگى )بهشت جاویدان( و منزلگاه نیکان فرود آرى. 

اخیار دسته ای هستند که به صورت مستقیم برخوردار نور حضرات هستند:  

 . انتم نوراالخیار« )جامعه کبیره( »

 

 در ماه شعبان چه کنیم؟ 

از امام رضا)ع( سفارش شده است که در این ماه ذکر صلوات و قرائت قرآن  

زیاد انجام گیرد، چرا که تا لحظه آخر امکان ورود به ضیافت شعبان وجود  

عمر  دارد. مانند کسی که از عمرش استفاده نکرده که در روایت آمده مابقی  

 سرمایه ایست که ارزش آن نامعلوم است. 

انسان می بایست همواره در حال »اخبات« و »انکسار« باشد؛ انسان اگر با  

عبادتهای خودش به عجب برسد عبادتهایش حبس می شوند؛ »التفسد عبادتی  

بالعجب« )صحیفه سجادیه( و اگر با گناهش به مرحله تقصیر و ندامت برسد،  

  دیل به حسنه می کند. این سرمایه بزرگی برای انسان است. خداوند گناهش را تب

با همه   کسانیکه اهل سلوک حقیقی هستند این حالت قصور و تقصیر را توأم 

 تالشهایشان دارند:  
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َ م خِلصیَن لَه  الّدیَن فَلَّما نَّجاه م إِلَى البَّرِ إِذا ه م   ا َّللاَّ فَإِذا َرِكبوا فِي الف لِك َدَعو 

 164ی شِركونَ 

شوند )و ترس و نگرانی بدیشان دست  هنگامی که )مشرکان( سوار کشتی می 

خوانند )و غیر او را فراموش  دهد( خالصانه و صادقانه خدای را به فریاد می می

گردانند(. سپس هنگامی که خدا آنان را نجات داد و سالم به خشکی رساند،  می

 شوند(.  عتقد می ورزند )و به انبازهائی برای خدا م باز ایشان شرک می 

َوالَّذیَن ی ؤتوَن ما آتَوا َوق لوب ه م َوِجلَةٌ أَنَّه م إِلٰى َربِِّهم راِجعونَ 
165 

بخشند آنچه را که در توان دارند، در حالی  کنند و می اشخاصی که عطاء می 

 . که دلهایشان ترسان و هراسان است 

لّت این که به  )از این که نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته نگردد( و به ع

 گردند.  سوی خدایشان )برای حساب و کتاب( برمی 

 57سوره مؤمنون آیه و در 

ِفق وَن    شأ یَِة َربِِّهم مُّ نأ َخشأ إِنَّ الَِّذیَن ه م ّمِ
166 

 كساني كه از خوف خدا در هراس هستند . 

ِفق وَن « : اشخاص بیمناك و در هراس . مراد كساني است كه با   شأ انجام  » م 

 دارند . خوبیها خویشتن را سخت از عذاب خدا به دور مي 

 : می فرماید  58سوره مؤمنون آیه و در 

ِمن وَن    َوالَِّذیَن ه م بَِربِِّهمأ اَل ی شأِرك وَن   ،َوالَِّذیَن ه م بِآیَاِت َربِِّهمأ ی ؤأ
167 

 
 65عنکبوت  164
 00۶المؤمنون:  165
 57مؤمنون  166
   59و  85مؤمنون آیه   167
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 آناني كه به آیات پروردگارشان ایمان دارند . 

دهند ) و كسي و چیزي را  وردگار خود انباز قرار نمي افرادي كه براي پر 

 كنند ( . شریك او نمي 

 اینها چه کسانی هستند؟ 

 اوٰلئَِك ی ساِرعوَن فِي الَخیراِت َوه م لَها سابِقونَ 

 ی داشتند: چنین کسانی )آنان که صفات چهارگانه 

 ـ كساني كه از خوف خدا در هراس هستند ، . 1

 پروردگارشان ایمان دارند . ـ آناني كه به آیات  2

 . كنند ( ـ ) و كسي و چیزي را شریك او نمي 3

بخشند آنچه را که در توان دارند، در حالی که دلهایشان  کنند و می ـ عطاء می 4

 ترسان و هراسان است. 

 اوٰلئَِك ی ساِرعوَن فِي الَخیراِت َوه م لَها سابِقونَ 

دهند و در انجام  ی سرعت می آنان در خیرات و حسنات )با دیگران( مسابقه 

 گیرند. آنها )بر سایرین( پیشی می 

یعنی کسانیکه نهایت سعی خود را کرده اند و در عین حال از مواجهه با خدای   

   خود هراسناک می باشند. 

 یا ایمان مرا عاریتی قرار مده خدا
 

   می فرماید: و در سوره انسان راجع به اهل بیت )ع( 

( انما نطعمکم لوجه للا  8»ویطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و أسیراً) 

 ( انا نخاف من ربنا یوما عبوساً قمطریراً« 9النرید منکم جزاًء و الشکوراً)
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عجب به افعال  یعنی در اوج تالش خود، نسبت به خداوند خائف هستند و هیچگاه  

لذا در روایات آمده است که دعا کنیم خداوند ما    و عبادات خود پیدا نمی کنند.

ایمانشان عاریه است( قرار ندهد و از حالت تقصیر   را از معارین )کسانیکه 

 خارج نسازد: 

علی)ع( فرمود: زیاد بگوئید: خدایا مرا از دارندگان ایمان عاریتی قرار مده و  

احساس حالت  از  معنی    مرا  کردم  عرض  گوید:  راوی  مکن.  خارج  تقصیر 

 دارندگان ایمان عاریتی را می دانم اما معنی عبارت دوم چیست؟ 

حضرت فرمود: بدین معنی است که در هر عملی که برای خدا انجام می دهی،  

خود را مقصر بدانی زیرا همه مردم در اعمالی که بین خود و خدایشان انجام  

ر آن کسانی که خداوند خود محافظ و نگهدارشان بوده  می دهند مقصر هستند مگ

 باشد. 

بزرگی می گفت : بچه اگر ظرف را بشکند و بعد سرش را باال بگیرد و معجب  

باشد و پیش شما بیاید شما تحویلش نمی گیرید اما اگر ظرف را شکست و خجالت  

زشش  کشید و شرمنده شد شما دلداری اش می دهید و می گویید: فدای سرت و نوا

 می کنید.  

در پیشگاه خداوند اگر گناه انسان او را به انکسار برساند بهتر است از اینکه  

عبادتش به عجب برساند. در برخی روایات آمده است اگر مومنین به خاطر  

ترک گناه معجب نمی شدند خداوند باب گناه را در زندگی آنان سد می کرد و  

   نمی گذاشت شیطان وارد زندگی آنان شود.

همه اعمال ما در بارگاه الهی چیزی نیست؛ خدا اگر بخواهد با آن اعمال عنایت  

در   کند بدون آن هم می تواند عنایت کند چون بود و نبود این اعمال یکی است. 

 پایان ماه، حالت مصیبت از دست دادن این ماه می تواند دستگیر ما باشد؛  

 وانیم: می خ الصحیفه السجادیه در  در دعای وداع رمضان 

»فاجرنا علی ما أصابنا فیه من التفریط أجراً نستدرک به الفضل المرغوب فیه«    

دادیم به ما اجری بده که همه   به خاطر این مصیبتی که این ماه را از دست 
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یعنی اگر انسان حالت مصیبت زده    فضیلت های از دست رفته را جبران کند.

از دست رفته در عمل را به او    داشته باشد امید اینکه خداوند همه فضیلتهای

 . بدهد وجود دارد 

 با این مقدمه آماده مناجات می شویم  

 غسل نشاط کنید! 

آیت  .  ماه شعبان  و بهره مندی از الطاف الهی در  آماده شدن  غسل نشاط برای  

:همیشه مقید به غسل توبه باشید، شاید بعد از آن غسل  می فرماید   للا مجتهدی 

  هم نیت کنید که وقتی عبادت می کنید نشاط داشته باشید ردید. غسل نشاط را  م  

دیدید آدم گرسنه ، چه با نشاط غذا می خورد؟ آدمی که خوابش می آید چه با  

نشاط می خوابد و لذت می برد؟ عبادت هم نشاط می خواهد. ماها برای عبادت  

 کسل هستیم. لذا مقید باشید غسل نشاط انجام دهید. 

 مجتهدی هر وقت که به استحمام یا حمام میروید غسل  ) طبق این سخن آیت للا 

 توبه و غسل نشاط انجام دهید(

 با نیت کار کن
 

مثال در حمام خودت را به این نیت بشوی که داری »نفست را از صفات رذیله  

و از هوی و هوس و آرزوهای دور و دراز می شویی «. چند وقت که با نیت  

مه فضای زندگی ات را پر می کند و راه  کار کردی ، آن وقت ببین که نور ه

 سیرت باز می شود . 

حال که با دعا و ذکر و معرفت للا بیشتر آشنا شدیم ، اشاره به یک مناجات  

بسیار عمیق از لحاظ عقیدتی و معرفتی و عرفانی اشاره می کنیم و حتی تعبیراتی  

 است که برای ما تصورش هم خیلی مشکل است.  
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 ( 10)فصل

 مناجات شعبانیه 

   تاکید بر خواندن مناجات شعبانیه 

خواندید؟   را  »شعبانیه«  امام  با  »مناجات  کلمات  از  ای  باره  گوشه  در  )ره( 

آن کسی که این مناجات را گفته و همه ائمه هم به حسب  :  «  مناجات شعبانیه  

ذلک  روایت می خواندند، اینها، آنهایی بودند که وارسته از همه چیز بودند. مع  

 آن طور مناجات می کردند، برای اینکه خود بین نبودند.

هرچه بودند این طور نبوده که خودش را ببیند که، حاال من امام صادق ام دیگر،  

نه امام صادق مثل آن آدمی که در معصیت غرق است مناجات می کند، برای  

اینکه می بیند خودش هیچ نیست و هر چه هست نقص است و هر چه هست از  

 اوست. 

هر چه کمال است از اوست، خودش چیزی ندارد هیچ یک چیزی ندارند، انبیا   

هم هیچی نداشتند. همه هیچ اند و اوست فقط ، همه هم دنبال او هستند، همه  

فطرت ها دنبال او هستند، منتها چون ما محجوبیم، نمی فهمیم که ما دنبال او  

وند و می روند سراغ همان معنا.  هستیم؛ آنهایی که می فهمند، آنها وارسته می ش

این   انقطاع همین است که از همه  این کمال  انقطاعی که خواستند،  این کمال 

 چیزهایی که هستش، اصلش به کنار باشند.  

 یه تفسیری از مناجات شعبان
 

" الهی هب لی کمال االنقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک  

القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمة و تصیر  حتی تخرق ابصار 

ارواحنا معلقه بعز قدسک الهی و اجعلنی ممن نادیته فاجابک و ناجیته فصعق  

 لجالک " 

نه عارف و نه فیلسوف و نه دانشمند نمی توانند ذوب کنند چی هست مسئله.  

"مسئله فصعق لجاللک " که مبداش قرآن است: و "خرموسی صعقا" مسئله ای  
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ت که انسان گمان می کند که خوب افتاد غش کرد »صعق« یعنی غش کرد،  اس

اما این غش چی بوده است؟ غش حضرت موسی چه بوده است؟ این مسئله ای  

 نیست که غیر موسی بفهمد  

یا : "دنی فتدلی" را، این مسئله ای نیست که غیر آن کسی که »دنو« پیدا کرده  

کند. یا همین جمالتی که دراین مناجات  است بتواند فهم کند، ادراک کند، ذوب  

بزرگ است و بعض جمالت دیگری که در آن هست، مسائلی است که به حسب  

 ظاهر سهل است و واقعا ممتنع است.  

ریاضات بسیار می خواهد تا انسان بتواند بفهمد که ناجیته ]با فتح تا[ نه ناجیته  

مناجات  آدم  با  خدا  است؟  چی  این  »ناجیته«  تا[  است    ]با ضم  چی  کند،  می 

 .168مناجات؟ چه خواسته اند ائمه؟ 

 مناجات  عظمت این
 

این از دعاهایی است که من غیر از این دعا ندیدم که همه ائمه این دعا را، این  

مناجات را می خواندند، این دلیل بر بزرگی این مناجات است که همه ائمه این  

 مناجات را می خواندند. بین آنها و خدای تبارک و تعالی چه مسائلی بوده است؟  

 "هب لی کمال االنقطاع الیک" 

انقطا   و  کمال  نفعی  و  نقصی  و  زیادتی  غیرک  البید  و"بیدک  است؟  چی  ع 

اما   با اوست.  به حسب ظاهر می گوید خوب، همه چیز  آدم  ضّری"؛ خوب، 

به دست اوست، هیچ   اال  ما نمی رسد  به  این مطلب که هیچ ضرری  وجدان 

منفعتی نمی رسد اال به اوست، اوست "ضار و نافع"، اینها چیزهایی است که  

 ن کوتاه است. دست ماها از آ

و دعا کنید که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که در این ماه شریف و   

ماه شریف رمضان از این مسائل هم یک حظی ولو یک جلوه کوچکی در دل  

 
  458 - 457، ص17صحیفه امام؛ ج168
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من به این بشویم که قضیه »صعق«  ؤها و قلب های ما واقع بشود، و الاقل م 

 چه قضیه ای است.  

من بشویم  ؤات خدا با انسان چی هست. مناجات را ممومن به این بشویم که مناج 

به آن، انکار نکنیم، نگوییم اینها حرف های درویشی است. همه این مسائل در  

قرآن هست به نحو لطیف و در کتب ادعیه مبارکه ما که از ناحیه ائمه هدی  

 وارد شده است، همه این مسائل هست، نه به آن لطافت قرآن، لکن به نحو لطیف. 

هم و همه اشخاصی که بعدها این اصطالحات را به کار برده اند فهمیده و  آن  

نفهمیده از قرآن و حدیث گرفتند، و ممکن است که اصل مسندش هم درست  

ندانند؛ البته به حقیقت اش هم کم آدمی است که می تواند پی برد تا چه رسد به  

 169این مسائل است. اینکه ذایقه روح بچشد این را. چشیدن ذایقه یک مسئله فوق  

 

 معنای کمال انقطاع
 

در مناجات مبارک شعبانیه می خواند: »الهی هب لی کمال االنقطاع الیک و انر  

ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل  

الی معدن العظمة و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک. الهی و اجعلنی ممن نادیته  

 فاجابک و ال حظته فصعق لجاللک فناجیته سّرا.« 

این کمال انقطاع، خروج از منزل خود و خودی و هرچه و هر کس، و پیوستن  

به او است و گسستن از غیر، و هبه ای الهی است به اولیای خلص پس از صعق  

حاصل از جالل که دنبال گوشه چشم نشان دادن او است و ال حظته... و ابصار  

 . به ضیاء نظره او نور نیابد، حجب نور خرق نشود تا  ،قلوب 

 
 458، ص 17صحیفه امام؛ ج169
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و تا این حجب باقی است، راهی به معدن عظمت نیست و ارواح تعلق به عز  

. ادنی از این، فنای  «ثم دنی فتدلی»قدس را درنبندد و مرتبت تدلی حاصل نیاید  

 .170مطلق و وصول مطلق است. 

 مناجات کم نظیر 
 

آن چیزی که در قرآن به طور اسرار است، در ادعیه ائمه ما به طور اسرار  

 است. در دعای شعبانیه می خوانیم که عرض می کند به خدا:  

"واجعلنی ممن نادیته فاجابک و الحظته فصعق لجاللک فناجیته سرا و عمل  

 لک جهرا"، 

مسئله »صعق« را می آورد در میان، همان معنایی که در قرآن کریم راجع به  

حضرت موسی می گوید: "فلما تجلی ربه للجبل" و موسی در »صعق« واقع  

شد. این ماه صعق است و این هم ماهی است که همان صعق را می خواهد. این  

پیغمبر اکرم بر    ماه تجلی الهی است بر پیغمبر اکرم و این ماه تجلی الهی به تبع

 امامان است.  

ابعاد مختلفه دارد که آنچه که برای بشر واقع    - سالم للا علیه  -حضرت مهدی

شده است، بعض ابعاد اوست؛ چنانچه آنچه از قرآن و پیغمبر اکرم برای بشر  

که   است  قرآن  در  معنویاتی  است،  معنویات  آن  ابعاد  است، بعض  معلوم شده 

رم و کسانی که شاگرد او هستند و از او استفاده  برای هیچ کس جز پیغمبر اک

 کرده اند، کشف نشده است.  

و در ادعیه ما مسائلی است که همان طور است؛ همان طوری که رسول اکرم  

به حسب واقع، حاکم بر جمیع موجوات است. آن خاتم رسل است و این خاتم  

 ی به تبعیت است. والیت. آن خاتم والیت کلی باالصاله است واین خاتم والیت کل

 
 444 - 443، ص18صحیفه امام؛ ج  170
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پس این دو ماه، ماههایی هستند که باید ما راجع به آنها احترام قائل بشویم و   

ادعیه ای ]را[ که در این ماه مبارک؛ ماه معظم شعبان وارد شده است و پس از  

 . 171ر کنیم. بّ آن در ماه مبارک رمضان وارد شده است بخوانیم و درش تد 

 

 محتویات این مناجات
 

 انس باهلل تعالی،  

 علت فقدان انس در جلوت،

 کالم هر کس مظهر شان اوست، 

 تسبیح و تحمید عبادت،  

 قلب و اطوار مختلف آن،  

 اطوار قلب، 

 طور طمانینه باهلل،   

 ذکر للا چیست؟، 

 اعراض از ذکر خدا، 

 ذکر به معنای سبیل للا،   

 خود شناسی و خدا شناسی یا خدا شناسی و خود شناسی، 

 حوائج فطری،  

 والیت خداوند،
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 والیت تشریعی خدا، 

 رضای خداوند ،  

 عبد متکرم به مکرمت رضا،

 تقدم رضای الهی بر رضای عبد، 

 رضای بنده پرتوی از رضای خداست،   

 انقطاع الی للا ،  

 وارستگی از غیر و پیوستگی به آستان او،

 ارتباط انقطاع با اسم رب،   

 کردار،ظرافت در گفتار و 

 ظرافت در کلمه »الهی«،   

 ادب توحیدی،  

 ظرافت تعبیر در دعا و فقره ختام مناجات،

 عز و عزت،   

 عزت مؤمن از عزت للا است . 

 و مناجات ادعنیاز ما به 
 

 : شاره می شود امناجات به تفسیر قسمتی از این حال 

به خدا و به دست آوردن آرامش روحی و تحصیل   مکارم  آدمی جهت تقّرب 

اخالق و دوری از معاصی و رذائل، و زدودن کدورات روانی، و وسوسه های  

شیطانی، و تقویت اراده و نیروی تعقل و فکر، و قضای حوائج مادی و معنوی،  

 .نیاز به دعا و نیایش به درگاه پروردگار متعال داشته و دارد 
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انبیا تعلیمات  از  وسیعی  بخش  لذا  ائمه    ء و  و  بزرگوار  پیامبر  و  عموما  را 

 معصومین علیهم الّسالم را خصوصا دعا و نیایش تشکیل می دهد.  

دعاهایی که از پیشوایان دین و امامان معصوم علیهم الّسالم رسیده و در دست  

است، یکی از نفائس منابع علوم و معارف و اخالق اسالمی بشمار می روند  

که از خدا و مبادی عالیه و همچنین از انسان و    زیرا آن بزرگواران با شناختی 

نیازمندیهایش داشتند به گونه ای از مکنونات دل آدمی در مقام دعا تعبیر کرده  

و از حقایق اعتقادی و اخالقی پرده برداشتند، که بطور قطع در بسیاری موارد،  

 شبیه معجزه است . 

بلند وجود دارد که آدمی شک  گاهی در ادعیه مأثوره به قدری ظرائف و معانی  

نمی کند که آنها از انسان های معمولی نیست و یقین می کند که آنها از افرادی  

صادر شده که به دقائق علوم الهی و به اسرار آفرینش و رموز خلقت عالم و  

 آدم و ابعاد وجودی وی آگاهی داشته اند. 

 مناجات شعبانیه عمیق محتوای 
 

یکی از نغزترین، معروف ترین و زیباترین ادعیه، »مناجات شعبانیه « است  

که به روایت »ابن خالویه «، این مناجات را حضرت امیر)ع( و امامان دیگر  

در »ماه شعبان « می خواندند. در »مفاتیح الجنان « نیز در اعمال مشترکه ماه  

 ین است:  شعبان، به عنوان »عمل هشتم « آمده است و آغاز آن چن 

 »اللهم صل علی محمد و آل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک ...«. 

بجاست که از عارف کامل، امام راحل، خمینی عزیز)قدس سره( یاد کنیم که با  

یادکرد پیوسته از این دعا و مضامین بلندش، آن هم با زبان و لحنی خاص و  

معطوف ساخت. به  شوق انگیز، توجه امت ما را به این گنجینه عرفانی بیشتر  

 این چند نمونه دقت کنید: 



264 
 

دلسوخته، یک   انسان  نفر  اگر یک  که  است  مناجاتهایی  از  شعبانیه  »مناجات 

بخواهد آن را شرح کند، و شرح    – نه از این عارفهای لفظی    –عارف دلسوخته  

 172کند از برای دیگران، بسیار ارزشمند است و محتاج به شرح است ...«  

نی که در قرآن و این مناجاتهای ائمه اطهار)ع( و همین  »چه بسا مسائل عرفا 

»مناجات شعبانیه « مسائل عرفانی هست که اشخاص، فالسفه، عرفا، تا حدودی  

ممکن است ادراک کنند، بفهمند عناوین را، لکن آن ذوق عرفانی چون حاصل  

   173نشده است، نمی توانند وجدان کنند.«  

خواندید؟ بخوانید آقا! مناجات شعبانیه از    و می فرماید:»مناجات »شعبانیه « را

مناجاتهایی هست که اگر انسان دنبالش برود و فکر در او بکند، انسان را به  

ائمه هم به حسب روایت می خواندند.«   ... همه  با    174یک جایی می رساند 

 وصفی که یاد شد، برای چشیدن قطره ای از معارف زالل این دعای بلند، 

 ا می نشینیم. بر ساحل این دری  

مناجاتی که در ماه شعبان هست که در هیچ یک از ادعیه گفته نشده که ادعیه  

مال همه ائمه است. این دعای شعبان، مناجات شعبان، مناجات همه ائمه است  

و در این، مسائل بسیار هست، معارف بسیار هست و ادب اینکه انسان چه جور  

 باید با خدای تبارک وتعالی مناجات کند.  

ما غافلیم از این معانی. مسئله این است که در مقابل خدا ایستادند آنها، آنها می  

دانند که در مقابل چه عظمتی ایستادند، آنها معرفت دارند به خدای تبارک و  

تعالی و می دانند چه کنند و مناجات شعبانیه از مناجات هایی است که اگر یک  

بخواهد    – ه از این عارف ها لفظی  نفر انسان دلسوخته، یک عارف دلسوخته، ن

 
 . 189، ص 20نور، ج   فهیصح -172
 265، ص 17همان، ج  173
 158، ص 19همان، ج  174
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این را شرح کند. و شرح کند از برای دیگران، بسیار ارزشمند است و محتاج  

 . 175به شرح است 

 شرح مختصر بر مناجات شعبانیه 
 

رسول گرامی اسالم )ص( می فرماید: »بدانید که رجب، ماه خداوند و شعبان،  

ماه من و رمضان ، ماه امت من است.« در روایات و سخنان پیشوایان اسالم،  

همواره از این سه ماه به عظمت و شرافت یاد شده و آنها را موقعیتی مناسب  

 برای عبادت و خودسازی دانسته اند.  

مناجات بسیار    وتاه برکا شرحی  ب حال  ،  رفت للا آشنا شدیم  با دعا و ذکر و مع

عمیق از لحاظ عقیدتی و معرفتی و عرفانی اشاره می کنیم به شرح مختصری  

 در مورد مناجات شعبانیه می پردازیم:  

ناجات َشعبانیه مناجاتی از حضرت علی)ع(   امامان  که  است  م  بنابر روایات، 

عارف مشهور    اند.مناجات در ماه شعبان اهتمام داشتهمعصوم)ع( بر قرائت این  

 شیعه، میرزا جواد ملکی، مناجات شعبانیه را حاوی علوم فراوانی در چگونگی 

 رفتار بنده با خدای عزوجل، ادب دعا و استغفار معرفی کرده است.  

گوید: »دعایی است در سطح  استاد مطهری، در توصیف این مناجات چنین می 

فهمد که  خواند، می یعنی خیلی سطحِ باالست. انسان وقتی این دعا را می ائمه،  

اصاًل روح نیایش در اسالم یعنی چه. در آنجا جز عرفان و محبت و عشق به  

دانم چه تعبیر بکنم( و خالصه جز سراسر  خدا، جز انقطاع از غیر خدا )نمی 

 .معنویت، چیز دیگری نیست 

  

 
 2، ص 21امام، ج  فهیصح 175
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 شرح مناجاتدر عناوین اصلی 

 بت دعا، ابتدای دعا به صلوات ، صلوات بر پیامبر و اهل بیتش،  اجا 

 اصرار در شنیدن دعا،  

 سمیع بودن خداوند،       

 اتصاف به صفات حقیقیة ذات االضافة ،       

انقطاع و فرار الی للا، فرار الی للا از مقامات عارفان ، تربص نقیض       

 انقطاع، فرار حضرت موسی  

 اشاره به رحمت نامتناهی خداوند،         

 توکل بر خداوند، نیاز ممکنات به علت تامه ،       

 نیاز به اسباب طبیعی و امدادهای روحی ، حسن توکل،       

 هجر جمیل و صبر جمیل ،         

 حسن ظن به خدای متعال، تبیین حسن ظن باهلل،      

 شناخت ذل عبودیت سراپرده عز ربوبیت است،       

 ت حب الهی ، بیداری در جه      

 انس باهلل تعالی، علت فقدان انس در جلوت،        

 کالم هر کس مظهر شان اوست،

تسبیح و تحمید عبادت، قلب و اطوار مختلف آن، اطوار قلب، طور        

 طمانینه باهلل، ذکر للا چیست؟،  

 اعراض از ذکر خدا، ذکر به معنای سبیل للا،       
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 و خود شناسی،   خود شناسی و خدا شناسی یا خدا شناسی     

 حوائج فطری، والیت خداوند، والیت تشریعی خدا،       

رضای خداوند ، عبد متکرم به مکرمت رضا، تقدم رضای الهی بر        

 رضای عبد،  

 رضای بنده پرتوی از رضای خداست،      

 انقطاع الی للا ، وارستگی از غیر و پیوستگی به آستان او،       

 ارتباط انقطاع با اسم رب،      

 ظرافت در گفتار و کردار،       

 ظرافت در کلمه »الهی«،      

 ادب توحیدی، ظرافت تعبیر در دعای       

 فقره ختام مناجات، عز و عزت، عزت مومن از عزت للا است .       

 

 شعبانیه مناجات ح  شر

 قسمت اول  

ٍد، َحمَّ ٍد َو آِل م  َحمَّ مَّ َصّلِ َعلی م   اَللّه 

َمعأ نِدائی اِذ اناَدیأت َک. َو اَقأبِلأ َعلَیَّ اِذا ناَجیأت َک،   ت َک، َو اسأ َمعأ د عائی اِذا َدَعوأ َو اسأ

عا تََضّرِ تَکینا لََک، م  سأ اِلَیأَک، راِجیا ِلما   فَقَدأ َهَربأت  اِلَیأَک َو َوقَفأت  بَیأَن یََدیأَک م 

 لََدیأَک ثَوابی. 

پروردگارا! بر محمد و آل محمد درود فرست، و دعایم را بشنو و وقتی  

صدایت کردم، صدایم را بشنو، و آن گاه که با تو نجوا نمودم، به من رو کن.  
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پس همانا که من، از دیگران به سوی تو گریختم، و در پیشگاه تو قرار گرفتم  

مانده تو هستم و به سوی تو در حال تضّرع و زاری هستم، و  در حالی که در

 به آنچه نزد تو از ثواب می باشد، امیدوار می باشم. 

 

 نکاتی از این فراز: 
 

 ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پیش از دعا؛ ـ 1

 درخواست از خداوند برای شنیدن و توجه به دعا؛ -2

 گریز از غیر خدا و پناه به خدا؛ -3

 تضّرع، زاری و اظهار نیاز به پیشگاه پروردگار؛ -4

 امید به لطف الهی.  -5

َمعأ نِدائی اِذا ناَدیأت َک َو اَقأبِلأ َعلَیَّ اِذا ناَجیأت ک.  ت َک و اسأ َمعأ د عائی اِذا َدَعوأ  َو اسأ

 . تعبیراتی در این مناجات است که برای ما تصورش هم خیلی مشکل است 

 

 صلواتبا  شروع دعا
 

َجب  َعنأه .  ٍد ال ت حأ َحمَّ ٍد َو آِل م  َحمَّ  یََدَع الأَوَسَط اِذا کانَِت الصَّالة  َعلی م 

هر که به درگاه خدای عّز و جّل حاجتی دارد باید به صلوات بر محمد و آلش  

  شروع کند، و سپس حاجِت خود را بخواهد، و دعا را نیز به صلوات بر محمد 

یرا که خدای عّز و جّل کریم تر از آن است که دو طرِف  ز  و آل محمد ختم نماید،

دعا را بپذیرد ولی وسِط دعا را وا گذارد و به اجابت نرساند، زیرا صلوات بر  

 محمد و آل محمد، محجوب نیست و از طرِف خداوند، پذیرفته می شود. 
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ازاین رو، در تمامی این پیام های پنج گانه ای که برای حکمت صلوات پیش  

ذکر شد، یک حقیقت مشترک نهفته است و آن استمداد از، اهل بیت علیهم    ازدعا

 السالم برای وصول به حاجت ها و آرزوها است. 

ت َک، َمعأ د عائی اِذا َدَعوأ  َو اسأ

َمعأ نِدائی اِذاناَدیأت َک.   َو اسأ

 َو اَقأبِلأ َعلَیَّ اِذا ناَجیأت َک، 

عا اِلَیأَک، راِجیا ِلما    فَقَدأ َهَربأت  اِلَیأَک َو َوقَفأت  بَیأنَ  تََضّرِ تَکینا لََک، م  سأ یََدیأَک م 

 لََدیأَک ثَوابی. 

خدایا! بر پیامبر و دودمان پاکش درود فرست، و آنگاه که تو را می خوانم و  

صدایت می زنم، صدا و دعایم را بشنو و اجابت کن،و آنگاه که با تو نجوا می  

 کنم، بر من عنایت کن، 

نواست و شنونده همه نجواها و صداها می باشد، چرا امام  با آنکه خداوند، ش

برای  ؟    علیه السالم از خداوند، مسئلت نمود که »دعای مرا و نداِی مرا بشنو!«

 این سؤال، دست کم، دو توجیه و دو جواب می توان بیان کرد: 

الف( این عبارت بیانگر شدت میِل بنده نسبت به این است که معبودش، دعایش  

کند،را   توجه  او  به  و  اما   بشنود  شنواست  معبودش،  داند،  می  آنکه  با    یعنی 

اضطرار و بیچارگی، او را وا می دارد که تقاضا کند، »مناجات مرا بشنو«  

واقع بنده می خواهد، نسبت به اینکه خداوند دعایش را می شنود و    یعنی در

 اطمینان یابد.  اجابت می کند 

نود: یکی آنکه چون »سمیع« است و تمامی  ب( اینکه خداوند، دو گونه می ش 

صداها را و صوت ها و نجواها را می شنود. دیگر آنکه خداوند می شنود تا  

عنایت کند، تا مستجاب کند و به فریاد برسد، که به این گونه استماع، استماعِ  

خاص می گویند و امام علیه السالم در دعا مسئلت می کند که دعای مرا بشنو!  

و شاهد بر    توجه والتفات تا اینکه در نتیجه، دعایم را مستجاب سازی.به همراه  

 این سخن، این عبارت است که می گوید:  
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 »َو اَقأبِلأ َعلَیَّ اِذا ناَجیأت ک؛ 

 به من رو کن و توجه فرما، آن گاه که با تو به مناجات می نشینم«. 

 »فَقَدأ َهَربأت  اِلَیأک؛ 

کردم«.فرار از چیزی، به معنای ترس و وحشت از آن  همانا به سوی تو فرار 

 چیز است. 

امام علیه السالم با این عبارت، وحشت خود از غیر خداوند و در نتیجه آرام   

 را، ابراز می دارد.   گرفتن در سایه مناجات با او

توضیح آنکه، عوالمی که در آن، گناه و آلودگی و کفر، به وقوع می پیوندد، 

و وحشتناکند که خداوند در قرآن کریم این عواِلم تاریک را به  عوالمی ظلمانی  

 زیباترین صورت، این گونه تبیین فرموده است: 

قِِه َسحاٌب   ٌج ِمنأ فَوأ قِِه َموأ ٌج ِمنأ فَوأ ّیِ یَغأشاه  َموأ ٍر ل ّجِ أَوأ َکظ ل ماٍت فی بَحأ

َرَج یََده  لَمأ یََکدأ  َق بَعأٍض إِذا أَخأ عَِل َّللّا  لَه  ن وًرا    ظ ل ماتٌبَعأض ها فَوأ یَراها َو َمنأ لَمأ یَجأ

 176فَما لَه  ِمنأ ن وٍر. 

پهناور    اعماِل آنها که کفر ورزیدند، همچون ظلماتی است در یک دریای عمیق و 

که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری و بر فراز آن، ابری تاریک  

دیگری، آن گونه که هرگاه دست خود  است. ظلمت هایی است، یکی بر فراز  

را خارج کند، ممکن نیست آن را ببیند! و کسی که خدا نوری برای او قرار  

 نداده، نوری براِی او نیست. 

برای انسان ساِلک، یعنی انسانی که »فرار از هر چه غیر از خدا« را آغاز  

سلوک او    فرار از گناهان و اعمال کفرآمیز، مرحله آغازیِن سیر و  نموده است،

می باشد. اوهر چه که در این راه سیر می کند، به منازلی می رسد که گرچه  

 در ابتدای راه، فرار از توجه به اسباب و غفلت از مسبِّب است. 

 
   40نور  176
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توضیح آنکه، انسان سالک در این مرحله به این نتیجه می رسد و به یقین درمی  

اسب دسِت  از  نخواهد،  یعنی خداوند  مسبِّب  تا  که  کاری ساخته  یابد  اب، هرگز 

 نیست؛ تا او نخواهد، هیچ تیغی ب ّران نخواهد بود: 

 اگر تیغِ عالَم بجنبد ز جای 

 نبّرد رگی تا نخواهد خدای )نظامی( 

 تا او اراده نکند، کوهی از آتش نیز، »خلیلش« را نمی سوزاند: 

 گلستان کند آتشی بر خلیل 

 هی بر آتش بََرد ز آب نیل )سعدی(   گرو

از خداوند، »دیده ای« می خواهد که کارایی سبب را بدون   خالصه آنکه

مشیّت حق تعالی از »بیخ و ب ن« بر دارد و تنها، اراده خداوند را مؤثر در  

 جهان هستی بداند: 

 دیده ای خواهم سبب سوراخ کن 

 تا سبب را بر َکنَد از بیخ و ب ن )موالنا( 

و توجه خاص   »اسباب« فرار از بنابراین، نوع دیگر از فرار به سمت خداوند،  

است که در نوع خود قابل توجه است. )هرچند خداوند   »م سبِّب  االسباب«  به

 به اسباب را توصیه می کند(.   درامور طبیعی توجه 

 انبیا در قطعِ اسباب آمدند 

 معجزاِت خویش بر کیوان زدند 

ت که  و باالخره نهایی ترین مرحله فرار به سوی حضرت حق، گریز از آن اس

مبادا به غیر از خدا، کس دیگری بر دل او حاکم و مسلط گردد که از این مقام  

در اصطالحِ عرفا به مقام  ،    از فرار نهایی برای وی حاصل می گردد   که بعد 

 . تعبیر می شود   "و لقاءَّللاّ   فنای در خداوند "



272 
 

مقام فنای  و چون در این مقام، انسان سالک، جز خدا چیزی نمی بیند، از آن به  

لقا که  است  این صورت  در  تنها  که  تعبیر می شود،  با    ء در خداوند  دیدار  و 

 خداوند، با چشِم قلب، نصیِب سالک می شود. 

وقتی از همه گریخت و به پروردگارش پناه آورد، در واقع از »مقّربین« درگاه  

حق تعالی شده است. برای او در این مقام، حتی توجه به اسباب و غفلت از  

سبب االسباب نیز نوعی لغزش و گناه محسوب می شود، در حالی که این حالت  م

 برای سالِک مبتدی و یا سالکی که در میانه راه است، گناهی نیست.  

َبأراِر   چنانچه از پیامبر اکرم صلی للا علیه و آله نقل شده که فرمود: »َحَسنات  االأ

بیَن؛ کارهایی که برای نیک  قَرَّ وکاران، شایسته و نیکوست، برای مقربان  َسیِّئات  الأم 

به منزله گناه است«.طاعِت عامه، گناه خاصگان وصلِت عامه، حجاِب خاصأ  

   . دان بعضی به کالس اول دینداری قانعند 

برای مثال، آن هنگام که یوسف علیه السالم در زندان به سر می برد، به دوست  

ه مرا نزد سلطان مصر یادآوری  زندانِی خود که قرار بود آزاد شود توصیه کرد ک

 کن تا برای آزادی من اقدام کند.  

در اینجا چون یوسف علیه السالم از مسبب االسباب غافل شد و به اسباب توجه  

  کرد، این عمل، برای او که از مقّربین بود، نوعی خطا و لغزش به شمار آمد. 

ت )یوسف باآنکه  به همین علت بود که خداوند در قرآن فرمود: »به سبب این غفل

  بنا بود چند روز بعد آزاد گردد(، سال ها در زندان بماند.

َر َربِِّه فَلَبَِث   نی ِعنأَد َربَِّک فَأَنأساه  الشَّیأطان  ِذکأ َو قاَل ِللَّذی َظنَّ أَنَّه  ناجٍ ِمنأه َما اذأک رأ

َع ِسنینَ  ِن بِضأ جأ  177فِی الّسِ

ابد گفت: مرا نزد صاحبت )سلطان  به یکی از آن دو که می دانست رهایی می ی

یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی   یادآوری کن، ولی شیطان  مصر( 

 برد، و به دنبال آن چند سال در زندان باقی ماند.  

 
  42یوسف  177
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از پیامبر اکرم صلی للا علیه و آله نقل است که فرمود:»َعِجبأت  ِمنأ اَخی ی وس َف  

ل وِق د ونَ  تَغاَث بِالأَمخأ من از برادرم یوسف در شگفتم که چگونه  )   الأخاِلِق؛َکیأَف اسأ

 .  ( به مخلوق، و نه به خالق، پناه برد و از اویاری طلبید 

در حدیث دیگری از امام صادق علیه السالم می خوانیم: پس از این داستان،  

 جبرئیل نزد یوسف آمد و گفت:  

 چه کسی تو را زیباترین مردم قرار داد؟ گفت: پروردگار من. 

 گفت: چه کسی، مهر تو را آن گونه در دل پدر افکند؟ گفت: پروردگاِر من.  

فرستا تو  سراغ  به  را  قافله  کسی  چه  تاگفت:  گفت:    د،  دهند؟  نجاتت  چاه  از 

 پروردگار من.  

 گفت: چه کسی تو را از چاه رهایی بخشید؟ گفت: پروردگار من.  

گفت: چه کسی مکر و حیله زنان مصر را از تو دور ساخت؟ گفت: پروردگار  

 من. 

 در اینجا جبرئیل چنین گفت: پروردگارت می گوید: چه چیز سبب شد که  

و نزِد من نیاوردی؟ و به همین جهت باید چند سال    حاجتت را نزد مخلوق بردی

 در زندان بمانی.  

 مسبب االسباب اوست 
 

َسباب را از یاد نبردن و تأثیرگذار ندانستن اَسباب به طور مستقل به   مسبّب االأ

معنای رها کردن اسباب و در انتظار مسبّب االسباب بودن، نیست، بلکه آدمی  

 باید برای رسیدن به مقصود، از طریق اسبابش وارد گردد؛ 

ِری   چنانچه در روایت است که:  بابِها؛»اَبَی َّللّا  اَنأ یَجأ وَر اِالّ بِاَسأ خداوند، اِبا   االأ م 

 دارد که امور را، بدوِن اسباب به جریان اندازد«.به تعبیر سعدی: 

ستن از درها   رزق اگر چند بی گمان برسد ـــ شرط عقلست ج 
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 ور چه )کس( بی اجل نخواهد مرد ــــ تو مرو در دهاِن اژدرها 

ل که برای نیل به مطلوب خود،  بنابراین، مقصود آن است که آدمی در همان حا

این اسباب در صورتی می توانند مؤثر   از اسباب، مدد می جوید معتقد باشد 

 باشند که خداوند اراده فرماید و مشیّت او بر آن تعلق گرفته باشد. 

بنابراین، کسی که مضمون »فَقَدأ َهَربأت  اِلَیأَک« را در زندگی خویش، اجرا کند  

وند بگریزد، می تواند به عواِلمی وارد شود که پیامبری  راستی از غیر خدا  و به 

چون موسای کلیم علیه السالم در آن عواِلم گام برمی داشته است و به مواهبی  

دست یابد که کلیم َّللّا علیه السالم به آن دست یافته است. همان گونه که قرآن از  

 زبان موسی علیه السالم فرموده است:  

ت  ِمنأک مأ لَ  َسلیَن. فَفََررأ رأ ًما َو َجعَلَنی ِمَن الأم  کأ ّما ِخفأت ک مأ فََوَهَب لی َربّی ح 
178 

چون از شما )و اعمالتان( بیمناک شدم فرار نمودم، پس پروردگارم مقام خالفت  

 و رسالت را به من، موهبت و ارزانی داشت.

 بنابراین، فرار از غیر خداوند می تواند، خالفت و رسالت را نتیجه دهد. 

 

 سه دوم مناجات شعبانیه جل
 

 خالصه  

 ابتدای دعا به صلوات ، صلوات بر پیامبر و اهل بیتش، 

 اصرار در شنیدن دعا،  

 سمیع بودن خداوند،  

 انقطاع و فرار الی للا،  

 
  21راء عش 178
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 فرار الی للا از مقامات عارفان ، 

 .  فرار حضرت موسی   

 شرح این فراز 
 

عا اِلَیأَک، راِجیا ِلما  فَقَدأ َهَربأت  اِلَیأَک َو َوقَفأت   تََضّرِ تَکینا لََک، م  سأ بَیأَن یََدیأَک م 

 لََدیأَک ثَوابی. 

من از همه به سوی تو گریخته و در پیشگاه تو ایستاده ام،در حالی که  

 دلشکسته و ناالن درگاه توام و به پاداش تو امیدوار. 

عا  تََضّرِ تَکینا لََک، م  سأ  اِلَیأک. « »َو َوقَفأت  بَیأَن یََدیأَک م 

این عبارت در صدد بیان مسکنت و بیچارگی و تضرع در پیشگاه معبود  

گریه و تضّرع، یکی از رموِز تسخیر قلب معشوق است و به زودی   است:

 توجه او را به خود جلب می کند. 

 و همان گونه که در دعای کمیل آمده است، گریه اسلحه مؤمن است:  

ه  الأب کاء «.   »َو ِسالح 

تضرع در ابتدای د عا ـ بلکه در هر حالی ـ درهای رحمت و استجابت  گریه و 

الهی را می گشاید و اصوالً عالمتی نیکو بر فریاد رسی حق تعالی نسبت به  

 از پیامبر اکرم صلی للا علیه و آله نقل شده که فرمود:  ،  بنده اش می باشد 

َمِة وَ  حأ یَِة َّللّاِ ِمفأتاح  الرَّ جابَِة؛ »اَلأب کاء  ِمنأ َخشأ ِ   َعالَمة الأقَب وِل َو باب  االأ

گریه از خوِف خدای تعالی کلید رحمت و نشانه پذیرش و درب مستجاب شدن  

 دعا است.« 

 هر که را خواهی ز غم خسته کنی 

 راه زاری بر دلش بسته کنی

 وانکه خواهی از بالیش وا خری  
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 جان او را در تضّرع آوری )موالنا  

 چون خدا خواهد که مان یاری کند 

 میِل ما را جانب زاری کند 

ن ک چشمی که آن گریان اوست    ای خ 

 وی همایون دل که آن بریان اوست 

 آخِر هر گریه آخر خنده ای است 

 مرِد آخر بین مبارک بنده ای است 

 هر کجا آِب روان، سبزه ب َود 

 هر کجا اشک روان رحمت شود)موالنا 

 

 محبوب ترین اعمال 
 

 امام صادق علیه السالم فرمود: 

خدای تعالی به موسی علیه السالم وحی کرد که محبوب ترین اعمالی که  

 بندگان من به واسطه آنها به من تقرب می جویند سه چیز است. 

 فرمود:  کرد: پروردگارا، آن سه خصلت کدامند؟موسی علیه السالم عرض  

 وگریه از خوِف من. ـ   و پرهیز از گناهان  ـ  زهِد در دنیا

موسی علیه السالم عرض کرد: پروردگارا! آنکه چنین کند چه پاداشی دارد؟  

خدای عّز و جّل به او وحی کرد: ای موسی! اّما پاداش زهد در دنیا، بهشت  

 است .  

وف من بسیار می گیرند پس در باالترین مقام بهشتی  خ  و اما کسانی که از 

 هستند و هیچ کس نمی تواند با آنان در آن مقام، شریک باشد، 
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و اما آنان که از گناهان پرهیز دارند، پس من اَعمال مردمان را بررسی می   

 کنم، اما اعمال آنها را بررسی نخواهم نمود. )و آنها را خواهم بخشید(. . 

 

 چیستی زهد 
 

زهد که در فارسی از آن به ساده زیستی تعبیر می کنیم، چنان که گفتیم به این  

معناست که انسان از چیزی که مورد رغبت و میل اوست )خانه خوب، غذای  

خوب، مرکب و( ، بخاطر هدف الهی و معنوی صرف نظر کند و به زندگی  

دان و  ساده قناعت نماید و از تجمل و لذت گرایی پرهیز کند و با مستمن

 محرومان در وضع زندگی همدردی و همراهی نماید . 

لذت بخش است و  ، این معنا مرتبه باالیی از کمال انسان و برای افراد کامل 

 دارای فضیلت و آثار زیادی است . 

حضرت صادق )علیه السالم( فرمودند: »هنگامی که خداوند اراده کند که  

یاورد، به او توفیق زهد عنایت  برای بنده ای از بندگانش خیر و صالح پیش ب

می کند و او را در احکام دین فقیه و بینا می گرداند و عیب های دنیا را به او  

می شناساند و کسی که دارای این اوصاف باشد، خیر دنیا و آخرت به او داده 

 . 179شده است .« 

و نیز آن حضرت فرمودند: »کسی که در زندگی دنیا زهد را پیشه خود سازد،  

وند حکمت و علم را در دل او ثابت و برقرار می کند و زبانش را به گفتن  خدا

کالم حکمت آمیز گویا می گرداند و او را به شناخت عیب های دنیا و دردها و  

دواهای دنیا بصیر می نماید و او را با وصف سالمت و پاکی از دنیا خارج و  

 . 180به بهشت منتقل می کند.« 

 
 .  80، ص 77بحاراالنوار، ج 179
 .  48، ص 73همان، ج  180
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»تمام نیکی ها در یک خانه قرار داده شده و زهد در  و نیز حضرتش فرمود: 

 181دنیا کلید آن خانه است .« 

و باز فرمود: »تا زهد در دنیا در دلهای شما قرار نگیرد، حرام است بر آن  

 182دلها که حالوت ایمان را بشناسند و بچشند .« 

حضرت رسول اکرم )صلی للا علیه و آله( فرمودند: »خداوند به حضرت  

علیه السالم( فرمودند: »زهد زینت بخش ترین و کاملترین زینت در  موسی )

نزد من است که هیچ کس نتوانسته است خود را به زینتی بهتر از آن بیاراید  

 ».183 184 . 

  

 
 547، ط ج، ص 3البحار، ج  نةیسف 181
 .  55، ص 73بحاراالنوار، ج  182
   548، ط ج، ص 3البحار، ج  نةیسف183
 .  ی همدان  یللا نور تی نوشت ها:برگرفته از کتاب »اسالم مجسم « ، اثر آ یپ 184
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 ( 11)فصل 

 زهد در سیر و سلوک 
 

زهد در منازل سیر و سلوک به معنای رهایی از رغبت به دنیا و هر چه غیر  

خدا است. در حقیقت انسان باید نخست هر گونه رنگ تعلق به دنیا را از خود  

 تخلیه کند تا قلب بالجمله و به تمام معنا رنگ خدایی بگیرد.  

مثبت به  پس رهایی از رغبت منفی گام نخستی است که انسان را برای رغبت  

تواند در منزل زهد در آید که به  از نظر قرآن، کسی می   کند.سوی خدا آماده می 

مالکیت، ربوبیت خدا، قضا و قدر الهی ایمان داشته باشد و هر چیزی که به او  

هایش دل نبندد و نسبت به  رسد را از ناحیه خدا بداند و به داشته و دیگران می 

 ها تاسف نخورد.  از دست داده

 فرمایند:  از این رو امیرمومنان علی)ع( و نیز امام صادق)ع( در تعریف زهد می 

د  ک لُّه  بَیأنَ  هأ ا َعلى  َکِلَمتَیأنِ  الزُّ آِن قَاَل للا س بأَحانَه  ِلَکیأال تَأأَسوأ ما فاتَک مأ َو ال   ِمَن الأق رأ

)حدید، آیه   وا بِما آتاک مأ تِی  َو َمنأ لَمأ یَأأَس عَ   ( 23تَفأَرح  لَى الأَماِضی َو لَمأ یَفأَرحأ بِاَلأ

َد بَِطَرفَیأه  هأ  ؛فَقَدأ أََخَذ الزُّ

 فرماید:  تمام زهد در دو جمله از قرآن است که می 

از دست  آنچه  برای  داده است،  داده   تا  به شما  آنچه  به  ، و  تأسف مخورید  اید 

آید  نچه می ها تأسف نخورد و به آسرمست و فرحناک مباشید؛ و هر کس بر رفته 

   185سرمست و فرحناک نشود، زهد را تمام و کمال به دست آورده است.« 

  

 
 (52، ص 70؛ بحاراالنوار، ج 146، ص 2؛ تفسیر قمى، ج ۴31حکمت  االسالم،ضی البالغه ، فنهج 185
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 معنی حقیقی زهد 
 

دانسته می  این مطلب  نبودن چیزی نیست،   :شود که از    زهد، نداشتن و مالک 

 بلکه معنای زهد آن است که چیزی مالک قلب او نشود، 

 بلکه خدا را مالک قلب خود دانسته و آن را عرش الهی قرار دهد:  

َمِن.  حأ ش  الرَّ ِمِن َعرأ ؤأ  186قَلأب  الأم 

و بگذارد تا خدا با تمام صفات خویش در آن تجلی کند؛ زیرا هیچ یک از آیات  

الهی از این ظرفیت و سعه وجودی برخوردار نیست تا خدا به تمام در آن تجلی  

تواند  قلب مومن است که چنین سعه وجودی را دارا است و می   و تنها این   ،کند 

 چنانکه در حدیث قدسی آمده است:   آینه تمام نمای صفات الهی باشد،

ِمنِ  ؤأ ِضي َوال َسمائِي َولِکن یََسع نِي قَلأب  َعبأِدَي الأم   . 187اَل یََسع نِي أرأ

 زهد آن نیست که تو صاحب چیزی نشوی  

 نشود صاحب تو زهد آن است که چیزی 

 

 معنا و مفهوم زهد عرفانی 
 

واژه زهد    188. چنانکه گفته شد زهد در لغت ضّد رغبت و حرص بر دنیا است 

در قرآن به کار نرفته است؛ اما عباراتی در قرآن به کار رفته که داللت بر  

مفهوم زهد دارد و در روایات معصومان )ع( این آیات به معنای زهد معنا شده  

 است.

 
 39، ص55بحاراْلنوار، ج 186
 ( 7، ص  4الآللي، جعوالي 187
 ، »زهد«.(97، ص  6لسان العرب، ج  188
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آیه   امیرمومنان)ع(  و    23چنانکه  است  گرفته  زهد  معنای  به  را  سوره حدید 

وآله فرمود: پیامبر اکرم صلى للا علیه  ایّكم    همچنین  تعالى »لیبلوكم  قول للا 

 189یك از شما در دنیا زاهدتر است.احسن عمالً«؛ یعنى كدام 

وى آوردن  در اصطالح اخالقی و عرفانی، زهد به معنای پشت كردن به دنیا و ر 

به آخرت، بلكه قطع نظر كردن از غیر خدا و رو آوردن به خدا است که این  

   190باالترین درجات زهد است. 

نویسد: الزهد إسقاط  خواجه عبدللا انصاری در تعریف زهد از منظر عرفان می 

طورکلی میل و رغبتت را از  الرغبه عن الشیء بالکلّیّه؛ زهد آن است که شما به 

 191غیر خداست ساقط کرده و فقط دل را به خدا بدهی. هر چه  

پر   بلکه  نیست،  دنیا  از  کشیدن  دست  زهد،  قرآنی،  مکتب  در  که  دانست  باید 

بسا غنّى، زاهد  نکشیدن دل به سوى دنیاست. اى بسا فقیر، راغب به دنیا و چه 

رغبتى به دنیا این است که بود و نبود آن،  از دنیا باشد. پس شاخص زهد و بی 

 ر روح شخص اثر نگذارد و آن را متالطم نکند؛د 

 آید. سوره حدید و تفسیر معصوم)ع( بر می  23چنانکه از آیه   

رغبتی به دنیا و گرایش به آن است، به  از این رو در روایات زهد به معنای بی 

رغبتی به دنیا او را به تقوای الهی و ورع در مرتبه باالتر سوق  طوری که بی 

 ه حرام و گناه باز دارد.دهد و از هر گون

هد ( الّرغبهً   – ع    –امام حسن مجتبی   فی التّقوی و الّزهادهً فی الّدنیا؛    فرمود: )الزُّ

   192رغبتی نسبت به دنیا است. زهد، میل به تقوی و پرهیزکاری و بی 

هد  فی الّدنیا قصر  اْلمل و شكر  كِلّ نعمهٍ "فرمود:    – ص    – رسول خدا   و    الزُّ

م للا  ؛ زهد در دنیا عبارت است از: كوتاه کردن آرزو،  " الورع  عن كّل ما حرَّ

 
  1، ح 93، ص 74؛ بحاراالنوار، ج 447االخالق، ص مكارم189
 ، »زهد«.(311، ص 4؛ التّحقیق، ج 335معراج الّسعاده، ص  190
 16منزل  ن، یمنازل السائر  191
 (254تحف العقول، ص 192
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ها و ورع و اجتناب از هر چه که خداوند آن را حرام کرده  شكر همه نعمت 

 .  193است.

های الهی به  گیری از طیبات و نعمت آید که عدم بهره از روایات به دست می 

ق در  خدا  چنانکه  بلکه  نیست؛  زهد  ممعنای  است  فرموده  از  ؤرآن  باید  منان 

های طیب دنیا استفاده کنند، ولی اجازه ندهند که قلب بدان تعلق خاطر پیدا  نعمت 

ها و زیورهایى را كه خدا براى بندگانش پدید آورده  کند: اى پیامبر بگو: زینت 

 هاى طیب و پاكیزه را چه كسى حرام گردانیده است؟! و نیز روزي 

اند؛ و روز  زندگى دنیا براى كسانى است كه ایمان آورده  ها دربگو: این نعمت  

دانند  قیامت نیز خاص آنان است. ما این گونه، آیات خود را براى گروهى كه مى 

  194كنیم. روشنى بیان مى به 

نسبت به ریاضت غیرشرعی و حرام کردن    –ص    – از این رو رسول خدا  

داده و فرموده است:   أن  "حالل خدا هشدار  لكن  و  الحالل  بتحریم  لیس  الّزهد  

؛ زهد، این نیست كه انسان حالِلخدا  "یكوَن بما فی یدی للا أوثق منه  بما فی یده 

را بر خود حرام كند، بلكه زهد این است كه انسان به آنچه در دست خداست 

آنچه در دست خود و در سیطره  اعت به  تا  بیشتری داشته باشد  ماد و اطمینان 

   195قدرت محدود بشری است. 

 . خصوصیت را بیان کرده اند  37زاهدین خصوصیاتی دارند که 

 

 

  

 
 (161، ص 77بحاراالنوار، ج  193
  32 ه یآ اعراف،194
  172، ص 74ج  االنوار، بحار195
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 ثمره زهد ایثار است 
 

 . ایثار یکی از نتایج و ثمرات زهد است 

ایثار یعنی دیگران را بر خود مقدم داشتن و    یکی از ثمرات زهد، ایثار است،

افکندن . زاهد از آن جهت ساده و بی   خود را برای آسایش دیگران به رنج 

تکلف و در کمال قناعت زندگی می کند و بر خود تنگ می گیرد که دیگران را  

 به آسایش برساند .  

انسانهای   تنها  و  است  انسانیت  و جالل  مظاهر  ترین  پرشکوه  از  بسیار  ایثار 

 بزرگ، به این قله شامخ صعود می کنند .  

آله( و حضرت   و  اکرم )صلی للا علیه  تاریخ زندگی حضرت رسول  در  ما 

صدیقه کبری )علیهاالسالم( و ائمه اطهار )علیهم السالم( به مواردی از ایثار  

برخورد می کنیم که دیدگان روح ما در برابر شکوه معنوی و تحسین برانگیز  

 شود .  آن خیره می

 ایثار اهل بیت )ع( 

 ایثار خاندان رسالت و نزول سوره »هل اتی « »

السالم( و خاندان گرامی اش  قرآن کریم داستان ایثار حضرت امیرمؤمنان )علیه  

را در آیات پرشکوه خود در سوره »هل اتی « منعکس کرده است . علی و  

و فرزندانش )علیهم السالم( آنچه در امکان داشتند که جز چند قرص نان    ءزهرا

نبود، با کمال نیازی که بدان داشتند، تنها و تنها به خاطر رضای حق، سه روز  

پشت سر هم، به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند و خود با آب افطار کردند و این  

 اش نازل گشت .  داستان در مال اعلی بازگو شد و آیات قرآن درباره

شعار »الجار ثم الدار« یعنی اول همسایه، بعد از آن خانه، رسم جاری این   

خاندان است و این صدیقه کبری )علیهاالسالم( است که در شب زفاف پیراهن  

نو را از تن خود درمی آورد و به سائل می دهد و خود همان پیراهن کهنه را  

 بر تن می پوشد . 
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 . «و حالوت ایمان همه و همه در سایه زهد است خیر و حکمت و سالمت  »

 

 و آثار زهد ورزی 

زهد  آثار  و  زاهدان  و  :    ورزی   خصوصیات  رغبت  دنیا  به  نسبت  که  کسی 

استفاده می  آن  از  آنکه  با  و  ندارد  داشته دلبستگی  به  نسبت  دست  کند  از  و  ها 

شود  خصوصیاتی می ها و  نگرد، دارای ویژگی ها با فرحناکی و افسوس نمی رفته 

پدیدار می  آثار و برکات آن در زندگی دنیوی و اخروی  شود. در آیات و  که 

 اشاره شده است. روایات به این خصوصیات زاهدان و آثار زهدورزی  

 اشاره کرد: توان به موارد زیر  های زاهدان و آثار زهد می ترین ویژگی از مهم 

 ترک افسوس:  ـ  1

سوره حدید که آن را به زهد معنا کرده   23علی)ع( از آیه  براساس تفسیر امام  

 ها، از اوصاف زاهدان است. باید گفت افسوس نخوردن بر از دست داده

 . ایثارگرى:  2

ایثارگرى و ترجیح دیگران بر خویشتن، در عین نیازمندى، از اوصاف زاهدان  

و كسانى كه پیش از آمدن مهاجران در دیار   می فرماید:    9حشر، آیه  در  است.

اند دوست  اند، آنهایى را كه به سویشان مهاجرت كرده اند و ایمان آورده خود بوده 

كنند، و  شود در دل احساس حسد نمى دارند. و از آنچه مهاجران را داده مى مى

  دهند هر چند خود نیازمند باشند. و آنان كه از دیگران را بر خویش ترجیح مى 

 بخل خویش در امان مانده باشند رستگارانند.  

 . ترك فرحناکی: 3

ها و به دست  مندي به هنگام بهره    ترك شادى مستانه که از آن به فرح یاد شده 

هاى الهى، از اوصاف زاهدان  آوردن مواهب دنیوى و عدم فخرفروشى به داده

 ( 23است.)حدید، آیه  
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 . صبر: 4

ن مؤمن و داراى عمل صالح است.)قصص،  صبر و شكیبایى، از اوصاف زاهدا 

 ( 80و   79آیات  

 . عفّت:  5

عفّت نفس و اجتناب از اظهار فقر و مسكنت در عین نیازمندى، از اوصاف  

 ( 273زاهدان است.)بقره، آیه  

 . مزد نخواستن: 6

مزد نخواستن براى اجراى رسالت و هدایت مردم و تبلیغ همانند پیامبران از   

؛ یوسف،  51و    29و    25؛ هود، آیات  90ت.)انعام، آیه  های زهدورزی اسنشانه 

 ( 104آیه  

 . محبّت به مهاجران:  7

هاى زهد مومنان است.)حشر، آیه  محبّت و دوستى نسبت به مهاجران، از نشانه 

29 ) 

 . هدایت: 8

مندی از رستگارى، از اوصاف زاهدان است.)یس،  هدایت خاص الهی و بهره  

 ( 21آیه  

 : گرایی در دنیا . آخرت 9

در وصف زاهدان فرموده است: كانوا قوماً من أهل الّدنیا و    – ع    – امام علی   

یبصرون؛ گروهی   بما  فیها  منها، عملوا  لیس  َكَمنأ  فیها  فكانوا  أهلها  لیس وا من 

هستند كه گرچه )در ظاهر( اهل دنیا هستند، ولی )در باطن( از اهل دنیا نیستند،  

ست، عمل آنها در دنیا به آن چیزی است  در دنیا هستند مانند كسی كه در آن نی
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بینند و برای دفع عذاب خدا از خود، شتابان به وظائف خود  كه بعد از مرگ می 

  196كنند. عمل می 

   های خندان: گریان و چهره های  . دل 10

فرمودند: اّن الّزاهدین تبكی    -ع   –از دیگر صفات زاهدان واقعی است. امام علی  

های زاهد گرچه )در ظاهر( خندان و متبّسم هستند،  قلوب ه م و إن ضِحك وا؛ انسان 

فرمود: اّن الّزاهدین...    ( ع) و نیز امام علی    197گریان است.  های آنها لكن قلب 

 یَشتَدُّ حزن هم و اِن فَِرح  . 

 . صبر در معصیت و شکر در نعمت: 11

ت زاهدان است که امام علی)ع( فرموده است: الّزاهد فی الّدنیا  از دیگر صفا 

من لم یغلِب الحرام  صبَره  و لم یشغَِل الحالل  شكره ؛ زاهد در دنیا، كسی است كه  

حرام بر صبر او غالب نشود و در مقابل محّرمات، صبر خویش را از دست  

 .  198باز ندارد ندهد و استفاده از حالل الهی نیز او را از شكر پروردگار 

 . اجتناب از حرام:  12

ترین کار آن است که انسان بتواند از حرام چشم بپوشد در حالی که  شاید سخت 

 فرماید:  تواند انجام دهد. در صفات زاهدان، پیامبر)ص( می می

تَنَب الحرام"  ؛ "أزهد  الناس من اِجأ

 199زاهدترین مردم، كسی است كه از حرام اجتناب كند. 

 . دارای صفات پیامبران: 13 

 فرمود: – ص  – ست. رسول خدا زهد صفت پیامبران ا 

 
 320، ص 67بحار االنوار، ج  196
 112البالغه، خطبة نهج 197
 ( 37، ص 78بحار االنوار، ج  198
 ( 112، ص 77بحار االنوار، ج 199
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ای را به پیامبری انتخاب نكرد، مگر  ما اتّخذ للا  نبیّاً االّ زاهداً؛ خداوند هیچ بنده 

  200میل نسبت به دنیا بود. اینكه زاهد و بی 

 . کلید خیر:  14

آموزه  نظر  می از  خیر  کسی  هر  کلید  های وحیانی  با  را  آن  خزائن  باید  جوید 

فرموده است:    – ع    –زهدورزی باز کند و از همه خیر بهره گیرد. امام صادق  

ه الّزهد  فی الّدنیا؛ تمام خوبی  عَل مفتاح  عل الخیر  كلُّه فی بیٍت و ج  ای  ها در خانه ج 

   201غبتی نسبت به دنیا است.رقرار داده شده و كلید آن زهد و بی 

 . دستیابی به اساس دین:  15

توان از طریق زهدورزی به دست آورد؛ زیرا امام  اساس و بنیاد دین را می 

  202فرموده است: الّزهد  اصل الدین؛ زهد، اصل و اساس دین است.   – ع    – علی  

 . کلید آخرت و رهایی از دوزخ:  16

ز جمله بهشت و آخرت در زهدورزی  همان طوری که گفته شد، کلید هر خیری ا

تواند  آید که شخص با زهد است که می است؛ همچنین از روایات به دست می 

 خود را از دوزخ و آتش آن برهاند. 

ضمن بیان فایده و آثار زهدورزی به تعریف آن نیز پرداخته    – ع    – امام صادق   

هد  ِمفتاح  االخرهً و البراءهً من النّاِر و هَو ترك َك كلَّ شٍئ یَشغَل َك  "فرماید:  و می  الزُّ

؛ زهد، كلید آسایش در جهان آخرت و رهایی  "عن للا من غیِر تأسٍُّف علی فَوتِها 

ست از اینكه انسان هر چیزی كه او را از  از آتش جهنم است و زهد عبارت ا

دارد، كنار بگذارد، بدون اینكه برای از دست دادن آن  یاد پروردگارش باز می 

  203افسوس بخورد. 

 
 (333، ص 2مستدرك الوسائل، ج  200
 ( 52، ص 73بحار االنوار، ج  201
 (6046، ح 275غرر الحكم، ص  202
  315، ص 70بحار االنوار، ج 203
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دهد که زاهد باید از هر چه او را  در این حدیث امام )ع( به این نکته توجه می  

چنین ایشان ناظر  دارد، اجتناب کند. همدارد و به خود مشغول می از خدا باز می 

ها توجه  سوره حدید، به مسئله تاسف خوردن نسبت به از دست رفته   23به آیه  

دهد که خود بیانگر آن است که شخص تعلق خاطر نسبت به چیزی دارد که  می

 نباید داشته باشد. 

 هایش: . میل به خدا و نیکی 17

گرداند.  می زهد، انسان را به سوی خدا و هر چه در نزد اوست متمایل و راغب  

سن  الِرغبهً فیما ِعنَد للاِ "فرموده است:   –ع  –امام علی   هد ح  ؛ اساس  "اصل  الزُّ

زهد به این است كه انسان به نیکویی نسبت به آنچه در نزد خداوند است، میل  

  204و رغبت داشته باشد. 

 گرایی: . حساب 18

شود و هیچ کاری را بدون در نظر  از آثار زهد آن است که انسان حسابگر می  

نمی  انجام  یترك  گرفتن خدا  الّذی  )الّزاهد(  است:  فرموده  امام صادق)ع(  دهد: 

حاللها مخافهً حسابِِه و یترك  حرامها مخافهً عذابِِه؛ زاهد، كسی است كه به جهت  

گذرد و به جهت ترس از عذاب  ی ترس از حسابرسی پروردگار، از حالل دنیا م

 205شود.  او نزدیك حرام نمی 

می   دنیا  درباره  علی)ع(  حرامها  حضرت  و  حساب  حاللها  »الدنیا  فرمایند: 

؛ آنچه در این دنیاست یا حرام است که اگر انسان بخواهد مرتکب بشود  «عقاب 

   206بدهد. باید ِعقاب الهی را متحمل بشود یا حالل است که باید حساب آن را پس  

 . بی توجهی به مادیات دنیا: 19

، طوبی للّزاهدین فی الّدنیا    امام علی)ع( )به یكی از اصحابشان( فرمود: یا ن وف 

الّراغبین فی اَلخرهً اولئك قوٌم اتّخذو اْلرَض بساطاً و ترابها فراشاً؛ امام علی)ع(  

 
 (6058، ح 275غرر الحكم، ص  204
   131 ، ص70بحار االنوار، ج  205
  (23، ح ۴۵9ص   2ج  ، یکاف206
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بت به دنیا  ای نوف، خوشا به حال كسانی كه نس)به یكی از اصحابشان( فرمود: 

آنان كسانی هستند كه  زهد ورزیده و بی  میل شدند و رغبت به آخرت دارند، 

   207قرار دادند. زمین را فرش، خاك آن را بستر و آب آن را شربت گوارا

 . تالش و تکلف بسیار برای آخرت: 20

فرمود: الّزاهد الّذی یختار  اَلخرهً علی الّدنیا و الذُّلَّ علی    –ع    –امام صادق   

العِزّ و الجهَد علی الّراحهً و الجوَع علی الشیَّع؛ انسان زاهد كسی است كه آخرت  

را بر دنیا برگزیده، خواری را بر عّزت )ظاهری( ترجیح داده، تالش و كوشش  

آسایش و گرسنگی و  بر راحتی  ناپذیر را  دانسته    خستگی  مقّدم  بر سیری  را 

  208است.  

 . معاونت در دینداری:  21

گر کسی که بخواهد در کار دین خویش موفق باشد باید از زهد به عنوان یاری 

فرموده است: علیك بالّزهِد فانّه  عون الّدین؛ بر شما    –ع    – بهره گیرد. امام علی  

گر و همراه دین  یاری رغبتی نسبت به دنیا، بدرستی كه زهد،  باد به زهد و بی 

   209است.

 . برترین شیوه بندگی خدا:22

ما ع بَِد للا بشٍئ أفضل  من الّزهد فی الدنیا؛     فرموده است:   – ص    – رسول خدا  

رغبتی نسبت  بندگی و عبادت پروردگار، با چیزی باالتر و برتر از زهد و بی 

   210به دنیا، صورت نگرفته است.  

 . صفت متقین :  23

 ؛  "الّزهد  شیمهً المتّقین "( فرموده است:  امام علی)ع

 
 319، ص 67بحاراالنوار، ج  207
 (315، ص 70بحار االنوار، ج  208
  6042، ح 275غرر الحكم، ص 209
  (333، ص 2مستدرك الوسائل، ج 210
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  211رغبتی به دنیا، خصلت و روش انسانهای با تقوا است. زهد و بی 

 . فروتنی: از آثار زهد فروتنی است. 24

امام علی)ع( فرمود: ال یكون  زاهداً حتّی یكون متواضعاً؛ هیچ شخصی زاهد  

 212نیست مگر اینكه )نسبت به دیگران( متواضع باشد.  

 . تظاهر به تزهد:  25

رسیدن به زهد واقعی نیازمند گذر از مراحلی است که گام نخست آن تظاهر به  

هد و  "د الّزهد التّزّه "فرمود: اّول    –ع   – زهد است. امام علی   ؛ ابتدا و شروع ز 

   213شود.رغبتی نسبت به دنیا، با تظاهر به زهد محقق می بی 

 . رویش حکمت:  26

  – از آثار زهدوروزی رویش حکمت و کسب نورانیت آن است. پیامبر اكرم  

أنبَت للا  الحكمهً فی قلبه و  "فرمود: یا أباذر!    –ص   ما َزَهد عبٌد فی الّدنیا االّ 

ه  عیوَب الّدنیا و داَءها و دواَءهاأنطَق بها   ای  ای اباذر، هیچ بنده؛ "لسانه  و ی بَِصّر 

رویاند و به  نسبت به دنیا زهد نورزد، مگر اینكه خداوند حكمت را در قلبش می 

كند و او را نسبت به عیوب دنیا  واسطه آن زبانش را به كلمات حكیمانه گویا می 

 214شناساند.  او می بصیرت داده، درد و داروی آن را به 

؛ ثمره و نتیجهً حكمت با  "بالّزهِد ت ثمر  الحكمهً " فرمود:    –ع    –همچنین امام علی  

   215شود. رغبتی نسبت به دنیا حاصل می زهد و بی 

 . آسایش برتر: 27

 برای کسب آسایش برتر در آخرت باید نسبت به دنیا زهد داشت.  

 
  (6034، ح 275غررالحكم، ص 211
 ( 8، ص 78بحار االنوار، ج 212
 (6055، ح 275غرر الحكم، ص  213
  ( 80، ص 77بحار االنوار، ج 214
 (6089، ح 276غررالحكم، ص  215
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رغبتی نسبت  ؛ زهد و بی " الّزهد  فی الّدنیا الّراحهً العظمی" امام علی)ع( فرمود: 

 .216به دنیا، آسایِش برتر و بزرگتر است 

 . سعادت: 28

از آثار زهدورزی کسب سعادت دنیا و آخرت است. امام علی)ع( فرمود: أعَظم    

ه م َزهاَدهً؛   النّاس سعادهً أكثَر 

زهد    دنیا  به  نسبت  دیگران  از  بیشتر  كه  هستند  كسانی  مردم،  سعادتمندترین 

  217ورزند. می

 . برخورداری از رحمت الهی:  29

نِزلأ علیَك الّرحمهً؛ در دنیا زاهد باش  فرمود: اِزَهدأ فی الّدنیا ت  – ع    –امام علی  

 .  218تا رحمت پروردگار بر تو نازل شود 

 نیازی:  . بی 30

 شود.  زاهد، هرگز محتاج و فقیر نمی   219امام علی)ع( فرمود: لَن یَفتَِقَر َمنأ َزَهَد؛ 

 . بهشت:  31

 ؛"ثمن الجنّهً الّزهد  فی الّدنیا " امام علی)ع( فرمود: 

  220  دنیاست.بهای بهشت، زهد در 

  . رهایی از بند نفس و کسب رضایت الهی: 32

 ؛ "من َزَهَد فی الّدنیا أعتََق نَفأَسه  و أرضی ربَّه  " فرمود:   – ع  – امام علی  

 
  6077، ح 276غررالحكم، ص 216
 ( 6086، ح 276غررالحكم، ص  217
  6084، ح 276غرر الحكم، ص 218
  6093، ح 276غررالحكم، ص 219
  6090، ح 276غررالحكم، ص 220
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كسی كه نسبت به دنیا زهد بورزد، نفس خویش را آزاد كرده و پروردگارش را  

 .221راضی ساخته است 

 . راه سالمت:  33

شود. )مریم،  زهد راه سالمت است که انسان باآن به سالمت از دنیا خارج می 

ااَل و اّن الّدنیا داٌر ال ی سلَم  منها االّ  "فرموده است:    – ع    – ( امام علی  19آیه  

هد فیها ای است كه انسان سالم از آن خارج  ؛ آگاه باشید كه همانا دنیا خانه "بالزُّ

  222ی نسبت به دنیا. رغبتشود مگر با زهد و بی نمی 

 . پرهیز از خیالبافی: 34

هایی منطقی و عقلی هستند و از خیالبافی به دور؛ پس هر چه  زاهدان انسان  

از خدا می  را  به  دارند  دادند  دست  از  اثر مصیبتی  بر  را  اگر چیزی  و  دانند 

   223دانند.حکمت الهی و مصلحت خویش می 

 . پرهیز از فخرفروشی: 35

فخر    دیگران  به  آن  به  نسبت  و  دانسته  خدا  از  دارند  دارایی  اگر  زاهدان 

 ورزند.)همان( فروشند و تفاخر نمی نمی 

 . بخشندگی و پرهیز از بخل: 36

کنند.)حشر،  می  از دیگر صفات آنان این است که بخشنده بوده و از بخل پرهیز

 ( 9آیه  

ء وا الدَّاَر  یَماَن ِمنأ قَبأِلِهمأ ی ِحبُّوَن َمنأ َهاَجَر إِلَیأِهمأ َواَل یَِجد وَن فِي  َوالَِّذیَن تَبَوَّ ِ َواْلأ

وَن َعلَى أَنأف ِسِهمأ َولَوأ َكاَن بِِهمأ َخَصاَصةٌ َوَمنأ   ثِر  ا أ وت وا َوی ؤأ د وِرِهمأ َحاَجةً ِممَّ ص 

ونَ  فأِلح   ی وَق ش حَّ نَفأِسِه فَأ ولَئَِك ه م  الأم 

 
 6100، ح 277غررالحكم، ص  221
 ( 2431، ح 138غررالحكم، ص  222
  23و  22 اتیآ  د، یحد223
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پی  كه  بودهو كسانى  دیار خود  در  مهاجران  آمدن  از  آورده ش  ایمان  و  اند، اند 

دارند. و از آنچه مهاجران  اند دوست مى آنهایى را كه به سویشان مهاجرت كرده

كنند، و دیگران را بر خویش ترجیح  شود در دل احساس حسد نمى را داده مى

امان مانده  دهند هر چند خود نیازمند باشند. و آنان كه از بخل خویش در  مى

 باشند رستگارانند. 

 . اخالص کامل:  37

انسان  می زاهدان  وارد  کامل  اخالص  با  هرکاری  در  که  هستند  و  هایی  شوند 

 ( 46خلوص از همه اعمال ایشان متجلی است.)ص، آیه 

نَاه مأ بَِخاِلَصٍة ِذكأَرى الدَّارِ  لَصأ  إِنَّا أَخأ

 آنان را خصلت پاكدلى بخشیدیم تا یاد قیامت كنند. 

 

 های کسب زهد و عوامل آنراه
 

ها و عوامل زهد یاد  هایی است که از آن به عنوان راه ورزی نیازمند زمینه   زهد 

 اشاره کرد: توان به موارد زیر ها و عوامل می ترین این زمینه شود. از مهم می

 ایمان به خدا:  ـ 1

پیوستن به  ایمان به خداوند، زمینه ساز زهد و بى نیازى و انقطاع از مردم و  

  224خدا است. 

 . ایمان به تقدیرات الهی:  2

ایمان و اعتقاد به تقدیر الهى یعنی نوشته شدن هر چیزى براى انسان از قبالز  

خلقت، زمینه زهدورزى و عدم شادى بر برخورداریها و عدم ناراحتى در از  

   ها است. دست دادن

 
 127و  109 اتی؛ شعراء، آ51 هیهود، آ  224
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ِض وال فِي  ِصیبٍَة فِي اْلَرأ ن قَبأل أَن نَّبأَرأََها  َما أََصاَب ِمن مُّ أَنف ِسك مأ اِال فِي ِكتَاٍب ّمِ

وا بَِما آتَاك مأ وللا   22اِنَّ ذَلَك َعلي للاِ یَِسیٌر )  (لَكیأال تَأأَسوا َعلي َما فَاتَك مأ وال تَفأَرح 

ورٍ  تَال فَخ  خأ  225ال ی ِحبُّ ك ل م 

د، مگر آنكه  هاي شما )= به شما( نرس]هیچ مصیبتي نه در زمین و نه در نفس 

 پیش از آنكه آن را پدید آوریم در كتابي است. 

شما رفته، اندوهگین نشوید  این )كار( بر خدا آسان است* تا بر آن چه از دست   

است  داده  شما  به  چه  آن  )سبب(  به  خودپسند    و  هیچ  خدا  و  نكنید  شادماني 

 فخرفروشي را دوست ندارد[ 

 . ایمان به پاداش الهی:  3

ى پاداشهاى الهى براى مؤمنان و صاحبان عمل صالح، زمینه ساز  ایمان به برتر 

  226زهدورزى آنان است. 

 . یادکرد بسیار آخرت:  4

أكثِر ذكَر  "این است:    –ع    –های امام علی)ع( به فرزندش امام حسن  از وصیت 

ها عندكاَلخرهً و ما فیها من النّعیم و العذاَب اْللیم ی ّزِهد َك فی الّدنیا و   ؛  "ی صغّر 

های آن و عذاب دردناكی كه در آن است باش که  بسیار به یاد آخرت و نعمت 

دنیا بی  به  این امور تو را نسبت  تو  یادآوری  دنیا را در نظر  رغبت نموده و 

   227كند.كوچك می 

 . یقین:  5

 یقین نسبت به خدا و آخرت و امور دیگر است.  ،ریشه و خاستگاه زهد 

 
 23و  22 ات یآ  د، یحد 225
 (127و  109و  106 اتی؛ شعراء، آ51و  49و  45 اتیآهود،  226
 (224، ص 77بحار االنوار، ج  227
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هِد الیقین  "فرمود:    –ع    –امام علی    ریشه و اساس زهد، یقین    228؛ "اصل الزُّ

 است.  

 . مرگ:  6

ورزی بسیار نقش دارد، مرگ است. در قرآن از    یکی از عواملی که در زهد 

 (  99مرگ به یقین نیز تعبیر شده است.)حجر، آیه  

ب دأ َربََّك َحتَّى یَأأتِیََك الأیَِقین    َواعأ

 و پروردگارت را بپرست، تا لحظه مرگت فرا رسد. 

شاید مراد امام علی)ع( نیز از یقین همین مرگ بود که آن را اساس زهد دانسته  

ام كاظم)ع( هنگامی که بر سر قبری حضور یافتند، فرموده است: اّن  است. ام

ه  لََحِقیٌق أن ی زَهَد فی أّوِلِه؛ همانا دنیایی كه نهایت و آخرین منزلش   شیئاً هذا آِخر 

   229این است، پس سزاوار است كه از ابتدا نسبت به آن زهد ورزیده شود. 

 . معرفت:  7

از جمله ارزش دنیا و آخرت موجب    معرفت و شناخت نسبت به حقایق هستی 

شود تا انسان گرایش به زهد نسبت به دنیا پیدا کند. از نظر امام علی)ع(  می

تواند این زهد را بیافریند. ایشان فرموده  حتی داشتن اندکی از معرفت نیز می 

؛ داشتن اندکی از معرفت و شناخت،  "یسیر  المعرفهً یوجب  الّزهد فی الّدنیا" است:  

 230رغبتی نسبت به دنیا خواهد شد. بی موجب  

كیف یزهد  فی الّدنیا من ال یعرف   "فرماید:  آن حضرت)ع( در جایی دیگر می  

شود كسی كه شناخت و معرفتی نسبت به آخرت ندارد،  ؛ چگونه می "قدر اَلخرهً 

  231رغبت باشد. در مورد دنیا زهد ورزیده و بی 

 
  (6058، ح 275ص  غرر الحكم، 228
  (320، ص 78بحار االنوار، ج 229
  765، ح 63غرر الحكم، ص 230
 (2652، ح 146غرر الحكم، ص 231
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 . مرگ شهوت:  8

های نفسانی بر روان وی چیره نباشد  ای عمل کند که شهوت انسان باید به گونه 

  – ع    – امام علی     و به نوعی شهوت در دلش مرده باشد تا بتواند زاهد شود.

شود  ؛ چگونه می "كیف یصل الی حقیقهً الّزهد من لم تم ت َشهوته "فرموده است:  

ون خود از بین نبرده است،  های نفسانی( را در درانسانی كه شهوت )و خواسته

   232به حقیقت زهد دست پیدا كند؟

 . بریدن از دنیا:  9

كیَف یَعمل  اَلخرهً من ال ینقطع  من الّدنیا  "فرموده است:    –ص    –رسول خدا  

؛ چگونه انسانی كه میل و رغبتش به دنیا قطع نشده، برای آخرت خویش  "رغبته  

   233كار كند.  

 اخالقیستزهد یکی از فضایل 
 

زهد که یکی از فضایل اخالقی است و مورد تشویق و ترغیب روایات اهل بیت  

)علیهم السالم( است، این است که انسان با این که طبعا به چیزی میل و رغبت  

دارد، به خاطر داشتن فکر و هدف باالتر، از آن چیز صرف نظر کند و در  

 فکر تامین هدف باالتر باشد . 

عین این که قدرت و امکان آن را دارد که لباس خوب بپوشد و  یعنی انسان در  

غذای لذیذ بخورد و در مسکن عالی بنشیند و بر مرکب گران قیمت سوار شود،  

اما برای این که مسؤولیت خود را بهتر انجام بدهد و با مردم مستمند و دردمند  

ه جلب  و خشنودی پروردگار را به این وسیل  ،همدردی و همرنگی داشته باشد 

کند، از همه اینها صرف نظر کند و امکانات خود را در راه رفاه مستمندان و  

تامین زندگی محتاجان صرف نماید و خود با زندگی ساده بسازد و از تنعم و  

 تجمل و لذت گرایی پرهیز کند . 

 
 (6064، ح 276غرر الحكم، ص  232
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بنابراین زهد که این همه مورد تشویق احادیث اسالمی است و یکی از فضایل  

 بر دو پایه استوار است:   مهم انسانی است،

 کیفیت روحی،  ـ 1

به چیزی طبعا میل دارد و مورد عالقه قلبی اوست و فراهم   این که  با  یعنی 

کردن آن نیز برای او ممکن است، ولی بخاطر تامین هدف باالتر که هدف الهی  

و معنوی است، توجه خود را از آن چیز برمی دارد و به جانب آن هدف واال  

 کند . توجه می 

 در زندگی عملی خود،   -2

ساده زیستی و قناعت را پیشه خود می سازد و از تنعم و تجمل و لذت گرایی  

تفاوت زهد در اسالم که مورد تشویق است و رهبانیت که  .  پرهیز می نماید  

آوردن به گوشه    مذموم است، این است که رهبانیت یعنی بریدن از مردم و رو 

 و آخرت )از نظر راهب( سازگاری ندارند .    گیری به خاطر این که دنیا 

ولی زهد در اسالم، این است که انسان نه تنها به مسائل اجتماعی و اقتصادی و  

سیاسی که مسائل زندگی انسانهاست پشت نمی کند، بلکه دخالت در آنها را الزم  

می داند، اما به واسطه فکر و هدف مهمتر و واالتر، از آن چه مورد رغبت و  

لذت اوست، چشم می پوشد و برای خود زندگی ساده و بی تکلف را    موجب 

انتخاب می کند تا این که بهتر از عهده مسؤولیت و تعهد در مسائل اجتماعی و  

 سیاسی و اقتصادی برآید . 

 فرق بین زاهد و راهب 
 

فرق بین زاهد و راهب با این که هر دو از تنعم و لذت گرایی می گریزند، این  

راهب از تعهد و مسؤولیت اجتماعی نیز می گریزد و به صومعه و  است که  

ولی زاهد به مردم روی می آورد و   ،رد دامن کوه پناه می برد و از مردم می ب  

جامعه و مالکهای آن و تعهد اجتماعی را محترم می شمارد و تجمل و لذت 

می   گرایی را ترک می کند و خدمت به مردم و انجام مسؤولیت خود را عبادت 

 داند .  
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زاهد در حقیقت بر خود تنگ می گیرد تا دیگران را برای جلب خشنودی خدا  

به آسایش برساند; زیرا قلب حساس و دل دردآشنای او همیشه در فکر دردمندان  

ومحتاجان است و شادمانی او در این است که خاری را از سر راهی بردارد و  

بگیرد و دل شکسته ای را شاد  دست بر سر یتیمی بکشد و بازوی ناتوانی را  

 کند . 
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 اظهار نیاز و زاری در پیشگاه معشوق 

 عبد و معبود 

تَکینا لََک،  سأ  فَقَدأ َهَربأت  اِلَیأَک َو َوقَفأت  بَیأَن یََدیأَک م 

عا اِلَیأَک، راِجیا ِلما لََدیأَک ثَوابی.  تََضّرِ  م 

ایستاده ام،در حالی که  من از همه به سوی تو گریخته و در پیشگاه تو 

 دلشکسته و ناالن درگاه توام و به پاداش تو امیدوار. 

مقام عاشق ومعشوق،   اینکه  پیشگاه معشوق،  در  نیاز و زاری  درباره اظهار 

باید   شأن هر یک  و  دارد،  اقتضایی  کدام  هر   ) معبود  و  )عبد  موال(  و  )عبد 

مقام »ناز« می باشد،    متناسب با منزلت آنها باشد. ازجمله آنکه چون معشوق در

 عاشق باید همواره در مقام »نیاز«باشد.  

معنای نیاز ، احتیاج ، اظهار محبت ، چنان که از سوی عاشق در مقابل ناز ـ  

اینکه    . محبوب ـ معشوق  در عرفان احساس ناچیزی در برابر معشوق، قبول 

به درگاه  باید چیزی  .  احتیاج  ،  بنده به حق نیاز دارد ـ حاجت ، میل و خواهش  

معشوق عرضه کرد که فاقِد آن باشد و آن را بپذیرد و آن، چیزی جز »نیاز«  

 نمی باشد. 

چون چنین بارگاهی است، )بی نیاز( اکنون او بی نیاز است تو نیاز ببر، که بی  

نیاز، نیاز دوست دارد. به واسطه آن نیاز، از میان این حوادث ناگاه بجهی و از  

 دد که آن عشق است.  خداوند چیزی به تو بپیون

 »راِجیا ِلما لََدیأَک ثَوابی« 

 امید به خدا 

ذکِر این فراز از دعا، در واقع، از ِشگردهای بنده براِی جلب توجه معبود به  

خویش است. یعنی می خواهد عرض کند: من که با هزار امید به تو روی آوردم  

نا امید از در خانه  ات بر گردم.    و به تو دلخوش نمودم، چگونه می پسندی، 
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خداوند« به  »امید  اجابت    بنابراین،  و  رحمت  در  گشودن  کلیدهای  از  خود، 

 حضرتش به شمار می رود. 

ِضعِ    چنانچه در دعای ابوحمزه ثِمالی چنین آمده است: لَم  اَنََّک ِللّراجی بَِموأ »َو اَعأ

 فرمایی«. اِجابٍَة؛ و من می دانم که دعاِی آنان را که به تو امید دارند مستجاب می  

در دعای شریف   السالم  همچنین ساالر شهیدان حضرت حسین بن علی علیه 

کند:»َکیأَف   می  مناجات  گونه  این  محبوب خویش،  به  امیدواری  درمقام  عرفه 

چگونه ناامیدم می فرمایی در حالی که به تو   ت َخیِّب  آمالی َو ِهَی قَدأ َوفََدتأ اِلَیأَک؛ 

ز دری که همواره به روی بندگان گشوده است، باری، ناامیدی ا  امیدوار شدم«. 

 چه معنایی دارد؟! 

 بی خودی می گفت در پیش خدای 

 کای خدا آخر دری بر من گشای 

 »رابعه« آنجا مگر بنشسته بود  

 گفت ای غافل کی این در بسته بود؟)عطار  

 نومید مشو جانا کاومید پدید آمد 

 امید همه جان ها از غیب رسید آمد 

 جان در ظلمِت این زندان نومید مشو ای 

 کان شاه که یوسف را از حبس خرید آمد 

 ای شب به سحر برده در یا رب و یا رب تو 

 آن یا رب و یا رب را رحمت بشنید آمد )موالنا( 
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 انواع نیازهای انسان
 

ناز از انواع نیاز پیدا آید و تا بنده به در نیاز در نیاید او را در مقام ناز جای  

بر  چهار نیاز  ه  و اصل آن همه نیازها ب،    نیاز آدمی از چند نوع است   ندهند؛

 .   یکی، نیازی است به خلق و دیگر، نیازی است به کار حق  گردد.

 

 نیازهای خلق 
 

آن   از  آن را شاخه هاست و بعضی  به خلق است  نیازی که  آن  بدان که  اّول 

ممدوح است و بعضی مذموم و آن چه از شاخه های آن ممدوح است آن است  

 . که البد به خلق نیاز باشد و بی خلق آن راست نیاید 

چون گواهی و مناکحت و علم آموختن شفقت بر یکدیگر و از یکدیگر یاری  

نانوا،    ای دیگر که آدمی به هیچ حال از آن به سر نشود چون: خواستن و شغل ه 

 .  خیاط ، آرایشگر و امثال این همه نیاز است 

 

 نیاز به خدای تعالی
 

و اصل بندگی نیاز نمودن است به خدای تعالی و به کار او. زیرا که نیاز نمودن  

حق سبحانه و    . صفت بندگی است، و بی نیازی صفت خدای است. نه صفت او

تعالی ما را خبر کرد در کتاب عزیز خود از صفت خود و صفت ما بگفت،  

 چنان که می گوید:  

»اَنأت م  الأف قَراء  إِلَی َّللّاِ َو َّللّا  ه َو الأغَنِی الأَحِمید« 
234 . 
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 خزینه فضل و کرم 
 

و هرچه خدای تعالی دارد در خزینه فضل و کرم، همه نیازمندان را دارد. خدای  

تعالی هیچ چیز دوست تر از نیاز ندارد. خدای تعالی همه چیزها را بیافرید، و  

 خالق کل شی ء اوست و خزائن او همه پر است، چنان که می گوید:  

 235؛ «»َو إنأ ِمنأ َشی ٍء إِالّ ِعن َدنا َخزائِن ه  

نیاز از خزینه های او دور است، و نیاز را نصیب ما کرد. گفت: هرچه شما را  

نیاز شماست،   بدهیم که همه چیز هست، بهای بی نیازی ما  تا  آیید  به ما  باید 

 توانگری نصیب من است و نیاز و درویشی نصیب شماست.  

آن چه نصیب شما کردم می آرید، و آن چه در خزینه من است می برید که  

نه من همه بی نیازی است و از نیاز تهی است. پس هیچ بهتر از آن نباشد  خزی

   که ما چیزی به درگاه او بریم که در خزینه او نیست. 

درگاه حضور یافت. حق تعالی او  به  در خبر آمده است که بزرگی از بزرگان  

 را گفت: هان! بیار تا چه آورده ای، که چندین سال عمر به تو دادم. 

   خزائن تو نیست . آن چیز که در گفت: ای بار خدای! این بنده   

آن چیست که در خزینه من نیست؟! گفت: الهی! نیاز آورده ام که در  :  ندا آمد  

 خزینه تو نیست. خدای گفت: صدق عبدی. )راست گفت بنده من(. 

رسول للا صلی للا علیه و آله می فرماید که: خدای تعالی می فرماید: چون بنده  

بدو نزدیک گردانم بنگر  را  به درستی به من نزدیک آید من فضل و کرم خود  

این بنده ، تا نیازمندی نباشد قصد شدن به درگاه او نکند. چون نیاز برد مقصود  

از با ناز گردد. و هرکه از  حاصل گردد و چون مقصود حاصل گردد، البد نی 

 خدای چیزی ستاند به نیاز ستاند، زیرا که درگاه او درگاه بی نیازی است. 
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 درد نیاز 
 

   : است  دو چیز دانستن و نیاز او   . در کوی خدای تعالی و در راه بندگی نیاز باید 

که  و دانسنتن این  .  دیدن حقارت خود  مطلق ، و دیگر :    بی نیاز آن  یکی : دیدن  

درد را هیچ طبیب دیگر نیست و نتواند بود، مگر عالج درد من او دارد. اگر  

این درد از سر محبت و عشق برخیزد هرچند که کند که بی او آرام گیرد نگیرد،  

 آن گه درد نیاز او سخت بگیرد، و این نیازها باشد که مرد را به مقصود رساند. 

ر آن که آن چه بیند از او بیند، و هرچه یابد بازو  اگر هیچ نیست نیازمند را مگ

گردد ـ از هر نوعی که باشد از خیر و شّر ـ خدای تعالی ایشان را با هیچ کس  

نگذارد، و به لطف و کرم خویش ایشان را می پروراند و به غذای فضل تربیت  

   . می دهد و به آب رحمت می شوید 

ر است که به واسطه روح خدایی  انسان، مخلوقی خاکی در این راه پرشور و ش

خواهد از هر  همواره در صدد رسیدن به اصل و منشأ حقیقت طلبی است. می 

رسیدن   جزء نیاز خود بستری از حقیقت عشق بیافریند، پس چون ذره درصدد 

 به خورشید حقیقت است.  

کند، حسی لطیف و عاشقانه است که او را در  آنچه بین او و خالق غوغا می

دهد. این ارتباط عاشقانه  های هستی به سوی تنها حقیقت عالم سوق میه میان جلو

 . بین انسان و خداست 

 نیاز و طلب، مقدمه عشق است
 

ز ابتدای خلقت حسی غریب در  اچون خاک انسان با حقیقت عشق خالق آمیخته،  

وجود وی غوغا نموده است. این احساس، همان طلب و نیازی است که هر جزء  

ذاتی در  وجود   انسان نسبت به معشوق حقیقی دارد. جذبه و کششی خاص و 

 . وجود انسان به سمت معشوق وجود دارد 
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 « بیانگر شور و شوق وصال است ،نیاز»
  

ای برای بیان حقایق است. در واقع، تا اشتیاقی  در وجود انسان حس نیاز، مقدمه

یابد. نیاز نیز تصویرگر همین احساس شورانگیز اشتیاق  نباشد، عشق معنا نمی 

 . برای وصال به حقیقت است 

؛ دوستی دنیا  "حبّک الشی ء یعمی و یصمِّ " قال رسول للا صلی للا علیه و آله:  

و کنگ کرده است و چه عجب که ما هیچ کار نمی کنیم که آن    ما را کر و کور

 به صدق و اخالص ماند.  

ما در حضور چنین خداوندی که این گونه لطف و کرم ، و الطاف او ذرات  

ولی ما نمی بینیم چون حب دنیا حجابی شده    وجود ما را فرا گرفته قرار داریم . 

 . یمکه به زیبایی ها و الطاف الهی توجه کن

 خدایا عاقبت امور ما را به خیر بگردان. 
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 (  12فصل )

 رمضان ماه مبارک 

 عرفانا و عماه د
 

میدانیم در ماه رجب دعاهای فراوانی وارد شده است با آثار زیادی اما اصل  

دعا برای تقرب بسوی خداوند و معبود است ولی دعا و اجابت آن شروط فراوان  

 .دارد 

 معنای دعا

لغت به معنای صدا زدن و یاری طلبیدن و در اصطالح شرع، به معنای  دعا در  

گفتگو کردن با حق تعالی به نحو طلب حاجت و درخواست حل مشکالت از  

 درگاه اوست. 

نه اینکه خدا و اهل    ؛که دعا و استخاره "طلب خیر" از خداست   نکتهبا تذکر این  

موظف به عملی کردن تمام خواسته  البیت علیهم السالم را استغفر للا خادم و  

دلبخواه و   های خود بدانیم و در صورت عدم استجابت توقع های ما به نحو 

باورها و   به  یا  البیت روی بگردانیم  اهل  از خدا و  سرعت و کیفیت مطلوب 

   . اعتقادات دینی خود مشکوک شویم

د  آیا می شود که  دنیا و زمین و آسمان حساب و کتابی دارد ؛  این  عا و  اگر 

 استجابت یا عدم استجابت یا تآخیر یا تغییر حساب و کتاب نداشته باشد؟ 

 

 ؟ باران بیاد یا نیادباالخره 
 

که یکی دعا    ، بین دو دخترش  می گویند عابدی مستجاب الدعوه متحیر مانده بود 

می کرد باران بیاید تا کار کشاورزی او و شوهرش رونق بگیرد و دومی دعا  

 می کرد که باران نیاید تا کوزه های سفالی شوهر کوزه گرش خراب نشوند. 
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راستی خدا چند ملیون نفر در هر لحظه دارد که از او دعاهای متفاوت )و گاهی  

 . کوچک و بزرگی می خواهند  متناقض (

سپاس خدایی را    سبحان للا و بحمده.   «  الذی ال یشغله سمع عن سمعالحمدهلل»

 که گوش دادن به هیچ کس او را از گوش دادن به دیگری مشغول نمی سازد. 

 

 شرایط پیش از دعا
 

 . واقعا خواستن و طلب در وجود انسان پیدا شود ـ .1

 . شناخت و معرفت نسبت به خداـ . 2

 . اخالص  ـ .3

 . هماهنگی سایر شئون دعا کننده ـ .4

 . یقین به اجابت  ـ .5

 . حضور قلب  ـ .6

 . بریدن از غیر خدا ـ .7

 . مخالف نبودن با سنن تکوین و تشریع ـ .8

 .مورد دعا نتیجه گناه نباشد ـ .9

 . نباید جانشین فعالیت قرار گیرد   دعاـ .10

 فوائد دعا
 

 حتمی است. دفع بالی حتمی: یکی از فوائد دعا، دفع بالی  ـ 1

  : امام کاظم علیه السالم فرمود: دعا کنید چرا که دعا و در خواست از خداوند 

 که بال مقدر و حتمی شده است. کند، در حالیبال را دفع می
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 . آرامش روانی:  2

در زندگي روزمره خود گرفتار مشكالتی می  انسان  بر طرف  گاهي  كه  شود 

شود.  نگرانی و اضطراب میكردن آن از توانش خارج است، و باعث ایجاد  

بهترین راه برای از بین بردن اضطراب و بدست آوردن آرامش، دعا و راز و  

 چرا كه دعا برقراری ارتباط بنده با خداست.؛ نیاز با خداست 

این ارتباط انسان را امیدوار و دلگرم به قدرتی    خدایي كه بر هر كاری تواناست.

ها را برطرف  راحتی آن فشارها و سختی كند كه اگر صالح بداند به  برتر می

 كند. می

 . رسیدن به مقام و منزلت در پیشگاه خداوند:  3

فرماید: نزد خداوند مقام و منزلتی است که فقط با  امام صادق علیه السالم می 

 توان به آن رسید. دعا می 

. خودسازی: برقراري ارتباط با خداوند و با او به راز و نیاز پرداختن در  4

   پذیر است كه اعمال او خالف خواست پروردگار نباشد.تي امكان صور

ایمان آوردهخداوند در قرآن كریم مي  و    فرماید: »در خواست کسانی را که 

افزاید، اما  پذیرد و از فضل خود بر آنها میاند می  کارهای نیک انجام داده

دن دعا،  بنابراین چون شرط به اجابت رسی  برای کافران عذاب شدیدی است.«

ترك گناه است، كسي كه حقیقتا درخواستی از خدا دارد، مراقب اعمال و رفتار  

 خود خواهد بود. 

 مقدمات اجابت دعا
 

 . به مقدماتی نیاز دارد هر دعایی برای رسیدن به استجابت 

   . ستن و طلب در وجود انسان پیدا شود اخو ـ واقعا  1

به  گردد، واقعا آنچه می خواهد  مظهر خواستن  وجود انسان  ذرات  یعنی تمام  

 و استدعا و حاجت در آید.  صورت یک احتیاج 
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نداشته    قعی ، تا دل انسان با زبان هماهنگیفرق است بین خواندن دعا و دعای وا

خواست و طلب پیدا  جداً و واقعاً  دل انسان  در  باشد دعای واقعی نیست ، باید  

 شود. 

 و معرفت نسبت به خدا    ـ شناخت 2

با توجه به    . ، یکی از مهمترین شرایط استجابت دعاست  شناخت خداوند متعال

  ، که بدون تحصیل این شناخت آمده است، در می یابیم    روایاتی که در این زمینه 

 دعای فرد مستجاب نخواهد شد. 

آلهاز   و  علیه  اکرم صلی للا  فرمود:  :پیامبر  من    خداوند عزوجل  از  که  هر 

رسانم، درخواست او را  درخواست کند، در حالی که بداند من سود و زیان می 

 پذیرم. می

نقل شده است که عده امام کاظم علیه السالم  امام  در روایتی دیگر از  ای به 

شود! حضرت  کنیم، اما دعایمان مستجاب نمیصادق علیه السالم گفتند: دعا می

مقدمات  چون همین  )شناسیدش.خوانید که نمی: چون شما کسی را میفرمود 

رعایت نمی    ... که بیان می شود همان معرفت و اخالص واستجابت دعا که  

   . (شود 

 اخالص  ـ .3

و به عبارت    اخالص به معنای پاك و خالص ساختن قصد و نیت از غیر خداست 

گونه شرك خفى و جلى  دیگر »حقیقت اخالص آن است كه نیت انسان از هر  

 . پاك باشد.« 

کسی که از سر اخالص دعا   فرماید: حضرت علی علیه السالم در این باره می

 یابد: کند، به یکی از این سه چیز دست می

 یا به تأخیر افتادن شر و گزند. ،  یا خیری زودهنگام ، گناهی آمرزیده  

 . هماهنگی سایر شئون دعا کننده4

 و تشریع هماهنگی داشته باشند.  یعنی آنها با هدف تکوین 
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مظالم مردم برگردن نداشته    کسب و روزی حالل باشد.، »دل پاک و صاف باشد 

 . «باشد 

کار    امام صادق می فرمایند: هرگاه یکی از شما بخواهد دعایش مستجاب شود،

کسب و راه درآمد و روری خود را پاکیزه کند و خود را از زیر بار مظلمه    و

زیرا دعای بنده ای که در شکمش   مردم بر عهده دارد خالص کند،هایی که از 

  236. مال حرام باشد به سوی خدا باال برده نمی شود 

پیامبر اکرم صلی للا علیه و آله در جواب به کسی که به ایشان گفت: دوست  

وارد   را  حرام  و  گردان  پاک  را  خوراکت  فرمود:  شود  مستجاب  دعایم  دارم 

 شکمت مکن. 

شود که عمل صالح و لقمه  اتی که بیان شد این چنین برداشت میطبق روای 

حالل در استجابت دعا به درگاه الهی مؤثر است و کسی که از حرام گوشتی به  

باشد و از خدای متعال در خواستی   یا حق کسی بر گردنش  بدنش برویاند و 

 نماید، جوابی نخواهد شنید. 

 . یقین به اجابت 5

ایمان به اینکه از ناحیه او هیچ منعی    منتهای ذات احدیت،ایمان به رحمت بی  

ایمان داشته باشد که در رحمت الهی هیچ گاه به روی بنده بسته    از فیض نیست.

 نقص و قصور همه از ناحیه بنده است.  نمی شود ، 

چون دعا کنی باید چنان گمان کنی که حاجت    فرماید:امام صادق علیه السالم می

 شود. ه است و داخل میتو بر در ایستاد 

دلیل این شرط این است که اجابت دارای مراتبی است و ما به تمام مصالح و  

مفاسد آن آشنایی نداریم و نفس خواستن از خداوند نوعی عبادت و اظهار خضوع  

 
  (321ص   93بحارالنوار ج 236
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در مقابل خداوند است که خداوند این حالت تواضع و اظهار نیاز را بر طبق  

 گذارد.رحمت واسعه اش بدون پاداش نمی

 . حضور قلب 6

حضور قلب در دعا به معنای توجه کامل به خدای متعال و احساس نیاز به او  

 باشد. و خواستن از دل می

خدای متعال دعایی را که از    فرمایند: در روایتی امام صادق علیه السالم می

پس هر گاه دعا کردی، به دلت رو کن، آن گاه    پذیرد.دل غافل بیرون آید نمی

 اجابت یقین داشته باش. به 

 . بریدن از غیر خدا7

از اصلی از مهمیکی  دعا و شاید  اجابت  اجابت  ترین مقدمات  ترین مقدمات 

دعا، انقطاع از غیر خداست. در دعاهایی که از ائمه علیه السالم به ما رسیده،  

آن بزرگواران تأکید بسیاری بر امید بستن به خدای متعال و نهی از امید بستن  

 غیر خدا شده است.  به  

تواند  چرا که اگر کسی واقعاً به این درجه برسد که هیچ کس به غیر از خدا نمی

حاجت او را برآورده سازد و همه چیز به دست اوست و یقین به این عقیده داشته  

چرا که همه    کند؛هیچ گاه به در خانه کسی به غیر از خدا رجوع نمی  باشد،

 ند. محتاج لطف و عنایات او هست

به غیر خدای   باشیم که کسی  این نکته داشته  به  باید وقت دعا توجه  بنابراین 

با  متعال نمی به اذن خدا و  تواند حوائج و مشکالت ما را مرتفع سازد مگر 

 عنایت و لطف او. 

گمان امید  بی  فرماید: خداوند فرموده است: پیامبر اکرم صلی للا علیه و آله می

 کنم. ن امید بندد، قطع میهر مؤمنی را که به غیر م 

 .مخالف نبودن با سنن تکوین و تشریع 8

 دعا استمداد و استعانت است برای اینکه انسان به هدفهایی که خلقت و آفرینش 
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که بدرقه تکوین    ،و یا تشریع و قانون آسمانی الهی،  و تکوین برای او قرار داده  

 برسد.   معین کرده، -است 

شکل یک حاجت طبیعی به خود می گیرد و دستگاه  دعا اگر به این صورت باشد  

خلقت به حکم تعادل و توازنی که دارد و هرجا احتیاجی هست فیض و مدد می  

رسد، او را یاری و کمک می کند. و اما خواستن و طلب چیزی که برخالف  

 هدف تکوین یا تشریع است، قابل اجابت نیست. 

 ..مورد دعا نتیجه گناه نباشد 9

ه بالفعل دارد و آرزو دارد آن حالت تغییر و حالت بهتری پیدا  اینکه حالتی ک 

کند، نتیجه کوتاهی و تقصیر در وظایف نباشد و به عبارتی دیگر حالتی که دارد  

 . و دعا می کند آن حالت عوض شود 

که در این صورت تا توبه    عقوبت و نتیجه منطقی تقصیرات و گناهان او نباشد 

 حالت رااز بین نبرد آن حالت عوض نخواهد شد. نکند و علل و موجبات این  

 نباید جانشین فعالیت قرار گیرد  .دعا 10

یعنی واقعا مظهر حاجت باشد ؛ در موردی باشد که انسان دسترسی به مطلوب  

ناتوان است. اما خداوند کلید حاجتی را به دست خود انسان    ندارد ، عاجز است ،

ار بردن آن کلید مضایقه دارد و از خدا  داده و او کفران نعمت می کند و از به ک

می خواهد آن دری را که کلیدش در دست دعا کننده است به روی او باز کند و  

 . زحمت به کار بردن کلید را از دوش او بردارد 

این  (    مثل بدست اوردن علم و معرفت )البته چنین دعایی قابل استجابت نیست.  

دعاهای مخالف سنن تکوین قرار داد. دعا برای  گونه دعاها را نیز باید از نوع 

تحصیل توانایی است. دعا در صورتی که خداوند توانایی دست یافتن به مطلوب  

 .را به انسان داده است از قبیل طلب تحصیل حاصل است 
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 عشق و عرفان 
 

میدانیم در ماه رجب دعاهای فراوانی وارد شده است با آثار زیادی اما اصل  

ب بسوی خداوند و معبود است ولی دعا و اجابت آن شروط فراوان  دعا برای تقر

  که ده شرط بیان شد   شرایط پیش از دعا  فایده دعا ، گفته شد معنای دعا ،    .  دارد 

 . : هنگام دعا اشاره می شود در   طو حال به چند شر 

 

 شرایط حین دعا
 

 شروع با بسم للا:   ـ .1

فرماید: دعایی که اولش بسم للا الرحمن  می پیامبر اکرم صلی للا علیه و آله  

 شود. الرحیم گفته شود، رد نمی

 :  حمد و ثنای خداوند و صلوات بر پیامبر و خاندانش ـ .2

فرماید: بپرهیزید از این که یکی از شما بدون مدح  امام صادق علیه السالم می 

ر  و ثنای پروردگارش از او چیزی از حاجت های دنیا و آخرت بخواهد، مگ

 اینکه با ستایش خداوند شروع کند. 

بعد از حمد ثنای خداوند وارد شده است که بر پیامبر و خاندانش صلوات  

فرستاده شود چرا که در روایتی از امام صادق علیه السالم آمده است: هر كس  

حاجتی به درگاه خداوند دارد اول با صلوات بر پیامبر و خاندانش شروع كند  

بخواهد و در پایان دعا را با صلوات ختم كند؛ چرا كه خداوند  سپس حاجت  

 تر از آن است كه دو طرف دعا را قبول كند و وسط را نپذیرد. متعال كریم 

 . اقرار به گناهکاری خود:  3

اقرار به بدیها و گناهان روح انسان را برای اتصال به فضل و رحمت الهی  

شود و زمینه و  عنویت دعا می سازد و موجب چشیدن روحانیت و مآماده می

 کند.توفیق توبه را فراهم می
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چنانچه در قرآن آمده است که حضرت موسی علیه السالم رو به پروردگار  

 چنین گفت: »پروردگارا من به خویش ستم کردم، مرا ببخش«. 

 :  . دعا برای دیگران4

رای  فرماید: سریعترین دعا برای اجابت، دعا بامام صادق علیه السالم می 

در   و هم اول برای او دعا كند.  ،برادر دینی است كه هم دعا پشت سر او باشد 

این صورت ملك موكل به این دعا آمین گوید و به دعا كننده گوید برای تو دو  

لذا هر دعایی که برای برادر مومنش بکند، برای خودش هم  "برابرش باد.

 . "شود اجابت می 

 . ختم دعا با جمله »ماشاءللا ال قوه اال باهلل«:  5

کس دعایش را به قول »ماشاءللا ال  فرماید: هیچامام صادق علیه السالم می 

 کند، مگر این که حاجتش برآورده شود. قوه اال باهلل« ختم نمی

 . رقت قلب و گریه:  ـ  6

د، دعا کنید. رقت  فرماید: هر گاه رقت قلب پیدا کردیامام صادق علیه السالم می

 : شود که  قلب، اغلب موجب می

 . اوال غیر خدا از دل محو شود 

 و ثانیا قلب به کلی متوجه خداوند گردد.  

به   تا نشکند و کامال متوجه خدا نشود، مانند ظرفی است که پشتش  دل آدمی 

ای به داخل این    است و هر چه باران رحمت الهی ببارد قطره  طرف آسمان 

نفوذ   بهرهظرف  لذا قلب غیر رقیق هیچ  ای از رحمت خداوند  نخواهد کرد. 

 نخواهد داشت. 
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 مهمانی دو جانبه 
 

كه   است  آن  براي  رمضان(  و  شعبان  و  رجب  ماه  )دعاهای  دعاها  این 

مهمان خدا   ما  )فقط  یك جانبه  تنها ضیف  نه  باشد  دو طرفه(  مضایفه)مهمانی 

   باشیم(؛

وسیله حج یا عمره و مانند آن به سرزمین  ضیف یك جانبه این است كه انسان به  

رود آنجا كه رفت، جزء ضیوف الرحمان است، یا بدون مقدمات ماه  وحي مي 

شود جزء ضیوف الرحمان است.  رجب و شعبان وارد ماه مبارك رمضان مي 

در سرزمین وحي از    و  در ماه مبارك رمضان از لحاظ زمان مهمان خدا است،

   .نظر مكان مهمان خدا است  

اما به ما گفتند كه شما هم مهماني بدهید مضایفه بهتر از ضیف یكجانبه است؛  

 شما هم خدا را مهمان كنید اما خدا مهمان ما باشد یعني چه؟  

 ـ ما چه داریم كه او را مهمان كنیم؟  1

 شود؟ . ـ و چه وقت او مهمان ما مي2

 :  را در یک حدیث قدسي می یابیم كه آمده است جواب این 

 عند المنكسرة قلوبهم«؛   »انا

 هاي شكسته است یعني خداي سبحان مهمان دل

و آن انكسار را ، آن فقر را ، آن خضوع را ، آن خشوع را، آن بندگي خالص  

پذیرد . این »انا عند المنكسرة قلوبهم« جزء مصادیق مهمان شدن خدا  را خدا مي 

 نسبت به دلها است 

 »انا عند المنكسرة قلوبهم«؛ 
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 قلب های شکسته هستم( . ه « )من نزد رَ سِ کَ القلوب  المن  أنا ِعنَد »

همه ما قبول داریم که مسافریم و روزی از این دنیا خواهیم رفت. هر مسافر  

 . د تا به مقصد برس د باید از یه مسیری حرکت کن

انا هلل و انا الیه راجعون. ما قراره    ،مقصد ما مسافر ها کجاست؟ کامال واضحه 

ما ر او  بازگردیم.  او ما ر  ابه سمت خدا  تنها  باید  د میپذیر  ا خلق کرده و  ما   .

 دوباره به آن قرب خدا برسیم . 

 ناخالصی های وجودت را پاک کن
 

نیم! باید این ناخالصی ها رو  اتو  منتها تا ناخالصی در وجودمون هست، نمی  

در دنیا، در سکرات موت، در عالم قبر، در عالم برزخ، در عالم    ،پاک کنیم

قیامت. همه این مراحل برای پاک شدن ماست. برای خالص شدن ما! وقتی پاک  

   بشیم.   متقرب خدا    هبشیم و ب نزدیک خدا   به شدیم، اون وقت میتونیم  

انتخاب میکن که    د خب حاال که مقصد مشخصه، هر مسافر عاقلی، راهی رو 

. خود قرآن راه های زیادی رو نام برده و ما باید کوتاه ترین راه  د تر باشنزدیک

انتخاب کنیم. البته باید به یاد داشته باشیم که نزدیکترین راه، قطعا آسان ترین    ار

 راه هم نیست! بلکه سخت ترین راهه! 
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ای ر میکن  ا وقتی خدای مهربان عده  مقربان خودش معرفی  باید  د به عنوان   ،

با اخالق و  هم  ما  باشد ، پس  میتونه سبب تقرب    بدونیم اخالق اونها، رفتار اونها 

 . د و در نهایت رسیدنمون به خدا باش، به خدا می توانیم  دانه پسن  رفتار

 

 راه تقرب به خدا 
 

 از گفتار معصومین راه تقرب به خدا به دو قسمت تقسیم شده.  

اگر خدای سبحان جهتی    یکی راهی به سمت باال و دیگری راهی به سمت پایینه! 

در خاک نبود، انسان  می داشت، در عرش بود و در فرش نبود، در افالک بود و  

خیلی باید علم داشته باشن،   فکر می کرد که نزدیک ترین راه همون باال رفتنه!

خیلی کمال داشته باشن، خیلی والیت داشته باشن، خیلی اخالص داشته باشن تا  

 باال برن و به خدا نزدیک بشن. 

شناسائی    اگر تنها راه نزدیکی به خدا همون راه باال بود، باید اون راه باال را 

کرد و پیمود؛ منتها خدا جهتی نداره! در همه جهت ها و مکان هاست. خدا هم  

 در عرش هست و هم در فرش! 

تنها راه ق رب اِلَی للا و مشاهده خدا این نیست که انسان عالم ترین، عاقل ترین،  

کامل ترین، عابد ترین انسانها باشه! اگر اون راه رو طی کرد، خ ب خیلی از  

قه؛    کماالت   نصیبش میشه؛ اون البته اَقَرب  الط ر 

یه راه برجسته، یه راه فروتنی! اون راه برجسته    ولی یک راه پائین هم داره!

نصیب هر کسی نمیشه. انبیاء هستن، اولیاء هستن، معصومان هستن، مرسلین  

 هستن؛ اینها اون راه برجسته را طی میکنن؛ 

و فروتنی و ...پس کال دو راه هست!   و دل شکستگی  اّما راه پائین راه تواضعه 

یا انسان به سمت خدا تقرب پیدا میکنه، یا خدا به سمت انسان! یا انسان میهمان  

 خدا میشه یا میزبان او! اهمیت میزبانی از میهمان بودن کمتر نیست!  
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اگر کسی دلش شکست و از همه جا ناامید شد، اون میتونه یه پناهگاهی رو  

این رو بدونه   اگر کسی دل شکسته داشت، خودشو توش جا بده! شناسائی کنه و 

 که میتونه میزبانی خدا رو به عهده بگیره!  

ما که توان راه    ن که برای میزبانی خدا انتخاب شدی. ااگر دلشکسته شدی، بد 

پس نزدیک ترین راه برای ما همون "قلب شکسته" ست    باال پیمودن رو نداریم!

دلت رو با    ،   اگه دلی شکسته داری  . بدون  ادرش رکه نصیب خیلی ها میشه. ق 

 یاد خدا آروم کن! 

 ها نکته 

، اگر دلشکسته ای را دیدی و برای  ؟حاال اگر دل کسی را شکستی چی میشه  

»أنا ِعنَد القلوب  المن َکِسَره « )من نزد قلب های شکسته  التهام او اقدام کردی ،  

که خیلی هم اتفاق می افتد خواسته    ؟   چیاصال اگر کسی دلت را شکست    هستم( .

 و نا خواسته ... 

 هر کس به گونه ای دلم می شکند 

 بیگانه جدا دوست جدا می شکند 

 بیگانه اگر می شکند باکی نیست  

 من در عجبم دوست چرا می شکند  

َطرَّ اِذَا َدَعاه  َو   نأ یِجیب  الأم ضأ یکأِشف  السُّوء[ نه یعنی وقتی مضطر  اینکه میگن ]اَمَّ

ن ی جیب  بخون!  ن ی جیب  می خونیم. معنای    شدی، اَمَّ ما هر وقت مشکلی داریم، أمَّ

 آیه که این نیست!  

برای    معنای آیه اینه که وقتی مضطر شدی، بگو: ]یا اهلَل[، جواب می گیری. 

بسته شد،  اینکه مضطر رو فقط اون جواب میده! کسی که همه راهها به روش  

اون جوابشو میده! چون آدم وقتی مضطر شد، موّحد خوبی هم میشه. چون براش  

خدای مهربان با ماست کافیست    ثابت میشه که از هیچ کسی کاری ساخته نیست!

 وجه کنیم . ت
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هاي شكسته است و آن انكسار را ، آن فقر را ،  یعني خداي سبحان مهمان دل 

پذیرد . این »انا عند  آن خضوع را ، آن خشوع را، آن بندگي خالص را خدا مي 

المنكسرة قلوبهم« جزء مصادیق مهمان شدن خدا نسبت به دلها است )دعاهای  

شع و شکسته شود  ماه رجب و شعبان برای این است که دلهای ما خاضع و خا 

 . تا خدا هم مهمان ما شود و مهمانی دو طرفه باشد(

 

 آغاز سال عرفانی 
 

آملي   فرماید عالمه جوادي  آغاز  می  مبارک رمضان  ماه  از  سالكان،سالشان   :

شود وقتي سالك صالح در پایان سال، یعني در ماه شعبان حساب سالي، یعني  مي

یابد  كند، به خوبي درمي بررسي ميسود و زیان و عملكرد یكسال گذشته خود را  

كه یازده ماه براي رسیدن به مقصد كوشیده است و دیگر جاي حرف زدن نیست،  

از   برساند كه غیر  به جایي  او را  بخواهد كه  از خدا  و  باید سكوت كند  بلكه 

خودش كه محبوب بالذات و مقصود باالصل است چیزي از او نخواهد. مناجات  

ها را در یازده  ین ماه سال است، زیرا انسان همه گفتني شعبانیه نیز مناسب آخر

   .  237ماه گذشته گفته است و اكنون باید شنونده خوبي باشد. 

 و صلی للا علی محمد و ال محمد و عجل فرجه... 

 

 درخت طوبی در ماه شعبان 
 

در کتاب مفاتیح الجنان، روایتی از پیامبر اکرم)ص( در فضیلت ماه شعبان ذکر  

  است که معانی باطنی درخت طوبی در فرهنگ شیعی را نمایان می سازد: شده  

به درستی که خداوند عزوجل در روز اول ماه شعبان، امر می کند به درهای  

بهشت، پس باز می شوند و امر می کند درخت طوبی را، پس شاخه های خود  

 
 434،صفحه  20تسنیم، جلد  237
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بندگان خدا، این شاخه  را به این دنیا نزدیک می کند. آن گاه ندا می دهد که »ای  

 های درخت طوبی است؛ پس درآویزید به او که بلند کند شما را به سوی بهشت. 

ماه   در  نیک  اعمال  از  به هر یک  ادامه تشریح می کند که تمسک  در  سپس 

شعبان، به مثابه آویخته شدن به یکی از شاخه های آن است و در این صورت،  

 238هشت حرکت خواهند داد.  شاخساران درخت طوبی، فرد را به سوی ب

نیکی   و  خیرات  تمامی  که سرمنشأ  است  بهشتی  درختی  اساس طوبی،  براین 

 هاست و در ماه شعبان، شاخساران خود را برای تنعم بندگان می گستراند. 

 اما چه تناسبی میان ماه شعبان و درخت طوبی وجود دارد؟

در این منبع، احادیث مختلفی ماه شعبان را به پیامبر اکرم)ص( منتسب کرده   

که حضرت   است  امام سجاد)ع( عنوان شده  از  در روایتی  نمونه،  برای  اند. 

 در این  رسول اکرم)ص( می فرمود:»شعبان ماه من است، پس روزه بدارید؛

 ...«.  ماه برای محبت پیغمبر خود و برای تقرب به سوی پروردگار خود  

هر کس شعبان را برای محبت پیامبر خدا و تقرب به سوی خدا روزه بگیرد،  

خدا او را دوست دارد و او را به کرامت خود در روز قیامت نزدیک گرداند و  

   239بهشت را بر او واجب سازد.

 درخت طوبی چیست و دقیقا کجاست؟
 

 درخت طوبی در روایات و احادیث بسیار ذکر شده. 

طوبی یکی از نعمت های خداوند در بهشت است که بسیاری از مفسران  درخت  

آن را به درختی در بهشت تفسیر کرده اند که ریشه آن در منزل پیامبر اکرم)ص(  

قرار دارد. احادیث و روایات مختلفی در مورد واژه »طوبی« وجود دارد که  

 
 269-266الجنان، ص حیمفات 238
 256-255الجنان، ص حیمفات 239
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کلمه طوبی   مورد  در   . پردازند  می  آن  باطنی  و  ظاهری  معنای  و سدرة  به 

 المنتهی در قرآن ذکر شده است.

»طوبی، سزاوار کسی است که در دوران غیبت    امام صادق علیه السالم فرمود: 

قائم علیه السالم از ما خاندان، به فرمان های ما چنگ زند و قلب وی، پس از  

 ره یافتن، در انحراف نیفتند. 

نه علی بن ابی  طوبی چیست؟ فرمود:درختی است در بهشت که در خا  پرسیدند: 

طالب علیه السالم ریشه دوانیده است. مؤمنی نیست جز آنکه در سرای او، شاخه  

   240ای از شاخه های آن درخت هست. 

با    ، الهی  معارف  با  دلها  بهار  هم  و  طبیعت  بهار  هم  بود  الهی  توفیق  خیلی 

 ییم .  آبهاری در پی معارف الهی و شکوفایی فطرت خود بر  یگلها  ی شکوفای

 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد  

 عالم پیر دگرباره جوان خواهدشد 

 ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی 

 شد  مایه نقد بقا را که ضمان خواهد 

 ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید  

 از نظر تا شب عید رمضان خواهدشد 

 عزیز است غنیمت شمریدش صحبت گل 

 که به باغ آمد از این راه و از آن خواهدشد 

 مطربا مجلس انس است و غزل خوان و سرود  

 شد   چندگوئی که چنین رفت و چنان خواهد 

 
 (70، ص 3ج  ، یصاف  ریتفس 240
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غزلی از حافظ که اشاره به دو ماه شعبان و رمضان در یک غزل بهاری است.  

همگی ماهی پر خیر  این غزل مشهور و زیبای خواجه اهل راز است و برای  

به    وبرکت همراه با دعاهای مستجاب از درگاه خداوند ذوالجالل آرزو مندیم: 

در دعاها  معارف الهی  این انوار  با    دعیه معصومین )ع( وابرکات    وخدا    امید 

 تحوالت زیبایی در زندگی رخ خواهد داد و روح تازه ای به شما می بخشد.  

،  جان شما را آرزومندممن سالمتی  و  سالمتی از بهترین نعمت های خداوند است  

به شما   اندازه ای که خدا را شکر  بدانید و    تا  داده شده، قدر سالمتی خود را 

از ایام ماه های شعبان و رمضان غافل نشوید و برای   شکرگزار خداوند باشید.

 رسیدن به مقصود از خداوند یاری بخواهید. 

  دا خ  ی نمهما   ر شت د داخواهیم    ایام خوشی فرا رسیده و روحیه و احوال خوبی 

ارتباط  و  أنس بگیریم  معارف الهی  و با  هم بهترین بهره را ببریم  این ایام  ز  ا

 . قلبی با خدای خود داشته باشیم 

چگونگی رفتار بنده با خدای    مناجات شعبانیه حاوی علوم فراوانی دردعاها و  

الهی و تقرب به خدای    رف امعبرای رسیدن به  عزوجل، ادب دعا و استغفار  

بصیرتی برای سالک حاصل می  با تفکر و تدبر در این معارف  که    . است متعال  

 شود. 

مراد از تفکر معنای خاص آن است که از مقامات سالکان محسوب می شود و  

آن به قول خواجه عبدللا انصاری ره عبارت است از »تلّمس البصیره الستدراک  

تفکر  البغیه« یعنی جستجو نمودن بصیرت قلب برای ادراک مطلوب. در حقیقت  

 تمهیدی است برای افاضه صورت مطلوب از جانب پروردگار. 

 فکر آن باشد که بگشاید رهی

 . 241راه آن باشد که پیش آید شهی

 
 مولوی 241
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و اما در اهمیت تفکر در آیات و روایات زیاده از شمارش است. از امام صادق  

آیه للا  حضرت  و    .  »افضل العباده ادمان التفکر فی للا و قدرته«  :است    (ع)

تفکر و نیز موضوع و متعلق تفکر می فرماید:   )ره(نجابت    در مورد اهمیت 

تفکر بسیار کالس عالی است در اسالم ؛ تفکر در صفات بسیار مرتبه عالی  

 دارد؛ از نماز شب باالتر است ؛ »خیر من عباده سبعین سنه«  

 

 ؟ کنیم چیزی تفکردر چه 
 

فکر بکند در نسبت پروردگار  ،    بکند در اسم و صفت خدا یک خورده آدم فکر  

چقدر پروردگار توانا به من  ،  به خودش ، در نسبت خودش به پروردگار عالم  

توانم ، به وسیله خود خدا از چنگال طبیعت ، از  نزدیک است ، چقدر من می

 چنگال اماره ، از چنگال لوامه، بیایم بیرون . فکر را در این جا بیاندازد.  

بیاید باالتر، فکر را بیاندازد در اسماء و صفات خداوند، دنیا  از این یک خرده  

  و آخرت پر از اسماء و صفات خداست ، این اسم و صفت خدا یعنی چه چیز؟ 

»هب لی کمال االنقطاع الیک« نهایت بریدگی از دیگران و چسبیدگی به خودت(  

عرفت  ها پرده های نور را بشکافد )و مرا به من عنایت فرما تا چشمهای دل 

کامل نصیب گردد( همچنین جمله مشهوری که نسبت به پیامبر صلی للا علیه و  

»ما عرفناک حق معرفتک« تو را آنطور که سزاوار شناسائی تو  :  آله است  

 است نشناختیم )آنطور که خودت خودت را می شناسی (. 

نیست،  شود که اذهاب جهل کلی مالزم با معرفت )علم به علم (  پس معلوم می  

بلکه معرفت عطای تازه الزم دارد )وگرنه جایی برای این کالم پیغمبر نمی  

خدا می خواهد که شما ترقی کنید ، می خواهد شما بشوید اهل خانه نه    ماند.(. 

نهایتاً  . اهل شکم و دنیا، می خواهد شما چیز فهم بشوید نه مثل خر توی گل..

 عنصر آدم عوض می شود در اثر استقامت .  

یعنی االن نمی فهمد ، نمی بیند، چشم بصیرتش باز نشده ، یواش یواش باز می  

 شود . بصیرت دست ما نیست، دست بشر نیست، دست خود خدا است . 
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 موقعی که خدا دید زیاد یادش می کنی قهراً راه را باز می کند برای آدم.  

کسی    اگر   یعنی بصیرت می دهد ، قدرت می دهد، یعنی فهم و شعور می دهد.

یک هفته استقامت بکند تحقیقا هفته دوم می فهمد که امروز به یاد خدا یه ساعت  

چون بنا ندارد خودش را گول بزند می خواهد صاف  ،  بودیم حسابش می کند  

 . صاف صاف شود  

  ، آقایی دارم که همه کاره و همه قدرتها در دست اوست ، می خواهم بشناسمش

م . اینجا دیگر هر چه نفس انسان بخواهد  می خواهم کمی به او تقرب پیدا کن 

 حقه بزند نمی تواند چون می فهمد که خیرم در این است .  

بشناس ،  خدا را  توانم برای خلق خدا، من  م  اگر خدا را من شناختم می  یعنی 

این آدم حس    قشنگ معرف خدا باشم ، مبلغ خدا باشم، مبلغ جان جانان باشم .

 رازی فوق العاده ای دارد.می کند اگر خدا را شناخت سراف

پس اگر کمی دقت کند، یک هفته دقت کند ، هفته دوم حتماً برایش واضح می  

یعنی خدا   آدم را می گیرد.  شود چون خدا در خداپرستی خودش جلوی غش 

خوب هستم یا بد به   ، کمک می کند به بنده اش . خدایا من هرچه هستم بنده توام

در خانه تو آمدم ، در خانه کریم ، حاال یاد خدا را هم فراموش نکنم لذا خدا  

فارسی بشود سلمان  هفته  در یک  باشد  نداشته  توقع هم  اما  کند.  ،    کمک می 

درست   دفعه  یک  لذا  است  به روح و سّر  کم، چون راجع  کم  است،  تدریجی 

 پس    شدنش معنا ندارد.

 دست قدح کاین خورشید  ماه شعبان منه از 

 بود  از نظر تا شب عید رمضان خواهد 

)عارف( همه جریانات عالم و همه اشیای عالم را چیز    استاد سیدعلی نجفی)ره(: 

 دیگری می بیند. آنها را آینه هایی می بیند برای خزائن آن اشیا.  

؛  "معلومان من شی إال و عندنا خزائنه؛ و ما ننزله إال بقدر  "قرآن می فرماید:  

هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه خزائن آن پیش ماست، در عالم دنیا در  

 محدوده قدر معلوم ذره ای از آن را نازل کردیم.  
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گر انسان بداند که چنین خدایی دارد ولی شما بنگرید و خزائن آن را ببینید. ا

گر  ا  چقدر اطمینان و آرامش خواهد داشت ؟ اول معلومات و بعد صفای دل . 

این فتح باب بر دل شد، صدها مسئله کشف می شود. وقتی انسان از این راه  

 وارد شد جریانات را می شناسد، عالم را می شناسد، خودش را می شناسد.  

َ فَأَنساه م أَنف َسه م ۚ أ وٰلئَِك ه م  الفاِسقونَ   َوال تَكونوا َكالَّذیَن نَس وا َّللاَّ

از یاد بردند، و خدا هم خودشان را از یاد  و همسان کسانی نباشید که خدا را  

خودشان برد! آنان بیرون روندگان )از حدود شرائع الهی( و خارج شوندگان  

 ی ایمان( هستند. )از دائره 

از آن کسانی نباشید که چون خدا را فراموش کردند، این فراموشی موجب شد  

خیلی توجه    زندگی به حضور خدان كه در  نااآنها خودشان را فراموش کنند.  

   .نمی کنند 

فرمود: کذاب آن کسی است که خبر آسمان و زمین را می دهد، ولی وقتی از  

ال شود، آنجا می ماند. یعنی آن خبرها دروغ است. کسی که او را نمی  ؤخدا س

 شناسد، جریانات را نمی شناسد؛ 

وار،   های طوطی  اعتباری، حرف  های  برداشت  های غلط،  برداشت  و یک 

 سخن های بیجا و بی محتوا، و خیال در خیال می بافد. 

 

 للا  أسماءشناخت خدا و  ردتفكر 
 

مأ ِمَن الظُّل َماِت إِلَى النُّوِر ۖ َّللاَّ    ه  ِرج   َوِليُّ الَِّذیَن آَمن وا ی خأ

ئَِك   مأ ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّل َماِت ۗ أ ولَٰ ونَه  ِرج  ه م  الطَّاغ وت  ی خأ ِلیَاؤ  وا أَوأ َوالَِّذیَن َكفَر 

َحاب  النَّاِر ۖ ه مأ فِیَها َخاِلد ونَ  أَصأ
242 

 
  257تا  255بقره 242



325 
 

اند. ایشان را از  )امور( کسانی است که ایمان آورده دار  خداوند متولّی و عهده 

آورد و به سوی نور  های )زمخت گمراهی شّک و حیرت( بیرون میتاریکی 

 شود.  )حق و اطمینان( رهنمون می

اند، طاغوت )شیاطین و داعیان شّر و ضالل(  و )اّما( کسانی که کفر ورزیده

ان و فطرت پاک( بیرون آورده  متولّی و سرپرست ایشانند. آنان را از نور )ایم 

کشانند. اینان اهل آتشند و در آنجا  به سوی تاریکیهای )زمخت کفر و فساد( می 

 مانند. جاویدانه می 

مأ ِمَن الظُّل َماِت إِلَى النُّورِ  ه  ِرج   ی خأ

خداوند مؤمنین را بیرون می آورد از ظلمت جهل و كفر و ضاللت بسوي نور  

یه نموده جهل و بی خردی و ضاللت ظلمت ، و  هدایت و ایمان، و اینكه تشب

ایمان و هدایت را به نور، شاید نظر باین باشد که چون نور بمعنى حقیقي نه  

غیر خود است و حقیقت و روح و ایمان همانست که بذات خود ظاهر    ،مجازی  

 . و نمایان ، و ظاهر کننده نفس قدسیه بشر است 

زیرا که روح و روان انساني در ابتداء در پرده های ظلمانی طبیعت مخفی و  

  . اگر هدایت حق بوي نرسد در ظلمت طبیعت و بی خردی ماند ،  مستور است  

و بنور ایمان است كه از ظلمت طبیعت و جهالت    ،و هیچ ابراز فعالیت نمی كند 

اند و تظاهر  بیرون آمده و تجرد ذاتي و نور باطنی خود را مکشوف می گرد 

 . می نماید  

 جواب یک سؤال 
 

ممكن است در اینجا سؤالي بیش آید که اشخاصی كه ایمان آورده اند ، البته از  

ظلمت کفر رهائی یافته و بنور ایمان پیوند گردیده اند چنان چه ایمان را بنور  

ظلمت  معرفي نموده پس دیگر ظلمتی باقی نمانده تا اینکه خداوند مومنین را از 

 ؟ بیرون آورد به نور ایمان
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زیرا که ظاهراً آیه »آمنو« را به صیغه ماضی که داللت بر گذشته دارد بیان  

پس    نموده و »یخرجهم « را به صیغه مضارع که داللت بر آینده دارد آورده . 

از آیه چنین استفاده می شود کسانی که قبالً ایمان آورده بودند و بعداً آنها را از  

 ر می آوریم و این نیست مگر تحصیل حاصل . ظلمت بنو

   : پاسخ: گوییم

گاهی در زمان حال استعمال میشود  ،  اوالً صیغه مضارع مخصوص آینده نیست  

  که به ایمان از ظلمت کفر خالص شده و در   ،منین است ؤو مقصود بیان حال م

 حال به نور ایمان روشن گشته اند. 

 ایمان مراتبی دارد 
 

و مرتبه آخر آن تحقیق    اقرار به شهادتین است بضمیمه اجمالی،اول مرتبه آن  

 . یافتن به مقام عبودیت و مقام تسلیم و انقیاد تام است  

و هر مرتبه ای از آن نسبت به مرتبه باالتر از آن ظلمت است که بایستی به  

 نور ایمان از آن بیرون آید. 

ایمان و نور اسالم در  و کسی کامالً از نور ایمان برخوردار گردیده که روح   

قلبش نفوذ نموده و به کلی از ظلمت شرک و هواپرستی عاری گردیده و شراشر  

وجودش ایمان گردیده و این نوری است که خداوند وعده فرموده عنایت نماید  

به اشخاصی که زیر بار اسالم رفته و بوظایف ایمان عمل می کنند به اینکه آنها  

 را به کمال ایمان برساند.  

  ، لنورا»زادتهم ایماناً « »و هو علی    چنانچه در جای دیگر درباره آنها فرموده: 

چنانکه گفته شد هر چیز    است .دوستداران آنها طاغوت    د،کسانی که کافر شدنو  

لند شاید آیه اشاره  طی را طاغوت گویند و چون شیاطین شالوده و مظهر بالباط

 . شیطان است نه رحمانبه این باشد که کسی که کافر شد دوست او  

مأ ِمَن الظُّل َماِت إِلَى النُّوِر ۖ  ه  ِرج   ی خأ

 اند.دار )امور( کسانی است که ایمان آورده خداوند متولّی و عهده
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ه م  الطَّاغ وت   ِلیَاؤ  وا أَوأ  َوالَِّذیَن َكفَر 

َحاب  النَّ  ئَِك أَصأ ونَه مأ ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّل َماِت ۗ أ ولَٰ ِرج   اِر ۖ ه مأ فِیَها َخاِلد ونَ ی خأ

اند، طاغوت )شیاطین و داعیان شّر و ضالل(  و )اّما( کسانی که کفر ورزیده

متولّی و سرپرست ایشانند. آنان را از نور )ایمان و فطرت پاک( بیرون آورده  

کشانند. اینان اهل آتشند و در آنجا  به سوی تاریکیهای )زمخت کفر و فساد( می 

 ند. مانجاویدانه می 

در اینكه ایا    اران كفارند آنان را از نور به ظلمت مي كشاند . د طاغوت که دوست

مقصود از آن نوری که در کفار بوده و طاغوت آنها را از نور به ظلمت می  

 ،   ؟ کشانند چیست 

بین مفسرین گفتاری است ؛ بهترین آنها این استکه گفته شود مقصود از آن نور  

پوشیده مي گردد همان نور توحیدي است که خدوند در فطرت  که به ظلمت كفر  

بشر نهاده است و شیاطین از طریق قواي طبیعي و وهمی بر انسان تسلط یافته  

وي را اغوا می گرداند و بظلمت كفر و نفس پرستی آن نور توحیدي كه در  

 فطرت او تعبئه شده پوشیده می گرداند. 

 

 روح و حقیقت انسانیت و فطرت توحید ی 
 

اثر متابعت کردن طاغوت کافر شدند  اولیه خود را    ،کسانی که در  و فطرت 

و    ،و آن روح و حقیقت انسانیت خود را زایل نمودند   ،باطل و زایل گردانیدند 

آنها یاران آتش اند و    ،آن فطرت توحیدی که در آن تعبیه شده بود از کف دادند 

نفسشان که   به مناسبت ظلمت  آنها  توحید گردیده و  جایگاه همیشگی  نور  فاقد 

 سنخیت با آتش گشته جهنم است.

در بعض اخبار است که جهنم به قدری تاریک است که اهل آن از تاریکی به  

 آری کسی که در تاریکی و ظلمت نفس چنان گرفتار گردیده که  . فغان می آیند 
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بکلی  (  و شیطان و نفس سرکش  )نه خود را میبیند و نه خدای خود را می شناسد  

  البته بایستی جایگاه همیشگی وی ،  نور علم و ایمان و توحید را از وی ربوده  

جهنم که شالوده ظلمت و دوری از اشراق شمس وجود احدیت است با شیاطین  

 244  243همراه باشد. 

کند  ای معصیت نمی هیچ بنده   : نقل شده  استاد سید علی نجفی )ره( ا  یكي از عرف

خدا می فرماید: رهایش کنید دیگر، تا    کنند. می مگر اینکه اول از باال رهایش  

گوید رهایش کنید، رسما مالئکه مامور هستند رهایش کنند، به اول معصیت  می

 شود. رسد ساقط می و سقوط گاه که می 

خواهد.  تا رهایت کنند تا آخر سرنگون می روی، یعنی هیچ عامل دیگری نمی 

و اال سرپایینی که  ،  خواهد  به ظاهر در طبیعت سرباالیی رفتن عامل فشار می 

   رود... خود به خود هر چیزی به طرف پایین می 

باب است.  این  از  آیاتی که خدا می فرماید خدا گمراه کرد، اضالل کرد    این 

  دن خداوند تبارک و تعالی فقط همین است که آدم را واگذار می کند. گمراه کر

وقتی که گفت رهایش کنید مالئکه حافظین رهایش می کنند. وقتی که رهایش  

 شود. کردند در جا صید شیاطین می

 (كنندگان ) رازونیاز توبه 
 

 "مناجاة التائبین" 

با حضور قلب  خواندن ان مناجات التائبین اولین مناجات از صحیفه سجادیه  

 بسیار مفید خواهد بود  

ِحیمِ  َمِن الرَّ حأ ِ الرَّ ِم َّللاَّ  بِسأ

 اش همیشگى است به نام خدا كه رحمتش بسیار و مهربانى  

 
   402مخزن العرفان ص  243
 .  جلد دوم کتاب مخزن العرفان خدا رحمتشان کند  ۴02تا صفحه   نیاز بانو ام یالکرس  یهآ  ریتفس انه یپا 244
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َب َمذَلَّتِي َو َجلَّلَنِي التَّبَاع د   َكنَتِي َو أََماَت   إِلَِهي أَلأبََستأنِي الأَخَطایَا ثَوأ ِمنأَك ِلبَاَس َمسأ

 قَلأبِي َعِظیم  ِجنَایَتِي 

تَِك َما أَِجد  ِلذ ن وبِي   نأیَتِي فََوِعزَّ ِلي َو م  بٍَة ِمنأَك یَا أََمِلي َو ب غأیَتِي َو یَا س ؤأ یِِه بِتَوأ فَأَحأ

ت   ِسَواَك َغافِرا َو ال أََرى ِلَكسأِري َغیأَرَك َجابِرا َو قَدأ َخَضعأت   نَابَِة إِلَیأَك َو َعنَوأ ِ بِاْلأ

تَنِي َعنأ َجنَابَِك فَبَِمنأ   تَنِي ِمنأ بَابَِك فَبَِمنأ أَل وذ  َو إِنأ َرَددأ تَِكانَِة لََدیأَك فَإِنأ َطَردأ بِاالسأ

لَتِي َو افأتَِضاِحي   أَع وذ  فََوا أََسفَاهأ ِمنأ َخجأ

تَِرا فَاهأ ِمنأ س وِء َعَمِلي َو اجأ أَل َك یَا َغافَِر الذَّنأِب الأَكبِیِر َو یَا َجابَِر  َو َوا لَهأ ِحي أَسأ

ت َر َعلَيَّ فَاِضَحاِت السََّرائِِر َو ال   وبِقَاِت الأَجَرائِِر َو تَسأ ِم الأَكِسیِر أَنأ تََهَب ِلي م  الأعَظأ

ِد َعفأِوَك َو َغفأِرَك َو ال ت عأِرنِ  َهِد الأِقیَاَمِة ِمنأ بَرأ ِلنِي فِي َمشأ ي ِمنأ َجِمیِل َصفأِحَك َو  ت خأ

َمتَِك ،   َستأِرَك إِلَِهي َظلِّلأ َعلَى ذ ن وبِي َغَماَم َرحأ

خدایا!گناهان بر من لباس خوارى پوشانده،و دورى از تو جامه درماندگى بر  

جنایتم دلم را میرانده،پس آن را با توبه به درگاهت زنده   تنم پیچیده،و بزرگى 

ام و امیدم،به عّزتت سوگند براى گناهانم  استه كن،اى آرزویم و مرادم و خو

اى جز تو نمى  كنندهام جبرانشكستگى  یابم،و براى دلاى جز تو نمى  آمرزنده

نمودم،و با ذلّت و خوارى،به درگاهت   بینم،به پیشگاهت با توبه و انابه فروتنى 

 تسلیم شدم، 

بازگردانى به   ت اگر مرا از درگاهت برانى به كه روى آورم؟و اگر از آستان

ام،و دریغ از زشتى  كه پناه برم؟در این حال افسوس از شرمندگى و رسوایى  

 كردار و فراهم آوردن گناهانم، 

اى آمرزنده گناهان بزرگ،و اى جبران كننده استخوان شكسته،از تو  

ام را بر من ببخشایى،و بر من بپوشانى  كنندهكنم كه گناهان تباه مى  درخواست 

ام را،و مرا در عرصه قیامت از نسیم گذشت و  پنهانكاریهاى رسواكننده 

ات عریان و بى  پوشى  بهره مگذارى،و از پوشش زیباى چشم آمرزشت بى  

 بینداز، پوشش رها نسازى،خدایا سایه رحمتت را بر گناهانم 
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ب ر   َحاَجتِی َو تَعأِرف  َضِمیِری َو ال  َراِجیاً ِلَما لََدیأَك ثََوابِی َو تَعألَم  َما فِی نَفأِسی َو تَخأ

هَ بِِه ِمنأ   نأقَلَبِی َو َمثأَواَی َو َما أ ِرید  أَنأ أ بأِدَئ بِِه ِمنأ َمنأِطِقی َو أَتَفَوَّ ر  م  فَى َعلَیأَك أَمأ یَخأ

َك َعلَیَّ یَا َسیِِّدی فِیَما یَك و  وه  ِلعَاقِبَتِی َو قَدأ َجَرتأ َمقَاِدیر  ج  ن  ِمنِّی إِلَى  َطِلبَتِی َو أَرأ

ِری ِمنأ َسِریَرتِی َو َعالنِیَتِی َو بِیَِدَك ال بِیَِد َغیأِرَك ِزیَاَدتِی َو نَقأِصی َو   آِخِر ع مأ

ق نِی َو إِنأ َخذَلأتَنِی فََمنأ ذَا الَِّذی   ز  تَنِی فََمنأ ذَا الَِّذی یَرأ ی إِلَِهی إِنأ َحَرمأ نَفأِعی َو َضّرِ

نِی.   یَنأص ر 

محّمد و خاندان محّمد درود فرست، و شنواى دعایم باش آنگاه كه  خدایا! بر 

می خوانمت، و صدایم را بشنو گاهى كه صدایت می كنم، و به من توّجه كن  

هنگامی كه با تو مناجات می نمایم، همانا به سوى تو گریختم، و در حال  

،  درماندگى و زارى در برابرت ایستادم، پاداشى را كه نزد توست امیدوارم

شناسى،  دانى، بر حاجتم خبر دارى، نهانم را می آنچه را كه در درون دارم می

ام بر تو پوشیده نیست، و آنچه كه  كار بازگشت به آخرت و خانه ابدی 

خواهم به زبان آرم، و خواهش خویش را بازگو كنم و هم آنچه را كه براى  می

اى بر من اى آقاى  ر نمودهعاقبتم امید دارم، بر تو پنهان نیست، همانا آنچه تقدی

آید از نهان و آشكارم جارى شده  من در آنچه كه تا پایان عمر بر من فرود می 

ام و سود و  است، و تنها به دست توست نه به دست غیر تو فزونى و كاستی 

زیانم، خدایا! اگر محرومم كنى پس كیست آن كه به من روزى دهد؟ و اگر  

 پایان .  ن یارى رساند.« خوارم سازى پس كیست آن كه به م
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 (  13فصل )

 پایان ماه شعبان
 

ماه شعبان به پایان رسید و در آستانه ماه رمضان قرار گرفته ایم. ماهی که در  

  مآن فرصت تفکر و تأمل در اعمال و رفتار، و تدبر در آیات الهی فراه 

 شود.  می

معرفتی است  و ماه شعبان آبیاری این بذر رجب ماه کاشتن بذر معرفت است 

این بذر معرفت  و حاال در ماه مبارک رمضان   که در ماه رجب کاشته شد 

و  به ثمر می رسد و    ،درختی می شود با عطر و بوی ایمانشکوفا می شود و 

رشد می دهد و  ثمره درخت وجود ما را که ، آن درخت معرفت است میوه 

 می رساند  به قرب الی للا  ما را  ی شود و وجودی ما زیاد مسعه  

 

 ماه شعبانآخر  محاسبه وقت 
 

كسانی كه در   و  ماه پربركت شعبان، آخر سال اخالقی ماست گفته شد که 

كنند اول سالشان ماه مبارك رمضان است، لذا ماه  مسائل اخالقی كار مي 

 شعبان آخر سال اخالقی اینهاست. 

اینها كه سال اخالقي دارند تمام تالش و كوشش آنها این است كه در این ماه  

اي باید  توبه  ،الناس دارند للا دارند حقّ هایشان را بدهند حقّ شعبان بدهكاري 

اللهي و  هاي حقّ واجبي ترك كردند حرامي مبتال شدند تمام این ِدیأن  ،ند بكن 

رسد اینها با سود  الناسي را در ماه شعبان بدهند كه وقتي اول سال فرا مي حقّ 

  .245همراه باشند. 

 
  عرفان کانال245
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 برنامه ماه مبارك رمضان
 

انابه  آخرین ایام از ماه شعبان است و پیشاپیش ماه مبارک رمضان ماه توبه و 

 .   و نزول رحمت الهی را تبریک میگویم 

گناهان  برای آمادگی ورود به ماه مبارک رمضان نیاز به توبه داریم ، نه فقط 

، باید توبه کرد و روی به درگاه الهی  هر نافرمانی و غفلتیمعروف بلکه از 

 نمود. 

تقوا را  پس بیائید با یک توبه نصوح جامه گناه را از تن به در کرده ، و لباس 

به تن کن . لباس تقوا لباسی است که انسان باید به مرور برای خود تهیه کند.  

با توجه ای خاص و تفکر و تامل    و مانند لباس ظاهری آسان بدست نمی آید.

 و با توبه نصوح دعا میکنم و میگویم  :  ،در اعمال یک سال گذشته خود 

ولين القلوب ، وتفریج الهموم ،  اللهم نسألك محو الذنوب ، وستر العيوب ،  

 خرةمور، واكتب لنا یا للا خير الدنيآ و اَل وتيسير اْل 

بار خدایا ! وسوسه هاي نفس نگذاشت جانم در نهر رجب تطهیر شود. از در  

آویختگان درخت طوباي شعبان هم که نبودیم. ترحم فرما و در دریاي رحمت  

 رمضانت مستقرم نما.  

 ماه رمضان 
 

  ی و نکات  ،حضرت رسول اکرم خطبه ای خواندند  ر ماه شعبان در جمعه آخ

ورود به ماه مبارک  و  . برای آمادگی  در این خطبه مبارکه فرمودند مل أقابل ت

 . این خطبه اشاره می شود قسمتهایی از به رمضان 
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 ( ص)خطبه حضرت رسول 
 

ِ فِی َهذَا  ِرَم غ فأَراَن َّللاَّ وِعک مأ َو  »فَإِنَّ الشَِّقیَّ َمنأ ح  وا بِج  ِر الأعَِظیِم َو اذأک ر  الشَّهأ

ِم الأِقیَاَمِة َو َعَطَشه  َو تََصدَّق وا َعلَی ف قََرائِک مأ َو َمَساِکینِک مأ َو   وَع یَوأ َعَطِشک مأ فِیِه ج 

 ». َحاَمک مأ واِصغَاَرک مأ َو ِصل وا أَرأ َحم  وا ِکبَاَرک مأ َوارأ  َوقِّر 

ت که در این ماه بزرگ، از آمرزش خدا بی  پس شقی و بدبخت، آن کسی اس

بهره شود. در این ماه با گرسنگی و تشنگی خود، گرسنگی و تشنگی روز  

 قیامت را بیاد آورید. 

ساالن احترام و به  به فقیران و درماندگان کمک و یاری کنید. به پیران و کهن 

 ته باشید. کودکانتان مالطفت و مهربانی نموده و با خویشاوندان رفت و آمد داش
 

ا اَل یَِحلُّ   ا اَل یَِحلُّ النََّظر  إِلَیأِه أَبأَصاَرک مأ َو َعمَّ فَظ وا أَلأِسنَتَک مأ َو غ ضُّوا َعمَّ »َو احأ

َماَعک مأ َو تََحنَّن وا َعلَی أَیأتَاِم النَّاِس ی تََحنَّنأ َعلَی أَیأتَاِمک مأ  تَِماع  إِلَیأِه أَسأ  ااِلسأ

 ِ .«َو ت وب وا إِلَی َّللاَّ   ِمنأ ذ ن وبِک مأ

زبان خود را از گفتار ناشایست نگاه دارید. دیدگان خود را از دیدن ناروا و  

های خود را از شنیدن آنچه نادرست است، باز دارید. با  حرام بپوشانید و گوش 

 یتیمان مردم مهربانی کنید تا بعد از شما با یتیمان شما مهربانی کنند. 

 خدا توبه و بازگشت کنید. از گناهان خود به سوی 

قَاِت َصاَلتِک مأ  فَع وا إِلَیأِه أَیأِدیَک مأ بِالدَُّعاِء فِی أَوأ فَإِنََّها أَفأَضل  السَّاَعاِت یَنأظ ر    »َو ارأ

َمِة إِلَی ِعبَاِدهِ  حأ  َّللاَّ  َعزَّ َو َجلَّ فِیَها بِالرَّ

ه  َو ی لَبِّیِهمأ إِذَا نَادَ  مأ إِذَا نَاَجوأ مأ إِذَا  ی ِجیب ه  تَِجیب  لَه  ه  َو ی عأِطیِهمأ إِذَا َسأَل وه  َو یَسأ وأ

ه .«   َدَعوأ

های خود را به دعا بردارید، زیرا که وقت نماز بهترین  در اوقات نماز، دست 

نگرد و  هاست و در این اوقات، حق تعالی با رحمت، به بندگانش می ساعت 
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را ندا کنند لبیکشان گوید و   اگر با او مناجات کنند، پاسخشان دهد و چنانچه او 

 اگر از او بخواهند عطا کند و، چون او را بخوانند مستجابشان گرداند. 
 

تِغأفَاِرک مأ َو ظ ه وَرک مأ ثَِقیلَةٌ   َماِلک مأ فَف کُّوَها بِاسأ ه ونَةٌ بِأَعأ »أَیَُّها النَّاس  إِنَّ أَنأف َسک مأ َمرأ

َزاِرک مأ فََخفِّف وا َعنأَها بِ  تِِه أَنأ اَل  ِمنأ أَوأ َ أَقأَسَم بِِعزَّ وا أَنَّ َّللاَّ لَم  وِدک مأ َو اعأ ط وِل س ج 

َم یَق وم  النَّاس  ِلَرّبِ   َعه مأ بِالنَّاِر یَوأ َصلِّیَن َو السَّاِجِدیَن َو أَنأ اَل ی َرّوِ َب الأم  ی عَّذِ

 «الأعَالَِمیَن. 

زش از خدا، هایتان در گرو اعمال شماست. پس با طلب آمرای مردم! جان 

ها را از گرو، خارج کنید. پشت شما از بار گناهان سنگین است، پس با  آن

ها، آن را سبک گردانید و بدانید که حق تعالی به عزت  طوالنی کردن سجده 

خود سوگند یاد کرده است که نمازگزاران و سجده کنندگان در این ماه را  

 در امان دارد.  ها را از آتش دوزخعذاب نکند و در روز قیامت آن 
 

  ِ ِر َکاَن لَه  بِذَِلَک ِعنأَد َّللاَّ ِمناً فِی َهذَا الشَّهأ ؤأ »أَیَُّها النَّاس  َمنأ فَطََّر ِمنأک مأ َصائِماً م 

ِ فَلَیأَس ک لُّنَا یَقأِدر  َعلَی   ِعتأق  نََسَمٍة َو َمغأِفَرةٌ ِلَما َمَضی ِمنأ ذ ن وبِِه، قِیَل یَا َرس وَل َّللاَّ

َرةٍ اتَّق وا النَّاَر   َرةٍ اتَّق وا النَّاَر َولَوأ بِِشّقِ تَمأ ذَِلَک فَقَاَل ص. اتَّق وا النَّاَر َو لَوأ بِِشّقِ تَمأ

بٍَة ِمنأ  َماء. «   َو لَوأ بَِشرأ

ای مردم! هرکه از شما روزه دار مؤمنی را در این ماه افطار دهد، نزد خدا  

اش را خواهد داشت.برخی از  ان گذشته پاداش بنده آزاد کردن و آمرزش گناه

اصحاب گفتند: یا رسول للا! همه ما قادر به انجام آن نیستیم. حضرت فرمود:  

با افطار دادن روزه داران، از آتش جهنم به پرهیزید اگرچه به نصف دانه  

 خرما و یا به یک جرعه آب باشد. 
 

َم  »أَیَُّها النَّاس  َمنأ َحسََّن ِمنأک مأ فِی َهذَا ال َراِط یَوأ ل قَه  َکاَن لَه  َجَوازاً َعلَی الّصِ ِر خ  شَّهأ

ا َملََکتأ یَِمین ه  َخفََّف َّللاَّ  َعلَیأِه   ِر َعمَّ َقأَدام  َو َمنأ َخفََّف فِی َهذَا الشَّهأ تَِزلُّ فِیِه اْلأ

َم یَلأقَ  ه  َکفَّ َّللاَّ  َعنأه  َغَضبَه  یَوأ َرَم فِیِه یَتِیماً  ِحَسابَه  َو َمنأ َکفَّ فِیِه َشرَّ اه  َو َمنأ أَکأ

َم یَلأقَاه .  َرَمه  َّللاَّ  یَوأ  «أَکأ
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ای مردم! هرکس اخالق خود را در این ماه نیکو کند، از صراط، آسان  

های غالمان و  ها، بر آن بلغزد. هرکس در این ماه کار بگذرد، آن روز که قدم 

را آسان کند. هرکس   مستخدمان خود را سبک گرداند، خدا در قیامت حساب او

در این ماه از آزار رساندن به مردم خودداری کند، حق تعالی، روز قیامت،  

خشم خود را از او بازدارد.هرکس در این ماه یتیم بی پدری را گرامی دارد، 

 خدا او را در قیامت عزیز گرداند.
 

مَ  َمتِِه یَوأ یَلأقَاه  َو َمنأ قََطَع فِیِه َرِحَمه  قََطَع    »َو َمنأ َوَصَل فِیِه َرِحَمه  َوَصلَه  َّللاَّ  بَِرحأ

َع فِیِه بَِصاَلةٍ َکتََب َّللاَّ  لَه  بََراَءةً ِمَن النَّاِر َو   َم یَلأقَاه  َو َمنأ تََطوَّ َمتَه  یَوأ َّللاَّ  َعنأه  َرحأ

ضاً َکاَن لَه  ثََواب  َمنأ أَدَّی َسبأِعیَن فَِریَضةً فِیَما  ِسَواه  ِمَن  َمنأ أَدَّی فِیِه فَرأ

 الشُّه وِر.« 

هر کس در این ماه صله رحم کند و با خویشان بپیوندد، خدا او را در قیامت  

به رحمت خود واصل گرداند و هرکس در این ماه رابطه اش را با خویشان  

خود قطع کند، خداوند در قیامت رحمت خود را از او دریغ نماید. هرکس در  

خداوند او را از آتش جهنم برهاند و کسی که  این ماه نماز مستحبی بپا دارد، 

های دیگر را به  نماز واجبی بجا آورد، خداوند ثواب هفتاد نماز واجب در ماه 

 او عطا کند. 
 

َم تَِخفُّ الأَمَواِزین  َو َمنأ تاََل   اَلةِ َعلَیَّ ثَقََّل َّللاَّ  ِمیَزانَه  یَوأ ثََر فِیِه ِمَن الصَّ »َو َمنأ أَکأ

آَن فِی َغیأِرِه ِمَن الشُّه وِر.« فِیِه آیَةً مِ  ِر َمنأ َختََم الأق رأ آِن َکاَن لَه  ِمثأل  أَجأ  َن الأق رأ

هر کس در این ماه بسیار بر من صلوات فرستد، خداوند کفه سبک اعمال او  

را سنگین گرداند؛ و هر کس که در این ماه یک آیه از قرآن تالوت کند، ثواب  

 دیگر قرآن را ختم کرده باشد. های کسی را دارد که در ماه 
 

أَل وا َربَّک مأ أَنأ اَل ی غَلِّقََها   فَتََّحةٌ فَاسأ ِر م  »أَیَُّها النَّاس  إِنَّ أَبأَواَب الأِجنَاِن فِی َهذَا الشَّهأ

أَل وا َربَّک مأ أَنأ اَل ی فَتَِّحَها َعلَیأک مأ َوال غَلَّقَةٌ فَاسأ شَّیَاِطیَن  َعنأک مأ َو أَبأَواَب النِّیَراِن م 

 . أَل وا َربَّک مأ أَنأ اَل ی َسلَِّطَها َعلَیأک مأ  «َمغأل ولَةٌ فَاسأ
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های بهشت در این ماه گشوده است، از پروردگار خود بخواهید  ای مردم! در 

های جهنم در این ماه بسته است، از خدا  ها را بر روی شما نبندد؛ و درکه آن 

ید. شیاطین در این ماه در غل و  ها را بر روی شما نگشابخواهید که آن 

 ها را بر شما مسلط نگرداند.زنجیرند. از خدا بخواهید که آن 
 

َماِل فِی   َعأ ِ َما أَفأَضل  اْلأ ت  فَق لأت  یَا َرس وَل َّللاَّ ِمنِیَن علیه السالم فَق مأ ؤأ »قَاَل أَِمیر  الأم 

ِر؟ فَقَاَل یَا أَبَا الأَحَسِن  ِر الأَوَرع  َعنأ َمَحاِرِم  َهذَا الشَّهأ َماِل فِی َهذَا الشَّهأ َعأ أَفأَضل  اْلأ

 ».ِ  َّللاَّ

ای  فرماید: در این حال از جا برخاسته و عرض کردم، علی علیه السالم می 

ای ابا الحسن!  پیامبر خدا! برترین اعمال در این ماه چیست؟ حضرت فرمود: 

 برترین اعمال در این ماه پرهیز از محرمات است. 
 

تَِحلُّ ِمنأَک فِی   ِ َما ی بأِکیَک فَقَاَل یَا َعِلیُّ أَبأِکی ِلَما یَسأ »ث مَّ بََکی فَق لأت  یَا َرس وَل َّللاَّ

ِلیَن َشِقیق  َعاقِِر   َوَّ قَی اْلأ ِر َکأَنِّی بَِک َو أَنأَت ت َصلِّی ِلَربَِّک َو قَِد انأبَعََث أَشأ َهذَا الشَّهأ

وَد  یَتََک« نَاقَِة ثَم  نَِک فََخَضَب ِمنأَها ِلحأ بَةً َعلَی قَرأ  فََضَربََک َضرأ

 ای پیامبر خدا! سبب گریه شما چیست؟سپس گریست. گفتم: 

شکنند. گویا  گریم که حرمت تو را در این ماه می فرمود: »ای علی! بر این می

  تریِن اّولین و بخت بینم تو در حال نماز برای پروردگار خویشی، که نگون می

آخرین، همو که برادر پی کننده ناقه قوم ثمود است، برمی خیزد و بر فرق  

 شود.« زند و محاسنت، از خون سرت رنگین می سرت ضربتی می 
 

ِمنِیَن علیه  ؤأ ِ َو ذَِلَک فِی َساَلَمٍة ِمنأ ِدینِی.  »قَاَل أَِمیر  الأم  السالم فَق لأت  یَا َرس وَل َّللاَّ

 اَلَمٍة ِمنأ ِدینَِک.« السالم فِی سَ فَقَاَل علیه 

 ای پیامبر خدا! آیا در آن حالت، دینم سالم است؟ گفتم: 

 فرمود: »دینت، سالم است.«



337 
 

»ث مَّ قَاَل یَا َعِلیُّ َمنأ قَتَلََک فَقَدأ قَتَلَنِی َو َمنأ أَبأغََضَک فَقَدأ أَبأغََضنِی َو َمنأ َسبََّک فَقَدأ  

و  َ تَبَاَرَک  َسبَّنِی ِْلَنََّک ِمنِّی َکنَفأِسی ر  وِحی َو ِطینَت َک ِمنأ ِطینَتِی إِنَّ َّللاَّ َک ِمنأ ر  ح 

َماَمِة   ِ تَاَرَک ِلْلأ ةِ َو اخأ تَاَرنِی ِللنُّب وَّ َطفَانِی َو إِیَّاَک َو اخأ َو تَعَالَی َخلَقَنِی َو إِیَّاَک َو اصأ

تِی یَا َعِلیُّ أَ  ج   َو َمنأ أَنأَکَر إَِماَمتََک فَقَدأ أَنأَکَر ن ب وَّ لأِدی َو َزوأ نأَت َوِصیِّی َو أَب و و 

یِی   ی َک نَهأ ِری َو نَهأ َک أَمأ ر  تِی أَمأ تِی فِی َحیَاتِی َو بَعأَد َموأ ابأنَتِی َو َخِلیفَتِی َعلَی أ مَّ

ِ َعلَی   ة  َّللاَّ جَّ ةِ َو َجعَلَنِی َخیأَر الأبَِریَِّة إِنََّک لَح  َخلأِقِه َو أَِمین ه   أ قأِسم  بِالَِّذی بَعَثَنِی بِالنُّب وَّ

ِه َو َخِلیفَت ه  فی ِعبَاِدِه«.   َعلَی ِسّرِ

سپس فرمود: »ای علی! هر کس تو را بکشد، مرا کشته است و هر کس تو را  

دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است و هر کس تو را ناسزا گوید، مرا ناسزا  

وح من  گفته است؛ چرا که تو از من هستی، همچون جان من. روح تو، از ر

 است و سرشت تو، از سرشت من.« 

خدای متعال، من و تو را آفرید و من و تو را برگزید و مرا برای پیامبری، و  

تو را برای امامت، انتخاب کرد، هر کس امامت تو را انکار کند، نبّوت مرا  

ای علی! تو وصّی من، پدر فرزندان من، همسر دختر من و  انکار کرده است. 

تم هستی، در حال حیاتم و پس از مرگم، فرمان تو، فرمان  جانشین من بر امّ 

من است و نهی تو، نهی من است. سوگند به خدایی که مرا به نبّوت  

برانگیخت و مرا بهتریِن آفریدگان قرار داد، تو حّجت پروردگار بر خلق اویی  

 . 246و امین او بر رازش و جانشین او بر بندگانش 

 مبارکه   خطبه بعضی از فقرات این بر  کوتاه  شرحی 

  

 
 .  بن طاووس  دی، س 2صفحه   1: کتاب اقبال االعمال، جلد منبع 246
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 الطاف الهي در ضیافت رحماني 
 

حضرت رسول اکرم)ص( در آخرین جمعه ماه شعبان ضمن خطبه ای  

فرمودند: )ای مردم همانا می آید بسوی شما ماه خدا با برکت و رحمت و  

 مغفرت(. 

 والمغفره...« » یا أیها الناس انه قد اقبل علیکم شهر هللا بالبرکه والرحمه 

برکتی که نزد خداوند افضل الشهور و از بهترین ماههای سال    ماه پر خیر و

ایام و حتی ساعات آن بر شبها وروزهای ماهای دیگر افضلیت   است . شبها و 

پس بدرستیکه شقی و بد عاقبت کسی است که محروم   وبرتری خاصی دارد. 

 گردد از آمرزش خدا در این ماه عظیم .  

ه از شریفترین ماهها است ماهی که درهای بهشت گشوده میشود و  ماه خدا ک

در آن شبی است که بهتر از هزار ماه پس تأمل کن   .درهای جهنم بسته میشود 

 که چگونه خواهی بود در این ماه. 

جمالت فوق فرازهایی است از خطبه ای که پیامبر اکرم )ص( در آخرین  

نکات بسیار عمیقی در این خطبه شریفه  جمعه ماه شعبان ایراد فرمودند، و  

 نهفته است که ما تنها به چند نکته از آن اشاره می کنیم : 

و ماهی که خوانده شده اید بسوی ضیافت خدا، و گردیده اید در آن از اهل  

کرامت خدا، نَفَس های شما ثواب تسبیح دارد و خواب شما ثواب عبادت، 

 است.  عملهای شما مقبول و دعاهایتان مستجاب 

 " شهٌر دعیتم فیها الی ضیافه هللا " 

 ماهی است که به مهمانی خداوند دعوت شده اید . 

چنانچه می دانیم ما همیشه مهمان خدا هستیم، پس چرا در این ماه بیان شده که  

شاید به این دلیل باشد که این ضیافت،   شما به مهمانی خدا دعوت شده اید؟ ! 

 . ضیافت خاصی است 
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همیشه مهمان خدا هستیم و هر آنچه که از نعمتهای مادی ومعنوی در  زیرا ما 

اختیار داریم همه از خدا است، ولی این ماه یک مهمانی خصوصی و از  

پس سئوال کنید از پروردگار خود به نیت  عظمت باالتری بر خوردار است . 

های درست و دلهای پاک و پاکیزه از گناهان و صفات ذمیمه که توفیق دهد  

 ا را برای روزه داشتن و تالوت قرآن در آن را به شما عنایت فرماید. شم

 

 نیازمند چهار خصلت هستیم
 

 نیاز نیستید:  پیامبر اکرم )ص( فرمودند: شما از چهار خصلت، بى 

كنید، و دو خصلت كه از آن دو،  دو خصلت كه خدا را با آنها راضى مى 

 نیاز نیستید.  بى 

كنید، شهادت به این است كه:  اّما آن دو خصلتى كه خدا را با آنها راضى مى 

 معبودى جز خداوند نیست و من فرستاده خدایم. 

ن و بهشت را  نیاز نیستید، از خداوند، نیازهایتاو اما دو خصلتى كه از آن بى 

 و از خداوند، عافیت بخواهید و از آتش به خداوند پناه ببرید.« ،  بطلبید 

 

 ؟ بهشت بهتر است یا بهشت آفرین  

   « بهشت آفرین را بخواهیم»

خدا را    ،خواهیم بیایید این بار از خدا  همیشه دعا کردیم و از خدا چیزهایی می

 و آرامش با یاد خدا . ، نس با خدا معرفت خدا ، محبت خدا ، ا  . بخواهیم  

است، ومغفرت  و رحمت  با برکت  که  ماهی است  ماه  این  بعدی:  یعنی    نکته 

رحمت واسعه خداوند در این ماه جلوه خاصی دارد. و خداوند با جود و کرم  

خود سفره اکرام را برای بندگان گسترده است، تا از رحمت واسعه اش همگی  

 بهره مند گردند.  
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پروردگار هستی بخش هم رحیم است وهم غفور، و اگر انسان می خواهد مورد  

شامل مغفرت خدا واقع گردد، یعنی تا    رحمت خدا قرار بگیرد باید قبل از آن 

زمانی که تحت اسم غفار خداوند قرار نگیریم نمی توانیم تجلیگاه رحمت خدا  

 گردیم . 

حال چگونه تحت مغفرت خداوند متعال قرار بگیریم تا بتوانیم شامل  :  سؤال  

 رحمت خدا گردیم ؟ و این مهمانی چگونه مهمانیی است ؟  

اه مغفرت و برکت و رحمت خداوند است بطوری که  رمضان م  مبارک گفته شد ماه  

 . نَفَس کشیدن وخوابیدن هم در این ماه از خیر و برکت خاصی برخوردار است 

سؤال ؟ آیا این برکت شامل حال همه می گردد؟ آیا برای فردی مانند ابن ملجم   

که در لیله القدر ولّی خدا را بشهادت می رساند و خود را به درک اسفل واصل  

 برکت است ؟!    کند باز هم خیر و  می

آری این ماه، ماه پر خیر وبرکتی است، اما انسان باید سعی کند خودش را تحت  

این رحمت ومغفرت الهی قرار دهد . ماه مبارک، فصل باران رحمت الهی است  

پرده ها و حجابها را کنار    اما اگر کسی خود را در قفس مادیات حبس کند و 

این باران رحمت، و آن نور هدایت و فیض اسماء الهی نمی تواند  نزند مسلما از  

پس انسان باید خود را مستعد الطاف و رحمت الهی قرار دهد تا    استفاده کند. 

 بتواند تجلیگاه رحمت الهی گردد. 

 گرسنگی در ضیافت للا !؟ 

این ماه، ماه "ضیافة للا" است اما متأسفانه هنوز معنی این مهمانی به خوبی  

شناخته نشده است . می بینیم که اکثر انسانها در این ماه بیشتر توجهشان به غذا  

و افطار و سحریست در صورتی که همان گرسنگی و تشنگی برای خودسازی  

 و تزکیه نفس است. 
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 گرسنگی برای آدم شدن
 

بزرگی می گفت: خداوند واجب کرد بر شما گرسنگی و تشنگی را تا آدم شوید.  

 روزه عبادتی است برای با تقوی شدن.  جالب این که 

آری ماه مبارک رمضان فرصتی و وسیله ایست برای اینکه آدم شویم، بنده خدا  

شویم، و توشه ای برای آخرت فراهم کنیم، نه اینکه خود را با سلایر های متعدد 

مشغول سازیم. و از دعاهای عظیم و پر محتوای سحرها خود را محروم نمائیم،  

فقط شب ق با خواندن دعای جوشن کبیر، که حتی ممکن است  و  برویم و  در 

معانی بیشتر آن کلمات و اسماء للا را هم ندانیم، و منتظر نزول مالئکه باشیم  

به نکاتی در خطبه پیامبر اکرم)ص(    توجه  که تمام حاجتهای ما برآورده شوند!.

و معرفتی  حاوی نکات بسیار عرفانی  و  فرمودند    در آخرین جمعه ماه شعبان که  

 قابل تأمل است.معرفت و سیر الی للا برای رسیدن به   است 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

حضرت امام رضاع علیه السالم از پدر گرامی خود و او از پدران بزرگوارش،  

و آنان هم از امیرالمؤمنان امام علی علیه السالم نقل کرده اند که آن حضرت  

فرمود: یکی از روزهای آخر ماه شعبان و در آستانه ی رمضان پیامبر  چنین  

 خدا، خطاب به ما، خطبه ی مهمی خواند که مضمونش چنین است: 

ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما رو کرده است.  

هایش  ها و شب هاست و روزهایش بهترین روز ماهی که نزد خدا، بهترین ماه

 هاست. هایش بهترین ساعت ها و ساعت ب بهترین ش
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 شرحی مختصر از خطبه 
 

ِ أَنأفَاس ک مأ فِیِه   ِل َکَراَمِة َّللاَّ ِعلأت مأ فِیِه ِمنأ أَهأ ِ َو ج  ٌر د ِعیت مأ فِیِه إِلَی ِضیَافَِة َّللاَّ »ه َو َشهأ

ک مأ فِیِه ِعبَاَدةٌ َو َعَمل ک مأ فِیِه َمقأب وٌل َو د عَ  م  بِیٌح َو نَوأ َ  تَسأ أَل وا َّللاَّ تََجاٌب فَاسأ سأ ک مأ فِیِه م  اؤ 

 َربَّک مأ بِنِیَّاٍت َصاِدقٍَة َو ق ل وٍب َطاِهَرةٍ أَنأ ی َوفِّقَک مأ ِلِصیَاِمِه َو تاَِلَوةِ ِکتَابِِه.« 

ماهی که در آن شما را به مهمانی خدا دعوت کرده اند و شما در آن از اهل  

آن ثواب تسبیح و ذکر خدا دارد و خواب   های شما درکرامت خدا شده اید. نفس 

های شما مستجاب، پس،  شما ثواب عبادت. اعمال شما در آن پذیرفته است و دعا

های پاک، بخواهید که توفیق روزه  های راستین و دل از پروردگار خویش با نیت 

 این ماه و تالوت قرآن در آن را به شما عنایت فرماید. 

 

 اشاره به نکاتی چند 

 247توضیح برخی جمالت پیامبر

ٌر ه َو عِ  َمِة َو الأَمغأِفَرةِ َشهأ حأ ِ بِالأبََرَکِة َو الرَّ ر  َّللاَّ نأَد  أَیَُّها النَّاس  إِنَّه  قَدأ أَقأبََل إِلَیأک مأ َشهأ

أَفأَضل  اللَّیَاِلی وَ  لَیَاِلیِه  َو  َیَّاِم  أَفأَضل  اْلأ ه   أَیَّام  أَفأَضل  الشُّه وِر َو   ِ أَفأَضل   َّللاَّ  َساَعات ه  

 «السَّاَعاِت. 

« به سوی شما رو کرده است.  برکت و رحمت و آمرزشای مردم! ماه خدا با »

هایش  ها و شب هاست و روزهایش بهترین روز ماهی که نزد خدا، بهترین ماه

 هاست. هایش بهترین ساعت ها و ساعت بهترین شب 

 
 : منبع 247
 295ص 1اخبار الرضا ج ونی/ ع157ص   96بحار االنوار ج -1

 ،4/66/4: ی، الكاف306: المقنعة
 ، 4/152/423و ج  3/57/198اْلحكام:   بیتهذ
 ،2/94/1831: هی الفق حضرهیال  من

   ، 71/51اْلشهر الثالثة:  فضائل 
 . 352چراغ تجربه/ ص  -3
 39چراغ تجربه/ ص  -4
 . 444و  434چراغ تجربه/ ص  -5



343 
 

 برکت چیست ؟ 
 

آورده    برکت و رحمت و آمرزش گناهان به شما روی ای مردم، ماه خدا، همراه  

است، بسیار    این حقیقت که رسول خدا)ص( فرمود: ماه رمضان ماه برکت   است.

در خور توجه است. واژه ی »برکت« از نظر لغت به معنی بسیاری و فراوانی  

 .   248است، که توأم با سالمت و سعادت باشد. 

رآمد خوبی هم دارند، اما جانشان به  در زندگی دنیا، خیلی ها کار می کنند و د 

لب می رسد و آسایش ندارند. فردی است که کار می کند و پر درآمد است ولی  

 در زندگی مرتب رنج می برد، این درآمد با برکت نیست.  

بعضی ها صدسال عمر می کنند اما صد قدم ارزشمند و مفید برای جامعه بر  

این    د و بیست قدم بر می دارد.نمی دارند، ولی یکی بیست سال عمر می کن

قدمش هزاران نفر جمعیت را تا دویست سال بهره مند می کند این عمر و این  

   زندگی با برکت است.

با علمش خدمت میکند و جامعه ی   مانند » عالمه طباطبایی « که  و عالمی 

اسالمی از او بهره مند می شوند، چنین کسی عمر با برکتی دارد. »این عمر و  

 این زندگی است که ارزشمند و با برکت است«. 

معرفتی که کسبی حالل دارد و    و ممکن است دیگری تاجر است، لکن تاجر با 

به   با  اداره می کند، که  و  تنها خود و عائله اش را بهره مند  نه  درآمدش  از 

کاراندازی سرمایه و فکرش ده ها و بلکه صدها خانواده را به نان و نوا می  

 عث رونق اقتصادی جامعه می گردد؛رساند و با 

بیمارستان،    مدرسه،  مسجد،  زندگی  در  معرفت  با  تاجر  این  این،  بر  افزون 

داراالیتام و... می سازد و آنها را در خدمت مردم قرار می دهد و باعث عمران  

 و آبادی جامعه می شود. »این درآمد و کسب با برکت است« 

 
   »برکت«   یاقربا الموارد/ واژه  - 248
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که توأم با سعادت و آسایش است، و اگر  «، آن فراوانی را می گویند  برکتپس »

سعادت و آسایش دنیا و آخرت در کنار این درآمد و این شغل حالل تأمین شد،  

 آن درآمد و شغل با برکت است، وگرنه جهنم و وبال و گناه است و بس.  

 

 رمضان  ویژگیهای ماه
 

 با معبود و نزول الطاف الهی  ـ ماه مناجات  1
 

 ماهی است که از همه ماه ها ارزشمندتر و با فضیلت تر است.  -2

 روزهایش ارزشمندترین روزهاست.  -3

 و شبهایش با فضیلت ترین شب هاست.   -4

 و ساعت هایش از همه ی ساعت ها ارزشمند تر و ارجمندتر است.   -5

 شده اید. ماهی است که شما به میهمانی خدا دعوت  -6

این ماه ماهی است که شما دعوت شده اید به مهمانی خدا، پس صاحب سفره و  

 میزبان خداست، هرکس صاحب خانه و سفره باشد به نام اوست. 

  و همه ی ماه ها از آن خداست، اما در این ماه، خداوند سفره ویژه ای انداخته   

ماه بندگان    دعوت نامه ای مخصوص صادر کرده است، لذا ماه مهمانی خدا،

عاشق و روزه داران مخلص است، و گرنه خدا در همه ی ایام و لیالی و به  

 همه ی موجودات رزق و روزی می دهد. 

رم را در دل سنگ و در اعماق دریا، برگ سبز، به دهانش  آیا آن خدایی که کِ 

نیست؟ باز  جا  همه  اش  مهمانی  ی  سفره  رساند،  درندگان،    می  که  خدایی 

چرندگان، پرندگان وحوش و انسانهای عالم و جاهل، مردم کافر و ملحدی که  

خدا نان    حتی خدا را نمی شناسند و انکار می کنند و مار و عقرب می پرستند،
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و هوا و رزق و روزی آنان را هم می دهد، همه و همه ریزه خورسفره ی  

 خدا نیست؟  احسان و بخشش خدا هستند، آیا اینها سفره ی مهمانی گسترده ی 

 ای کریمی که از خزانه ی غیب 

 گبر و ترسا وظیفه خور داری 

 دوستان را کجا کنی محروم 

 تو که با دشمنان نظر داری 

آری، با این که سفره ی مهمانی و خوان احسان خدا همیشه و همه جا و برای  

هر موجودی گسترده است، اما نمی گوید خدا سفره انداخته است، فقط به ماه  

مضان که می رسد، می گوید یکی از ویژگیهای این ماه آن است که  مبارک ر

به گونه ی   این ماه گسترده است و مهمانی اش  خدا سفره ی مهمانی اش در 

خاصی است که بندگان مخلص باید از خوردن و آشامیدن و گناه و لغزش و ستم  

 و حق کشی پرهیز نمایند. 

 . و خدا شما را در این ماه گرامی داشته است   -7

همه ی شما در این ماه عزیز رمضان، جزو کسانی قرار داده شده اید که خدا  

بعضی ها ممکن است توفیق پیدا نکنند که   به آنان کرامت و عنایت کرده است.

و    به این سفره مهمانی حاضر شوند، و به این مهمانی بزرگ راه پیدا نکنند، 

شما جزو کسانی هستید  حال آنکه شما را از توفیق شرکت نصیبی داده اند، و  

 که خداوند به آنان کرامت فرموده است. 

یک وقت شما شخصی را خیلی دوست دارید و می خواهید به او خدمتی بنمایید،  

اما نمی دانید که او به چه چیزی نیازمند و عالقمند است. از خودش می پرسید  

 که چه چیزی را دوست داری؟ 

به مهمانی من آمدی، جزو کسانی  خداوند می فرماید: حال که موفق شدی و  

خواهی بود که واقعا محبوب من هستند، و می دانیم که عشق و محبت هم طرفینی  

 است، لذا می فرماید: شما در این ماه جزو کرامت شده ها هستید.  
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با محبوب برقرار می شود ، و   با دعاهای ماه مبارک رمضان ارتباط محب 

خدا با  را  معنوی  و  مادی  های  کند. خواسته  می  بیان  دعا  زبان  با  و  خود    ی 

بِیحٌ   حضرت می فرماید: أَنأفَاس ک مأ فِیِه تَسأ

 نفس های شما در ماه رمضان تسبیح است.   -8

 

 تفکری در الطاف الهی
 

یک مثال کوچک، با محاسبه کردن دقیقه ها و ساعت ها و شبانه روز می شود  

مشخص خواهد شد که در  تعداد نفس هایی را که انسان می کشد حساب کرد و  

س می کشد، به  فَ ماه رمضان، بدون کوچک ترین کار و عمل چه قدر انسان نَ

 همان اندازه در نامه ی عمل او تسبیح و ذکرخدا و حسنه ثبت می شود. 

س می کشد و در یک  فَ مرتبه نَ  18تا    17انسان به طور متوسط در هر دقیقه،  

مرتبه نفس می کشد. یعنی طبق   25920ساعت   24مرتبه و در   1080ساعت 

در ماه رمضان شخص به تعداد نفس هایی    ص( )فرموده ی پیامبر عزیز اسالم

 که می کشد، به او ثواب و حسنه می دهند. 

اند که ماه رمضان ماه برکت است، یکی از برکت هایش    این که فرموده  و 

این قدر  همین است، چه برکتی بهتر از این، بدون اینکه انسان زحمتی بکشد،  

حسنه و ثواب کسب کند، و این عنایت فقط در ماه مبارک رمضان مقدور است،  

 و در ماه های دیگر سال ممکن و مقدور نیست. 

نیک   یا کارهای  و  یا قرآن را هم تالوت کند  و  باشد  داشته  اگر ذکری  اینک 

دیگری انجام دهد و یا نمازهای مستحبی بخواند، و یا دستگیری فقرا و ضعفا و  

تام را داشته باشد، و یا در برنامه خود تدریس و تعلیم را هم داشته باشد، و یا  ای

در کار تدریس و تعلیم و تربیت بندگان خدا تالش نماید، روشن است که بهره  

 های فراوان دیگری هم از ماه رمضان خواهد داشت. 
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 باران رحمت الهی در این ماه

 و خوابتان عبادت خداست.  -9

 مورد قبول درگاه خداست.  و عمل شما  - 10

 و دعایتان در این ماه عزیز مستجاب است.   - 11

با نیت های درست و   بندگان خاص خدا و ای مهمانان ضیافت للا ،  پس ای 

دلهای پاک، خواسته هایتان را از خدا بخواهید. و بخواهید که شما را در این ماه  

و بدانید که :    سازد. و نیز به تالوت قرآن موفق    به گرفتن روزه توفیق دهد. 

  انسان شقی کسی است که در این ماه مورد بخشش و آمرزش خدا قرار نگیرد. 

 و نیز می فرماید: 

 این نکات را رعایت کنید: 
 

 با گرسنگی و تشنگی این ماه، به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بفتید.   - 12

 و به فقرا و محرومان صدقه بدهید.   - 13

 بزرگانتان احترام کنید. در ماه رمضان به   - 14

 و به کودکان و افراد کوچک تر، از هیچ محبتی دریغ نورزید   - 15

 در این ماه بیشتر صله ی رحم نمایید.  - 16

 زبان خود را از گفتار ناپسند و زشت نگهدارید.  - 17

 و از آنچه خدا بر شما حالل نکرده است، چشمانتان را ببندید.   - 18

 شنیدنش بر شما حالل نیست، گوش ننمایید. و آن چه را که   - 19

 و به یتیمان مهر و محبت کنید تا بر یتیمان شما مهرورزند.   - 20

 و از گناهانتان توبه کنید.   - 21
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به هنگام نماز، دو دست خود را به دعا به پیشگاه خدا بلند کنید. چه آن که    - 22

 آن لحظه ها بهترین لحظه هاست. 

و اگر از او    مهر و لطف بر بندگان می نگرد. خداوند در آن لحظات با    - 23

درخواست کنند، جواب می دهد. و وقتی او را بخوانند، لبیک می گوید. و دعای  

 آنان را اجابت می کند. 

ای مردم! جانتان در گروه اعمال شماست، با طلب مغفرت از خدا، آزادش    - 24

 کنید. 

های سنگینی می کند، با  و شانه های شما از وزر و وبال گناه و زشتی    - 25

 سجده های طوالنی، آن وزر و وبال را سبک کنید. 

بدانید که خداوند به عزت خود قسم یاد کرده است که نمازگزاران و سجده    - 26

 کننده گان را عذاب نکند. 

 فضیلت دادن افطاری

ای مردم! هر کسی از شما روزه دار مؤمنی را افطار دهد، چنان است که    - 27

یکی   بنده ای را آزاد کرده، و خداوند از لغزش های گذشته اش می گذرد.گویا  

عرض کرد! ای رسول خدا، همه ی ما قدرت افطاردادن و سیرکردن شکم افراد  

پیامبر فرمود: با پاره ای خرما، و مقداری آب، آتش را از خود دور    را نداریم.

 کنید. 

 خطبه  دردیگر فی یلطا

ٌر  ِ أَنأفَاس ک مأ فِیِه  »ه َو َشهأ ِل َکَراَمِة َّللاَّ ِعلأت مأ فِیِه ِمنأ أَهأ ِ َو ج  د ِعیت مأ فِیِه إِلَی ِضیَافَِة َّللاَّ

  َ أَل وا َّللاَّ تََجاٌب فَاسأ سأ ک مأ فِیِه م  ک مأ فِیِه ِعبَاَدةٌ َو َعَمل ک مأ فِیِه َمقأب وٌل َو د َعاؤ  م  بِیٌح َو نَوأ تَسأ

 اِدقٍَة َو ق ل وٍب َطاِهَرةٍ أَنأ ی َوفِّقَک مأ ِلِصیَاِمِه َو تاَِلَوةِ ِکتَابِِه.« َربَّک مأ بِنِیَّاٍت صَ 

ماهی که در آن شما را به مهمانی خدا دعوت کرده اند و شما در آن از اهل  

های شما در آن ثواب تسبیح و ذکر خدا دارد و خواب  کرامت خدا شده اید. نفس 

های شما مستجاب، پس،  ذیرفته است و دعاشما ثواب عبادت. اعمال شما در آن پ
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های پاک، بخواهید که توفیق روزه  های راستین و دل از پروردگار خویش با نیت 

 این ماه و تالوت قرآن در آن را به شما عنایت فرماید. 

در این ماه باگرسنگى و تشنگى خود، گرسنگى و تشنگى روز قیامت را بیاد  

 آورید. 

 تغفار مشغول باشید. همواره به طلب آمرزش و اس

 سجده هایتان را طوالنى نمایید. 

 افطار دادن به روزه دار حتى با نصف خرما 

 اخالق خود را در این ماه نیکو نمایید. 

 فضیلت اصالح نفس 
 

نیکو و اصالح کند، جواز   این ماه اخالق خودش را  ای مردم! اگر کسی در 

 عبور از پل صراط برای او خواهد بود. 

کسی که در این ماه بر زیردستان خود آسان گرفته و سخت گیری  و آن    - 28

 نکند، خداوند حساب را بر او آسان می گیرد. 

و کسی که در این ماه مردم از شرش در امان باشند، خداوند در قیامت    - 29

 غضب خود را از او باز می دارد. 

خواهد  و کسی که یتیمی را نوازش نماید، در قیامت مورد نوازش خداوند    - 30

 . بود 

و کسی که صله ای رحم کند، خداوند رحمتش را در قیامت بر او فرو می    - 31

 فرستد. 

 و کسی که قطع رحم کند، خداوند رحمتش را در قیامت از او دور دارد.   - 32

و کسی که یک نماز مستحبی به قصد اطاعت و بندگی به جا آورد، خداوند    - 33

 در می کند. برآت آزادی از آتش جهنم را برای او صا
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 و کسی که یک واجب را انجام دهد ثواب هفتاد واجب به او داده می شود.   - 34

و کسی که در این ماه بر من زیاد درود فرستد، خداوند کفه ی میزان عمل    - 35

 نیک او را در قیامت سنگین می کند. 

و کسی که یک آیه در این ماه از قرآن تالوت کند، پاداش یک ختم قرآن    - 36

 خواهد داشت. را 

ای مردم، درهای بهشت در این ماه باز است، از خدا درخواست کنید که    - 37

 ان را بر روی شما نبندد. 

و درهای جهم بر روی شما بسته است، از خداوند بخواهید که آن را بر    - 38

 روی شما نگشاید. 

و شیطان در این ماه درغل و زنجیر است، از خداوند بخواهید که آن را    - 39

 شما مسلط نکند.  بر

 ارزشمندترین عمل در این ماه
 

امیرالمؤمنین گفت: از جا برخاستم و عرض کردم: ای رسول خدا، کدام عمل  

در این ماه ارزشمند تر است؟ فرمود: ای ابالحسن، ارجمندترین عمل در رمضان  

 آن است که انسان از آن چه خدا حرام کرده است، دوری جوید. 

 کردم: چه چیزی باعث گریه ی شما شد؟ آن گاه گریه کرد. عرض 

فرمود: علی جان، گریه ی من برای این است که در این ماه در حالی که به  

نماز ایستاده ای فرق سرت به دست شقی ترین انسان شکافته می شود، و محاسن  

 شریف تو خضاب می گردد. 

آیا دین من سالم  آیا در آن حالت،  عرض کرد: ای رسول خدا،  )ع( امیرالمؤمنین

آری علی    است؟ رسول خدا فرمود: آری، در سالمت کامل دینی قرار داری. 

 «. است  فرمود: »دینت، سالم، ؟دین من سالم است  است ، فرمود آیا)ع( نگران 
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سپس فرمود: یا علی، قاتل تو، قاتل من است، و کسی که بر تو غضب کند بر  

که به تو دشنام دهد به من دشنام داده است، تو  من غضب کرده است. و کسی  

برای من به منزله ی جان من هستی، روح تو از روح من است و طینت تو از  

 طینت من است. 

و   نبوت  انتخاب کرد. مرا برای  آفرید و  تو را  و  تعالی، من  و  تبارک  خدای 

پیامبری، و تو را برای امامت امت اسالمی اختیار کرد، و هر کسی امامت تو  

 را انکار کند، در حقیقت منکر نبوت من شده است.  

 پایان خطبه شعبانیه 

 اهمیت توبه 
 

بتو  بة عبده من رجل اضّل راحلته و  امام باقر)ع(فرمودند: »ان للا اشد فرحاَ 

زاده فی لیلة ظلماء فوجدها« )...خداوند بیشتر خوشحال می شود از ]بازگشت[  

و توبه بنده اش، از مردی که گم کرده باشد مرکب و توشه خود را در شبی  

 ظلمانی، و آنرا پیدا کند«. 

ند که هیچ  الزم است انسان تعجیل بر توبه نماید از گناهان کبیره و صغیره، و بدا

از   گذشته  در   ، است  او  ذمه  بر  آنچه  کند  تدارک  و  نیست.  معصیتی کوچک 

واجبات و کفارات و رد حقوق و مظالمی اگر بر عهده دارد قبل از حلول ماه  

 مبارک رمضان. 

 نماز توبه 
 

در روایت است که خارج شد رسول للا)ص( در روز یکشنبه ای از ماه ذوالحجه  

)ای مردم چه کسی از شما توبه    ایهاالناس فمن منکم یرید التوبه؟«»یا    و فرمود:

می خواهد؟( راوی می گوید: مردم گفتند همه ما توبه می خواهیم ای رسول  

 خدا.

حضرت فرمود: غسل کنید و وضو بگیرید، و چهار رکعت نماز بخوانید، و در  

وذتین را  هر رکعت »یک مرتبه سوره حمد، و قل هوللا احد سه مرتبه، و مع 
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و سپس استغفار کنید هفتاد مرتبه، و ختم کنید استغفار را به »ال    یک مرتبه «

حول و ال قوة اال باهلل العلی العزیز« پس بگویید: یا عزیز و یا غفار اِغفر لی  

ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات و انه ال یغفر الذنوب اال انت« ظاهرا  

 ماز است. این استغفار و دعا بعد از ن 

و رسول خدا)ص( فرمود: کسی از امت من نیست که این عمل را بجا بیاورد،  

بنده خدا عمل از سر بگیر...، و   داده می شود از آسمان، ای  اینکه ندا  مگر 

خالصه حدیث آنست که هر کس آن را بجا آورد توبه اش مقبول و گناهانش  

وند و با ایمان بمیرد،  آمرزیده شود و خصماء او در روز قیامت از او راضی ش

و دینش گرفته نشود و قبرش گشاده و نورانی گردد، و والدینش از او راضی  

گردند، و مغفرت شامل حال والدین و ذریه او گردد، و توسعه رزق پیدا کند و  

  249ملک الموت با او در وقت مردن مدارا کند و به آسانی جان او بیرون شود. 

 نیم( . )البته حق الناس را فراموش نک 

شخصی از حضرت رسول)ص( پرسید اگر کسی این عمل را در غیر این ماه   

پس این عمل و توبه برای هر زمانی    250انجام دهد؟، فرمود: همان طور است 

 مناسب است چه بهتر برای آمادگی به ماه مبارک رمضان باشد. 

یض  آری به مهمانی پروردگار عالمیان رفتن با توبه نصوح و اخالص، تا از ف

 و رحمت الهی، و شبهای قدر برای ظلمات قبر توشه ای فراهم کنیم. 

 در قسمتی از خطبه فرمودند:  

 أیّها النّاس، إّن أنف َسکم َمرهونَة بِأعَماِلک م، فَفَّکوها بِاستِغفَاِرک م ... 

ها  هایتان در گرو اعمال شماست. پس با طلب آمرزش از خدا، آن ای مردم! جان 

کنید. پشت شما از بار گناهان سنگین است، پس با طوالنی  را از گرو، خارج  

 ها، آن را سبک گردانید. کردن سجده 
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 گناهکار در قفس است 
 

با   و  کنید،  استغفار  قفس حبس کرده،  در  گناهانتان شما را  گفت:  بزرگی می 

تضرع و عبادت خود را از این قفس که برای خود قرار داده اید نجات دهید.  

 گنهکار بدهکار است باید گرو بپردازد تا آزاد شود، گرو »جان انسان« است.  

آزاد کسی است که    » من ترک الشهوات کان حراً «  امام علی)ع( می فرماید: 

شهوت هایش را ترک کند. یعنی کسی که اسیر شهوات است در حقیقت نفس او  

 زندانی است. 

بیرونیست،    از دست دشمن  از رهائی  از دشمن درونی مهم تر  آزاد شدن  و 

 انسان آزاد به غیر خدا نمی اندیشد. 

لیم  پس بیائید از دلم می خواهد، هجرت کنیم و به آنچه خدا می خواهد سر تس

فرود آوریم. از بندگی غیر خدا به بندگی خدا در آئیم، زیرا از برجسته ترین  

 وظایف ماه رمضان، آزاد شدن و رهیدن است. 

بیایید ، قفس ها و میله های آهنین را که با دست خود ساخته ایم بشکنیم ! راه  

آزادی استغفار و طلب آمرزش است. پس با یک توبه نصوح جامه گناه را از  

به در کرده و لباس تقوا را به تن کنیم ، و لباس تقوا لباسی است که انسان  تن  

 و مانند لباس ظاهری آسان بدست نمی آید. ،  باید به مرور برای خود تهیه کند 

و انسان باید با مجاهدت، و مراقبت از قبل آن را آماده کند زیرا تهیه این لباس  

لذا انسان با محاسبه نفس و تفکری در اعمال    سرمایه معنوی خاصی می طلبد . 

جبران تقصیرها و حق الناس و رد مظالم ، توبه  و سعی در  و با نیت  ،  خود  

رکعت نماز توبه خود را از تمام گناهان وصفات واعمال    4کرده و با خواندن  

 . ماه مرتکب شده تخلیه کند  11بدی که در طول 
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 ( 14)فصل

 قرآن  ماه نزول
 

 نزول قرآن :   رحمت الهی و ماهرمضان مبارک ماه 

ر  َرَمَضاَن الَِّذي  آن  ه ًدى ِللنَّاِس َوبَیِّنَاٍت ِمَن الأه َدىٰ  » َشهأ  أ نأِزَل فِیِه الأق رأ

قَانِ   «  251َوالأف رأ

كه در آن براى راهنمایى مردم و بیان راه  ، ماه نزول قرآن رمضان، ماه 

 هدایت و جدا ساختن حق از باطل، قرآن نازل شده است. و  ،  روشن 

 

 حلول ماه مبارک رمضان
 

 فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به تمام مسلمین جهان تبریک عرض می کنم. 

 دوشم ز استان عنایت ندا رسید 

 کی دل به هوش باد که ماه خدا رسید 

 هوس بشوی که ماه عبادت است دست از 

 صدق و صفا بیار که وقت دعا رسید 

 ماهی بلند پایه که در شام قدر آن 

 آیات رحمت از حرم کبریا رسید 
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 بر بام ماههای سعادت نشسته است 

 این طالع بلند ز فّر هما ببین 

 ای بنده نا امید مباش از عطای حق 

 کز لطف کردگار نوید عطا رسید 

 

 مغفرتماه برکت و رحمت و 
 

َمِة َو الأَمغأِفَرةِ  حأ ِ بِالأبََرَکِة َو الرَّ ر  َّللاَّ  أَیَُّها النَّاس  إِنَّه  قَدأ أَقأبََل إِلَیأک مأ َشهأ

 . ود:ش  رمضان به سه قسمت تقسیم می مبارک ماه 

پس دهه اول  .   رهایی از جهنم دهه سوم  ، مغفرت   دهه دوم،  رحمت  دهه اول 

 و کلمه طیبه را زیاد بخوانیم   ود نصیب حال ما ش را دعا کنیم: رحمت خدا  

 »ال اله اال للا«. 

 دهه دوم را استغفار بخوانیم تا عفو شویم. »استغفرللا و اتوب الیه«. 

دهه سوم برای طلب بهشت و رهایی از جهنم دعا کنیم. »اللهم اجرنی من  

 النار.اللهم ادخلن الجنه«. 

 و درجات روزه   مراتب

:  یا روزه عام  صوم العموم،  : سه درجه و مرتبه شمرده اند هم براي روزه 

یا روزه خاص    صوم خصـوص الخصـوص یا روزه خاص و صوم الخصوص  

 .  الخاص 

 روزه عام: 

 و اّمـا روزه ي عمـوم، یعني حفظ شكم از خـوردن و آشامیـدن و شهـوت.  

 روزه خاص: 
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نرفتن،    اّمـا روزه ي خاص، یعني ضمن نخوردن ونیاشامیـدن و بـدنبال شهـوت 

 از گـوش و چشم و زبان و دست و پـا و سایـر اعضاء مواظبت كردن.  

 روزه خاص الخاص 

اّما روزه ي خاص الخاص، یعني بعالوه ي مطالب باال، قلبت از هموم دنیوي  

و افكار پستي كه انسان را از خدا جدا مي كند به دور باشد، كه این عالي ترین  

 درجه روزه داري است.  

لذا امام صادق علیه السالم فرمود: چون خواستي روزه بگیري، نیّتت از ورود  

نفس خود را از تمام شهوات )شهوت خوردن، شهوت  به این مقام این باشد كه  

جنسي وشهوت جاه و مقام و مال و خودبیني و شهرت و سلطه طلبي و… (  

    252حفظ كني و مواظب باشي كه از گامهاي شیطان پیروي نكني. 

از خدا بخواهد که او را ببخشد و قلب او را از کدورت ها پاک کند. که  انسان  و  

مادگی الزم برای ورود به این مهمانی را پیدا می کند،  اگر اینچنین شد انسان آ

مهمانان،   سایر  به همراه  شد،  الهی  مهمانی و ضیافت  این  وارد  که  زمانی  و 

   رحمت خدا انشاء للا  شامل حال او نیز خواهد شد . 

 

 است روزه برای ارتقای روح و روان
 

 آیة للا جوادی آملی می فرماید: 

گرچه روزه سخت و دشوار است، ولی لذت شنیدن ندای، » یا ایها الذین آمنوا«   

خستگی روزه را از انسان می گیرد، با شنیدن این ندا عبادت بر ما سهل و روان  

می شود. اسالم روزه را برای ارتقای روحی و روانی بر پیروان خود واجب  
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ی مثل یهودیت، و مسیحیت  داشته و نه فقط در اسالم، بلکه دیگر آئین های اله

 هم بنوعی روزه می گیرند. 

بلکه حتی در آئین های غیر الهی مانند بودیسم، و هندوئیسم نیز روزه و ریاضت  

های جسمی را برای تربیت جسم و روح پیروان خود ضروری می دانند. زیرا  

 روزه برای بیماریهای روح و جسم بسیار مفید است. 

 

 است از ثمرات روزه تقویت اراده
 

پس اراده کنیم با صفا شویم، و همه را دوست بداریم، و آینه فکر و شعورمان  

را پاک کنیم تا بتوانیم حد اکثر استفاده را از این ضیافت ببریم که اگر اینچنین  

 شد دیگر انسان دلش نمی خواهد که این میهمانی به پایان برسد. 

روزه ات مورد قبول حق  پس ثمره روزه تقوی است می خواهی بدانی چقدر 

واقع شده خودت ببین چقدر با تقوی تر شده ای واین هم مقدمات می خواهد. و  

کینه ها،   باید استعداد را در خودت ایجاد کنی، پس از درون خود را پاک کن

کدورت ها، سوء تفاهم ها همه مانند دودی غلیظ بر قلب انسان سایه افکنده و  

ه از الطاف ربانی می شوند. دیگران را ببخش تا  مانع تجلی نور الهی و استفاد 

 خدا تو را ببخشد و آرام شوی. 

 آیا آماده این مهمانی هستی؟
 

هر کسی بر حسب میزبانی که او را دعوت می کند،خود را برای رفتن به  

مهمانی آماده می کند. بعضی از مهمانی ها بسیار ساده، و نیاز به استعداد و  

ی برای حضور در بعضی از مهمانی ها انسان از  آمادگی خاصی ندارند، ول 

مدتی قبل خود را آماده می کند چرا؟ چون دعوت کننده مهم است، و دعوت  

 شده قصد دارد از بقیه مهمانان کمتر نباشد. 

 " شهٌر دعیتم فیها الی ضیافه للا " 
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ماهی است که به مهمانی خداوند دعوت شده اید .چنانچه می دانیم ما همیشه  

مهمان خدا هستیم، پس چرا در این ماه بیان شده که شما به مهمانی خدا دعوت  

 شده اید؟ ! 

شاید به این دلیل باشد که این ضیافت، ضیافت خاصی است، زیرا ما همیشه  

مهمان خدا هستیم و هر آنچه که از نعمتهای مادی ومعنوی در اختیار داریم  

مهمانی خصوصی و از عظمت باالتری  همه از خدا است، ولی این ماه یک 

 بر خوردار است . 

 مساله  چندتوجه به 
 

 . ورنده دعوت نامه ـ آ3مهمان و دعوت شده ، ـ 2دعوت کننده ،  ـ 1

روری  توجه به چند مسأله ضی بردن به عظمت این مهمانی ،  برای پدر اینجا  

و چه کسی  مهانی که دعوت شده  دیگر  میزبانی که دعوت کرده و  یکی  است  

 . دعوتنامه و کارت دعوت را به ما رسانده  این 

 و هدف از این مهمانی چیست؟   

 حال میزبان در این ضیافت کیست؟  

 و خصوصیات این مهمانی چگونه است؟  

بحث مفصل و زیبایی  مطالب عمیقی نهفته است و  از این سؤاالت  هر کدام  در  که  

 در بر دارد.را 

 دعوت و هدف از مهمانی کارت 
 

اند  این  ،  حضرت رسول )ص( از واژه " دعیتم " استفاده کرده  یعنی شما به 

مهمانی دعوت شده اید، و کارت دعوت این مهمانی هم همان کتب آسمانی هستند  

در آن کتب آسمانی،    که توسط پیامبران برای تعالی روح انسانها فرستاده شده، و

 شما را به این ضیافت و مهمانی خدا دعوت کرده اند.  

 سوره بقره می فرماید:  183که درآیه 
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یَام  َكَما ك تَِب َعلَى الَِّذیَن ِمنأ  یَا أَیَُّها قَبأِلك مأ لَعَلَّك مأ تَتَّق ون  الَِّذیَن آَمن وا ك تَِب َعلَیأك م  الّصِ
253 

شما مقّرر شده ، همان گونه كه بر پیشینیان شما  ایمان ! روزه بر   )اى اهل 

 پرهیزكار شوید(.  مقّرر شد ، تا 

که حضرت می فرماید: در این ماه شما به مهمانی    آری این نکته قابل توجه است 

»د عیت م« )شما دعوت شده اید( برای این مهمانی، و کارت   خدا دعوت شده اید. 

مه بوسیله پیامبر)ص( بما رسیده  دعوت شما هم در کتاب قران، و این دعوت نا

 و مهمان کیست؟    ، دعوت كننده كیست؟  : حال ببینیم  است.

   . شناخت خود و میزبان داریم پس نیاز به  

 

 شناخت انسان و ارتباط او با موال 
 

اثبات    ی هااز راه   ی کیانواع ارتباط او با خداوند متعال،    ی انسان و بررس  شناخت 

 است.  د یوجود حق و ادراک مراتب توح 

و سه    ست ی)ع( در مناجات معروف خود در مسجد کوفه، بیعل  ن یرالمؤمن یام

الَ   ان ینوع رابطه را ب الَ   ایَ   یَ فرموده است؛ از آن جمله »َموأ أَنَا    وَ   یُّ أَنأَت الأغَنِ   یَ َموأ

،یالأفَقِ  َحم  یَ َو َهلأ    ر   ت. اس «یإاِلَّ الأغَنِ  رَ یالأفَقِ  رأ

  ن یترنوع ارتباط اشاره نموده است که کامل   ن ی به ا  ه یدر دو آ   ز ین  د یقرآن مج 

ِ َوَّللاَّ  ه َو الأغَنِ   َهایُّ أَ   ایَ »   فةی شر  ة یصورت آن آ   254د « یالأَحمِ   یُّ النَّاس  أَنت م  الأف قََراء  إِلَى َّللاَّ

انسان و خداوند، در    یوجود   قت یعالوه بر شناساندن حق  فهیشر  ة یآ   نی ا  است.

  ن یترو جامع   نی بهتر   نیمفّسر  . باشد ی استدالل بر وجود خدا م  یچگونگ  ان ی مقام ب

 .اند دانسته  ی را همان مفاّد برهان امکان فقر ه یمعنا و مفهوم آ
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 غنی مطلق فقر وجودی انسان با 
 

  ی فقر وجود   ه به رابط  توانی انسان با خدا، م   هرابط  نی ترو جامع   نی ترمهم   از

بنده    را یاست؛ ز   ی ازمند یفقر، ن   قت ی رو، حق  ن ی ( اشاره کرد. از ای)امکان فقر 

مملوک بودن، و مملوک به مالک    ی عنی  ی است، چه آنکه بندگ  ازمند یهمواره ن 

و صفت عبد است به    قخل  ر،یحّق است و فق   قت یدر حق   ی خود محتاج است و غن

ِ َوَّللاَّ  ه َو الأغَنِ   َهایُّ أَ   ا یَ »  ه یحکم آ  : اى مردم شما  د  یالأَحمِ   یُّ النَّاس  أَنت م  الأف قََراء  إِلَى َّللاَّ

هر گونه حمد    ستة یو شا   از ی نو تنها خداوند است که بى   د ییبه خدا  ازمند ی)همگى( ن 

 . 255است«  شی و ستا

  قت ی است. شناخت حق  یو شناخت   ی مهّم معرفت   ی هاعرصه  یدارا  فه یشر  ة ی آ  ن یا

برا حق   دن یرس  ی انسان  ا  یّ غن  قت یبه  بودن  همراه  و  هم  ن ی مطلق،  در    ه فقر 

فقر و غنا  یها و عوالم وجود ساحت  تفاوت  انسان و  آن    ه از جمل  یق یحق  ی با 

  256است.  

 ؟ ان میزبعظمت و مهمان ت راحق

 ؛ مهمان یک عبد ذلیل ، مسکین ، مستکین است پس دانستی که 

 "الذی ال یملک لنفسه نفعا وال ضرا و ال حیاه وال موتا و ال نشورا " 

مهمان بنده ایست، ذلیل، و بیچاره ای که حتی مالک نفس خود نیست، و نه نفعی  

و نه ضرری، و نه حیات و نه مرگ، هیچ چیز در اختیار او نیست، فقیر مطلق  

 تمام امور. است در 

باید کمی تفکر کرد که میزبان از چه عظمتی برخوردار است، و مهمان از    و  

میزبان غنی مطلق، و مهمان فقیر محض، که از خود هیچ ندارد،    . چه حقارتی

که    و حتی آنچه را که خیال می کند دارد آن هم مالکیت اعتباریست نه حقیقی! 

 می فرماید:  
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ِ َوَّللاَّ  ه َو الأغَنِيُّ الأَحِمید  یَا أَیَُّها النَّاس  أَنأت   م  الأف قََراء  إِلَى َّللاَّ
257   

 نیاز و ستودنى. اى مردم، همه شما به خدا نیازمندید. اوست بى  

اما با وجود تمام این عظمتی که میزبان دارد باز هم بندگان حقیرش را به مهمانی  

 دعوت می کند و می فرماید : 

 هستی بازا بازا ، بازا ، هر آنچه  

 گر کافر وگبر و بت پرستی بازا 

 این درگه ما درگه نومیدی نیست  

 صد بار اگر توبه شکستی بازا

اما این بار که می خواهی به مهمانی بروی، خودت را از بدیها و پلیدی ها پاک  

کن، درونت را با آب توبه شستشو کن، آینه درون خود را تمیز کن. و با توبه  

 . نصوح برو 

ح و روان خود را بشناس و برای شفای خود بکوش ، تا این که  امراض رو

بتوانی از این سفرۀ معنوی الهی بهره مند شوی و از فیض و برکت این ماه و  

 اسماء للا استفاده کنی.  

چون بیماری که به مهمانی برود هر چند سفره رنگینی گسترده شده باشد او  

تناول کند. این مهمانی معنوی ماه مبارک  بخاطر مرضش نمی تواند از این غذاها  

 رمضان، هم این گونه است . 

 وارد شوقلب سلیم و خشوع با 
 

وارد  ، پس با قلب سلیم و خشوع  حال که عظمت میزبان را تا حدودی شناختی  

: مهمانی شو  مانند: »تکبر،  اذا    این  امراض روحی  انواع  از  را  باید خودت 

پاک    خودپسندی، و خود بزرگ بینی و کینه و بخل و...« غرور، خود خواهی و  
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کنی تا شفا یابی ، و بتوانی از این سفره معنوی الهی تغذیه روحی و معنوی  

نمایی. باید عبد شوی ، و باید با »قلب سلیم« و با خشوع و بنده وار به این  

 مهمانی وارد شوی. 

خودت را از تمام گناهان  سعی کن که امسال با سالهای دیگر فرق کند، سعی کن  

پاک کنی، و مسلماً پاک شدن از هر گناهی توبه خاص خود را می طلبد. چنانچه  

بارش   با وجود  ماه مبارک رمضان  در  از گناهان هستند که  بیان شده برخی 

 باران رحمت الهی بازهم پاک نمی شوند! 

است، غیبتی،  باید آثار گناه را با "رد مظالم" پاک کرد، اگر حق کسی بر گردنت   

تهمتی، سوءظنی نسبت به کسی داشته ای خود را محاسبه کن و برای او طلب  

استجابت دعا مؤثر    آمرزش نما که زمان و مکانهای معین برای پاک شدن، و

آمادگی الزم را برای    است. برای کسانی است که  ماه مبارک  این  لذا برکت 

 . دریافت رحمت الهی داشته باشند 

این ضیافت و مهمانی زمان خاصی دارد و یک ماه معینی را    چنانچه می دانیم 

خداوند برای این مهمانی قرار داده است نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش  

 خواست می تواند به این مهمانی برود. 

یعنی اگر انسان معذور است )مسافر یا مریض( می باشد و بعد هم قضای آنرا  

قط می شود، اما از رفتن به این مهمانی با  بجا بیاورد، گر چه تکلیف از او سا

و منتظر    ،کاروان صائمین که لحظات اذان مغرب را لحظه شماری می کنند 

   نزول رحمت از میزبان هستند، او محروم است هرچند معذور باشد. 

هر بهانه ای خود را از این لحظات و مهمانی پر فیض  ه  چه برسد به کسی که ب 

و نداند  ،  را درک نکند » یا ایها الذین آمنوا«  ولی لذت شنیدن ندای،    ،محروم کند 

با شنیدن این ندا عبادت بر ما سهل و روان    . که خستگی را از انسان می گیرد 

 می شود.  
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 پیشین روزه بر امت های 
 

یَام  َكَما ك تَِب َعلَى الَِّذیَن مِ  نأ قَبأِلك مأ لَعَلَّك مأ  یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمن وا ك تَِب َعلَیأك م  الّصِ

 258تَتَّق ونَ 

اید روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر   اى كسانى كه ایمان آورده 

 كسانى كه پیش از شما ]بودند[ مقرر شده بود باشد كه پرهیزگارى كنید 

و  ، اسالم روزه را برای ارتقای روحی و روانی بر پیروان خود واجب داشته  

نه فقط در اسالم، بلکه دیگر آئین های الهی نیز روزه و ریاضت های جسمی  

را برای تربیت جسم و روح پیروان خود ضروری می دانند. زیرا روزه برای  

 همه بیماریهای )روح و جسم( بسیار مفید است. 

 

 نفس و قرب الهیست روزه تسلط بر
 

پرهیزکاری و قرب الهی است برای این است که شاید پروا پیشه کنید«  ،  »روزه  

تقوی و تسلط بر نفس کمترین تاثیر عبادت است. پس سعی کن عصبانی نشوی،  

و با آرامش وسکون و خشوع خود را در محضر خدا و با مهمانان خاص الهی  

 تصور کن.  

تمام کینه ها را به دست فراموشی بسپاریم وصله رحم را  سعی کنیم در این ماه 

حتی با یک تماس تلفنی به جا بیاوریم  قلبهایمان را پاک کنیم تا قلب ما تجلیگاه  

رحمت الهی گردد. و یا با یک پیام برای ارحام و دوستان و آشنایان آنها را شاد  

 و کدورتها را برطرف نما. 

ای حضور در این مهمانی غسلی است، که  از جمله استعدادت و آمادگی ها بر

در شب اول ماه مبارک، و تمام شبهای این ماه مبارک خصوصاً شبهای فرد،  

در اعمال مستحب وارد شده است غسل عالوه بر طهارت ظاهری، یک طهارت  

 
 183بقره  258



364 
 

باطنی نیز می باشد، به همین دلیل حدث اکبر را با غسل پاک می کنند و حدث 

ایسته است که انسان به هنگام غسل کردن، »نیت  اصغر را با وضوء . لذا ش

توبه از تمام گناهان و تمام افکار غیر خدایی را که در ذهنش بوده نیز مد نظر  

 داشته باشد« . 

ماهی است که  "شهٌر دعیتم فیها الی ضیافه للا "  ،می خواهیم وارد مهمانی شویم

 . است تأمل ی قابل توجه به مطالب  پس ، به مهمانی خداوند دعوت شده اید 

ورنده دعوت نامه ، در اینجا برای پی  آدعوت کننده ، مهمان و دعوت شده ،  

 بردن به عظمت این مهمانی ، توجه به چند مسأله ضروری است  

چه  دیگر اینکه و دیگر مهانی که دعوت شده و ،  یکی میزبانی که دعوت کرده 

هدف از این مهمانی    کسی این دعوتنامه و کارت دعوت را به ما رسانده . و 

چیست؟ حال میزبان در این ضیافت کیست؟ و خصوصیات این مهمانی چگونه  

است؟ که در هر کدام مطالب عمیقی نهفته است و بحث مفصل و زیبایی را در  

 بر دارد. 

 آورنده کارت دعوت 
 

کسی که بین ما و خدا واسطه شده تا این کارت دعوت توسط پیامبر)ص( به  

پس    . است  )ع(  جبرائیل  حضرت  خداوند  فرشته  بزرگترین  برسد،  ما  دست 

بنگرید که این مهمانی از چه عظمتی برخوردار است ونیازمند است که انسان  

 با یک استعداد و آمادگی خاصی در این مهمانی حضور یابد.  
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 ورنده دعوتنامه آعظمت 
 

جبرئیل یا جبرائیل، یکی از چهار فرشته مقّرب الهی و حامل وحی است. کلمه  

آیه از قرآن و در روایات متعددی آمده است. منابع اسالمی،   جبرئیل در سه 

و   کافران  کردن  عذاب  پیامبران،  یاری  کارهایی چون  بر حمل وحی،  عالوه 

 اند.داده بخشی مؤمنان را به جبرئیل نسبت تسلی 

َجبَرئیل در ادیان ابراهیمی یکی از چهار فرشته مقرب و رابط میان خداوند و  

به  می پیامبران  تلفظ شمار  نام  این  و  آید.  ِجبریل  و  َجبرائیل  چون  دیگری  های 

های فرشته وحی، امین وحی، عقل  گابریل کردایل نیز دارد. از جبرئیل به نام 

مین و روح القدس )روح( و … نیز یاد  اول، ناموس اکبر، روح اعظم، روح اال

شود. گرچه در تورات یهودیان و انجیلهای مسیحیان تنها با نام گابریل یاد  می

 شود. می

 وظایف جبرئیل در قرآن 
 

 : جملهاز   جبرئیل بیان شده است حضرت در قرآن کریم وظایف 

 ابالغ وحی 

ی شریفه ذیل به  وحی که تنها راه ارتباط و تکلم بشر با خداوند است، طبق آیه 

 گیرد: سه طریق صورت می 

ِسَل َرس واًل   یا أَوأ ِمن َوَرای ِحَجاٍب أَوأ یرأ »َو َما کاََن ِلبََشٍر أَن یکلََّمه  َّللاَّ  إِالَّ َوحأ

نِِه َما یَشاء ...؛   فَیوِحَی بِإِذأ

یا از    ،ی هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید، مگر از راه وحیو شایسته 

می رسولی  یا  حجاب،  وحی  پشت  بخواهد  را  آنچه  او  فرمان  به  و  فرستد 

در قسم سوم، ارسال وحی توسط رسول خداست و آن رسول، همان    کند...« می

الهی،   پیامبران  و  خداست  پیامبران  برای  الهی  رسول  که  است  امین  جبرئیل 

 رسوالن خدا بر سایر مخلوقات هستند؛ 
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شود و او هر چه را خدای سبحان  ی وحی داده می رشته یعنی پیام خدا نخست به ف

جویی یهودیان در  قرآن در پاسخ بهانه   .رساند اذن داده باشد، به پیامبر خدا می 

 فرماید: ی وحی می انکار جبرئیل به عنوان فرشته 

لَه  َعلیَ  ا لِِّجبأِریَل فَإِنَّه  نَزَّ ِ  »ق لأ َمن کاََن َعد وًّ قًا لَِّما بَینأ قَلأبَِک بِإِذأِن َّللاَّ َصّدِ  «  یَدیهِ َ  م 

به   او  باشد )در حقیقت دشمن خداست( چرا که  بگو: کسی که دشمن جبرئیل 

فرمان خدا، قرآن را بر قلب تو نازل کرده است؛ درحالیکه کتب آسمانی پیشین  

 کند...« را تصدیق می 

آیه  در  کافر   ،ی بعد همچنین  نیز دشمن خدا معرفی کرده و    دشمن جبرئیل را 

بین فرشتگان خدا تفاوتی وجود ندارد و تفاوت  می فرماید  داند؛ با این بیان که  می

برای تقسیم مسئولیت است، نه اینکه موجب تضاد بین فرشتگان    مأموریت آنان، 

 باشد. 

های یهوِد عصِر نزوِل  جوییبنابراین آیات شریفه پاسخی کوبنده به برخی بهانه 

ی اینکه وی دستورات  دشمن خود دانسته و به بهانه قرآن است که رسول وحی را  

 زدند. آورد، از ایمان به قرآن سر باز می ی جهاد و جنگ می دشوار درباره 

زد؛ به این بهانه که اگر  انکار یهود ابتدا حول شخصیت رسول مکرم دور می

و  شد  آله( که از فرزندان اسماعیل است، نازل نمی و علیهللاقرآن بر محمد )صلی 

بنی  از  نازل می بر یکی  از فرزندان اسحاق هستند،  او  اسرائیل که  به  ما  شد، 

 آوردیم. ایمان می 

اما پس از اینکه خداوند کذب آنان را آشکار کرد، محل نزاع را تغییر دادند و  

 . آوردیم ی وحی، جبرئیل نبود ما به قرآن ایمان می گفتند اگر آورنده 

خطا به  تکلم  از  کالم  آیه،  این  خدا  در  رسول  یعنی  است؛  شده  داده  سوق  ب 

  آله( نفرموده: جبرئیل آن را با اذن خدا بر قلب من نازل کرده، و علیه للا)صلی 

 فرماید: "بر قلب تو نازل کرده"؛  بلکه می 

کند که جبرئیل در نازل کردن قرآن، گرفتن  این تغییر اسلوب داللت بر این می 

امبر هیچ استقاللی ندارد؛ بلکه مطیع امر  ی خدا و رساندن آن به پی آن از ناحیه 
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الهی است؛ اما قلب رسول خدا، خودش ظرف وحی خداست و جبرئیل در آن  

 قلب، دخل و تصرفی ندارد و فقط مأمور رساندن وحی است. 

 

 یاری انبیاء 
 

نقش دیگری که در قرآن برای جبرئیل مطرح شده، حمایت و یاری پیامبران  

 الهی است: 

وحِ الأق د س»...َو   نَاه  بِر  یَم الأبَینَاِت َو أَیدأ  .259؛َءاتَینَا ِعیسَی ابأَن َمرأ

ی روح القدس تأیید  و به عیسی بن مریم دالیل روشن دادیم و او را به وسیله

 کردیم.« 

یعنی روحی که از    القدس" تعبیر نموده است؛در این آیه جبرئیل را به "روح  

 هر و منزه است.  های مادی طاخطا و پلیدی 

جبرئیل در مراحل مختلف زندگی عیسی بن مریم، حضرت را یاری کرد؛ ابتدا  

زمانی که بر مادرش ظاهر شد و بشارت تولد او را به مریم داد، بعد در طول  

زندگی وی، یعنی از هنگام تولد تا آخر عمر شریفش، او را از خطر دشمنان  

 به آسمان برد.حفظ کرد تا اینکه خداوند عیسای مسیح را  

آله( توسط جبرئیل اشاره  و علیه للا تحریم به یاری پیامبر اکرم )صلی   در سوره 

...؛   شده است:  اَله  َو ِجبأِریل  َ ه َو َموأ »...َو إِن تََظاَهَرا َعلَیِه فَإِنَّ َّللاَّ
و اگر بر    .260

ند یاور  ضّد او دست به دست هم دهید، )کاری از پیش نخواهید برد( زیرا خداو 

 اوست و همچنین جبرئیل...«
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 نزول جبرئیل بر مریم مقدس
 

آور وحی و شریعت و کتب آسمانی بر پیامبران  اگرچه جبرئیل به عنوان پیام 

های دیگر مانعی ندارد  شد، ولی برای رساندن پیام الهی بوده و بر آنها نازل می

شود؛  روبرو  نیز  پیامبر  غیر  با  در    که  مریم  چنانکه  حضرت  حمل  جریان 

 فرماید: علیها( بر حضرت مسیح می للا)سالم 

ه  الأَمِسیح  ِعیسَی ابأن    نأه  اسأم  ِک بَِکِلَمٍة ّمِ ر  َ یبَّشِ یم  إِنَّ َّللاَّ »إِذأ قَالَِت الأَماَلئَکة  یاَمرأ

یَم...؛]   [ 2۵َمرأ

به   )به یاد آورید( هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را 

دهد که نامش مسیح،  [ از طرف خودش بشارت می ای ]وجود با عظمتی کلمه

 عیسی پسر مریم است...« 

مراد از "مالئکه" ) اینکه به چه دلیل از لفظ جمع )مالئکه( برای اشاره به یک  

اند.( جناب جبرئیل  فرد )جبرئیل( استفاده شده است، مفسرین دالیلی مطرح کرده

علیها(  للا همان ماجرای بارداری حضرت مریم )سالم   است و منظور از بشارت،

مریم به آن اشاره شده و از جبرئیل به "روح" تعبیر شده    است که در سوره 

 است:

وَحنَا فَتََمثََّل لََها بََشًرا َسِویّاً؛  َسلأنَا إِلَیَها ر   261»فَأَرأ

نی  در این هنگام، ما روح خود را بسوی او فرستادیم و او در شکل انسا

 عیب و نقص، بر مریم ظاهر شد.« بی 
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 وجه تسمیه جبرئیل به روح 
 

علت اینکه قرآن جبرئیل را روح نامیده، اقوال مختلفی است؛ از جمله اینکه او  

ی احیاء دین و به قولی دیگر  یا اینکه او وسیله   وجودی روحانی است، نه مادی،

 ی احیاء روح انسانهاست.وسیله 

 جبرئیل در قرآن اوصاف و مقام 

خدای متعال در قرآن کریم، جبرئیل امین را با اوصاف و مقامات واالیی یاد  

 پردازیم: نموده است که در ذیل به آن می 

 داریامانت 

پیامبر اسالم  قرآن کریم فرستاده بر قلب مبارک  توسط جبرئیل  ی خداست که 

الهی هیچ ی امین خداوند است و در  نازل شده است. جبرئیل فرشته  گونه  پیام 

کند. لذا پروردگار متعال، مقام صدق و امانت جبرئیل  نمی   تبدیل و تغییری ایجاد 

 را در اجرای رسالت و وحی به رسوالن الهی گواهی نموده است: 

؛  َِمین  وح  اْلأ »نََزَل بِِه الرُّ
 روح االمین آن را نازل کرده است.«  262

یا سهواً چیزی از پیام  ساحت او منزه از هر نوع غفلت و اش تباه است. عمداً 

 گردد؛ کند و دچار فراموشی نیز نمی الهی را تغییر نداده و تحریف نمی 

بلکه آیات قرآنی، عبارات و کلمات الهی را به همان شکل و هیئتی که از ساحت  

کند، بدون دخل و تصرف، آن را بر قلب پاک و روح واالی  ربوبی دریافت می 

به همین دلیل این صفت فاضله بر    کند؛آله( القاء می و علیه َّللاّ )صلی رسول للا  

 ی جبرئیل فضیلت دارد. سایر صفات کریمه 

السالم( با تعبیر جبرئیل امین از وی یاد شده که  در کالم نورانی امام سجاد )علیه 

ربان درگاه  ها مطیع او هستند و وی از مقدار وحی الهی بوده و اهل آسمان امانت 

 ای برخوردار است.خداست که از مقام و عزت واال و ویژه 
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 طهارت و پاکی 

یکی دیگر از اوصاف جبرئیل در قرآن کریم طهارت و پاکی اوست که با تعبیر  

 "روح القدس" به آن اشاره شده است: 

...؛  وح  الأق د ِس ِمنأ َربَِّک بِالأَحّقِ لَه  ر   263»ق لأ نَزَّ

 ن را روح القدس به حق از جانب پروردگارت نازل کرده است...« بگو: آ 

طاهر    ، های مادیروحی که از پلیدی   مراد از "روح القدس"، جبرئیل امین است؛

بوده و دارای مقام طهارت است. روحی که از هر نوع عیب، نقص، معصیت  

آن متفاوت  ی مالئکه منزه هستند، ولی درجات  چنانکه همه   و خطا منزه است؛

 ی بین خدا و انبیاء اوست. است و جبرئیل سید مالئکه و واسطه 

 

 و رسول خدا)ص( جبرئیل حضرت
 

اند. در این  تکویر را به جبرئیل تفسیر نموده   سوره   21- 19برخی مفسرین آیات  

 فرماید: آیات که جواب چندین سوگند است، خدای متعال می 

ل  َرس وٍل  َطاعٍ ثَمَّ أَِمیٍن؛ »إِنَّه  لَقَوأ ِش َمِکیٍن مُّ ةٍ ِعنَد ِذی الأعَرأ  َکِریٍم ِذی ق وَّ

( که صاحب  ی بزرگواری است )جبرئیل امین که این )قرآن( کالم فرستاده 

قدرت است و نزد )خداوند( صاحِب عرش، مقام واالیی دارد! در آنجا  

 فرمانروا و امین است!« 

ی خداوند بر لسان  معنا که قرآن از ناحیه مراد از رسول جبرئیل است؛ به این  

اینکه    او نازل شده و پیامبر عظیم الشأن، آن کالم را از جبرئیل شنیده است. 

فهماند که در حقیقت کالم  "قول" را به جبرئیل به عنوان رسول نسبت داده، می 

 . از آن خداست و نسبت آن به جبرئیل، نسبت رسالت به رسول است 
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 وند جبرئیل را به شش صفت توصیف نموده است: که در این مقام خدا

 کند.آله( وحی می و علیهللا. رسول: کسی که قرآن را به پیامبر خدا )صلی 1

 . کریم: چون نزد خدای تعالی کرامت، احترام و عزت دارد.2

. صاحب قدرت: کسی که در تکلیف و مأموریت علمی، عملی و تبلیغ رسالتش  3

 ای بود. بالغه   دارای قوت و شدت 

"ذی قوة" در معنای حقیقی، به معنای داشتن توانایی ذاتی بر انجام اعمال بزرگ  

گیری، دلیر بودن  است و در معنای مجازی، به معنای پشتکار داشتن در تصمیم 

تواند به هر دو  و داشتن اعتماد به نفس که توصیف جبرئیل به این وصف، می 

 اره داشته باشد. معنای حقیقی و مجازی اش

. بلند مرتبه )مکین(: مکان به معنای تقّرب و نزدیکی مقام است؛ به این معنا  ۴

و این    که جبرئیل نزد آفریدگار صاحب عرش، بلند مرتبه و بزرگ مقام است 

ش" همراه شده، نشان عظمت این مقام  مقام و منزلت چون با قید "ِعنَد ِذی  الأعَرأ

 باشد. می

ای است برای اشاره به مکان بعید و "مطاع"  فرمانروا )م طاعٍ ثَمَّ(: "ثَمَّ" کلمه .  ۵

جبرئیل در    داللت کالم بر این است که  شود.کسی است که از او فرمان برده می 

ها باشند، در امر  ای است که زیر دستانش که مالئکه پیشگاه الهی، دستور دهنده

ها و در کار خودش، یاورانی  ی جبرئیل در آسمان یعن  کنند؛او بوده و اطاعتش می 

 کنند. دارد که فرشتگان آسمان او را اطاعت می 

همچنانکه بیان شد، جبرئیل، در رساندن وحی و رسالت خدا به سوی    . امین: ۶

[ و در دستورات الهی هیچگونه خیانت و دخل و تصرفی  ۵۶انبیاء امین است] 

 کند. نمی 
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 قدرت و درایت  صاحب تعلیم دهنده 
 

امین   به جبرئیل  برخی  بین مفسران اختالف نظر هست و  دومین موردی که 

نجم است. خدای متعال بعد از سوگند به نجم    ی سوره اند، آیات اولیه تفسیر نموده 

 فرماید: در بیان اوصاف نبی مکرم اسالم می 

ةٍ...؛ »َعلََّمه  َشِدید  الأق وی   264؛ ذ و ِمرَّ

( او را تعلیم داده است؛ همان  عظیمی دارد )جبرئیل امین  آن کس که قدرت 

 کس که توانایی فوق العاده دارد...« 

"شدید  القوی" یکی از اوصاف مالئکه است و در این آیه وصف جبرئیل است  

که به معنای نیرومندی و توانایی او در انجام اعمال عظیم جسمانی و روحانی  

لهی را که قرآن باشد، به رسول خدا تعلیم  است؛ به این معنا که جبرئیل وحی ا

 داده است.

ة" وصف کسی است که صاحب کمال عقل و درایت باشد.  اگر چه برخی    "ذ و ِمرَّ

اند، ولی با توجه  مفسرین این وصف را به معنای صاحب قدرت و نیرو گرفته 

این ویژگی جبرئیل اشاره   به  با عبارت شدیدالقوی  اینکه در توصیف قبلی  به 

ة" به استواری فکری و بصیرت جبرئیل اشاره دارد.  شده،  "ذ و ِمرَّ

بنابراین یکی دیگر از فضایل و اوصاف جبرئیل، قدرت عقالنی و فهم و درک   

 باالی اوست. 

 دستیاران فرشته وحی 
 

آیات قرآن کریم، می  توان دریافت که جبرئیل در نزول  با تأمل در برخی از 

وحی تنها نبوده است، بلکه همراهانی نیز داشته است و بسا مقام و وصف مطاع،  
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فرمانروای   الهی،  با عظمت  فرشته  این  که  باشد  داشته  این حقیقت  به  اشارت 

 باشد.  فرشتگان تحت امرش می 

نویسد:  می  آیه: »ینزل المالئکه بالروح من امره...« عالمه طباطبایی در تفسیر

باء در آیه برای مصاحبت است و منظور از مالئکه، فرشتگان وحی هستند که  

 باشند. یاران جبرئیل می 

 واسطه یا وسائط 
 

پیامبر  بر  قرآن  نزول  واسطه  شد؛  گفته  نیز  این  از  پیش  که    چنان 

حضرت جبرئیل است. در این مطلب و  وآله( به نص خود قرآن،  علیه للا)صلی 

این  دریافت می در  از خدا  پیامبر )صلیکه وی  به  تا  برساند،  علیه للا کند  وآله( 

، 265»... لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن للا«   فرماید:زیرا می تردیدی نیست،  

القدس من ربک«  لَه  روح  نَزَّ نیز فرمود: »قل  بتوان از جمله »من    266و  بسا 

 بک« دریافت مستقیم جبرئیل از مبدأ ربوبی را برداشت نمود. ر

شود که جمله »من ربک« و  اما با تأمل بیشتر در آیات قرآن، چنین استفاده می 

ای غیر از جبرئیل،  »باذن للا« منشا و مبدا وحی است و از جهت وجود واسطه

 . ساکت است 

بعید  بنابراین، واسطه   بین جبرئیل و خدا،  از  آن   نماید.نمی ای  گونه که برخی 

فخررازی، معتقد است ممکن است بین جبرئیل  اند.  مفسران نیز احتمال آن را داده

 و خدا وسائطی وجود داشته باشند. 

پیامبر   از  بحار  در  مجلسی  که  روایتی  به  را  نظریه  این  است،  ممکن  و 

به ابن سالم    کند، تائید نمود که آن حضرت، خطاب وآله( نقل می علیه للا)صلی 

می می که  نشنیدی  را  آیه  این  آیا  انا  فرماید:  و  باید  بنیناها  السماء  »و  گوید: 

   ؟ لموسعون«
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وی در پاسخ گفت: آری. پرسید چه کسی این آیه را آورده است؟ فرمود جبرئیل.  

گفت از چه کسی؟ فرمود: از میکائیل. گفت: او از چه کسی؟ فرمود: از اسرافیل  

گفت: لوح از کجا دریافت  ،  آورد؟ فرمود: از لوح محفوظ    گفت: او از چه کجا 

   گفت: قلم از کجا گرفته است؟ فرمود: »عن رب العالمین« ،  نمود؟ فرمود از قلم  

 

 این دعوت نامه از طرف کیست؟ 

 ؟  ست برای چه کسیو  

ِ َوَّللاَّ  ه َو   الأغَنِيُّ الأَحِمید  یَا أَیَُّها النَّاس  أَنت م  الأف قََراء إِلَى َّللاَّ
267   

نیاز و ستوده  اى مردم! این شمایید كه به خداوند نیاز دارید و )تنها( خداوند، بى 

 است.

)از   نیاز اي مردم ! شما ) در هر چیزي ، محتاج و ( نیازمند خدائید ، و خدا بي 

  » الأَحِمید  « : شایسته سپاس و ستایش در همه   عبادت شما است( و ستوده است . 

 حال . ذاتاً ستوده . 

 نکته ها 
 

ى نیاز او به مردم نیست. همان گونه كه اگر گفتیم  دعوت خدا از مردم، نشانه 

ى نیاز خورشید  هاى خود را رو به خورشید بسازند، این دعوت نشانه مردم خانه 

ِ« ى نیاز ما به نور است. »أَنأت م  الأف قَراء  إِلَى  به ما نیست، بلكه نشانه  یكى از    َّللاَّ

تا انسان به  راه هاى مبارزه با غرور و تكبّر، دعوت انسان به درگاه خداست 

 ضعف و جهل و فقر و نیاز خود پى ببرد. »أَنأت م  الأف قَراء «
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 پیام ها
 

1-   »  .  هیچ كس از خدا بى نیاز نیست. »یا أَیَُّها النَّاس 

كند باید مهار  و سركشى مى   ى موجودات فقیرند، لیكن چون انسان اّدعا همه   - 2

 »  شود. »یا أَیَُّها النَّاس 

ها و وسایل و علل را قبول داریم، اّما تمام اسباب و علل نیز در  نقش واسطه   - 3

 »  تأثیرگذارى به او محتاجند. »ه َو الأغَنِيُّ

4-   »  غنّى واقعى و مطلق و كامل، تنها اوست. »َو َّللاَّ  ه َو الأغَنِيُّ

ها  ها، رقابت ها، حسادت ا، محبوب نیستند و در تیررس جسارت معمواًل اغنی  -5

 ها هستند اّما خداوند، غنى حمید است. »َو َّللاَّ  ه َو الأغَنِيُّ الأَحِمید « و سرقت 

برد و لذا  خداوند غناى خود را در راه رفع نیاز و نفع مخلوقات به كار مى   -6

 268  الأَحِمید «مورد ستایش است. »الأغَنِيُّ  

إِنأ یََشأأ ی ذأِهبأك مأ َویَأأِت بَِخلأٍق َجِدیٍد  
269 

 آورد. برد و مردمى تازه مىاگر بخواهد، شما را از میان مى 

او تنها فقر را برای موجودات مایه ی افتخار می داند و غنا را از صفات ذاتی  

کمالیه ی نفس  حضرت حق به شمار می آورد . باید دانست که غنا از اوصاف  

است ، بلکه از صفات کمالیه ی موجود بما انّه موجود است و از این جهت غنا  

از صفات ذاتیه ی ذات مقدس حق جل و عال است ، و سایر موجودات از بسیط  

خاک تا ذروه ی افالک و از هیوالی اولی تا جبروت اعال فقرا و نیازمندانند ،  
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حق باشد و هر چه توجه باطن به  از این جهت هر چه وجهه ی قلب به غیر  

 270تعمیر ملک و عمارت دنیا باشد ، افتخار و احتیاج روز افزون شود. 
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 (  15فصل )

 چکیده
 

های اثبات  شناخت انسان و بررسی انواع ارتباط او با خداوند متعال، یکی از راه 

 وجود حق و ادراک مراتب توحید است.  

امیرالمؤمنین علی)ع( در مناجات معروف خود در مسجد کوفه، بیست و سه  

اَلَی أَنأَت الأغَنِیُّ   اَلَی یَا َموأ َو أَنَا  نوع رابطه را بیان فرموده است؛ از آن جمله »َموأ

َحم  الأفَِقیَر إاِلَّ الأغَنِی« است.  ، َو َهلأ یَرأ  الأفَِقیر 

ترین  قرآن مجید نیز در دو آیه به این نوع ارتباط اشاره نموده است که کامل  

ِ َوَّللاَّ  ه َو الأغَنِیُّ الأَحِمید «  صورت آن آیة شریفة »یَا أَیَُّها النَّاس  أَنت م  الأف قََراء  إِلَى َّللاَّ
271  

است. این آیة شریفه عالوه بر شناساندن حقیقت وجودی انسان و خداوند، در  

 باشد.  مقام بیان چگونگی استدالل بر وجود خدا می 

 

 طه انسان با خداراب
 

توان به رابطة فقر وجودی  ترین رابطة انسان با خدا، می ترین و جامع از مهم 

رو، حقیقت فقر، نیازمندی است؛ زیرا بنده  )امکان فقری( اشاره کرد. از این  

همواره نیازمند است، چه آنکه بندگی یعنی مملوک بودن، و مملوک به مالک  

ق و صفت عبد است به  خود محتاج است و غنی در حقیقت حّق است و فقیر، خل

ِ َوَّللاَّ  ه َو الأغَنِیُّ الأَحِمید   : حکم آیه    « »یَا أَیَُّها النَّاس  أَنت م  الأف قََراء  إِلَى َّللاَّ

نیاز و شایستة  اى مردم شما )همگى( نیازمند به خدایید و تنها خداوند است که بى 

 هر گونه حمد و ستایش است«.
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شناخت حقیقت    هّم معرفتی و شناختی است. های ماین آیة شریفه دارای عرصه

همة   در  فقر  این  بودن  همراه  و  مطلق،  غنّی  حقیقت  به  رسیدن  برای  انسان 

آن  ساحت  از جملة  فقر و غنای حقیقی  تفاوت  انسان و  با  ها و عوالم وجودی 

 است.

یم  ستانه ضیافت للا هست آمحضر خدا و در  رمضان و در  ماه مبارک  در  حال که  

و رابطه    و در این مهمانی به معرفت خود و خدابشناسیم  را  می خواهیم میزبان  

 بیشتر بدانیم .  خود را با خدا 

است    ،معارفاز  بعضی  برای   نیاز  قبلی  به حضرت  .  معلومات  راجع  مثال 

بهتر و  خوشحال شدند ولی اگر بخواهیم  معلوماتی گفته شد و خیلی ها  جبرائیل  

مالئکه   به  راجع  باید  بدانیم  کنی بیشتر  تا  تحقیق  بین  بتوانیم  و  بدانیم  بیشتر  م 

  ، ، وقتی می گوییم وحیم  یتشخیص بده روح  جسم و  ملکوتی ،  موجودت مادی و  

پس  که وحی را بفهمیم نه فقط کلمه وحی را . باید یک خودشناسی داشته باشیم  

خواندن  در محضر استاد باید فرا گرفت و فقط با  این معارف را بصورت درس  

ومات است نه  ل ه معارف عمیق معرفتی نمی رسد. بلکه فقط معسطحی انسان ب

 علم . 

 بر آیه ی و فلسفی  عرفان شرحی 
 

ِ َوَّللاَّ  ه َو الأغَنِیُّ الأَحِمید  »یَا أَیَُّها النَّاس  : اشاره شد به آیه   « أَنت م  الأف قََراء  إِلَى َّللاَّ

  ه نیاز و شایست اى مردم شما )همگى( نیازمند به خدایید و تنها خداوند است که بى 

 272هر گونه حمد و ستایش است«

شناخت حقیقت    های مهّم معرفتی و شناختی است. این آیة شریفه دارای عرصه

برای   همانسان  در  فقر  این  بودن  همراه  و  مطلق،  غنّی  حقیقت  به  ه  رسیدن 

آن    هو تفاوت فقر و غنای حقیقی از جمل  ، ها و عوالم وجودی با انسانساحت 

 است.
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 : به عبارت دیگر 

فقر محض و حاجت بشر به آفریدگار زیاده بر نیازهای طبیعی او، از نظر آن  

نیاز او    بلکه   با نیازهای طبیعی او نخواهد بود،   فقط  که اساس زندگی او  است 

ابدی است. قابل ذکر است با تعابیری مانند عین ربط و حاجت محض  ذاتی و  

 بودن بشر، به مفاّد امکان فقری اشاره شده است. 

 

 رهان امکان و وجوب ب
 

های فلسفی، آیة  مؤلّف تفسیر کوثر، ضمن بیان تفاوت براهین قرآنی با برهان 

نویسد:  مورد بحث را در مقام بیان برهان وجوب و امکان دانسته است و می 

»قرآن کریم در بسیاری از موارد مطلب را با بیّنه و برهان بیان کرده، ولی  

 م نیست...  های اصحاب فلسفه و کالهای قرآن همانند برهان برهان 

ای است که هم برای عالمان و هم برای غیر عالمان از  های قرآن به گونه برهان 

ها و  های قرآنی نباید اسلوب مردم عامی قابل استفاده است. بنابراین، در برهان 

ها سبک  های معمول در فلسفه و کالم را جست و جو کرد، بلکه این برهان روش 

 خاّص خود را دارد.  

های  های قرآنی را قابل مقایسه و تشبیه با برهان وانیم بعضی از برهان تالبتّه می 

توانیم آیة پانزدهم  در این مورد می  مانند برهان وجوب و امکان.  .   کالمی بدانی 

 سورة فاطر را بیان کنیم؛  

به فقر و غنا تصریح شده که از خواّصِ ممکن و واجب است«    زیرا در این آیه 

د و مستحیل الوجود  الوجود ، و ممكن الوجو  به واجب وجود را  یم  د حكماي ق  .

 ده اند  تقسیم كر
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 جایگاه این بحث در فلسفه و کالم
 

چون هر ماهیّتی نسبت به وجود و عدم، مساوی است در خروج از حّد استوا و  

 :  اینکه بیان مطلب  ز به علت دارد.نیا تلبّس به وجود،  

 موجود دو قسم است 
 

 شود و عین هستی است. ـ موجودی که هستی از حاّقِ ذات او انتزاع می 1 

شود و بنا بر این، عین هستی  ـ موجودی که هستی از حاّق ذات او انتزاع نمی 2 

 و هستی ِصرف نیست. 

شود  به قِسم اّول، هستی محض، وجود نامحدود و واجب بالذّات نیز اطالق می  

 تقالل است.  و حقیقت این قِسم از موجودات، اس

 گویند. به دومین قِسم نیز هستی محدود و واجب بالغیر می 

در این قِسم أخیر، بلکه ذات این موجود عین ربط و تعلّق به غیر است؛ یعنی   

رو، این موجود قبل از تعلّق به علّت، هیچ  اصل وجود آن تعلّقی است. از این  

لّت کسب کرده است، لذا نوع تحقّق و وجوبی نداشته، بلکه همه را از ناحیة ع

تمام حقیقت آن عین تعلّق به علّت است و این همان معنای »امکان فقری« در  

 .   هر ماهیّتی ذاتاً نسبت آن به وجود و عدم یکسان است  ماسوی للا است. 

 

 معبود( )و غنی مطلق  )عبد(فقر مطلق
 

بررسی قرار  آیةللا جوادی آملی در چندین کتاب این آیة شریفه را مورد بحث و  

با جمع  آنها می داده است که  پنج بندی  ثمرات  مفاّد و  آیة  توان  از  گانة زیر را 

 شریفه برداشت نمود. 

   هستی غنّی مطلق  هـ وجود فقر مطلق نشان 1
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ای روشن بر هستی  نویسد: »فقر و نیاز ذاتی موجودات امکانی، نشانه ایشان می 

گاه خود پایدار، برای  وجود تکیه   ه نشاننیاز است و ناپایداری آنها  آن موجود بی 

   آنهاست. شاید آیات زیر بر این معنا داللت داشته باشد: 

" ... ِ بِعَِزیٍز«" یَا أَیَُّها النَّاس  أَنت م  الأف قََراء   273. َوَما ذَِلَک َعلَى َّللاَّ

 ـ دعوت به خودشناسی برای شناخت خداوند متعال 2

اند و این آیه را یکی از  للا را خودشناسی دانسته های معرفت ایشان یکی از راه 

به خودشناسی برای رسیدن شناخت خداوند   انسان را دعوت  دانسته که  آیاتی 

نویسند: »انسان با تفّکر در  کند. ایشان در تبیین انواع راه اَنف سی می متعال می 

   ...برد ذات و صفات و افعال خود به ذات و صفات و افعال مبدأ هستی پی می 

 دقّت و تفّکر در این گونه سؤاالت:  

  »... وا فِی أَنف ِسِهمأ »أََولَمأ یَتَفَکَّر 
، انسان را به حقیقت، سراپا فقر و نیاز خودآگاه  274

ِ َوَّللاَّ  ه َو الأغَنِیُّ الأَحِمید « و پی جویی    کند؛می »یَا أَیَُّها النَّاس  أَنت م  الأف قََراء  إِلَى َّللاَّ

 سازد.  پاسخ صحیح آنها، او را به خدا و ربوبیّت او رهنمون می

انسان متفّکر از فقر و نیاز، ضعف و عجز، جهل و نادانی، امکان و حدوث  

نیازی، قّوت و قدرت، علم و دانایی، وجوب و قدیم بودن  به غنا و بی ،  خود  

های جّدی او نقض  بیند تصمیم و از اینکه می   .برد  خالق و مدبّر خود پی می 

در  را  های خدا  پوشد، نشانه عمل نمی ه  هایش جامشود و بسیاری از خواسته می

 .  275یابد« درون خود می 

 مخلوقات ـ تبیین مرز جدایی صفات خدا از 3

آیة   پنج  ذاتی« به  ایشان، در بخش دیگردر بحث »محکمات قرآن در صفات 

نویسند:  نمایند که سومین آنها، آیة مورد بحث ماست. ایشان می کلیدی اشاره می 

 
 (.29: 1387 ، ی آمل یجواد 273
 8روم  274
 جوادی املی  275
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»خدا در هر سه مقام ذات و صفات و افعال، غنّی محض است و دیگران در  

 هر سه جهت فقیر. 

اگر در کریمة فوق، تنها از فقر انسان یاد شده، بدان جهت است که تنها انسان  

سوار بر مرکب تکبّر و غرور است و باید او را متوّجه فقر خود کرد تا از این  

 . مرکب پیاده شود 

الهی برخوردار   از کرامت  اگر خلیفةللا و کسی که  بدین علّت است که  یا  و 

به طور مسلّم فقیرند. وصف غنای حق، از  است، فقیر محض باشد، دیگران  

 شود. هایی است که هر جا تشبیهی در کار باشد، در کنار آن مطرح می تنزیه 

  خود   ی ارتباط با خدامل به  أتدبر و تبا  بعد  ،  و توحید نظریاول معلومات  س  پ

و اختصاص فقر به غیر او، مرز  ،  انحصار غنا در خدا    بیشتر توجه می کند. 

تر، دیگران در  و به تعبیر دقیق .  جدایی صفات خدا از صفات مخلوقات است  

 ذات و صفات و افعال خویش، تنها مظهر غنّی بالذّات هستند. 

توان چیزی را در ردیف خدا و شبیه به او دانست و او را به  پس هرگز نمی  

بعد می گوید: لیس    و البصیرسمیع  ،  صورت تشبیه بدون تنزیه وصف کرد«  

 .  کمثله شیی 

»انسان در پرتو توحید خدا، افزون بر رسیدن به نیازهای خود، از کرامت و  

 . شود ترین موهبت الهی است، برخوردار می حّریّت نیز که بزرگ 

 را  شئون او   هانسان ذاتاً فقیر است و این نیاز، حدوثاً و بقائاً هم: توضیح اینکه 

ِ َوَّللاَّ  ه َو الأغَنِیُّ الأَحِمید «. این  فرا گرفته   است؛ »یَا أَیَُّها النَّاس  أَنت م  الأف قََراء  إِلَى َّللاَّ

موجودات و از    هدهد. همفقر و نیاز، انسان را به عبودیّت و بندگی سوق می 

مختار است که  ،  خدا هستند، ولی انسان در عالم تشریع  هجمله انسان تکویناً بند 

   .دیگر را برگزیند و مشرک گردد  هخدا باشد یا آله   هبند   موّحد و

شئون    ه ولی باید بداند که از غیر خدا کاری ساخته نیست و تنها خداست که هم

کند؛ زیرا علّت کافی نبودن موجودی برای رفع نیاز  انسان و جهان را کفایت می 

 چند جهت است که همگی آنها از صفات سلبیّة خدای سبحان است: 
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 الف( جهل به نیازهای موجودات و از جمله انسان. 

 ب( با فرض عاِلم بودن به نیازها، ناتوانی در برطرف کردن آن. 

  داشتِن علم و قدرت... ج( بخیل بودن با فرِض 

شئون انسان تحت تدبیر خدا قرار گرفت و خدا وی را    ه اگر در پرتو توحید، هم 

   276کافی بود، دیگر چیزی موجب زوال حّریّت او نخواهد شد« 

 ـ مقّوم بودن فقر إلی للا در انسان 4

آفریدگار  »خدای سبحان که    نویسد: مؤلّف کتاب فطرت در قرآن در این زمینه می 

ِ...«. هم  ها فقیر و  انسان   هانسان است، فرمود» یَا أَیَُّها النَّاس  أَنت م  الأف قََراء  إِلَى َّللاَّ

 نیازمند به خدا هستند. 

فقر به خدا، مقّوم انسان است و اگر فقر به خدا    شود کهاز این آیه استفاده می 

الحیاة و آب  ه عنوان عین مقّوم درونی انسان بود، دین خدا رافع این فقر است و ب 

 زندگانی است« )همان،(. 

این آیة    :آید کهاساسی به دست می  هاین دستاوردها، این نکت   ه بنابراین، از هم

شریفه فقط در مقام اثبات یک امر واحد یا بیان برهان و استدالل واحد نیست  

د  این مطلب با توّجه به این که قرآن، کالم و وحی الهی و دارای بطون متعدّ 

 معنایی است، قابل اثبات است.  

ولی نکتة قابل ذکر آنکه ممکن است ظهور این آیه در اثبات امکان فقری که  

بیشتر   استنتاج هستند،  قابل  آن  با محوریّت  آن و  به  توّجه  با  دستاوردها  سایر 

  ه ترین معنا در آیترین معنا و یا کلیدی توان گفت که جامع رو، می از این    است.

آیه، اشاره به همان فقر ذاتی و لیسیّت وجودی    فوق، معنای امکان فقری است.

 ممکن است.  
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 ه اینکخالصه 
 

هر صفتی و فضیلتی یافت شود و منسوب به وی گردد، َعَرض و    ،در ممکن

خارج از ذات وی است و به عکس، در واجب هر صفتی و کمالی که نسبت به  

آن ذات مقّدس داده شود، عین ذات و عین حقیقت آن فرد متعال و عین هویّت  

 مطلقة او خواهد بود«

 نویسد:  نیز می   ،نصرت امین)ره(مجتهده  )بانوی 

نیست که هر موجود ممکنی خواه نبی باشد یا ولی، َملَک باشد یا بشر،    »شّکی

ِ َوَّللاَّ   " هر قدر بزرگوار باشد، فقیر محض است:   یَا أَیَُّها النَّاس  أَنت م  الأف قََراء  إِلَى َّللاَّ

. از خود هیچ ندارد و هر چه از فضایل و کماالت دارد، از  " ه َو الأغَنِیُّ الأَحِمید  

 . احسان مبدأ عالم، ترّشحی به وی رسیده است  هسرچشم

تو با این مقام بلندی که احراز  ، ای انسان  و در این آیات اشاره به این دارد که  

ای، از جهت وجود امکانی، فقیری و هر چه داری از طرف پروردگار  نموده 

های او را در نظر داشته باشی و در مقام شکرگزاری  توست که باید همیشه نعمت 

  277برآیی«  

مالک در فقر    ضمن تبیین معنای غنی و فقیر در آیة مذکور،،    عالّمه طباطبائی 

دانسته که معیار و مالک    و غنا در آیه را خالق و مدبّر بودن خداوند متعال 

 . برهان امکان فقری است  

 در همه عوالم وجود  فقر وجودی همه موجودات 
 

ممکنات    هـ منظور از فقر و غنای در آیة شریفه ـ بر اساس امکان فقری، هم 1

شدنی نیست  در تمام عوالم وجودی دارای فقر وجودی هستند و این صفت زایل 

موجودات ممکن به ویژه انسان    ه و به همین دلیل، این فقر إلی للا، مقّوم ذات هم

خداوند فقر را ذاتی انسان قرار داده است از این رو انسانها همواره به    است.

 
 . 174: 15، ج مخزن العرفان همان 277
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نی را درک نمی کنند یا نمی خواهند که درک  خدا نیازمندند ولی اکثر آنها این مع

 کنند.  

 انسان حقیقت خود را فراموش کرده
 

ولی اکثر آنها حقیقت انسانی خود را به فراموشی سپرده اند و وقتی انسانیت  

خود را فراموش کردند خدای را نیز فراموش می کنند وخود را غرق نیازهای  

 مادیات کرده اند هر چند که ان هم نیز از خداست.  

فقیر در    تنها گروه اندکی هستند که این فقر را در درون خود احساس می کنند.

مالک در فقر و غنا در آیه را خالق و مدبّر بودن خداوند متعال    مذکور،  هآی

 دانسته که معیار و مالک برهان امکان فقری است )ر.ک؛ طباطبائی، . 

 ـ امکان فقری وجودی 5

حتَاٌج؛    در تفسیر اطیب البیان آمده است: »ک لُّ ممکٍن م 

ِ َوَّللاَّ  ه َو الأغَنِیُّ الأَحِمید «، و ممکن لَیِس ِصرف   »یَا أَیَُّها النَّاس  أَنت م  الأف قََراء  إِلَى َّللاَّ

اند: الممکن  فِی َحّدِ ذَاتِِه أَن یَک وَن لَیَس َو لَه  ِمن علّتِه أَن یَک وَن  است، چنانچه گفته 

أَیَس: ممکن با توّجه به ذات و حقیقت خود جز نیستی نیست و او را از جانب  

 ق و وجود است.  ای از تحقّ علّت آن، بهره 

بلکه ممکن، چنانچه در وجود و حدوث احتیاج به موجد و محدث دارد، در بقاء  

هم محتاج به آن است، و بنا بر حرکت جوهریّه، احتیاج به افاضة وجود دارد؛ 

»معنای حمید این است که ذاتا و صفتاً  .  ها  اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب 

 . و افعاالً تمام پسندیده و صحیح و بجا و به موقع است 

 نویسد:  مؤلّف تفسیر مخزن العرفان می 

 »آیه، اشاره به همان فقر ذاتی و لیسیّت وجودی ممکن است. 
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یافت شود و منسوب به وی گردد،    خالصه در ممکن هر صفتی و فضیلتی 

و به عکس، در واجب هر صفتی و کمالی  ،   ات وی است َعَرض و خارج از ذ 

   .مبنی بر اظهار منّت و تعجیز بشر است د که نسبت به آن ذات مقّدس داده شو

از نظر اینکه بشر واجد روح و نیروی عاقله است، شعاع وجودی او زیاده بر  

تصّور است و زیاده بر نیاز سایر طبقات موجودات نسبت به پروردگار خواهد  

   بود. 

بشر خالصه و محصول نظام خلقت است و زندگی او وابسته    از نظر اینکه و  

به مجموع ارکان نظام خلقت است... فقر و حاجت بشر به پروردگار از نظر  

که بشر مخلوق و آفریده و زمام تدبیر او در حیطة قدرت آفریدگار است    آن است 

چنانچه ارادة او    و قائم به کبریایی اوست،،  و محض حاجت  ،  و بشر عین ربط  

 نماید. تعلّق بیابد، بشر را نابود می

که قوام بشر هر لحظه به فیض و گسترش وجود به طور تجّدد  شاهد آن است  

 غ فرماید، محو و نابود خواهد شد.  ای دریبه اوست و لحظه 

 ـ تبیین وجود رابطی انسان 6

 نویسد:  مؤلّف تفسیر بیان السعاده می

»... َوَّللاَّ  ه َو الأغَنِیُّ الأَحِمید «؛ بدان که فقر و احتیاج در ممکن عین ذات وجودی  

تعلّق  اوست، بدین معنا که وجود ممکن وجود تعلّقی و وابسته است، وابستگی و  

عین ذاِت ممکن است، نه آنکه موجود ممکن چیزی و تعلّق و وابستگی هم صفت  

 .او بوده باشد، لذا این نحو از وجود، شأنی جز فقر و ناداری و وابستگی ندارد 

نیازست.  ماسوای خود بی   ه و وجود خدای تعالی وجودی است که ذات او از هم

و این نحو از وجود، شأنی جز    ؛نیازی مانند سایر صفات او عین ذات اوست بی 

رود مگر به سبب  نیازی از خدای تعالی فراتر نمی نیازی ندارد و غنا و بی بی 

   خود حّق تعالی. 

بی  و  غنا  که  َعلَی هر کس  باشد،  او  ذات  پسندیده  نیازی عین  و  االطالق حمید 

 است«.  
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 نویسد: مؤلّف تفسیر أحسن الحدیث می

باشد، گرچه  به عموم مردم، اعّم از مکّذب و موّحد می   »... یَا أَیَُّها النَّاس  خطاب 

الوجود و محتاج به خالق و  ممکن   هروی خطاب با مکّذبین است، مخلوقات هم

آفریننده هستند و اگر علّت واجبه موجود نبود، به وجود آمدن آنها محال بود.  

 .پس همه محتاج به خدا و همگان وجودهای تعلّقی هستند«

بیان  ابن همچنین   آیه  اساس  بر  علّت،  به  ممکن  احتیاج  علّت  تبیین  قیّم، ضمن 

کند، مالک احتیاج ممکن به علّت نه حدوث متکلّمان و نه امکان فالسفه است،  می

 بلکه فقر ذاتی ممکن است که آیه در صدد بیان آن است.

اَند و هر دو دلیل  بنابراین، صحیح این است که بگوییم امکان و حدوث مالزم 

 اَند.  احتیاج و فقر عالم هستی به خداوند متعال 

العباد و ذواتهم بأنّها  نویسد: »و المقصود أنّه سبحانه أخبَر عن حقیقة چنانچه می 

ذاتِِه المقّدسه، و حقیقتِه أنّه غنیّ  رو،    از این   " فقیرة إلیه سبحانه کما أخبَر َعن 

لول جای دارد«  امکان فقری عین همان احتیاج و فقری است که در ذات مع

 (. 179)همان: 

 که منّزه از فقر و نیاز است   ـ داللت امکان فقری بر غنای ذاتی واجب 7

رو، بر اساس  نیازی و غنا در متن ذات و هویّت آن مستقر است . از این  و بی 

نیاز است و ماسوای  شریفة مورد بحث، خداوند متعال همان حقیقت صمد و بی   هآی

 . او، دارای هستی فقیرانه و محتاج به او هستند 

 ، ال إلهَ إال للا بس  ،  پس فقط

{: خطاٌب لجمیعِ الناِس }أَنت م  الأف قََراء { هذا تعریٌف للعباِد   یقول تعالى: }یَا أَیَُّها النَّاس 

وشؤونِهم   وبقائِهم  وجوِدهم  في  شؤونِهم:  كّلِ  في  للا  إلى  فقراء   بأنهم  بأنفِسهم 

ا إال ما أعطاه  للا  وما أقأَدَره  للا    وحاجاتِهم، فقراء ، ال یملك  أحٌد لنفِسه نفعاً وال ضرًّ

 علیه وما هیَّأه  له. 
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ِ{ وهذا أَیَُّها النَّاس  أَنت م  الأف قََراء إِلَى َّللاَّ فقٌر؛ یقول أهل العلم: فقٌر ذاتيٌّ یعني:    }یَا 

فتَِقٌر إلى خالِقِه. }وَّللاَّ  هو الأغَنِيُّ الأَحِمید {   الزٌم، الزٌم لطبیعِة المخلوِق، فالمخلوق  م 

 غنيٌّ َعن عباِده ِمن جمیعِ الوجوِه، غنيٌّ َعن عباِده  

ِعم ونِ َما أ رِ   }وَما َخلَقأت  الأِجنَّ واِْلنَس إاِلَّ ِلیَعأب د ونِ  ٍق وَما أ ِرید  أَن ی طأ زأ ن ّرِ   ید  ِمنأه م ّمِ

{ ]الذاریات:  اق  ذ و الأق وةِ الأَمتِین  زَّ َ هو الرَّ  … 56إِنَّ َّللاَّ

 [ سبحان للا! 58- 56]الذاریات:   

تعاِلین }لَّقَدأ َسِمَع َّللاَّ  قَوَل   تكبرین الطاغیَن الـم  سأ ، هذا أحد  الیهوِد الـم  وللا هو الغنيُّ

ت ب  َما قَالواأ{   نِیَاء َسنَكأ ن  أَغأ َ فَِقیٌر ونَحأ  الَِّذیَن قَالواأ إِنَّ َّللاَّ

د؛ لما  وهو المحمود ، الحمید  بمعنى المحمود ، الحمید  بمعنى المحمود  فهو المحمو

ه   لَه من اْلفعاِل الحكیمِة، فأسماؤ  لَه ِمن اْلسماء الحسنى والصفاِت الع ال، ولـِما 

سأنى، وصفات ه كلُّها صفات  كماٍل یستحقُّ علیها الحمَد، وأفعال ه كلُّها قائمةٌ   كلُّها ح 

 على الحكمِة، وهو الحكیم . 

 نوشتها پی 

نِیٌّ بِالذَّاِت لَه  أَن ی ذِهبَه م َو یَستَغنِی َعنه م َو  نویسند: »فَاهلل  س بَحان ه  غَ که می ـ چنان 1

ه ، َو الِمالَک  فِی َغنَاه  تَعَالَی َعنه م   ه م ف قََراٌء بِالذَّاِت لَیَس لَه م أَن یَستَغن وا َعنه  َغیر 

 َ َدبِّر  أَمَره م َو إِلَیِه اِْلَشاَرة  بِأ ه م أَنَّه  تَعَالَی َخاِلق ه م َو م  خِذ لَفِظ الَجالَلَِة فِی بَیَاِن  َو فَقر 

 فَقِرِهم َو بَیَاِن َغنَاه .  

وَن   دبر  فَیَع ود  َمعنَی الَکالَِم إِلَی نَحِو ِمن قَوِلنَا: یَا أَیَُّها النَّاس  أَنت م بَِما أَنَّک م َمخل وق وَن م 

ِ الف قََراِء إِلَی للاِ فِیک م ک لُّ الفَقِر َو الَحاَجِة    ّلِِلَّ

، الغَنِی الَ َغنی ِسَواه : پس خدای سبحان از حیث ذات، َو للا   دبِر   بَِما أَنَّه  الَخاِلق  الم 

نیاز است  ها را از بین ببرد، چون از آنها بی انسان   ه تواند همغنی است. او می 

 و آنان از حیث ذات محتاج هستند.  
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این   نمی از  بی رو،  خدا  از  خدا،  از  غیر  چیزی  به  شتوانند  مالک  نیاز  و  وند 

نیازی خدا از خلق، و نیازمندی خلق به خدا این است که خدا خالق و مدبّر  بی 

 امور خلق است و آوردن لفظ جاللة »للا« اشاره به فقر خلق و غنای خدا دارد. 

 در نتیجه، برگشت کالم به این گفتار است که بگوییم :  

مورد تدبیر خداست،  ها! شما به جهت اینکه مخلوق و امورتان  هان ای انسان  

فقراء و محتاج به اویید. در شما همه گونه احتیاج هست و خدا بدان جهت که  

   278خالق و مدبّر است، غنّی است و به غیر او کسی غنّی نیست«

 ـ امتیازهای برهان امکان فقری 8

ویژه   دو مشّخصة  دارای  اثبات وجود خدا  براهین  دیگر  به  نسبت  برهان  این 

 است:  

 الف( دارای نتایج و آثار بیشتر.  

 های دیگر براهین.  ب( مبّرا بودن از نقائص و کاستی 

 توان گفت: رو می از این  

ـ امکان فقری بر خالف برهان حدوث مقیّد به موجودات ماّدی نیست و با  1 

 شود. ات نیز اقامه مینظر به مجّرد 

از  2  نظر  قطع  با  و  یک شیء  تحقّق  با  نظم،  برهان  بر خالف  برهان  این  ـ 

همراهانی که در کنار او هستند و هماهنگی آنها مایة نظم است، تمامیّت پیدا  

 کند. می

ـ این برهان بر خالف برهان حرکت، حدوث و نظم، مستقیماً به اثبات مبدأ  3 

 پردازد.واجب می 

 
 . 34: 17ق. ، ج 1417 ، ی طباطبائ278
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آن از استحالة َدور و تسلسل    نیازی کان فقری در مقابل امکان ماهوی، بی ـ ام4 

شود  آشکارتر است؛ زیرا با اقامة برهان امکان فقری، ابتدا مبدأ واجب اثبات می 

و از آن پس محدودیّت سلسلة وسائطی که سببیّت و علّیّت مطلقة واجب را ارائه  

 .  279.گردد دهند، اثبات می می

تا اندازه ای معرفت به   و  واجب الوجود و ممکن الوجود حاصل شد  حال که 

دانستیم حال با این نگاه به  ، و رابطه عبد با معبود را  و خدا شناسی  خودشناسی  

 . ماه مبارک رمضان حاضر می شویم   مهمانی 

با  و آورنده دعوت نامه برای این مهمان عظیم  بان )خدا( و مهمان )بنده(  میز

 ع( است. ) ئیل جبرا الهی حضرت عظمت ترین مالئکه 

 

 (ي مهربانزبان )خداصفات می
 

از طرف میزبانی است که صفات او در آخر سوره حشر چنین  عوتنامه  این د 

 آمده است:  

هَ إِالَّ ه َو ۖ 
ِحیم   َعاِلم  الأغَیأِب َوالشََّهاَدةِ ۖ   ه َو َّللاَّ  الَِّذي اَل إِلَٰ ن  الرَّ َمٰ حأ  ﴾ 22﴿ ه َو الرَّ

او هیچ معبودى نیست ، داناى نهان و آشكار است ، او   اوست خدایى كه جز 

 رحمان و رحیم است . 

َهیأِمن  الأعَِزیز  الأَجبَّار   ِمن  الأم  ؤأ هَ إِالَّ ه َو الأَمِلك  الأق دُّوس  السَّاَلم  الأم 
  ه َو َّللاَّ  الَِّذي اَل إِلَٰ

تََكبِّر  ۚ  ا ی شأِرك ونَ  الأم  ِ َعمَّ  ﴾ 23﴿ س بأَحاَن َّللاَّ

 اوست خدایى كه جز او هیچ معبودى نیست . 

منّزه است، به کسی ظلم نمی کند،    حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب 

 امنیت بخش است، مراقب همه چیز است. 

 
 188ر.ک؛ همان:   279
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قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصالح می کند، و  

 شایسته عظمت است از آنچه شریک برای او قرار می دهند!  

ر  ۖ  َصّوِ َماء  ا ه َو َّللاَّ  الأَخاِلق  الأبَاِرئ  الأم  َسأ نَٰى ۚ لَه  اْلأ سأ ی َسبِّح  لَه  َما فِي السََّماَواِت   لأح 

ِض ۖ  َرأ  280  َوه َو الأعَِزیز  الأَحِكیم    َواْلأ

او خداوندی است خالق، آفریننده ای بی سابقه، و صورتگری )بی نظیر( برای  

 او نامهای نیک است. 

 آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می گویند، او عزیز و حکیم است! 

ِض ۖ َوه َو الأعَِزیز  الأَحِكیم   ی َسبِّح  لَه  َما فِي  َرأ  281السََّماَواِت َواْلأ

آری دعوت نامه از چنین میزبانیست با این همه کماالت، که همه چیز دارد، 

اوست.  دست  در  چیز  همه  خزائن  کلید  مهمانی،    یعنی  و  این ضیافت  میزبان 

و علیم و قادر و.رازق و...  خداوند )رحمان و رحیم و حکیم و حلیم و کریم  

 است( .  

 سفره ای معنوی با اسماء للا 
 

اولین صفتی که می توان برای این میزبان در این مهمانی بیان کرد »کرم  و  

خودش سفره ای معنوی برای بندگان    »جود و کرم « اوست«. که در این ماه  با  

 ما را به این مهمانی دعوت نموده   خود گسترده است، و

است . اما تو باید توبه کنی تا مشمول اسم    »تّواب« این میزبان ) یعنی خداوند (  

تّواب خدا گردی ، یعنی خداوند توبه پذیر است اما باید تائبی باشد تا تواب بودن  

اب صیغه مبالغه است در قبول  پیدا کند. صفت توّ   خدای تبارک و تعالی تجلی 

 کردن توبه . 

و    است.   »کریم، رحیم« این خداوند    هم هست.   »غفار« این خداوند بزرگ،   

رحمت واسعه اش برای مؤمنی است که خود را مستعد دریافت این رحمت الهی  
 

  24تا  22حشر  280
 .24و23و22سوره حشر آیات  281
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همان ظهور    کند. و بیشترین چیزهای که بر سر این سفره معنوی وجود دارد 

 اسماء للا الحسنی هستند، و جلوه گاه صفات : 

 »تواب و رحمت و کرم عفو و مغفرت « 

و این صفات خداوند در این ماه بیشتر تجلی پیدا می کند . یکی دیگر از صفات  

است. آن هم غنای مطلق یعنی هر آنچه که بخواهی خزائن آن    »غنی«میزبان  

 ت اوست. نزد اوست و کلید خواستهای مادی و معنوی در دس

و حضور، و رفتن و نرفتن بندگان هم هیچ تأثیری به کبریایی حضرت حق نمی  

کند؛ اما حضرت حق دوست دارد بندگانش به این مهمانی بروند، حتی بندگانی  

 که از مدتها درب خانۀ او را نزده باشند . 

خداوند دوست دارد که تو برای این مهمانی خودت را آماده کنی و با به دست   

تن یک شاخه گل معنوی آمادگی خود را اعالم کنی، و آن عطر صفای درون  داش

توست که آن یک نوع آمادگی برای ورود به ماه خدا ، و حضور در این ضیافت  

 للا است . 

بودن است. که جواد یک صیغه مبالغه در    »جواد«از جمله صفات این میزبان  

 ارحم الراحمین« است .  این میزبان:»خدای رحمان و رحیم و  ،رزق دادن است  

پس خوب بنگر که تو می خواهی به چه ضیافت ومهمانی بروی؟ و چه میزبانی  

 تو را به این مهمانی دعوت کرده است ؟ 

 حال اندکی از صفات میهمان بگوییم ؟   

 ،حتی وجود او اعتباریست بنده و ممکن الوجودی که هیچ از خود ندارد همان 

نفس خود نیست نه در زندگی  آن کسی که مالک  ، مسکین و مستکین  عبد ذلیل  

 با زبانحال می گوید:  حال آمده است و  .  و نه در مرگ و نه در حشر

 نواز منم ذلیل گنه، تو عزیز بنده

 هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز 
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 تو از کرم به من آغوش خویش کردی باز 

 به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم 

 کشی تو ز عبد فراری خود ناز که می 

 جسور کس چو من و مهربان کسی چو تو نیست 

 ام باز با تو گفتم راز که با همه بدی 

 چه حکمتی است که در لحظۀ شروع گناه 

 کنی کرم و عفو خویش را آغاز تو می 

 گشایی در هنوز باز نگشته، تو می 

 هنوز توبه نکرده، مرا دهی آواز 

 ام، تو کی؟ گویم کی اگر سؤال کنی من 

 نواز منم ذلیل گنه، تو عزیز بنده

 تو دست لطف گشودی و آشتی کردی 

 من از چه دست نکردم به جانب تو دراز

 ام به همه عمر، یک نماز درست نخوانده

 هم از خدا خجلم، هم ز خویش، هم ز نماز

 ام به نار جحیم به جای آنکه بسوزانی 

 282مرا به آتش مهر و محبتت بگداز 

  

 
  شاعر: استاد غالمرضا سازگار282



394 
 

 قابل تأمل عایی د
 

بسم للا الرحمن الرحیم )اللهم اغسلنی فیه من الذنوب ”خدایا در این روز مرا از  

( همانطور که در روایات و آیات قرآن کریم آمده است  گناهان پاکیزه گردان” 

خداوند تمام گناهان بندگان خویش را می بخشد و از آنها می گذرد ، ولی خداوند  

 . ورزیدن به ذات اقدس اوست تنها یک گناه را نمی بخشد و آن هم شرک 

اغسلنی”  ”اللهم  از  منظور  دعا  این  در  که  بدانیم  مرا    حال می خواهیم  ”خدایا 

برای جواب باید به این نکته اشاره کنیم که آب پاک    چه می باشد؟  شستشو ده”

تمام کثافات و پلیدیهاست بطوری که آب هر کثافت و پلیدی را در هر   کننده 

می برد و پاکیزگی و نظافت را بر جای می گذارد به    مکانی که باشد از بین

طوری که اثری از آن کثافت نخواهد ماند . آنگاه است که می گوییم مکان مورد  

 نظر ما شستشو شده و پاک گردیده است. 

ما را از    و دلیل اینکه از خداوند خواستاریم که ”اللهم اغسلنی فیه من الذنوب”  

داند به خاطر این است که دیگر اثری از گناه در  گناهان شستشو داده و پاک گر

جسم و روح ما وجود نداشته باشد تا اینکه کثافات و پلیدیهای گناهان مانعی برای  

 رسیدن به قرب الی للا نشوند. 

پس منظور از غسل همان پاک و طاهر شدن از پلیدیهای گناهان است، که در   

اریم که ما را از گناهان پاک و  این روز ما نیز از پروردگار عالمیان خواست 

 پاکیزه گرداند تا بتوانیم به درجات عالی معنوی دست یابیم. 
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 پاکسازی عیوب 
 

(  )وطهرنی فیه من العیوب ”و مرا در این روز از هر عیب و نقصی پاک ساز” 

انسان در طول زندگی خود دانسته یا ندانسته اشتباهات و خطاهای فاحشی را  

 انجام می دهد که این اشتباهات و خطاها به عیب تعبیر می گردد.  

  شخصی که بسیار دروغ می گوید دروغگویی عیب بزرگ او   به فرض مثال:

تلقی می گردد که آن عیب در دنیا و آخرت گریبانگیر او می شود. چرا که یک  

نابودی   به  دیگر است که ممکن است جامعه ای را  عیب مولد هزاران عیب 

 بکشد.  

است   احادیث موجود  و  در روایات  پوشش عیوب  ،  چنانچه  بر  دستور  اسالم 

ی که دارای  الناس مخصوصا مسلمانان را دارد، چرا که اگر عیبی از شخص

احترام و آبروست و عده بسیاری از او تبعیت می کنند، فاش شود آنگاه است  

 که : دو اتفاق مهم ممکن است رخ دهد:  

اول اینکه ، آن شخص بی آبرو گشته و شخصیت او در پیش همگان متالشی  

 می گردد که ممکن است این عمل، آن شخص را به کارهای خطرناکی وادارد 

و دوم اینکه ، ممکن است افراد بسیاری که از او تبعیت می کنند به علت اعتماد   

به او عیب او را حسن دانسته و به اشاعه آن عیب در بین مردمان بپردازند که  

حال شاید سئوال شود    هر دو حالت آن برای یک جامعه بسیار خطرناک است،

 پس در مقابل چنین رفتارهایی چه باید بکنیم؟  

ما در جواب می گوییم که اوال هر انسانی به اندازه کافی دارای عیوب می  که  

باشد که اگر بخواهد به عیوب نفس خود نظر کند تا آخر عمر باید در اصالح  

آنها بکوشد چرا که انسانی که خود مریض است اول باید مرض خود را درمان  

 کند، بعد مرض دیگران را. 

جامعه و افراد آن نیز اصالح می گردند به  زیرا که با این عمل خود به خود  

طوری که اگر شخصی عیوب خود را اصالح کند کسانی که از او تبعیت می  
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کنند و از او الگو می گیرند نیز ازعمل اصالح شده و پسندیده او تبعیت می  

 . کنند 

و ثانیا انسانها در صورت مشاهده عیبی در برادر مسلمان و دینی خود می توانند  

ت مخفیانه و نامحسوس آن عیب را به آن شخص گوشزد کنند تا به  به صور

اصالح آن بپردازد و باید این را هم در نظر گرفت که خداوند "ستارالعیوب"  

 است و عیبها را می پوشاند . 

بنده ای   بر پوشندگی عیبها معروف است هیچگاه نمی خواهد  و خداوندی که 

در این روز از خداوندی که بر    عیب بنده دیگری را فاش گرداند که ما نیز 

عیوب ما آگاه است خواستاریم وجود ما را از عیبهایی که در ما رخنه کرده  

 است پاک گرداند... 

 قلبهای خداترس 

 " وامتحن قلبی فیه بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین "

”و در این روز دلم را آزمایش كن در بین دلهای اهل تقوا بخش، ای پذیرنده  

 لغزشهای گناهکاران” عذر 

ای   ویژه  جایگاه  از  قیامت  روز  در  کنند  می  پیشه  الهی  تقوای  که  کسانی 

نافرمانی دستورات ذات اقدس پروردگار دوری   آنان از  برخوردارند چرا که 

 گزیدند و سر تسلیم به امر و فرمان او فرود آوردند. 

میباشیم اما از  ما نیز در این روز با اینکه دارای گناهان و لغزشهای بسیاری  

خداوند توبه پذیر و مهربان خواستاریم که گناهان و لغزشهای ما را آمرزیده و  

مقام و رتبه اهل تقوا را که در پیشگاه او از درجات واالیی برخوردارند به ما  

 .  عطا فرماید...آمین اللهم عجل لولیك الفرج 
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 سوم: بخش 

 نزول قرآن  مبحث :قسمت ین ا

 

 الرحمن الرحیم بسم هللا 

ر  َرَمَضاَن الَِّذي " آن  ه ًدى ِللنَّاِس َوبَیِّنَاٍت ِمَن الأه َدىٰ  َشهأ قَانِ  أ نأِزَل فِیِه الأق رأ    283" َوالأف رأ

رمضان كه قرآن در آن نازل شده ، قرآنى كه سراسرش هدایتگر مردم است   ماه

 . از باطل[ است باشد ، و مایه جدایى ]حق روشن از هدایت مى  و داراى دالیلى 

خالق متعال برای هدایت بندگان پیامبرانی را مبعوث فرمودند که بعضی از آنان  

چهار کتاب، امهات    ؛ کتاب آسمانی  104دارای کتب آسمانی بودند که از مجموع  

کتب هستند، تورات، انجیل، زبور، و قرآن کریم، که آخرین کتاب و حاوی تمام  

کتب آسمانی است. و همه کتب در این ماه مبارک رمضان برای هدایت بشریت  

 نازل شده اند. 

قرآن که آخرین و جامع ترین کتاب آسمانی برای هدایت و تکامل بشریت است  

صحف ابراهیم نیز در شب اول ماه رمضان، و تورات  در شب قدر نازل شد، و  

انجیل درشب سیزدهم، و زبور در شب هفدهم، ماه مبارک   در شب ششم، و 

که به عظمت این ماه برای هدایت و تقرب بسوی خالق    ،رمضان نازل شده اند 

 . هستی پی می بریم 

 تقسیم چهارگانه مطالب قرآن
 

اربعه    در حدیثی حضرت سیدالشهداء)ع( می فرماید: کتاب للا عزوجل علی 

   اشیاء: 

 
  سوره بقره آیه   283
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االشارة   و  للعوام،  فالعبارة  الحقایق،  و  واللطائف،   ، االشاره  و   ، العبارة  علی 

 للخواص، واللطائف لالولیاء و الحقایق لالنبیاء . 

قرآن دارای عبارات و اشارات و لطایف و حقایق است. که عوام از عبارات آن  

 اشارات، و اولیاء از حقایق آن . استفاده می کنند، و خواص از 

لذا گرچه ظاهر قرآن و آن عبارات و کلمات قرآن در میان همه مسلمانان است،   

هر کسی بقدر معرفت و بصیرت و ایمان و خلوص و سایر ملکات نفسانی  اما  

 . اش از قرآن استفاده می کند 

  برد. یعنی هر کسی باندازه استعداد و ظرفیت وجودی خود از قرآن بهره می  

اما حقیقت و باطن قرآن را جز پاکان و مطّهرین نمی توانند به آن دست یابند،  

 که خداوند می فرماید:  

آٌن َكِریٌم ﴿  ن وٍن ﴿77إِنَّه  لَق رأ وَن ﴿78﴾فِي ِكتَاٍب َمكأ َطهَّر  ﴾تَنأِزیٌل  79﴾اَل یََمسُّه  إاِلَّ الأم 

 ِمنأ َرّبِ الأعَالَِمینَ 

ه در کتاب محفوظی جای دارد، و جز پاکان  )که آن، قرآن کریمی است، ک

توانند به آن دست زنند ]= دست یابند[. آن از سوی پروردگار عالمیان  نمی 

 نازل شده؛( 

چه اینکه قرآن ظاهری دارد و باطنی، عامی دارد و خاصی، مطلقی دارد و  

مقیدی، ناسخی دارد و منسوخی، محکمی و متشابهی. قرآن چون من عندللا و  

ابدی است، و از ازل تا ابد، و از اول خلقت تا پایان دنیا و عقبی، سخن می  

گوید. لذا باید کسانی آنرا تفسیر کنند که علم لدنی داشته باشند، و علم او همردیف  

 علم رسول خدا باشد. 

 قرآن منبع معارف است
 

اسراری از خلقت همه موجودات در قرآن است، خلقت آسمانها و زمین، شمس  

قمر، جن و بشر، کواکب و ستارگان، حیوانات و گیاهان گلها و حشرات،  و  

 رودها و دریاها، دشت و صحراها، جواهرات خاکی و دریائی. 
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این کتاب   فهم  مفسری که  و  نی  مبیّ ،  آیا  به  قادر  آیا هر کسی  نمی خواهد؟ و 

محتوای عظیم این کتاب آسمانی است؟ که انس و جن را توان آوردن سورهء  

 که قرآن می فرماید:   آن را نیست؟ مانند 

آِن اَل یَأأت وَن بِِمثأِلِه َولَوأ   ذَا الأق رأ نأس  َوالأِجنُّ َعلَٰى أَنأ یَأأت وا بِِمثأِل َهٰ ِ تََمعَِت اْلأ ق لأ لَئِِن اجأ

ه مأ ِلبَعأٍض َظِهیًرا ﴿  آِن ِمنأ ك لِّ 88َكاَن بَعأض  ذَا الأق رأ فأنَا ِللنَّاِس فِي َهٰ   َمثٍَل   ﴾َولَقَدأ َصرَّ

را   قرآن  این  همانند  که  کنند  اتفاق  انس(  و  )جن  پریان  و  انسانها  »اگر  بگو: 

بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد؛ هر چند یکدیگر را )در این کار( کمک  

ای آوردیم )و همه  « ما در این قرآن، برای مردم از هر چیز نمونه 88کنند.» 

 معارف در آن جمع است(؛  

لک و ملکوت، بهشت و  اب جامعی است که از جن و انس، و م  قرآن تنها کت

و تنها اهل بیت پیامبر)علیهم السالم( هستند که حقیقت  ،  جهنم، سخن بمیان آورده  

و  ،  قرآن را آنطور که هست میدانند، و انطباق آیات قرآن بر کلمات اهل بیت  

صحت حدیث  انطباق کلمات اهل بیت بر قرآن خود دلیل روشنی است هم بر  

 . ثقلین، و هم بر عدم جدائی این دو از هم 

آئینه یکدیگرند، یعنی » االمام یهدی الی القرآن، و القران    ، هر کدام از این دو

یهدی الی االمام« یعنی عترت ، روشنگر علوم و رموز قرآن است، و »قرآن  

ست علم  لذا امام باید به هرچه در قرآن ا  بیانگر امامت و خالفت آنان می باشد«. 

داشته باشد. در روایات به صراحت بیان شده که امام معصوم)ع( به هر چه در  

 قرآن نهفته است علم دارد. 

» وللا انی الَعلم  کتاب للا من اوله الی آخره    چنانکه امام صادق)ع( فرمودند:

کانّه فی کفّی فیه خبرالّسماء و خبٌر ما کان و خبر ما هو کائن قال للا عزوجل  

می فرماید: )وللا من می دانم علم کتاب للا )قرآن( را از    تبیان کل شٌی« . فیه  

اول آن تا آخرش انگار که در کف دست من است، در آن است خبر آسمان و  

و خداوند تعالی    خبر آنچه بوده و هست و خواهد بود یعنی اخبار گذشته و آینده .

 . می فرماید: در آن بیان هر چیزی نهفته است.( 
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در    تی آنقدر پیامبر اکرم)ص( و اهل بیتش )ع( در باره قرآن گفته اند که ما وق 

قرآن و آیات آن تأمل کنیم، جامعیت قرآن را بروشنی می بینیم، که گویا در کنار  

علی)ع( نشسته ایم و آن حضرت یک یک آیات را تشریح می کند تا ابهامی  

 باقی نماند. 

 جلوه های قرآن
 

جلوه ای از جلوات ناشناخته قرآن و شعاعی از اشعه  در هر زمان و مکان،  

انوار آن، بر عالم و آدم می تابد. و هر روز پرده ای کنار می رود، تا صاحب  

قرآن ظهور کند و زمین و زمان از قرآن و صاحب زمان)عج( نور دیکری  

بگیرد، و کلمه بارقه حق یعنی »اشرقت االرض بنور ربها« تحقق پذیرد، و  

 ن و والیت خلیفه دوران« تمامیت پیدا کند. »صداقت قرآ

 قرآن می فرماید:  

َل ِلَكِلَماتِِه ۚ َوه َو السَِّمیع  الأعَِلیم   بَّدِ اًل ۚ اَل م  قًا َوَعدأ تأ َكِلَمت  َربَِّك ِصدأ  َوتَمَّ

و سخن پروردگارت از روى راستى و عدل كامل شد ، سخنان او را تغییر  

 اى نیست ؛ دهنده

 

 آن ماه انس با قر
 

آن   ر  َرَمَضاَن الَِّذَي أ نِزَل فِیِه الأق رأ قَاِن(  َوبَیِّنَاتٍ   لِّلنَّاِس  ه ًدى )َشهأ َن الأه َدى َوالأف رأ ّمِ
284  

لذا باید سعی  ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن و نیز ماه بهار قرآن می باشد. 

عطرآگین کرد. ولی  کرد وجود خود را با قرائت قرآن کریم در این ماه مبارک 

 . تدبر باشد، تا اینکه نور قرآن به قلب تأثیر کند   باید تالوت قرآن همراه با تأمل و 

 
 185سوره بقره آیه  284
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 حتی اگر خواندن یک آیه باشد، تا از هدایت قرآن بهره مند شد. 

یکی از ثمرات روزه تقویت اراده است، پس اراده کنیم با صفا شویم، و همه را  

ذهن را پاک کنیم تا بتوانیم حد اکثر استفاده را از  دوست بداریم، و آینه فکر و  

این ضیافت الهی ببریم که اگر اینچنین شد و دلها منور به وحی قرآن شد ، دیگر  

 انسان دلش نمی خواهد که این مهمانی به پایان برسد. 

پس ثمره روزه تقوی است، و اگر می خواهی بدانی چقدر روزه ات مورد قبول  

با تقوی تر شده ای  حق واقع شده خودت ب این هم مقدمات می    و،  بین چقدر 

 خواهد، و باید این استعداد را در خود ایجاد کرد. 

کینه ها، کدورت ها، سوء تفاهم ها همه مانند  .  خود را پاک کن  ،  پس از درون  

دودی غلیظ بر قلب انسان سایه می افکند، و مانع تجلی نور الهی و استفاده از  

 د. دیگران را ببخش تا خدا تو را ببخشد. الطاف ربانی می شون

 

 با خدا حرف بزن )دعا و مناجات(
 

را در سحرها بخوانی و توجه کن امام    ابوحمزه سعی کن چند فقره از دعای  

 سجاد)ع( چگونه با خدا مناجات می کند و می فرماید:  

» خدایا اگر مرگم نزدیک شده و کردارم مرا بتو نزدیک نکرده، من اعتراف  

 به گناهم را وسیله عذر خویش به درگاهت می دهم«. 

کنی پس  خدایا اگر درگذری کیست سزاوار تر از تو به گذشت ، و اگر عذاب  

 کیست که در حکم، عادل تر از تو باشد.  

رحم کن در این دنیا به غربتم و هنگام مرگ به غمزدگیم، و در قبر به تنهائیم  

و در لحد به وحشت و بی کسیم، و هنگامی که در برابرت به پای حسابم آورند  

 به خواری جایگاهم رحم کن. 
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دم پوشیده مانده، و ادامه بده  و بیامرز مرا از اعمال و کردار زشتم، آنچه از مر

 برایم آنچه را ستر کردی )پوشاندی(. 

و در آن حال که در بستر مرگ افتاده و دستهای یاران، مرا به این سو و آن   

سو کنند بر من رحم کن و در آن حال که روی سنگ غسالخانه دراز کشیده ام  

 من تفضل کن.   و همسایگان شایسته ام مرا به اینطرف و آنطرف می گردانند بر 

و هنگامی که خویشان اطراف جنازه ام را بر دوش گرفته اند با من مهربانی  

 فرما. 

و هنگامی که تک و تنها در میان گودال قبر بر تو وارد شوم بر من بخشش کن.  

و به غربت من در آن خانه تازه، ترحم کن ، بطوری که بجز با تو ا نس نگیرم  

 ری هالک گردم. یا سیدی اگر مرا به خودم واگذا

 بگو خدایا  

عا اِلَیأک.«  تََضّرِ تَکینا لََک، م  سأ  »َو َوقَفأت  بَیأَن یََدیأَک م 

 این عبارت در صدد بیان مسکنت و بیچارگی و تضرع در پیشگاه معبود است  

گریه و تضّرع، یکی از رموِز تسخیر قلب معشوق است و به زودی توجه او  

گونه که در دعای کمیل آمده است، گریه اسلحه  را به خود جلب می کند. و همان  

ه  الأب کاء «. گریه و تضرع در ابتدای د عا ـ بلکه در هر    مؤمن است: »َو ِسالح 

حالی ـ درهای رحمت و استجابت الهی را می گشاید واصوالً عالمتی نیکو بر  

 . فریاد رسی حق تعالی نسبت به بنده اش می باشد 

 

 گریه کلید رحمت الهیست 
 

   :پیامبر اکرم صلی للا علیه و آله نقل شده که فرمود از 

جابَِة؛  ِ َمِة َو َعالَمة الأقَب وِل َو باب  االأ حأ یَِة َّللّاِ ِمفأتاح  الرَّ  »اَلأب کاء  ِمنأ َخشأ
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پذیرش و درب مستجاب شدن    گریه از خوِف خدای تعالی کلید رحمت و نشانه

 دعا است.« 

خدای تعالی به موسی علیه السالم وحی    السالم فرمود: همچنین امام صادق علیه  

به من تقرب می   آنها  به واسطه  بندگان من  اعمالی که  کرد که محبوب ترین 

 جویند سه چیز است.  

 موسی علیه السالم عرض کرد: پروردگارا، آن سه خصلت کدامند؟ 

 گریه از خوِف من.   فرمود: زهِد در دنیا و پرهیز از گناهان و 

 یه السالم عرض کرد: پروردگارا! آنکه چنین کند چه پاداشی دارد؟  موسی عل 

  خدای عّز و جّل به او وحی کرد:ای موسی! اّما پاداش زهد در دنیا، بهشت است 

ند پس در باالترین مقام بهشتی هستند  ی و اما کسانی که ازخوف من بسیار می گر

 . و هیچ کس نمی تواند با آنان در آن مقام، شریک باشد 

ما آنان که از گناهان پرهیز دارند، پس من اَعمال مردمان را بررسی می  و ا

 کنم، اما اعمال آنها را بررسی نخواهم نمود. )و آنها را خواهم بخشید(. 

نکته دیگر درباره اظهار نیاز و زاری در پیشگاه معشوق، اینکه مقام عاشق  

ا منزلت آنها  ومعشوق، هر کدام اقتضایی دارد، و شأن هر یک باید متناسب ب 

ازجمله آنکه چون معشوق در مقام »ناز« می باشد، عاشق باید همواره    باشد.

 در مقام »نیاز«باشد . 

 خدایا دلهای ما را به نور ایمان و علم قرآن منور بفرما. 
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 (  1) فصل

 قرآن الطاف الهی با نزول 

 

 

 

 در بهترین شبها  و بهترین کالم از بهترین گوینده ، در بهترین ماها  

]ما )قرآن را( در شب قدر نازل كردیم * و از شب قدر چه آگاهت كرد؟ *  

شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است * در آن )شب( فرشتگان با روح به  

ن  فرمان پروردگارشان براي هر كاري )كه مقرر شده است(، فرود آیند * )آ 

 . شب( تا دم صبح، صلح و سالم است 
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 در ماه ضیافة للا بهار قرآن 

 (  1بهار قرآن ) 

 ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن و ماه بهار قرآن می باشد.  

 بسم للا الرحمن الرحیم 

آن  ه ًدى ِللنَّاِس َوبَیِّنَاٍت   ر  َرَمَضاَن الَِّذي أ نأِزَل فِیِه الأق رأ قَاِن ۚ َشهأ َدٰى َوالأف رأ  ِمَن الأه 

ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شده ، قرآنى كه سراسرش هدایتگر مردم است  

 . باشد ، و مایه جدایى ]حق از باطل[ است  و داراى دالیلى روشن از هدایت مي

باید سعی کرد وجود خود را با قرائت قرآن کریم در این ماه مبارک عطرآگین  

کرد ولی باید تالوت قرآن همراه با تأمل وتدبر باشد، تا اینکه قرآن به قلب تأثیر  

 کند حتی اگر یک آیه باشد، تا از هدایت قرآن بهره مند شد.

 ( 2بهار قرآن)

و اکنون که    ؛ک رمضان است بهار قرآن در ماه مبار  هر چیزی بهاری دارد و

این سفرۀ معنوی گسترده است، امید است که از آثار معنوی این ماه مبارک بهره  

هایی فراوان نصیب ما گردد، و حال که بهار قرآن است انشاء للا از معنویات  

 و باطن قرآن استفادۀ بیشتری ببریم. 

مبارک که ماه نزول  نس دارند خصوصاً در این ماه  بحمدللا مسلمانان با قرآن ا  

می خواهد  قرآن است اما برای استفاده بیشتر از باطن و معنویت قرآن، کسی که  

قرآن کریم را تالوت می کند وظایفی چند دارد که به مهمترین آنها اشاره می  

 شود. 
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 ( 3بهار قرآن )  

 آداب تالوت قرآن 

 ( حضور قلب: 1

محضر خدا ببیند، و فقط به کالم  قاری باید به هنگام تالوت قرآن خودش را در 

 للا بیندیشد، و ما سوی را فراموش کند و همه هّم و غّم زندگی را از یاد ببرد. 

 ( تدبّر در آیات قرآن 2

  تدبّر معنائیست غیر از حضور قلب، زیرا ممکن است انسان به هنگام قرائت 

مق در  ولی تع  ،قرآن افکاری در قلبش خطور نکند و حضور قلب هم داشته باشد 

آیات نداشته باشد، چنین شخصی حضور قلب دارد ولی تدبّر ندارد. از این رو  

عالوه بر حضور قلب باید در آیات قرآن تدبّر و تعّمق داشت، که مقصود اصلی  

 .از قرائت قرآن همان تدبّر است 

 :  قرآن کریم می فرماید 

آَن«  وَن الأق رأ  »افاََل یَتََدبَّر 

 اندیشند ؟( نمی کنند؟ آیا به قرآن ]عمیقاً[ نمى  )چرا در قرآن تدبّر 

تِیاًل « نیز  و   آَن تَرأ )قرآن را با وقار و طمأنینه بخوان(    می فرماید: »َوَرتِِّل الأق رأ

ترتیل به انسان فرصت می دهد که در آیات آن تعّمق کند، لذا امر شده که قرآن  

 با »ترتیل« خوانده شود.  

فهم    ( می فرماید:و در حدیثی حضرت رسول اکرم)ص  عبادتی که از روی 

و نیز    نباشد سودی ندارد و قرائتی که در آن فکر و تأّمل نباشد سودی ندارد.

 گفته شده که تکرار یک آیه تأثیر روانی عجیبی در تدبّر و تعّمق قرآن دارد. 

 (  تفّهم معانی قرآن 3

ه شایسته آنست  قاری قرآن به هنگام قرائت قرآن از هر آیه ای باید معنائی را ک

زیرا قرآن کریم شامل معارف بسیاری از »صفات حق تعالی، حاالت    دریابد،
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پیامبران، سرگذشت مؤمنین و کفار، و حاالت فرشتگان، اوامر و نواهی خداوند  

متعال ، بهشت و جهنم، پندها و حکمتها و وعده و وعیدها« می باشد، و لذا 

دیشد تا اسرار و دقایق و حقایق آن بر او  قاری قرآن باید در این معانی دقیقاً بین

 آشکار گردد.

 (  4) بهار قرآن  

کسی که به هنگام خواندن و شنیدن قرآن کریم معنای آنرا نفهمد و حتی از حداقل 

معنی و مفهوم آن محروم باشد، بهره چندانی از قرائت خود نخواهند داشت. و  

انکار کرده و به آن عمل نمی کنند  نیز کسانی که معنای آیات را می فهمند اما  

 مشمول این آیه خواهند بود: 

 »أ ولَـئَِك الَِّذیَن َطبََع َّللّا  َعلَى ق ل وبِِهمأ« 

 )آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر زده است (. 

ما کلمات را با چشم می بینیم ، و با زبان میخوانیم, و با گوش میشنویم اما تدبر  

ب« است. اگر آیات قرآن بر قلب انسان اثر نکند و از حقایق قرآن  کردن کار »قل

 قرآن در این باره می فرماید: ، استفاده نشود 

 که »طبع للا علی قلوبهم«  اینها کسانی هستند 

چرا ؟ چون روی قلب اینها پرده ای )از غفلت و جهل و شبهات و انکار حق (  

 . فهمند قرار گرفته شده اینها حقایق را نمی 

اگر   قبال"   . زده  مهر  اینها  قلب  بر  خداوند  که  هستند  کسانی  اینها  بنابراین 

همینطور    میخواستند کسی به یک جای معینی وارد نشود بر در انجا مهر میزدند،

گاهی بر قلب بعضی مهر زده شده »َطبََع َّللّا  َعلَى ق ل وبِِهمأ« و کسانی که فقط اکتفا  

   :دارند و در آن تدبّر نمی کنند، خداوند باز هم میفرماید به کلمات و ظاهر قرآن 

آَن أَمأ َعلَى ق ل وٍب أَقأفَال َها «  وَن الأق رأ  »اَفاََل یَتََدبَّر 
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)چرا در پیرامون آیات قرآن تدبر نمی کنند ؟ مگر بر دلها قفل زده شده است(  

) آیا بر قلب  پس اگر کسی در قرآن تدبر نکند، آیات قرآن بقلب او تأثیر نمیکند  

   . ها  قفل است ؟ (

 (  5) هار قرآن ب

 نرسیدن به فهم قرآن چیست؟ سبب 
 

بسیاری از مسلمانان از فهم قرآن محروم هستند ) بیان یک مسئله فقهی ( بعضی  

انسانها مقصر و بعضی قاصرند، کسانی که قاصرند آنها مستضعف هستند، اما  

فراگیری علوم قرآن، خود کوتاهی کنند آنها  آنهائی که با وجود امکانات، تعلیم و  

 مقصرند و چه بسا مسئول باشند. 

 ( 6بهار قرآن ) 

 جسم و روح قرآن 
 

اما روح قرآن آن حقیقت قرآن، و معانی   الفاظ و کلمات و آیات، جسم قرآن اند،

قرآن بعنوان نامه ای از طرف  و  وسیعی است که در درون این کلمات است،  

خداوند است، که بوسیله جبرائیل امین به حضرت رسول اکرم)ص( رسیده ، و  

 او هم در مدت بیست و سه سال برای بشریت بیان کرده است. 

معنا را درک کند، بعد توجه کند که این    لذا اول انسان باید کلمات را بخواند و

 کلمات را کأنه حضرت رسول)ص( القا میفرماید ,  

و در مرحله باالتر کأنه خداوند دارد با ما سخن می گوید، پس وقتی میفرماید  

) یا    )یا ایها الذین آمنوا ( اگر من مؤمن هستم پس باید خود را مخاطب بدانم ،

م هستم، پس مخاطب من هستم و باید منتظر  ایها الناس ( من جزء ناس و مرد 

 باشیم که چه میخواهد به ما بگوید . 
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 ( 7بهار قرآن ) 

بهتر است انسان در حال تالوت قرآن، از ما سوی للا افکار خود را فارغ نماید،  

یعنی توجه کند که خداوند با او صحبت می کند این تمرین میخواهد . اگر انسان  

 .  است بهتر  باشد  بخواند ولی با تدبر و تامل آیات کمتری را  

یعنی با حضور    ،هنگام خواندن قرآن توجه فقظ به کالم للا باشد خوب است که  و  

کند    .قلب  که چه  سکچه  توجه  کلمات  این  در  تدبر  و  میزند،  با شما حرف  ی 

 میخواهد بگوید، و در پی اجرای دستور الهی باشد. 

 ( 8بهار قرآن ) 

)ال خیر فی عباده ال فقه فیها وال خیرفی قراءة    پیامبر)ص( میفرماید: حضرت  

مثال نماز را میخوانیم    .عبادتی که از روی فهم نباشد سودی ندارد   ال تدبر فیها( 

بدون اینکه بفهمیم چه می گوییم، هرعبادتی که انجام میدهیم اگر نفهمیم، و از  

 ی ندارد.  روی تدبر و توجه نباشد، از روی فهم نباشد سود 

درست است که از رو خوانی   .و در قرائتی که در آن تدبر نباشد خیری نیست  

اما خیر چیزی است که با انجام آن فایده و نوری    قرآن ثوابی کسب میکنیم ، 

انسان  نصی هر    ،د وش ب  پس  گذارد.  تأثیر  قاری  وجودی  سعه  و  تکامل  بر  و 

عبادتی که از روی فهم نباشد سودی ندارد، و در خصوص قرائت فرمود: قرائتی  

 که در آن فکر و تأمل نباشد سودی ندارد و یا کم بهره است.

 ( 9بهار قرآن )  

حضرت رسول)ص( انسان کامل، که اسوه و الگو است برای بشریت، و از  

مبرانی که خداوند برای بشریت مبعوث فرمود، باالتر و کاملتر، و نیز  تمام پیا

 کتاب او، قرآن جامع تمام کتابهای آسمانی است. 

که صد و چهار کتاب، توسط صد و بیست و چهار هزار پیامبر برای هدایت  

که آخرین آنها، قرآن مجید است که شامل  ،  بشریت از سوی پروردگار نازل شده  

این همه  جامع  بن    و  محمد  نام  به  شخصی  بوسیله  و  میباشد،  آسمانی  کتب 
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عبدللا)ص( که خداوند ایشان را بر گزید و به آن درجۀ ای رساند که اکمال دین  

 و تکامل بشریت بوسیله این پیامبر عظیم الشأن اجرا شود. 

 بهار قرآن ) 10( 

 قرآن شفا است 
 

قرآن شفاست، نه فقط شفای جسم، بلکه شفای روح و روان است. هر آیه از  

 خاص دارد .  تاثیری و  خاصیت نیز  قرآن خاصیت عام، و  

بنابراین اگر انسان قرآن را با تأمل بخواند و بفهمد که قرآن چه میگوید، و با  

خواهد  توجه به اینکه این کلمات نازل شده از طرف خداست و خداوند چه می  

به بندگانش بگوید، آنگاه خواهد دید که یک آیه قرآن چه تأثیری در زندگی خواهد  

 داشت.

بنابراین اگر کسی با حضور قلب، و تزکیه نفس، به عمق و باطن قرآن برسد   

بر سعه وجودی او تآثیر می کند. لذا در تکرار ایات با تدبر، تأثیر روانی عجیبی  

 ی فرماید: در حدیثی اباذر م نهفته است.

( را دیدم که برای عبادت برخاست و در اثنای قرائت    شبی رسول اکرم)ص  

   قرآن این آیه را چندین بار تکرار کرد:

مأ فَإِنَّه مأ ِعبَاد َك َوإِن تَغأِفرأ لَه مأ فَإِنََّك أَنَت الأعَِزیز  الأَحِكیم    إِن ت عَِذّبأه 

سوره مائده بود آنجا که خداوند به حضرت عیسی    118این آیه چه بود؟ آیه   

فرمود: »شما گفتید من و مادرم را دو إله قرار دهید؟  حضرت فرمود اگر من  

یک   وقتی  اما  است.  نگفته  او  که  میداند  خداوند  ]البته  دارید«  خبر  شما  گفتم 

ه حضرت عیسی را إله  مسیحی این آیه قرآن را بخواند می فهمد که نه خدا گفت 

 قرار دهید و نه خود حضرت عیسی این را گفته است[  

پیامبران مانند پدران روحانی هستند و از پدران و مادران مهربانترند، چون  

  آنان دست انسان را میگیرند و میخواهند او را به سعادت دنیا و آخرت برسانند  
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 ( 11بهار قرآن ) 

از جمله    انسان تمام وسائل هدایت به تو داده شد، خداوند یک قانونی دارد که ای  

) عقل را برای تمییز حق از باطل، و نیز پیامبرانی    دو حجت ظاهر و باطن،

فرستادم ( اگر انسان طبق قانون پروردگارش پیش برود به فالح و رستگاری  

 و سعادت می رسد. 

ها را عذاب  حضرت عیسی می فرماید: خدایا اینها گناه کرده اند و اگر تو این

بدهی اعتراضی نیست اینها بندگان تو هستند، اما اگر آنها را بیامرزی تو عزیز  

و حضرت رسول)ص( این آیه را بسیار تکرار میکردند برای    و حکیم هستی. 

امت خویش، در حقیقت دعا میکردند برای امت ، خدایا اگر آنها را عذاب کنی،  

 . مرزی تو عزیز و حکیم هستی (آنها بندگان تو هستند و اگر آنها را بیا

 ( 21بهار قرآن ) 

تدبّ  با  ر در قرآن، و توجه به معانی کلمات و اسماء للا مثل »عزیز« و  پس 

»حکیم، از ظاهر آیات به ب عد عمیق تری توجه می شود. زیرا قرآن ظاهری  

بطن برای قرآن بیان کرده اند که باید هر کسی سعی   70دارد و باطنی بلکه تا  

تا اندازه ای به حقایق و لطائف قرآن برسد. و با طهارت ظاهر و باطن، و  کند  

 با توجه به عمق ظاهر الفاظ ، انشاءللا به حقایقی خواهد رسید. 

 ( 31بهار قرآن )  

 معانی قرآن یدن فهم 
 

بسیاری از برادران اهل سنت قرآن را با فصاحت و بالغت میخوانند و چه بسا  

یا اینکه فهمیدند    باشند، ولی آیه والیت را نتوانستند بفهمند ،خیلی ها حافظ هم  

ولی آن طوری که خودشان خواستند تفسیر نمودند . پس برای رسیدن به معارف  

چرا ؟ تا اسرار    .قرآن، قاری قرآن باید بدون تعصب در این معانی دقیقا بیندیشد 

 . و دقایق و حقایق قرآن بر او آشکار گردد 
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م و تأمل در این حقایق نکند نمی تواند آن اسرار را بفهمد. زیرا  اگر انسان تفهّ 

، و مصادیق وسیعتر از مفاهیم هستند، باید فهم معانی    معانی وسیعتر از الفاظ

را درست درک کرد و این بدون کسب معارف و سعی و کوشش امکان پذیر  

 نیست. 

 ( 41بهار قرآن )  

 مواضیع قرآن 
 

یات احکام هستند و بعضی  آ قران به مواضیع بسیاری پرداخته است ، بعضی  

آیات از سرگذشت پیامبران، و بعضی آیات نیز اشاره به اسماء و صفات خداوند  

 دارند.

تفسیر موضوعی این است که یک مفسر موضوع معینی را انتخاب، و از اول  

ت جمع آوری و در  قرآن تا آخر قرآن هر آیه ای که متعلق به آن موضوع اس

مثال موضوع ما »للا« است، اسماء و صفات    کنار هم تفسیر و بیان میکنند.

با خدا )توحید و موحد حقیقی( تجلی   خداوند و توحید، یعنی خدا و ارتباط ما 

با او ارتباط بر قرار  در خواندن قرآن  اسماء در قرآن. پس باید خدا را شناخت تا  

 کرد . 

 ( 51بهار قرآن ) 

ابن مسعود می گوید هرکس بخواهد علوم اولین و آخرین را به دست آورد ,   

 چنانکه قرآن کریم می فرماید :   قرآن بخواند و در قرآن تأمل کند 

ر  قَبأَل أَن تَنفََد َكِلَمات  َربِّي َولَوأ   ر  ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي لَنَِفَد الأبَحأ )ق ل لَّوأ َكاَن الأبَحأ

 ِجئأنَا بِِمثأِلِه َمَدًدا(

)بگو اگر دریاها مرکب باشد تا کلمات پروردگارم با آن نوشته شود , آب دریاها  

همین دریاها بر    تمام می شود و کلمات پروردگارم تمام نمی شود اگر چه مثل 

کلمات خداوند   پس  است  نامتناهی  خداوند وجودی  و چون  گردد(  افزوده  آنها 
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ور نیست که انسان قادر باشد به آسانی به معارف و حقایق  تناهی ندارند، پس آنط 

 و لطایف قرآن برسد. 

 ( 61بهار قرآن ) 

 راه رسیدن به معارف قرآن 
 

علی)ع( باب مدینه    ) انا مدینه العلم و علی بابها (  حضرت رسول)ص( فرمود : 

و آن شهر علم همان »معارف قرآن و دین است، و معرفتی که برای    علم است. 

 رسیدن به حقیقت مبدأ و معاد« باید بدست آورد. 

حضرت می فرماید: برای رسیدن به معارف قرآن و حقیقت الهی باید به  و نیز  

عترت   و  قرآن  زیرا  برسی،  هستند  قرآن  دوم  ثقل  که  معصومین  ائمه  وسیله 

با هم هستند و از هم جدا نمی شوند، چون اگر آنها را از هم جدا    ،رسول)ص(

 قیقت نخواهید رسید. بدانید به ح

امام علی)ع( بعد از حضرت رسول)ص( انسان کامل و معصوم، و ولی للا  

»لو    و اوست که می فرماید :   است، که عارف علوم اولین و آخرین می باشد 

) اگر بخواهم هفتاد بار    شئت ْلوقرت سبعین بعیرا من تفسیر فاتحة الکتاب «

 نویسم ( شتر در تفسیر سورۀ فاتحه الکتاب می 

ما روزی حداقل ده بار سوره      فاتحه الکتاب چیست ؟سوره حمد و  محتوای  مگر  

اما چه زمانی میخواهیم به حقیقت سوره حمد  ،    حمد را در نماز تکرار میکنیم

 برسیم ؟! 

اگر کسی قرآن را بخواند به قصد اینکه بفهمد خداوند به اندازۀ سعه وجودی اش  

عنایت خواهد کرد. و حتی او  امام    به  و  اکرم)ص(  میان اصحاب رسول  از 

علی)ع(، آنانی که توانستند به حقیقت معارف الهی برسند افراد کمی بودند، و  

 همه آنها نیز در یک سطح نبوده اند مثال سلمان با اباذر در یک سطح نبودند . 
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 ( 71بهار قرآن ) 

 کی به فهم قرآن میرسیم ؟ 

با  و    ،میخواند بفهمد سوره حمد چه میگوید انسان باید سعی کند که وقتی نماز  

چرا جایی می فرماید »تواب الّرحیم« و  که  در مورد اسماء للا    ر قرآن و تدبّر د 

جای دیگر »عزیز حکیم« و در جائی »ارحم الراحمین« و در جائی »اشد    در

 باید به مسئله توحید و اسماء و صفات خدا در قرآن توجه کرد.   لذا المعاقبین«،

بسیاری از مردم مسلمان به دالیلی از فهم قرآن محروم هستند، و قاری قرآن  

این موانع حجاب هایی هستند که  ،  باید این موانع را از پیش پای خود بردارد  

 آن محرومند. بر دلهای بنی آدم ایجاد گردیده و آنها از اسرار نهفته در قر

 در قرآن می خوانیم: 

ةٍ َخیأًرا یََّره) " ا یََّره7فََمنأ یَّعأَملأ ِمثأقَاَل  ذَرَّ ةٍ َشرًّ  " ( َوَمنأ یَّعأَملأ ِمثأقَاَل  ذَرَّ

)پس هرکس به اندازۀ ذره ای کار نیک انجام دهد آن را خواهد دید ,, و هر  

 خواهد دید(کس به اندازۀ ذره ای کار شر انجام دهد آن را  

لذا با توجه به همین یک آیه آیا کسی در دنیا بدی می کند ؟ بلکه هر شخصی  

منافسه   با هم  بار  در حمل  دهد، حمالها  انجام  را  که عمل خیری  میکند  سعی 

 .میکنند چون حمل بار اجرت دارد 

اما متاسفانه ما به اجرت از طرف خداوند متعال فکر نمی کنیم اگر این آیه قرآن  

توجه و تدبّر بخوانیم و باور کنیم و بدانیم که انجام دهنده هر کار خوبی،    را با 

نمی ک با خدا معامله  آیا همه  از خدا میگیرید،  به هنگام  د راجرش را  ند؟ پس 

 شود.  قرائت قرآن هر عضوی وظیفه ای دارد و باید از تالوت بهره مند 

 

 

  



415 
 

 ( 18بهار قرآن ) 

 معرفت عظمت قرآن 
 

ر   قَاِن( )َشهأ َن الأه َدى َوالأف رأ آن  ه ًدى لِّلنَّاِس َوبَیِّنَاٍت ّمِ  َرَمَضاَن الَِّذَي أ نِزَل فِیِه الأق رأ

این آیه هم اشاره به ماه رمضان ماه نزول قرآن دارد، و هم هدف از آن، که  

اگر عظمت قرآن درک  و    نات بین حق و باطل است. هدایت برای مردم و بیّ 

چشم انسان به مجموعۀ که در میان دو جلد قرآن قرار گرفته  شود، زمانی که  

 . است بیفتد، از عظمت و هیبت قرآن به لرزه می افتد 

ولی چون قرآن مرتب در دسترس است، اکثر مردم معرفت و عظمت این کتاب  

آسمانی را کمتر می دانند و به قرآن مانند یک کتاب عادی می نگرند یا کمی  

 فرماید: باالتر. اما خداوند می 

ِ ۚ َوتِلأَك   یَِة َّللاَّ ًعا ِمنأ َخشأ تََصّدِ آَن َعلَٰى َجبٍَل لََرأَیأتَه  َخاِشعًا م  ذَا الأق رأ »لَوأ أَنأَزلأنَا َهٰ

وَن«  مأ یَتَفَكَّر  ِرب َها ِللنَّاِس لَعَلَّه  ثَال  نَضأ َمأ  اْلأ

روتن  كردیم ، قطعاً آن را از ترس خدا ف)اگر این قرآن را بر كوهى نازل مى  

 زنیم تا بیندیشند ( ها را براى مردم می  دیدى . و این مثل و از هم پاشیده مى  

 (  19بهار قرآن ) 

 درجات قاریان قرآن 

 برای قاریان قرآن سه درجه است: 

ـ کمترین حّد اینستکه قاری توجه کند که من قرآن می خوانم و خدایم می شنود،  1

دهد.الزمه این مرحله از تالوت قرآن  او مرا می بیند و به سخنانم گوش می  

 عرض ادب، و دعا و تضرع به پیشگاه خدای قادر متعال است. 

ـ حد متوسط آن اینستکه قاری با چشم دل مشاهده کند که خدای تبارک و تعالی  2

به او می نگرد، با الطاف بیکران و عنایات بی پایانش او را مورد توجه قرار  

 گوید و با فضل و کرم و احسانش با او رفتار می کند. می دهد، با او سخن می 
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الزمه این مرحله از تالوت قرآن، حیا و تعظیم و تسلیم در برابر او، و استماع  

 کالم حق، و فهم معارف عالیه آن است. 

ـ واالترین مرحله از درجات قاری قرآن اینست که به هنگام تالوت قرآن از  3

و به خود و قرائت    ای متعال را مشاهده کند،الفاظ د ربار آن، صفات واالی خد 

خود توجه ای نکند و حتی به نعمتهای الهی بعنوان نعمتهای دنیوی توجه نکند،  

بلکه همه توجه و اهتمام خود را صرف تدبّر در عظمت خالق متعال و نازل  

نموده، ارج  پر  سخنان  آن  از    کننده  فیض  کسب  و  الهی  انوار  مشاهده  غرق 

و این درجه مقربین است که امام صادق)ع(    .بیکران حق تعالی شود فیوضات  

 از آن خبر داده می فرماید: 

 »لقد تجلیَّ للا لخلقه فی کالمه و لکنهم ال یبصرون« 

)خداوند در سخنانش خودش را بر بندگانش متجلی ساخته است ولی مردم آنرا  

 درک نمی کنند(. 

 ( 02بهار قرآن ) 

ق  در  باید  اینکه  اولین چیزی که  توجه کرد  آن  به  نامۀ رب  "رائت قرآن  قرآن 

همۀ موجودات  برای  نامۀ از خداوند متعال، نامه ای از رب    است،  "العالمین 

و بواسطۀ    ک مقرب است،لِ بوسیلۀ حضرت جبرائل که بزرگترین مَ   عوالم وجود،

 حضرت رسول)ص( که انسان کامل است به ما رسیده است. 

 ( 12بهار قرآن ) 

 پیامبران اولوالعزم
 

خداوند صد و بیست و چهار هزار پیامبر برای هدایت بندگان فرستاده اند، که  

و   ابراهیم  نوح، حضرت  اولوالعزم هستند، حضرت  پیامبران  آنان  از  تن  پنج 

پیامبران عظمت باالتری   حضرت موسی و حضرت عیسی و آن که از همۀ 

 عبدللا رسول للا)ص( می باشد. دارد آخرین آنها حضرت محمد بن  



417 
 

و نیز صد و چهار کتاب برای هدایت بشر نازل کرد که مجموع محتوای همه  

که اگر حقایقی از اسماء للا را درک کردیم، میتوانیم    این کتابها در قرآن است. 

بفهمیم که چرا از بین پیامبران اولوالعزم حضرت پیامبر)ص( عظمت باالتری  

دین   اکمال  و  قرآن صورت  دارد،  آسمانی  کتاب  و  او،  بوسیله  نعمت  اتمام  و 

 گرفت.  

بهر حال باید توجه کرد که هنگام قرائت قرآن، نامۀ محبوب را میخوانیم، آن  

و  کالم از طرف خداوندی است که وجود مطلق است ، کالم از خداوند کریم،  

 . قرآن هم کریم است  

 ( 22بهار قرآن ) 

توان تمام معانی و لطایف قرآن را فهمید حتی اگر  با قرائت الفاظ قرآن نمی  

 کسی زبان عربی را هم بلد باشد. مثال هنگام که تالوت می کنیم: 

ِر ﴿  ِر «1» إِنَّا أَنأَزلأنَاه  فِي لَیألَِة الأقَدأ َراَك َما لَیألَة  الأقَدأ  ﴾ َوَما أَدأ

دانى  مى  ما قرآن را در شب قدر نازل كردیم ، و خداوند می فرماید: تو چه 

 شب قدر چیست ؟ 

اشاره به عظمت قرآن و لیلة القدر و اسرار نهفته در آنهاست. که اگر این حقایق  

 آشکار شوند، عظمت قرآن را بیشتر درک می کنیم. 

 ( 32بهار قرآن ) 

 د استبرای قرآن وجودات متعد

اصل حقیقت قرآن از نزد خداوند است و این کلماتی را که ما می بینیم صورت  

بنابراین قرآن یک وجودی دارد در این عالم،    نازل شده کالم خداوند می باشد. 

و نیز در عوالم دیگر وجوداتی دارد که همینطور نازل، و رقیق شده تا این که  

 به کالم بشر درآمد که ما بتوانیم این کالم را بفهمیم . 

اما    متعدد است،ممکن است درک این معانی آسان نباشد، که قرآن را وجودات  

خود انسان آیا همین جسم است؟ و یا دارای ابعاد دیگری، مانند روح و روان و  
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عقل و قلب می باشد. که هنگام خواندن قرآن، چشم می بیند، و زبان تلفظ میکند  

 . اینها حواس ظاهری هستند ،  و گوش می شنود 

نعمت بزرگی    از جمله عقل است که این ب عد،  ،داریمهم  ولی ما ابعادی دیگری  

هی  رسیدن به معارف الکه باید برای  است که خداوند به بشر عطا فرموده است،  

ه بیشتر  از این موهبت الهی بهردر قرآن  با تعقل و تدبر  علوم قرآن  کسب  و  

 .  نصیب خود کرد 

 ( 42بهار قرآن ) 

به ظاهر قرآن   فقط مربوط  اینها  یا معانی کلمات،  دانستن زبان عربی و  پس 

حتی تفسیر نیز ظاهر قرآن است . ولی عمق قرآن را که ) تا هفتاد بطن  و    است.

اال   یمسه  »ال  میداند،  االمر  اولی  را  عمیق  معارف  آن  اند،  کرده  بیان   )

المطهرون« آنانی که دارای طهارت باطنی و صفای درون و حاالتی معنوی،  

 . و علم لدنی دارند 

مند ولی اکثر مردم حتی نمی توانند  آنانی که مطّهرند میتوانند حقایق قرآن را بفه

معنی ان طهارتی را هم که قرآن بیان میکند درک کنند. ولی با کسب معارف،  

 و تزکیه نفس و صفای درون می توان تا حدودی به معارف قرآن رسید.  

بهر حال عالم هستی بقدری عظمت و اسرار دارد که اگر توجه ما فقط به ظاهر  

 به این اسرار نخواهیم رسید.   و به امور مادی دنیا باشد 

 ( 52بهار قرآن ) 

 قرآن انوار و انسان وجود راتب  م
 

 انسان دارای سه ب عد و مرتبه است : 

کلیات ،    اعضای ظاهری)جوارح(  ادراک  ــ  و  و  ،    عقل  ـ جهت خشوع  قلب 

و هر یک از این مراتب باید از قرآن بهره ببرند لذا هر کس به اندازه    .ایمان 

وجودی خود از قرآن بهره مند می شود، نه فقط چشم و گوش و  ظرفیت و سعه  

 زبان، بلکه همه ابعاد وجودی انسان باید از قرآن منور شوند. 
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 ( 62بهار قرآن ) 

 ابعاد وجودی انسان 

»طبع و نفس و قلب و سر و خفی  هفت می دانند :عرفا ابعاد وجودی انسان را  

لذا باید نماز و قرآن    وجود انسان هستند .  اطوار  همۀ اینها مراتب و  کهو اخفی«  

 بر همه ابعاد وجودی او تأثیر کند و آن تأثیر فقط ظاهری نباشد . 

 مرتبه اول جسم و جوارح است:

ن و  اولین مرتبه استفاده ظاهری از قرآن: جسم و جوارح، که همان چشم و زبا 

مثال   گوش است که هنگام قرائت قرآن هر کلمه ، و یا هر حرفی ده حسنه دارد 

)الم( الف ده حسنه، الم ده حسنه، میم ده حسنه، باید توجه کرد که وقتی قاری  

این حسنات را کسب میکند که قرائت برای خدا باشد، لذا اگر ریا شد برای خدا  

آنجا که بیان میکنند )اقرأ وأرقی (  و    . نمیشود، پس حسنه ای هم در کار نیست 

تی است که قاری با اخالص بخواند، و به آن عمل  ئ بخوان و باال برو، آن قرآ

 بهره برد…  و   کند.

 است .  عقل مرحله دومین 

بهره عقل، ادراک مطالب کلی از قرآن، و  و   ، عقل نیز باید از قرآن بهره ببرد  

خوانی قرآن جسم و جوارج انسان استفاده  عبرت از آیه ها می باشد. لذا از رو 

کرده، و البته ثوابی هم کسب می کند، اما عقل باید ادراک کلیات کند، و به آن  

 ند. داریعنی نور قرآن به حقیقت و عقل نیز اثر   الیه دوم نیز برسد،

 است   مرحله سوم قلب و 

یر  برترین خاصیت قرآن که نزول آن هم بیشتر برای همین منظور است »تأث

قلب« می باشد، که پس از ادراک کلیات توسط عقل از این آیات شریف قلب و  

 دل آدمی با خبر شود. 
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یعنی که روح و روان انسان منور به آیات الهی گردد، زیرا قرآن » شفاء لما  

البته ادراک معانی هم آسان نیست و علومی   فی الصدور« است شفای دلهاست.

 انسان باید آن علوم را فرا بگیرد. را پیش نیاز دارد که 

 ( 27بهار قرآن ) 

 آن بر انسان شناخت خدا و تأثیر
 

توجه به اسماء للا که از اول تا آخر قرآن در آیات بسیاری بیان شده، و خداوند  

از خودش میگوید و خود را معرفی میکند و میفرماید: ای انسان خدائی که این  

 است:  قرآن را فرستاده دارای چنین صفاتی 

ِض الأَمِلِك الأق دُّوِس الأعَِزیِز الأَحِكیمِ  َرأ ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْلأ  ی َسبِّح  ّلِِلَّ

آنچه در آسمان ها و در زمین است ، خدا را ]به پاك بودن از هر عیب و  

نهایت پاكیزه و تواناى  ستایند ، خدایى كه فرمانرواى هستى و بى  نقصى[ مى  

 یر و حكیم است . ناپذ شكست  

 و نیز قرآن در سوره حشر خداوند را این گونه معرفی میکند:  

ِحی ن  الرَّ َمٰ حأ هَ إِالَّ ه َو َۖعاِلم  الأغَیأِب َوالشََّهاَدةِ ۖ ه َو الرَّ
 . م ه َو َّللاَّ  الَِّذي اَل إِلَٰ

ایست خصوصی از طرف   نامه  کند  باید فکر  وقتی قرآن را بدست می گیرد 

االسماء   له  الذی  و حکیم  علیم  ازلی،  و  ابدی  محبوب  از  عالمیان،  پروردگار 

 الحسنی. بسوی بنده ضعیف و مسکین و مستکینی، که خواننده این نامه می باشد. 

لذا هر اندازه که انسان از شناخت باالتری برخوردار باشد و از لحاظ روحی و  

، و تأثیر نورانیت آن بر حیات  سعۀ وجودی باالتر باشد استفاده او از قرآن بیشتر

 دنیا و آخرت او بیشتر می شود. 
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 ( 28بهار قرآن ) 

 قرآندر  سیر الی للاو خداشناسی 
 

یکی از مسائل مهمی که قرآن بدان پرداخته است و باید انسان به آن توجه کند  

و مسئله مهم دیگر قرآن »سیر الی للا«  .    مواضیع »خدا شناسی و توحید« است 

 .  است 

قرآن ادعا میکند که از طرف خداوند برای هدایت بندگان است و خداوند سبحان  

َسَن الأَحِدیِث( )خدا بهترین  ،  ازقرآن به وصف بهترین کالم یاد می کند   َل أَحأ )َّللاَّ  نَزَّ

یعنی حضرت    ،گوپس قرآن بهترین کالم است و بهترین سخن    . سخن را فرستاد( 

حال بین بهترین کالم، و بهترین گوینده    ؛د مورفرسول)ص( این قرآن را بیان  

این کالم، یک واسطۀ بود و آن هم وحی است، و دستور می دهد که خود و  

 پیروانش را چنین معرفی کند . 

ِ َعلَى بَِصیَرةٍ أَنَاأ َوَمِن  ع و إِلَى َّللاَّ  اتَّبَعَنِي ق لأ َهِذِه َسبِیِلي أَدأ

)بگو این طریقۀ من و یاورانم می باشد که خلق را با بصیرت بسوی خدا  

 دعوت کنم (. 

 ( 29بهار قرآن ) 

 قرآن نور و هدایت است
 

 خداوند در وصف کالم خود می فرماید: 

ِن  ه م ّمِ ِرج  َوانَه  س ب َل السَّالِم َوی خأ ِدي بِِه َّللاَّ  َمِن اتَّبََع ِرضأ الظُّل َماِت إِلَى النُّوِر  یَهأ

تَِقیمٍ  سأ ِدیِهمأ إِلَى ِصَراٍط مُّ نِِه َویَهأ  بِإِذأ

  ،از سوی خداوند نور و قرآن مبین آمد 

تحصیل رضایت حق شد خداوند او را از این    هر کس درپی و  بوسیله آن هدایت  

مواهب و از این نعمتهای خاص معنوی بهره مند می کند و هدایتهای خداوند  
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بسیارند ولی انسان باید استعداد قبول آن هدایتها را در خود شکوفا کند. و هر  

 اندازه استعداد بیشتر باشد شامل آن هدایتها بیشتر خواهد شد . 

   شد چند فضیلت را بیان کرده :  در آیه ای که در پیام باال مطرح

 .  ـ هدایت به راه های امن 1

 اذن للا . ـ خروج از تاریکی و ورود به نور، ولی ب 2

3. به راه راست  اهدنا    ـ هدایت  از خدا طلب میکنیم  نماز  در  ما هر روز  و 

 الصراط المستقیم . 

از   مردم  همۀ  یعنی  مردم(  برای  )هدایت  است  للناس«  »هدی  قرآن  آیات  لذا 

هدایتهای قرآن بر خوردار هستند هر انسانی به اندازۀ سعی وجودی و استعداد  

از   خود  کوشش  و  سعی  مند  و  بهره  قرآن  معنوی  نعمتهای  و  الهی  هدایتهای 

 میشود. 

قرآن »هادی« است، و برای هدایت مردم نازل شده، و یکی از اسماء للا نیز  

هادی، برای هدایت بندگانش وسائلی فرستاده که یکی    و خداوندِ   )هادی( است. 

 و می فرماید:  از آن وسائل قرآن است. لذا قرآن نیز )هادی( است. 

تَِقیٍم ()َوإِنَّ  سأ َ لََهاِد الَِّذیَن آَمن وا إِلَى ِصَراٍط مُّ     َّللاَّ

   ) و براستی خدا مؤمنان را به راه راست راهنمائی می کند (

 و نیز می فرماید: 

ِرِمیَن َوَكفَى بَِربَِّك َهاِدیًا َونَِصیًرا( جأ َن الأم  ا ّمِ  )َوَكذَِلَك َجعَلأنَا ِلك ّلِ نَبِّيٍ َعد وًّ

همچنین برای هر پیغمبری دشمنی از بد کاران قرار دادیم و تنها خدای تو  )و  

 برای هدایت و یاری کفایت می کند ( 

هادی هدایت می    »هادی و نصیر«   در این آیه دو اسم از اسماء للا بیان شده :  

کند به راهی که خداوند، آنرا قرار داده برای انسان تا با طی این راه برسد به  

 د . او گرد  ب نصیدر دنیا و آخرت  سعادت کرامت و عظمت انسانیت، و 
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 خداوند در باره قرآن می فرماید:  

و نیز بیان میکند »الذین آمنوا« یعنی کسانی که در هدایتهای    ،»هدی للناس«

د  باالتری بهره مند می شوند.اولی  از هدایتهای  بشوند،  پس هادی یعنی    اخل 

 . یعنی راهنما  ، هدایت کننده 

رسیدن به خدا، رسیدن به تکامل    خداوند »هادی« است به همان راهی که برای

و رسیدن به هدف خلقت قرار داد، به نام صراط مستقیم که ما هم هر روز در  

لمستقیم« هدایت خداوند برای همه موجودات  »اهدنا الصراط ا  نماز میخوانیم، 

 است . برای رسیدن به تکاملی که برای آن خلق شده اند. 

 ( 03بهار قرآن ) 

 انواع هدایت در قرآن 
 

 در قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده است : 

 الف : هدایت تکوینی   

خانه  نظیر هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گلها بمکد و چگونه کندو و  

بسازد. را  مهاجرتهای زمستانی و    خود  در  پرندگان  راهنمایی  و  هدایت  یا  و 

 تابستانی، آنجا که خدا می فرماید:  

ٍء َخلأقَه  ث مَّ َهَدى   قَاَل َربُّنَا الَِّذي أَعأَطى ك لَّ َشيأ

) گفت خدای ما کسی است  که همه موجودات را وجود بخشید و سپس هدایت  

 بیانگر نوعی از انواع هدایت تکوینی است . کرده است ( و این  

   ب : هدایت تشریعی

که توسط انبیای الهی و کتب آسمانی و نزول قرآن، و نیز دستورات شرع مقدس  

  . به سوی راه راست و صراط مستقیم   ،توسط اولیاء الهی برای هدایت بشر است 

باید از  و نیز )صراط ( در قیامت نام پلی است بر روی دوزخ که همه ی مردم  

 آن عبور کنند . 
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کلمه صراط پیش از چهل مرتبه در قرآن آمده است . انتخاب راه شریعت و   

 خط فکری صحیح، نشانه و بیانگر شخصیت انسان مؤمن است . 

 ( 13بهار قرآن ) 

 در برابر انسان راههای متعدد
 

 راههای متعددی در برابر انسان قرار دارد که او باید یکی را انتخاب کند :  

 . راه خواسته ها و هوس های خود  

 هوس های مردم .   راه انتظارات و 

 راه وسوسه های شیطان . 

 راه طاغوت ها . 

 راه نیاکان و پیشینیان . 

به عنوان  راه صحیح را خداوند، بوسیله وحی به بشر نشان داده و قرآن را  ولی  

 . »هادی« برای او قرار داده است 

لذا اگر کسی به دنبال آن هادی الهی نرود، و از کاروان و راهنما جدا شود گم  

همه موجودات در کاروان هستی از یک سیری بر خور دارند،   راه خواهد شد. 

 . از خدا آمده اند و به سوی خدا میروند 

همراه کاروان هستی از سیری  و انسان نیز که جزئی از این عالم وجود است،  

تا برسند به آن هدف خلقت که خداوند برای تکامل انها قرار  ،   برخوردار است 

وفایی  ک شای  داده است، که باید تحت اسم »هادی« و هدایتهائی که خداوند بر

 تکامل بهره مند شد. استعدادهای فطری و رسیدن به 
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 ( 23بهار قرآن ) 

 انساندایت های الهی برای ه
 

 :  هدایت پروردگار نسبت به انسان چهار نوع است 

 ـ هدایت عام و تکوینی : که بر عقل وهوش و جوارح انسان اثر دارد . 1 

بیان شد که این نوع از هدایت شامل همه موجودات می شود و اشاره شد به   

همۀ موجودات از طرف خالق خود نوعی    و انسان، و   زنبور عسل و مورچه

بعضی از موجودات هدایتشان   .دارند که میدانند چگونه باید زندگی کنند هدایت  

اجباری است و تنها انسان است که هدایت شده و اختیار دارد که از این هدایت  

 استفاده بکند یا نه. 

در قرآن کریم آیات فراوانی دربارۀ انسان وارد شده که اگر انسان بخواهد خودش  

آیاتی را که متعلق به انسان است مالحظه کند، در حقیقت  را بشناسد می تواند  

قرآن برای انسان نازل شده و خداوند در قرآن این انسان را معرفی کرده و بیان  

می دارد چه چیزی او را به سعادت میرساند و چه چیزی او را از سعادت دور  

 که انسان باید این حقایق را بداند .  ،میکند 

توسط وحی به انبیاء و نزول قرآن و امثال آن انجام می  ـ هدایت تشریعی : که  2

 گیرد . 

ـ هدایت خاص : که توفیق چنین هدایتی نصیب اشخاص مؤمن و متقی خواهد  3 

این نوع از هدایت نصیب همه مردم نمی شود زیرا همه مردم آن هدایت    شد.

نیز  گروهی تابع قرآن و پیامبر)ص( و ائمه)ع( میشوند، و    اولی رانمی گیرند،

 افرادی سرباز می زنند. 

یافته   به هدایت عام توفیق  این نوع از هدایت فقط نصیب مؤمنینی میشود که 

ِد قَلأبَه  «   باشند و قرآن بیان می کند:  ِ یَهأ ِمنأ بِاّلِلَّ )هرکس به خدا ایمان    » َوَمنأ ی ؤأ

 آورد خداوند قلبش را هدایت می کند(. 

 . هدایت به بهشت و نعمتهای الهی می باشد ـ هدایت اخروی : و آن عبارت از    4
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 استهدایت ها به ترتیب 

یعنی اگر انسان از    این هدایتهای چهار گانه به ترتیب نصیب انسان میشوند،  

هدایت اولی که همان عقل و هوش و قلب و امکانیات داده شده استفاده کرد، خدا  

دوم استفاده کرد و اوامر  توفیق میدهد که کالم خدا را بفهمد، و اگر از هدایت  

 ال او می گردد.الهی را اجرا کرد، هدایت سوم شامل ح

و از خدا بخواهد که او را    انسان باید سعی کند که تحت اسم هادی قرار گیرد.

تحت هدایت خاص خودش قرار دهد. و اگر کسی از مرتبه اول محروم باشد به  

ل بعدی، .این هدایتها مانند  مرحله دوم راه نمی یابد و به همین ترتیب در مراح

حلقات به هم وصل هستند مثال اگر به اولی و دومی رفتی و از هدایت سومی  

 محروم ماندی، به هدایت چهارمی نمی رسی. 

بنابراین: این حلقات انسان را به آن هدفی میرسانند که بهشت و تکامل است   

 ولی باید انسان خود را تحت این هدایتها قرار دهد . 

 ( 33بهار قرآن ) 

در یک نگاه اجمالی به آیات قرآن به خوبی روشن می سازد که قرآن هدایت و  

 ضاللت را فعل خدا می شمارد و می فرماید: 

أَل نَّ   ِدي َمنأ یََشاء  ۚ َولَت سأ ِكنأ ی ِضلُّ َمنأ یََشاء  َویَهأ
ةً َواِحَدةً َولَٰ َولَوأ َشاَء َّللاَّ  لََجعَلَك مأ أ مَّ

ا ك نأ   ت مأ تَعأَمل ونَ َعمَّ

]اما    )اگر خدا می خواست شما را ]بر محور هدایت[ یک امت قرار می داد. 

هدایت اجباری فاقد ارزش است[ ، ولی هر کس را بخواهد ]به کیفر لجاجت و  

تکبرش[ گمراه می نماید و هر کس را بخواهد هدایت می نماید ، و مسلماً از  

 ی خواهید شد(. آنچه همواره انجام می دادید ، باز پرس

برای فهم آیات هدایت و ضاللت، به تأمل بیشتری نیاز است، و گفته اند: هدایت   

و   قید  وهیچ  دارد  و همگانی  عمومی  جنبۀ  و  ارایه طریق؛  معنی  به  تشریعی 

 شرطی ندارد و خداوند راه را به همه نشان داده . 
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 چنانچه در سوره دهر می فرماید :  

ا َكف وًرا « »إِنَّا   ا َشاِكًرا َوإِمَّ  َهَدیأنَاه  السَّبِیَل إِمَّ

 ) ما راه به انسان نشان دادیم خواه شکر گزاری کند یا کفران ( 

تَِقیمٌ  سأ ذَا ِصَراٌط م  ب د وه  ۗ َهٰ َ َربِّي َوَربُّك مأ فَاعأ  إِنَّ َّللاَّ

ن است  )یقیناً خدا پروردگار من و پرودگار شماست ؛ پس او را بپرستید ، ای 

 راه مستقیم( 

می فرماید: تو همه ی انسانها را به صراط مستقیم دعوت می کنی. بدیهی است  

که دعوت پیامبر)ص( مظهر دعوت خداست، چرا که او مظهر اسماء خدا است.  

 می کند.  ت و هدایاپس حضرت رسول)ص( »هادی« است و انسان را به راه 

 

 هدایت تکوینی 
 

مطلوب و گرفتن دست بندگان و گذراندن آنها از تمام پیچ و  به معنی ایصال به   

خمهای راه، و حمایت از آنها تا رسیدن به ساحل نجات که موضوع بحث بسیاری  

 از آیات قرآن است . 

مثال زنبور عسل از وقتی که خدا او را خلق کرده است، با آن عظمتی که در  

سان وقتی که خواست خانه  معماری دارد کندو و خانه خود را می ساخت، اما ان

بسازد، اول یک سایه بان بود و به مرور در فن معماری پیشرفت کرد تا رسید  

 . به این که ساختمانها و برجهای آنچنانی میسازد  

نمی    غییر و پیشرفت بعضی موجودات همان هدایتی که دارند همان است دیگر ت 

اولی استفاده کند که هدایت    اما انسان باید از آن هدایت   کند و پیشرفتی نمی یابد.

دوم را به دست بیاورد و چون انسان به بی نهایت هدایتها، و به بی نهایت علوم  

 و مقامات میتواند برسد، لذا باید با سعی و کوشش برسد.
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 ( 43بهار قرآن ) 

این قرآنی که امروز در دست شماست، با زحمتی که برای فراگیری علوم آن  

با   مثال اسم    تدبّر در آیات آن نوری می شود برای شما، متحمل می شوید، و 

   »هادی« برای شما نور افشانی میکند که قبال بلکه متوجه آن نبودید.

این نوع هدایت هرگز بی قید و شرط نمی باشد ، اگر انسان آن هدایت اولی و  

دومی و سوی را گرفت و جزء خاصان شد، در زندگی بقدری خداوند او را  

، که گاهی اگر بر سر دو راهی قرار گرفت، راه صحیح را انتخاب  هدایت میدهد  

 و مشکلش حل میشود . 

هدایت هم مراحل و درجاتی دارد، و آن هم با تمسک و اعتقاد انسان به خدا و  

اسماء للا تأثیر می پذیرد. بهرحال این نوع هدایت تکوینی ایصال به مطلوب و  

تمام پیچ و خمهای راه، و حمایت از آنها  گذارندن آنها از و گرفتن دست بندگان 

 .  تا رساندن به ساحل نجات 
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 (  2)فصل 

 مامورهای خدا ،  پای درس قرآن
 

،  « عنکبوت » تا بحال به مأمورهای خداوند بر روی زمین دقت کردید ؟ یکبار  

 . کند. »ااّل تنصروه فقد نصره َّللّا«   پیامبر را در غار حفظ می 

شود و به قابیل یاد میده که چطور بدن برادرش رو    می ، معلّم بشر  «کالغ»یا  

 . دفن کنه »فبعثه َّللّا غرابا« 

 . شود »اذهب بکتابی هذا«، مأمور رساندن نامه سلیمان به بلقیس می   «هدهد » یا  

  ، که مأمور سرکوبی فیل سواران و محافظت از کعبه می «ابابیل»یا پرنده های  

 . شوند: »و ارسل علیهم طیرا ابابیل« 

وسیله «اژدها»یا   می   ،  موسی  ادعای   اثبات  و  حقّانیّت  ثعبان  ی  »هی  شود: 

 . مبین«

 . ، که مأمور میشود حضرت یونس را تنبیه کند: »فالتقمه الحوت« «نهنگ» یا 

 . شود: »تأکل منساته«  ی کشف مرگ سلیمان می ، که وسیله  «موریانه»یا 

 شود .   ، که مأمور نگهبانی از اونها در غار می «سگ اصحاب کهف» یا 

 »و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید« 

قصد ما از این درسها این است که ما با تدبّر و تأمل در آیات ، با قرآن، و با  

خدا و اسماء و صفات او بیشتر آشنا شویم و آنچه که گفته شد از طریق وحی و  

ادی« برای شما نور افشانی میکند  مثال اسم »ه  قرآن و کالم معصومین است.

 که قبال بلکه متوجه آن نبودید.  
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 دعای روزبیستم ماه مبارک رمضان
 

 بسم للا الرحمن الرحیم 

ِلقأ َعنّی فیِه أبواَب النّیراِن  ، اللهّم افأتَحأ لی فیِه أبواَب الِجناِن   واغأ

نَّزِل الّسكینِة فی ق لوِب المؤِمنین. ، َوَوفّقأنی فیِه ِلتاِلَوةِ القرآِن   یا م 

خدایا بگشا برایم در آن درهاى بهشت وببند برایم درهاى آتش دوزخ را و توفیقم  

 ده در آن براى تالوت قرآن اى نازل كننده آرامش در دلهاى مؤمنان. 

 

 علی)ع(شهادت موال متقیان 
 

دام من خودم با    یاعلي هایي كه مي گویم م 

 یك مفاتیح الجنانم یا امیرالمؤمنین. 

ّب تو معیار اصلّي حالل است و حرام    ح 

 با تو كردند امتحانم یا امیرالمؤمنین...  

ّجة  للا"ام تویي  َهٌد اَّن علیّاً ح   "اَشأ

 در اقامه، در اذانم یا امیرالمؤمنین. 

 "نادعلي" مثل قالي هاي صحنت با دم 

 َگردأ از دل مي تكانم یا امیرالمؤمنین.  

 بي تو اصالً بي ه ویّت، بي تو َمهدور الدََّمم 

 بي تو َمجهول المكانم یا امیرالمؤمنین. 
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 بعد مرگم سوي وادّي الّسالمم مي بري؟ 

لدأ آشیانم یا امیرالمؤمنین.   در نجف خ 

السالم    )ع(. علیَک یااباعبدللا  الحسینالسالم  ( ،  ع) السالم علیک یاامیر المومنین  

 علیَک یاصاحب الزمان عجل للا تعالی فرجه الشریف 

 ایوان  نجف  اوج  تمنای  من است 

 هردم به طوافش دل شیدای منست 

 از علت این عشق اگر می پرسی    

 ششدانگ دلم به نام موالی من است  

ادا توفیق  بخواهیم  متعال  خداوند  از  قبول حق  عنایت  طاعاتتان  بما  را  راه  مه 

فرماید و این برنامه ها مورد قبول حق و خوشنودی و عنایت اهل بیت علیهم  

از همگی  .    السالم و خصوصا امام زمان عج للا تعالى فرجه شریف قرار گیرند 

   .التماس دعا دارم 

 فطر  عیدشب 

وارد  انشاءللا این ماه آموزشی باشد که وارد خدمت وظیفه ی خودمان شده و  

روزه داری حقیقی شویم. همان طوری که سربازان چند ماه را در دوره آموزشی  

طی می کنند و بعد وارد اصل خدمت نظام وظیفه می شوند ، ما هم در این یک  

ماه آموزش روزه داری حقیقی را فرا گرفته باشیم و از االن به بعد وارد روزه  

 داری حقیقی شویم . 

 ید استروزه داری حقیقی مسیر توح
 

روزه داری حقیقی ، در حقیقت امساک از هر چیز و امساک از ماسوی للا و  

پرهیز از ماسوی للا هست ؛ روزه داری حقیقی پیمودن مسیر توحید است و  

خدا را واحد و یگانه دانستن است ، نه به معنای این که بگوئیم خدا یکی است ،  

 خدا هم هست. و نه به معنای این که بگوئیم ما هستیم و 
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نیست   واقعی  توحید  معنای  به  تمام  .    این  در  که شما  است  این  واقعی  توحید 

مراحل زندگی و در تمام لحظات خودت به فکر خدا باشی و جز خدا کسی و  

 چیزی را نبینی . 

توان   به عنوان عیدی می  ماه مبارک رمضان  از  آوردی که  ترین دست  مهم 

مراحل زندگی برای ما وجود داشته باشد و همراه  امشب از خدا گرفت و در تمام  

این است که تمام عمر ما و لحظات ما به ذکر خدا    ،ما باشد و ادامه پیدا کند 

 معموره و آبادان باشد .  

آن لحظه ای که به ذکر او آباد نیست ، آن لحظه خرابه است ، کویر است ،  

یزهایی مثل کار ،  شاید شما در زندگی عادی و دنیایی خود به چ   خشک است . 

به   باشید و فکر شما رو خیلی  داشته  ... خیلی عالقه  بچه ، همسر و   ، شغل 

خب چرا نباید خداوند لحظه لحظه های فکرمان را  ،  خودش مشغول کرده باشد 

 چرا نباید به یاد خداوند متعال باشیم؟  مشغول به خودش کند؟ 

 

 اگر امشب تصمیم بگیریم 
 

که طوری عمل کنیم که در روزهای آینده و در لحظات  بیایید تصمیم بگیریم ،  

و   بپرستیم  را  او  عاشقانه  و  باشیم  خدا  یاد  به  مرتب  عمرمان،  از  مانده  باقی 

باالترین عیدی را از  ، در این صورت  دوستش داشته باشیم و با او حرف بزنیم  

 . خداوند متعال گرفته ایم 

و روز محشر خوشحال باشیم    ، و این عیدی را با خود به برزخ و قیامت ببریم

  است. صالحین و مخلَصین قرار داده    از این که خداوند متعال ما را در زمره ی 

خوشحال باشیم به آن چیزی که خدا به صالحین داده و چیزی که از مخلَصین  

خداوند به صالحین این را داده که تمام لحظات عمرشان را به یاد خدا  ،    گرفته

  ه هایی را که از یاد خدا تهی بوده اند را گرفته است. و از مخلَصین لحظ باشند 

خدا چه عیدی و پاداشی را می تواند امشب به ما بدهد که خیلی ارزش داشته  

 باشد؟ 
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 بزرگترین عیدی
 

بزرگترین پاداش این است که سر در گریبان خود فرو ببری و فکر کنی که ماه  

ماه رمضان را و آموزش  رمضان تمام شد و من چگونه می توانم ثمرات این  

هایی را که در ماه رمضان گرفتم را با خودم ببرم و این باالترین عیدی خدا به  

 ما هست. 

این است که شما تصمیم بگیری و او هم کمکتان کند ،    خداوند متعال سنتش 

زندگی دنیایی ما بر این بنا نهاده نشده که خود خدا تصمیم بگیرد و خودش هم  

سنت الهی بر این است که  ،  د و نهایتا ما به مقصد هم برسیم  کاری را انجام بده

 شما باید حرکت کنید و خدا هم برکتی به حرکت شما بدهد.  

بنابر این اگرشما سر در گریبان خود کردی ، فکر کردی ، تصمیم گرفتی که  

طوری باشی که ایامت به ذکر خدا معمور باشد مطمئنا خدا هم به شدت    ،من بعد 

   .ی است که خدا به شما داده است د د و این باالترین عیکمکت می کن

و ذکر قرآن را  خدا کسانی که امشب تصمیم بگیرند با قرآن مانوس باشند و یاد  

در خانه و در قلب خودشان زیاد کنند و زنده نگه دارند مطمئنا باالترین عیدی  

 می توانند از خداوند متعال بگیرند.  را

به تبع همان مقدار ذکری که گفته و توجهی که داشته اند عیدی می    به مقدار و 

که با قرآن سپری می کنید که ذکر خدا و یاد خداست  را  گیرند ، تمام لحظاتی  

 خداوند متعال هم با قران شما را راهنمایی می کند.  

شما با قران به یاد خدا هستی و خدا هم با قران شما را هدایت و راهنمایی می  

 خیلی از نکته ها و مطالبی را که در ذهنتان نیست را به شما می گوید.  کند و 

یم انس با قران  ر پس در ماه مبارک رمضان دومین عیدی را که می توانیم بگی

اگر این طوری شدیم که لحظه به لحظه تمام کارهای ما برای خدا باشد    است.

 باالترین عیدی را در شب عید فطر از خدا گرفته ایم . 
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عاجزانه و فقیرانه و به حق محمد و آل محمد ، از خدا می خواهیم که ، روزه  

داری واقعی ما قطع نشود و درسی را که از روزه داری حقیقی گرفته ایم را  

 بکار ببندیم. 

 نگاهي عارفانه به فلسفه عید فطر 
 

 گروه دین و اندیشه:   -خبرگزاری مهر

از دیدگاه    توان صحبت كرد. اما ي در رابطه با عید فطر از زوایاي متفاوتي م 

بررسي   را  موضوع  این  کنیمعرفا  بیاني    ، می  یك  مي دیگر  به  بدانیم  خواهیم 

بدیهي    نگرد.عارف كه نگاه متفاوتي نسبت به عوام دارد چگونه به عید فطر مي 

است كه عید فطر تابع نگاه ما به روزه است؛ چرا كه اگر كسي روزه نگیرد  

 معنایي ندارد.عید فطر برایش 

اي روزه گرفته است.  بنابراین در وهله نخست باید دید كه شخص با چه انگیزه 

گیریم تا به ثواب برسیم، روزه را تكلیف و  اگر اعتقاد ما این باشد كه روزه مي 

شود؛ چرا  دانیم. در اینصورت فطر براي ما خوشایند مي باري بر دوش خود مي 

رسد. به تعبیر برخي از عوام به مدت یازده  مي   كه این تكلف و ریاضت به اتمام 

 ایم. ماه از این تكلف خالص شده

این  اگر  كه  اما  باشد  این  گرفتن  از روزه  ما  نیت  و  نكنیم  نگاه  به روزه  گونه 

به بهشت او( افطار و همچنین    یاي فراهم سازیم تا به خدا برسیم )و نه حتزمینه 

 عید فطر ما متفاوت خواهد بود. 

دلیل در تعریف فطر و فطور )كه مصدرهاي سماعی ف.ط.ر است(    به همین 

اما در اصطالح    اند كه فطور در لغت به معني "گشودن" یا "بازكردن" است؛گفته 

  ، عرفاني معتقدند كه فطر عبارت است از تمیز فرد از حق یعنی روزه دار عارف

 . با اتمام ماه مبارک به قوه فرقان و تمیز دست می یابد 

  فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم مي  چنانکه  
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 ً قَانا عَل لَّك مأ ف رأ َّق واأ َّللّاَ یَجأ "إَن تَت
 ؛  285

 دهد.یعني اگر تقوا پیشه كنید خداوند به شما قوه تمیز مي 

  

 تمیز حق از خلق و كشف حقیقت 
 

اي  زمینه خواهد  یكي از مصادیق تقوا "روزه" است؛ لذا عارف با روزه گرفتن مي 

شود؛  چرا كه در عید فطر تمیز حاصل مي   وجود آورد تا به عید فطر برسد. را به 

كنند؛ یعني بین عارف و عامي  جا عرفا خلق و حق را از یكدیگر جدا مي در این 

 شود.  كامالً تفاوت ایجاد مي 

گیریم براي اینكه به آن "تمیز"  عرفا ادعایشان این است كه ما یك ماه روزه مي 

هاي خود اشتباه نكنیم. از  یم تا حق را از خلق تشخیص دهیم و در داوري برس

 داري چشم باز كردن به حقیقت موجودات است. سویي آنان معتقدند كه روزه

 :  توان گفت دو نوع روزه داریم  در نتیجه مي 

كه یكي "روزه جسد" است و دیگري "روزه دل". روزه دل براي آن است كه  

دل انسان در هیچ شرایطي وسوسه گناه نكند. طبیعتاً عید فطر نیز براي فردي  

 گیرد متفاوت خواهد بود.  كه این روزه را مي 

كند هدفش از روزه گرفتن این است  عارف كه در جهت كشف حقیقت تالش مي 

كند فقط خدا را ببیند و در روز عید فطر به  جهان نگاه مي كه هنگامي كه به  

كند تا اینكه روز  ماه با خدا ارتباط برقرار مياو به مدت یك  وصال نایل شود.

 عید فطر فرا رسد. 

اگر در روز عید خداوند را دید و احساس كرد كه در كنارش نشسته و با او   

و آن روز برایش عید    زند در این صورت روزه او مورد قبول است حرف مي 

 
  29انفال  285
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است؛ اما اگر این اتفاق نیفتد و خداوند را در كنارش احساس نكند روزه او تمام  

 نشده است چرا كه به هدفش نایل نگشته است.  

 گوید:  فروغي بسطامي مي 

 گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند 

 خانه باش. گول نعمت را مخور مشغول صاحب 

حال    اي براي دیدار. عید فطر تنها بهانه است؛ بهانه لذا در اندیشه عرفا، غذا و  

بنابراین نگاه عرفا    مسئله این است كه آیا این دیدار همیشگي خواهد شد یا نه؟

   .به عید فطر متفاوت است 

 گوید:  و همو در جای دیگر مي 

 ؛بالصواب  اعلم  للا  باش  تشنه  /آمد خطاب  ربهم  تا سقاهم 

تشنگی کشیدن در انسان عطش به وجود می آورد تا خداوند  یعنی گرسنگی و  

گرنه کسی که سیر و سیراب است از خوردن    غذا و آب معنوی را نثارش کند و 

 و آشامیدن هیچ لذتی نمی برد چه بسا به درد و رنج نیز مبتال بگردد.

 

 وحدت مسلمانان در روز عید
 

گونه  فطر نیز همین   همچنان كه اعمال دیني مسلمانان وحدت بخش است، عید 

اند كه یك ریاضتي را پشت سر گذاشته است. در این روز همه مسلمانان از این 

مي  موفقیت  و  كه  احساس رضایت  دارد  وجود  نیز  دیگري  وحدت  البته  كنند؛ 

 وحدت عرفاني است. 

اگر مسلمانان روزه واقعي گرفته باشند، پس از عید فطر نباید با یكدیگر اختالف   

شود. زماني كه مِن خود را  ؛ چرا كه اختالف از منیت حاصل مي داشته باشند 

 شود.  برتر از طرف مقابل بدانم به طور ناخواسته اختالف ایجاد مي 
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 بنابراین یكي از نتایج روزه "خودشكني" است. 

 گوید: مولوي در این رابطه مي 

 ام لیکن بیخودتر از این خواهم بیخود شده 

 چنین خواهم با چشم تو می گویم من مست 

 خواهم خواهم من تخت نمی من تاج نمی 

 در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم  

مگر نه این است كه تمامي اختالفات بر سر تاج و تخت است؛ اما آن كسي كه  

در نتیجه با خدا زیستن تفرقه  ،    خواهد شود تاج و تخت نمي وارد عید فطر مي 

شود؛ زیرا همیشه خودمان را كمتر از  آورد و منجر به وحدت مي بوجود نمي 

 كنیم.  آنچه هستیم احساس مي 

ها را  شود كه ظرفیت انسان بیشتر شده عارف سختي زیستن با خدا موجب مي 

  بپذیرد. عارف به نگاهی از سوی محبوب جان می دهد چه رسد به اینکه یار او 

 لذا  را بپسندد و در کنارش نهد. 

 ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید 

 از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد 

 تا شب عید رمضان خواهد بود  اری این الطاف بی واسطه الهی 

 

 عید فطر 
 

چند مطلب  اشاره به    آیت للا جوادي آمليز  اتحلیلي بر مقام و منزلت سعید فطر  

اینكه هر روز    .است  از  گذشته  ؛  دارد  مبارك رمضان یك وحدت جمعي  ماه 

تكلیف جدا و مستقل دارد و روزه گرفتنش الزم است ، مجموع این ماه یك وحدت  

 خاّص دارد كه قرآن كریم از او اینچنین یاد كرده است :  
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ه  )  مأ د و حاضر  (. كسي كه در ماه مبارك رمضان شاه1َمنأ َشِهَد ِمنك م  الشَّهَر فَلیَص 

بود و مسافر بود ، این شهر را ، این ماه را روزه بگیرد . لذا وظائف خاّصي  

 است ؛  براي شب هاست ؛ دستورهاي مخصوصي براي روزه 

این وحدت جمعي ماه مبارك رمضان با فرارسیدن اّول شّوال ، فطر او فرا مي  

هم پایانش    بنابراین همانطوري كه هر روز پایانش افطار است ، این ماه رسد .

 افطار است و روز عید فطر افطار این ماه است ؛ این مطلب اّول .  

   : مطلب دّوم آن است كه 

از دعاي نوراني امام    كهاین روز را خداي سبحان عید رسمي مؤمنین قرار داد  

چنین كه در دعاهاي قنوت  هم  و    ،   سجاد در وداع ماه مبارك رمضان بر مي آید 

 نماز عید فطر هم بر مي آید كه خداوند این روز را عید قرار داد ؛ كه  

ؤِمنیَن ِعیداً " سِلمیَن ِعیداً ، ِللم   .  " َجعَلتَه  ِللم 

نیست ! چون س روراً    مطلب بعدي آن است كه عید به معناي نشاط و سرور

عطف بر عید شده است و جداي از اوست . در صحیفة سجادیّه دارد ِعیداً َو  

عید بودن    س روراً ؛  این عاَد یَع ود وا است ؛ كه معاد هم از همین لغت است ، و م 

 كه عید از ع ود و رجوع مجّدد است . ، خداي سبحان هم از همین لغت است 

عید   بدع و نام مبارك دیگرش م  خداي سبحان نام مباركي دارد به نام مبداء و م 

 است .  " یوم عید یوم رجوع إلَي للا" است كه او بر مي گرداند . 

نماز عید هست ، این    برایسخنان امام    لذا دستورهائي كه مربوط به خطبه ها و

مصلّي ، آن    است كه : شما وقتي از منزل هایتان بیرون مي روید به طرف 

 حالت زنده شدن از قبر را در نظر بگیرید كه یك ترسیمي از معاد است .  

عید تجلّي تاّم داشته باشد ، جریان   منتها خداي سبحان اگر بخواهد به صورت م 

ظهور    معاد پیش مي آید ؛ و اگر گوشه اي از آن نام تجلّي بكند ، » عید فطر «

 ه طرف خداي سبحان. مي كند . این عود و رجوع بنده است ب



439 
 

  ،این ماه را گرفتند و توفیق انجام وظیفه داشتند ، بر مي گردند  ه كساني كه روز

جائزة خود را از خداي سبحان دریافت مي كنند . لذا شب عید فطر و روز عید  

ِلیلَه  الَجوائِز « یا » ی وم  الَجوائِز « هست كه اگر گفته شده   فطر به عنوان » 

 :است 

 است و من مانده در این تدبیرم روز عید 

 كه دهم حاصل سي روزه و ساغر گیرم 

همین است كه انسان بر مي گردد به طرف خداي سبحان ، پاداشش را دریافت  

 مي كند . 

 مطلب بعدي آن است كه : 

وفاً    كساني كه به وظائف این ماه پر فیض موفّق شدند و عمل كردند ، آنها كه خ 

، یا شب هاي این ماه را زنده نگه داشتند ، جائزه اي كه  ِمَن النّار روزه گرفتند  

 از فرشتگان الهي دریافت مي كنند ، نجات از نار است . 

آنهائي كه براي رسیدن به بهشت وظائف ماه مبارك رمضان را انجام دادند ،  

جائزه اي كه از فرشتگان رحمت دریافت مي كنند ، وصول به بهشت است . إن  

 زه را حفظ مي كنند ! شآَء للا این جائ

بّاً هلل ، ش كراً هلل عبادت كردند ، ع ودشان به طرف   و آنهائي كه ش وقاً إلَي للا ، ح 

خود خداي سبحان است و جائزه را از دست بي دستي خداي سبحان دریافت مي  

كنند و آن هم محبوبیّت است و كرامت ، كه مقام شامخ محبّت را به آنها عطاء  

حبوب الهي شدند ، هم از گزند دوزخ مصون اند ، هم از فیض  مي كند ؛ وقتي م

 و ف وز بهشت طرفي مي بندند .  

بنابراین سه گروه به خدا بر مي گردند ؛ هر گروه جائزة خاّص خودشان را هم  

 دریافت مي كنند . 

 چهارم اینکه : و مطلب 
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زم  در قرآن كریم فرمود : ما این یك ماه را كه وحدت جمعي دارد بر شما ال

كردیم كه روزه بگیرید ؛ شما باید این سي روز را به كمال برسانید ، این ماه را  

.   به كمال برسانید ، و بعد خدا را تكبیر بگوئید ؛ بگوئید خدا اَكبَِر ِمنأ ك ّلِ ِشيء

وا للاَ َعلي َما   یا اَكبَِر ِمنأ أنأ ی وَصفأ است كه شما را هدایت كرده است . ِلت َكبِّر 

 . لذا وظیفه آن است كه بعد از نماز مغرب و نماز عشاء و نماز صبح و  َهداك مأ 

 را انسان بازگو كند .   «اهلَل  اَكبَر  َعلي َما َهدانا»نماز عید فطر این تكبیر 

وا للاَ َعلي َما َهداك مأ "  .   " ِلت كِمل وا الِعدَّهَ َو ِلت َكبِّر 

 هدایت كرده است . خدا را انسان به بزرگي یاد كند كه او را 

معلوم مي شود یكي از بهترین و بارزترین مصادیق هدایت ، همین این دستور  

هم در دعاهاي ما    روزه گرفتن است و انجام وظائف شبهاي این ماه پر بركت !

ه  الشُّه ور و رأس  السَّنَه   آمده ، هم در روایات ما آمده كه : ماه مبارك رمضان ق رَّ

 است . 

سالكان صالح ماه مبارك رمضان است . كسي كه اهل سیر و    آغاز سال براي

سلوك است ، ذخیرة یك ساله را از ماه مبارك رمضان فراهم مي كند . هم مشكل  

 ماه مبارك رمضان را تأمین مي كند ، هم مشكل یازده ماه دیگر را ! 

بنابراین باید جائزه اي كه در شب و روز عید فطر مي گیریم ، آنقدر قوي و  

د باشد كه بتواند مشكل یازده ماه دیگر ما را هم حل كند ؛ كه إن شآَء للا  زیا

وا للاَ َعلي َما َهداك مأ » امیدواریم اینچنین باشد . جوائز الهي این است !    . «َو ِلت َكبِّر 

 : مطلب بعدي آن است كه 

،  بیشترین دعا را در بین این چهارده معصوم )علیهم الصَّاله و علیهم السَّالم(  

وجود مبارك امام سجاد دارد . حاال یا از ائمة دیگر جمع آوري نشده ، یا جمع  

آوري شده بود و به ما نرسید ، یا اصالً آنها این تجلّي دعا را واگذار كرده بودند  

 به وجود مبارك امام سجاد !  
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شما ببینید دعاهائي كه وجود مبارك امام باقر )سالم للا علیه( در مراسم عید  

دارند ، همان هائي است كه امام سجاد فرمود ؛ وقتي مي خواستند براي  فطر  

 نماز عید فطر خارج بشوند ، همان دعائي را مي خواندند كه امام سجاد دارد!  

 

 وداع ماه رمضان
 

وجود مبارك امام سجاد در بخش وداع ماه مبارك رمضان به خدا عرض مي  

مصیبت مي بینیم كه عزیزترین دوست ما از  خدایا ! ما اَلن تقریباً داریم    كند : 

ما رخت بر مي گردد ، هجرت مي كند ؛ َواجب ر م صیبَتَنَا فِي َشهِرنا . خوب ما  

   . با این ماه مأنوس شدیم ، این ماه ما را حفظ كرده است ؛ حصن حصین اي بود 

مجاري ادراكي ما و تحریكي ما در این شهر طهور و تَمحیص به طهارت و  

راه یافته است و اَلن داریم این دوست عزیز را از دست مي دهیم .  پاكیزگي  

 شما در روز عید فطر این مصیبت مان را جبران بكنید .  

ب ر م صیبَتَنَا فِي َشهِرنا،   جائزه اي عطا بكنید كه این مصیبت ما تسلّي پیدا كند. َواجأ

در دعاهاي  كن . این گونه از لطائف نیایش كه    جبرانآن را در روز عید فطر 

امام سجاد )سالم للا علیه( هست ، در ادعیة ائمة بعدي هم ظهور كرده ؛ امام  

 باقر )سالم للا علیه( هم همین را دارد . 

 و مطلب دیگر اینکه 

 دعا برای وجود امام زمان
 

مراحل ، مخصوصاً در این عیدهاست ،  ه  ما در هم  ه هم   ه مطلب مهمي كه وظیف

این است كه دعا براي وجود مبارك ولي عصر و استقرار حكومت مهدوي با  

كرامت و عّزت از خدا بخواهیم ! چون در همین این دعاهاي امام سجاد آمده  

است كه خدایا ! شما عید فطر را روزي قرار دادي كه اّمت اسالمي كنار هم  

 است .  جمع مي شوند . مجمع اینه
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نشاط اّمت اسالمي در استقرار عدل  ، و براي اینها آن نشاط را هم فراهم بكنید  

است . ِلیَق وَم النّاس  بِالِقسط است . اگر إن شآَء للا فقر و فساد و تبعیض رخت بر  

  مي بندد ، جامعة اسالمي لبخندي بر لبانش مي نشیند .

از منزل  و  بیرون مي آمدند ،    وجود مبارك امام باقر وقتي براي نماز عید فطر 

داشتند ؛ كه  بیان می  خارج مي شدند ، دعاهائي كه مربوط به امام زمان است ،  

 خدایا !  

مَّ إنّا نَرَغب  إلَیَك فِي د ولٍَه َكریَمٍه ت ِعزُّ بَِها اْلسالَم َو اَهلَه    اَللّه 

 خود وجود مبارك ولي عصر هم این دعاها را دارد .  چنین كه

دیگ آن  دعاي  كه  است  فداه(  )أرواحنا  امام زمان  مبارك  به وجود  ري مربوط 

حضرت در روز عید فطر ، بعد از نماز صبح با این جالل و شكوه به لقاي خدا  

مي رفت ! باْلخره انسان باید جائزه را از دست خداي سبحان دریافت كند، ترقّي  

 كند و بگیرد .  

 :  و مطلب دیگر

دعاي نوراني امام مهدي موجود موعود )علیه أفضل  صلواِت الم صلّین( بعد از  

نماز صبح روز عید فطر این است ؛ عرض مي كند : خدایا ! من مي خواهم به  

 حضور شما بار یابم . اّما با جالل و شكوه مي آیم كه محفوظ بمانم .  

ٍد )َصلَّ  َحمَّ ه  إِلیَك بِم  مَّ إنّي اَتََوجَّ  )َعلَیِه  ِ للا  َعلیِه َو آِلِه َو َسلَّم( اَماِمي َو بِعَِليّ  اَللّه 

وا بِِهمأ ِمنأ   تِي َعنأ یَساِريأ اَستَتِر  الصَّاله  َوالسَّالم( َعنأ یَمینِي َو َخلِفي َو بِاَئِمَّ

 َعذابِكأ 

خدایا ! ما با این جالل و شكوه به حضور تو بار مي یابم كه از قهر و غضب  

نم . اینها تعلیم ماست . یعني من طرزي حركت مي كنم كه وجود  ات نجات پیدا ك

مبارك پیغمبر )صّل للا علیه و سلّم( جلوي من باشد . و علي بن أبیطالب طرف  

 راست و پشت سر مرا حفظ كند . و ائمة دیگر طرف چپ مرا حفظ بكنند .  

 .   "من م حاط و محفوف به نبّوت و رسالت و والیت و امامت باشم "
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اینها از    هدر این مجمع و این مجموعه به حضور تو بار مي یابم ، به وسیلمن  

این تعلیم ماست كه ما چگونه به ذات أقدس إله عرض    قهر تو نجات پیدا كنم . 

حاجت كنیم ، به كي متوّسل بشویم ، كي را شفیع قرار بدهیم و از نبّوت آنها ،  

، از عصمت آنها ، از حّجت    از رسالت آنها ، از والیت آنها ، از امامت آنها

بالغه بودن آنها مدد بگیریم . خود وجود مبارك ولي عصر خود را محفوف به  

 اینها مي داند . 

ما هم اینچنین به خداي سبحان عرض بكنیم : پروردگارا ! اّمت اسالمي پشت  

سر پیامبر اكرم )علیه و علي آله آالف التحیّه والكرم( در حالي كه محفوف به  

و والیت است ، در پناه اینها به تو پناهنده مي شود . اینها اَمام ما هستند  امامت 

 در دنیا و برزخ و قیامت ، در عید فطر ، در گرفتن جائزه ؛ 

كه إن شآَء للا امیدواریم اعمال و عبادات همگان به احسن وجه مقبول باشد ! و  

است و همگان  خداي سبحان آن دولت كریمه اي را كه امام باقر مسئلت كرده  

خواهان آنیم ، نصیب ما بفرماید ! و این نظام اسالمي را به نظام ولي عصر  

 )أرواحنا فداه( متّصل بفرماید !  

مَّ إنّا نَرَغب  إِلیَك فِي د ولٍَه َكریَمٍه ت ِعزُّ بَِها اْلسالَم َو اَهلَه َو ت ِذلُّ بَِها النِّفاَق َو   اَللّه 

نأ تَنتَِصر  ِلدینَِك َو ال تَستَبِدلأ بِنَا ِغیَرنا . اَهلَه َو تَجعَل نَا فِیها مِ   مَّ

 اللهم عجل لولیک الفرج  
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 بحثی تکمیلی   (3)فصل

 ماه  3یک جمع بندی از الطاف الهی در 

 

ِحیمِ  ِن الرَّ َمٰ حأ ِ الرَّ ِم َّللاَّ  ـ   بِسأ

 اش همیشگیاندازه است و مهربانی به نام خدا که رحمتش بی 

 گذشته اشاره شد که : به تعقیب رجب بودم که شعبان المعّظم شد در بحث های 

و سایه شعبان هم کم شد و حاال هم کم کم سایه رمضان هم از سرمان در حال  

در حدیث است که: ماه رجب ماه والیت است؛ ماه امیرالمومنین  کم شدن است .  

توجه  و با    )ع( است ؛ ماه شعبان ماه رسول للا است و ماه رمضان ماه خداست.

 به یک بیت شعر از جناب حافظ  

 ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید 

 از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد 

از ایام ماه های شعبان و رمضان غافل نشوید و برای رسیدن به مقصود از  

 خداوند یاری بخواهید.  

و رمضان    خواهند بفرمایند : که شعبان برای خودش نوری دارد،جناب حافظ می 

هم نوری دارد؛ یعنی ماه شعبان نور و پرتو عنایات خدای تعالی هست در ظرف  

 حضرت ختمی مرتبت )ص(. 

می فرماید: ماه شعبان نور و پرتو عنایات خداست ، در ظرف حضرت ختمی  

مال خداست   نور  آله؛  و  یعنی حضرت رسول صلی للا علیه  مرتبت؛»قدح« 

مرتبت رسول اکرم )ص(. در این وضع فعلی  منتها در ظرف حضرت ختمی  

)این ماه ( اگر کسی بخواهد از آن ظرف و قدح استفاده کنه در آغاز ماه رمضان  

 بسته میشود. 
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مؤمنین در ماه شعبان فیض الهی را در ظرف حضرت خاتم علیه السالم استفاده  

ند  کنند و آن حضرت در ماه شعبان مجرای فیض هستند؛ اما ماه رمضان خداو می

این چنین   به همه عنایت کند؛ لکن  از فیض خودش  اراده فرموده که مستقیماً 

 نیست که همه بتوانند استفاده تام و تمام ببرند. 

فرمایند: این که از راه خاتم انبیاء این فیض استفاده شود، ماه رمضان بسته  می

  میشود ؛ در ماه رمضان ظرف از بین میرود و از ساحت قدس عنایت نازل می 

 شود. 

ماه رمضان ماه خداست ؛ امکان دارد و در واقع می شود، که واقع هم شده است  

انسان در   این را تا حدی  انسان را مستغنی می کند؛  که خدا از همه ظروف 

کند؛ دعای جوشن کبیر، دعای سحر که  مناجات های ماه رمضان مشاهده می 

 سراسر ذکر اسماء الهی است انسان ها ملتفت می شوند.

ات باری تعالی می فرماید: هر چه هست نور ذات است؛ نور ذات، تو به آن  ذ 

ا نس نداری و نمی توانی با آن محظوظ بشوی، آن که می توانی با آن مأنوس  

شوی نور قدح است ؛ نور حضرت ختمی مرتبت است؛ و دو باره ماه رمضان  

نورانیت    که مقتضی شد نور خاتم االنبیاء ظاهر می شود؛ دوباره وضع از آن 

خورد؛ الکن در ظروف ،  کند، انوار حضرت احدیت به هم می صرف تنزل می 

 با ظرف خاص ، نور نصیب می شود.«. 

نظیر این تفسیر که بسیار عمیق است ، و چنین بینشی در واقع مستلزم »هم   

افقی« است که فرد از همان افقی که جناب حافظ نگاه می کند و با احاطه به آن  

 معنوی که جناب خواجه داشته به هم زبانی برسد.  تمایز انوار

 حافظ میگوید:  

 نگویمت که همه ساله می پرستی کن 

 سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش 

 شرح بیت شعر  



446 
 

  ؛ یکی از عرفا میگوید: سه ماه مورد سفارش جناب حافظ ، یکی ماه رجب است 

از جانب ساقی کوثر    که ماه والیت، و امیرالمؤمنین )ع( است ، و محبت الهی

 سقایت می شود. )و البته محبت نتیجه معرفت است(. 

دوم: ماه شعبان است که ماه رسول للا)ص( است ؛ که از مجرای فیض آن  

 حضرت ، برکات محبت و معرفت الهی افاضه می شود.

و سومین الطاف الهی ماه رمضان که شهر للا است ؛ و خود باری تعالی به  

مأ َشَرابًا َطه وًرا«»َوَسقَاه    مصداق َربُّه  که میزبانی مهمانان خاّصش را عهده    مأ 

 دارد. از آن شراب طهور معرفت و محبت خودش آنان را سیراب میکند. 

 

 نكاتي راجع به شراب طهور 

 و شراب هاي بهشتي 

 : شود از آیات مختلف استفاده می 

هاى متنوع وجود  با کیفیت   286هاى گوارا و پاک  که در بهشت انواع نوشیدنی

روان  بهشت  نهرهاى  در  که  مایعاتى  با  دارد.  ذات  و  گوهر  لحاظ  از  هم  اند؛ 

دنیا فرق دارند و هم از لحاظ کیفیت؛ زیرا در نهرهاى دنیا غیر از آب،    مایعات 

این آب چیز دیگرى جارى نیست، چنان  بعد از مد که  گیرند، ولى  تى بو می ها 

مایعات نهرهاى بهشت از این دو جهت، امتیاز خاص دارند که از آیات قرآن  

 شود.  استفاده می 

کند:  قرآن کریم به چهار نوشیدنى که در چهار نهر بهشتى جریان دارند اشاره می 
287 

 "نهر آب"، براى رفع عطش؛    ـ1

 
چون نجاست و   باشد؛ یمطرح است، نم ایطور که در دن هاى بهشتى آنظاهراً بحثى از پاک کنندگى شراب 286

 جا مطرح است مراتب کمال و رشد است. و آنچه در آن ستیقذارت را در بهشت راهى ن 
 . 15[. محمد، 8] 287
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 "نهر شیر"، براى تغذیه؛  ـ  2

 براى لّذت و قّوت؛"نهر عسل"،  ـ  3

 "نهر شراب"، براى نشاط. ـ  4

نوشیدنی   شدهاین  آفریده  چنان  و  ها  فساد  باعث  زمان  گذشت  هرگز  که  اند 

 289در آیاتى دیگر، از »رحیق مختوم و یا تسنیم«، 288شود.  دگرگونى آنها نمی 

 برد.است، نام می  291و یا زنجبیل   290و یا از شرابى که ممزوج با کافور  

 در یک آیه از قرآن تعبیر به »شراباً طهورا« نموده:   

 292»و سقاه م ربّهم شراباً طهوراً«.  

نوشاند. که ساقى آن نیز خداوند  و پروردگارشان شراب طهور به آنها می 

 تبارک و تعالى است. 

 مي فرماید:   5در سوره إنسان آیه 

َرب وَن مِ   َبأَراَر یَشأ َها َكاف وراً  إِنَّ اْلأ  ن َكأأٍس َكاَن ِمَزاج 

 نوشند كه آمیخته به كافور است . كشند و مي نیكان ، جامهاي شرابي را سر مي 

 گفته می شود. »َكأأٍس« : جام پر از شراب و قدح نیز 

 مي فرماید:   6و در آیه 

ونََها تَفأِجیراً    ر  ِ ی فَّجِ  َعیأناً یَشأَرب  بَِها ِعبَاد  َّللاَّ

 نوشند مي اي كه بندگان خدا از آن شود از ( چشمه این جامها پر مي  )

 
، تهران، دار  244، ص 6موضوعى، معاد در قرآن، ج  ریقرآن، تفس امی ناصر، پ  رازى، ی. مکارم ش 288

 ش. 1377چاپ پنجم،   ه، ی الکتب االسالم
 . 28و  27 ن، یمطفف 289
 . 6و  5انسان،   290
 18و  17انسان،  291
 . 21انسان،  292
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اي ، »  » َعیأناً « : چشمه   برند . كنند و مي و هرجا كه بخواهند با خود روان مي 

ونََها تَفأِجیراً « : به گونه شگفتي از آن مصرف مي  ر  نوشند . جاري  كنند و مي ی فَِجّ

 آورند . ه فوران در مي جوشانند و بكنند . بر مي و روان مي 

 علت استحقاق را مي فرماید:    12و در آیه   

وا َجنَّةً    َوَجَزاه م بَِما َصبَر 

 كند . اند ، خداوند بهشت را پاداششان مي و در برابر صبري كه نموده

ترین نوع شراب بوده و غیر از شراب مذكور در آیات پنجم و  این شراب عالي 

 هفدهم است . 

 293ربّهم شراباً طهوراً«.   »و سقاه م 

نوشاند. که ساقى آن نیز خداوند  و پروردگارشان شراب طهور به آنها می 

 تبارک و تعالى است. 

با   باید توجه کرد دانستن مساله هدف خلقت است و آن هم  شناخت خدا  آنچه 

اسماء و صفات اوست. و باید برای رسیدن باین معرفت زحمت کشید و فقط با  

دعا انسان صاحب شناخت نمی شود بلکه باید تالش کرد و از انوار این ماهها  

ن و رمضان آن  برای رسیدن به مقصود بهره برد، و این سه ماه رجب و شعبا

 اوج رسیدن به معرفت للا ، یعنی رسیدن به معرفت خدا و تقرب باوست.  

 

 نكاتي عرفاني 
 

 حاال به نکته عرفانی آن توجه فرمایید در سوره اْلنسان آمده است. 

 َوَسقَاه مأ َربُّه مأ َشَرابًا َطه وًرا 

 
 . 21انسان،  293
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 و پروردگارشان از شرابى پاكیزه سیرابشان سازد. 

 

 وسكرات شراب معناي 
 

شراب و مستي : از خود بي خود شدن و مستي ـ ممكن است از مال ، مقام و  

معارف دیني ما بیان شده است    دیگر حاصل شود و نیز واژه سکرات دراموري  

شراب ، ساقي ، مستي  چیست ؟  . ولي "شراب طهور" در عرفان و كالم عرفا  

 بر دارند .  هر كدام معني خاصي را در  ، پیاله،   ، كاس ، قدح

 ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم 

   294ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما  

"شراب" به معناى نوشیدنى و »طهور« به معناى چیزى است که پاک و پاک  

هاى  شود که در بهشت انواع نوشیدنی کننده است. از آیات مختلف استفاده می 

 هاى متنوع وجود دارد. گوارا و پاک با کیفیت 

 که منظور از »شراب طهور« چیست، چند قول وجود دارد. ن در ای  

راد از آن بهره برخى دیگر گفته  هاى روحى و معنوى براى سیر معنوى و  اند: م 

 سلوک روحانى است. 

راد از آن، بهره هاى روحى و معنوى براى سیر معنوى و سلوک  نظر دوم : م 

هاى روحانِى این »شراب  در برخی تفاسیر اشاره به پاکسازی   روحانى است. 

هاى مانع از توجه  هاى غفلت از خداوند و حجاب طهور« شده است که آلودگی

   295دارد. به او را بر می 

 : گویند و بعضی می 

 
 حافظ  294
علمى فکرى   ادی، بن361، ص 20ترجمه، موسوى همدانى، ج  زان، یالم ریتفس  ن، ی. طباطبائى، محمد حس295

 ش. 1363 ى، یعالمه طباطبا
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»شراب طهور« قلوب ابرار و دل آنها را از اخالق رذیله و صفات خبیثه و  

  296کند.  ها پاک میو کثافات و پلیدی   خیاالت فاسده و از هّم و غمّ 

شربتى   شراب  آن  از  ]مؤمنان[  وقتى  که  است  باقر)ع(  امام  از  روایتى  در 

  297کند.  نوشند، خداوند به وسیله آن، قلوبشان را از حسد پاک می می

انقطاع از ما سوى للا   برخى معتقدند؛ چون استغراق در توحید ناب و کمال 

این و هر چیزى که با آن هماهنگ نباشد فاقد ملکه    طهارت تام است، و غیر از 

طهارت است، چنان شرابى که از دست ]بی دستى[ چنین ساقى نوشیده شود  

چنان  کرد.  خواهد  تطهیر  است،  خدا  از  غیر  آنچه  تمام  از  را  این  انسان  که 

)ع(  بیت مضمون، به عنوان یک اصل جامع و فراگیر که از غ َرر تعالیم اهل 

 298است.  

امام صادق)ع( نقل شده است: این شراب، جسم و جان آنان را از همه چیز،  از 

سازد؛ چرا که تنها ذات پاک  همتاى خدا، پاک و پاکیزه می جز از ذات پاک و بی 

ها و نارواها باز  خدا و یاد و نام او است که انسان را از آلوده شدن به پاکی 

  299دارد.  می

چون انسان آمیزه    300اند؛  بعضى از مفسران جمع بین دو نظریه نموده و گفته 

هاى روحى  زیبایى از خاک تیره و روح خدا است، افزون بر ارزاق ماّدى، بهره 

متفاوت  خویش  سلوک  و  سیر  در  آدمیان  چون  و  داده...  قرار  معنوى  اند، و 

 هاى بهشتى آنان نیز گوناگون است. بهره 

شوند که  ابرار" از شراب گواراى »رحیق مختوم« سیراب می و برخى همانند "

از گزند هر آلودگى منّزه است . که ساقى آن ذات اقدس اله: »و سقاهم ربّهم  

 
، تهران، اسالم، چاپ دوم،  327، ص 13القرآن، ج  ریتفس یف  انیالب   بیاط  ن، یعبدالحس دی س ب، یط 296

 ش.1378
بعثت، تهران، چاپ سوم،   اد ی، تهران، بن480، ص 11ج  ث، یاحسن الحد ریعلى اکبر، تفس  دی قرشى، س 297

 ش.1377
 .302و  298، ص 5موضوعى قرآن در قرآن، ج  ریجوادى آملى، عبدللا، تفس  298
 .623، ص 10ج  ان، ی مجمع الب ریتفس  299
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، و ساغر آن، "حقیقت نفیس معرفت و محبّت" به او است:  301شراباً طهوراً«  

 . 302»إنَّ اْلبرار لفى نعیم... ی سقون من رحیق مختوم...« 

ان"، »شراب چشمه تسنیم« که قراح محض و صراحى ناب است،  و بهره "مقرب

 باشد. می

ترین نوشیدنى  در حدیثى از رسول اکرم)ص( است که فرمود: »تسنیم، شریف 

نوشند، ولي "اصحاب یمین  در بهشت است که محمد)ص( و آل محمد از آن می 

   303نوشند«،  و بقیه اهل بهشت " از مخلوط شده آن می 

ها در  طور که در این دنیا انسان آید؛ همان چنین به دست می از آنچه گفته شد  

گرفته  قرار  کمال  از  مختلف  مختلف  مراتب  مراتب  داراى  نیز  بهشت  در  اند، 

شان از بهشت نیز به تناسب ظرفیت و توان روحى آنان است؛ و  هستند و بهره 

 به همین جهت در قرآن با تعابیر گوناگون از آنان یاد شده است.  

اى را »مقّربان« درگاه  اى را »ابرار« و عدهرا »اصحاب یمین«، عده   اىعده

دارند. آنچه  نامد. و به تناسب مقامشان، آنان نیز از بهشت بهره بر می حق می 

بخشى است، ولى  هاى بهشتى سرشار از لّذت و سرور و حیات مسلم است بهره 

 گردد.گونه که در دنیا تصور می نه آن 

اید دانست و به ان توجه کرد، دانستن مساله هدف خلقت است  و بیان شد ، آنچه ب

و باید برای رسیدن باین معرفت    . و آن هم  شناخت خدا با اسماء و صفات اوست 

زحمت کشید و فقط با دعا انسان صاحب شناخت نمشود بلکه باید تالش کرد و  

و    و این سه ماه رجب   ،از انوار این ماهها برای رسیدن به مقصود بهره برد 

شعبان و رمضان آن اوج رسیدن به معرفت للا یعنی رسیدن به معرفت خدا و  

 تقرب باوست  

 
 . 21انسان،  301
 28و  27 ن، یمطفف 302
چاپ دوم،   ، ی التراث العرب اءیدار إح روت، ی، ب150، ص 8محمد باقر، بحاراالنوار، ج   ، یمجلس 303

 ق.1403



452 
 

 امیرالمؤمنین علیه السالم در » مناجات شعبانیه « می فرماید:  

به   چسبیدگی  و  دیگران  )از  بریدگی  نهایت  الیک«  االنقطاع  کمال  لی  »هب 

نور را بشکافد )و  ها پرده های  خودت( را به من عنایت فرما تا چشمهای دل

 معرفت کامل نصیب گردد(.  

»ما   است  آله  و  علیه  للا  صلی  پیامبر  به  نسبت  که  مشهوری  جمله  همچنین 

عرفناک حق معرفتک« تو را آنطور که سزاوار شناسائی تو است نشناختیم ،  

 )آنطور که خودت خودت را می شناسی (. 

خّط پایان نگذرند» إِنَّه مأ َعنأ  آنانکه در این مسابقه بازنده باشند و به سالمت از  

.اّما   آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند.«  ـــ  وب وَن  ج  لََمحأ َمئٍِذ  یوأ َربِِّهمأ 

آنانکه از خّط پایان بگذرند ، بهشت را ، که وصف آن از حد بیرون می باشد ،  

یافته در  جایزه می برند ؛ و آنها که نفرات برگزیده باشند به فراتر از بهشت راه  

 جنّه االسماء به رحیق مختوم می رسند که تنها نوشندگان دانند چیست. 

 اینان چنانند که در قرآن می خوانیم:   

ه  ِمسأٌک َو   » تَعأِرف  فی  ت وٍم ؛ ِختام  َن ِمنأ َرحیٍق َمخأ قَوأ َرهَ النَّعیِم ؛ یسأ وِهِهمأ نَضأ ج  و 

تَنافِس وَن ؛ وَ  فی ه  ِمنأ تَسأنیٍم«  ذِلَک فَلأیتَنافَِس الأم   ِمزاج 

شناسى. آنها از  بینى و مى هایشان طراوت و نشاط نعمت را مى ــــ در چهره  

شوند ؛ مهرى که بر آن  اى سیراب مى نخورده و سربسته شراب زالل و دست  

نهاده شده از ِمشک است ؛ و پیشی گیرندگان ، در این باید بر یکدیگر پیشى  

 (.  27ـ   23.«)مطففین:  تسنیم« است گیرند. این شراب آمیخته با»

اّما آنانکه حتّی از برگزیدگان نیز برگزیده ترند ، فراتر از جنه االسماء به جنّه   

الذات بار می یابند و از چشمه ی فنا که چشمه ی تسنیم باشد سیراب می گردند  

؛ همان چشمه ای که ذّره ای از آن در رحیق مختوم ریخته و رحیقیان را مست  

ب ون ـــ چشمه ای که مقّربان از آن می  نمود  قَرَّ الأم  بَِها  یشأَرب   ه است ؛ » َعیناً 

 ( 28نوشند.« )مطففین: 
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در آخر گفتنی است که این همه گفتار نقش خیالی بیش نیست ؛ که شنیدن کی  

بود مانند دیدن. مالئک از درک آنچه قرار است انسان بدان راه یابد عاجزند  

ترقّی وجودی ، مسیر کمال را تا سر کوی نیز نرفته  پس چون کسی که به فرض  

 است ، چگونه می تواند آن حقایق را وصف نماید. 

فقط همین اندازه می توان گفت که ما هم اکنون در میدان مسابقه ای بس بزرگیم   

، و هدف در درجه ی اّول به سالمت گذشتن از خّط پایان و در درجه ی دوم  

ر درجه ی باالتر ، اّول شدن و با اهل بیت )ع(  جزء نفرات برگزیده شدن و د 

 همراه گشتن است ؛  

و سقهم ربهم شراباً طهوراً؛ و پروردگار بهشتیان را شرابی پاک کننده  

 . 304نوشانید« 

این ایه فوق در وصف بهشتیان آمده و اینکه به دست پروردگارشان از شرابی  

که این شراب،شرابی که مایه  شوند؛ البته باید توجه داشت  پاک کننده سیراب می 

 شود، نیست. بد مستی می 

 گویند:  مرحوم عالمه طباطبائی)ره( در این باره می 

توجهی  های( درونی آدمی غفلت از خدای سبحان و بی های)پلیدی یکی از قذارت 

و این شراب که در پاکی به حد نهایت است، هیچ قذارت و پلیدی را    . به اوست 

نمی  اباقی  وقتی  می گذارد،  را  شراب  این  پروردگار  برار)بهشتیان(  از  نوشند 

توانند پروردگار خویش را حمد  خویش محجوب نخواهند بود و به همین دلیل می 

 گویند. 

و حمد خدای سبحان همانگونه که در تفسیر سوره حمد آمده است؛ وصفی است   

تعالی   خدای  زیرا  ندارند؛  را  آن  صالحیت  خدا  خالص  بندگان  جز  که 

ید:»سبحان َّللّا عما یصفون اال عباد َّللّا المخلصین؛منزه است خدا از هر  فرمامی

 
  21انسان آیه  304
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می ذکر  برایش  که  درباره صفتی  مخلص  بندگان  که  آنچه  مگر  اش کنند، 

 .305گویند« می

ها را حذف کرده و نوشاندن به بهشتیان  و چون خداوند در این ایه همه واسطه 

هایی که در بهشت به  همه نعمت را مستقیماً به خویش نسبت داده، این نعمت از 

 ایشان داده شده،افضل است . 

رسد هایی باشد که به دلیل ایه شریفه خود بشر بدان نمی و چه بسا یکی از نعمت 

»لهم ما یشاؤن فیها و لدینا مزید« هر چه بخواهند برایشان در آنجا هست و نزد  

   306های اضافی دیگری است. ما نعمت 

انصاری)د  عبدللا  خواجه  چنین  و  ایه  این  مورد  در  االسرار(  کشف  تفسیر  ر 

سکر، ساقی دیده ور؛ با شراب انس در جام  کدر، شراب بی گوید: شراب بی می

هیچ  قدس، در مجلس وجود، بر بساط شهود، از دست دوست در عین عیان، بی 

 زحمت در میان . 

ای جوانمرد! ای عزیز: شراب آن شراب است که دست غیبت در جام دل ریزد،  

دیده جان نوش کند. قومی را شراب مست کرد، و مرا دیدار ساقی، الجرم ایشان  

 در آن مستی فانی شدند و من در این مستی باقی. 

ماه   این  که  طور  همین   . شود  می  تمام  دارد  و  است  کوتاه  ما  عمر  عزیزان 

باد گذشت ،عمر ما هم می گذرد ؛ لذا سعی کنیم لذت    رمضان به سرعت برق و 

 شیرینی مناجات با خدا را تجربه کنیم. و حالوت و 

این شیرینی و حالوت مناجات بقدر شیرین است که ، کسانی که وارد آن شوند  

به سختی می توانند از آن دل کنده و جدا شوند ، خدا را شاکریم که در ماه  

 رمضان دیگری نفس کشیدیم و به ما توفیق داد که این ایام را درک کنیم.  

 
 160صافات  305
 30ق آیه  306
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وتی که اولیاء او ، صلحا ء ، مخلَصین ، صدیقین ، نفس کشیده  در این ایام ملک 

و می کشند ، ما هم نفس بکشیم و حداقل به صورت ظاهری هم که شده در میان  

آن ها ب ر بخوریم . از خدا عاجزانه ، صمیمانه ، و با تمام قلب و وجودمان می  

را هم درک    خواهیم که عمر ما را آن قدر طوالنی گرداند که رمضان های دیگر

این   از  امسال  به  نسبت  باالتر  مندی  بهره  با  و  تر  درکی عمیق  با  ولی  کنیم؛ 

 ضیافت الهی بهره بگیریم . 

امیدوارم ازاین ماه رمضان به نسبت ماه رمضان سال قبل بهره ی بیشتری برده  

باشیم و معارف بیشتر و ناب تری نصیب ما شده باشد و صرفا یک روزه داری  

اشیم. و از الطاف الهی بهره مند شده باشیم و از شراب طهور  ظاهری نگرفته ب

 معرفت و محبت الهی جرعه ای نوشیده باشیم  

 َوَسقَاه مأ َربُّه مأ َشَرابًا َطه وًرا 

 و پروردگارشان از شرابى پاكیزه سیرابشان سازد 

 دیگری فردا:   گفته اند : شراب دو است: یکی امروز، 

 روان، فردا شراب طهور از کِف رحمان. امروز شراب از منبع لطِف 

»و سقاهم ربهم شراباً طهوراً« هر که امروز او را شراب محبّت نیست، فردا   

آشامند، و  او را شراب طهور نیست؛ امروز شراب محبّت از کأس معرفت می 

نوشند، امروز شراب محبت در  فردا شراب طهور از حضرت ملک غفور می 

 ر در بهشت رضوان. بهشت عرفان، فردا شراب طهو

 

 بهشت عرفان دل عارفان است
 

 بهشت عرفان امروز دل عارفان است؛  

و زمینش اخالص و معرفت، اشجارش تسبیح و تهلیل،  دیوارش ایمان و اسالم  

انهارش تقوا و توکل، رضوانش رضا به قضا، هر که امروز فردوس دل او،  
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فردوس که    ن بود؛ آنآراسته به طاعت و عبادت بود، فردا او را فردوس رضوا

دیوار او از سیم و زر، زمین او از یاقوت و زبرجد، تربت از مشک و عنبر،  

 آشامند انهار و آب و شیر و می و عسل، شراب می 

 

 شراب تنسیم ، رحیق سلسبیل 
 

ای آنان را به فریاد رسی بخواند آنها اجابت  مردانی که هر جا مظلوم و ستم دیده 

و چون دارو    .رهایی مظلومان و ستم دیدگان خواهند شد کرده و باعث نجات و 

دنبال بیماران می  دنبال تشنگان ، و هر که خواهان    ،گردند به  به  و چون آب 

 ظرفیت نگهداری آب را دارد، آب به طرف او خواهد رفت.   حیات است و 

شود و خود را در پیش عظمت  هایی که وجودشان سراسر نیاز می آری؛ انسان 

لذا آب روشن؛ یعنی رحمت پروردگار آنجا خواهد  بینند،  وار می حق پست و خ 

 ها جمع نخواهد شد و به قول معروف: لهرفت، چرا که هرگز آب بر ق

 "افـتـادگی آمـوز گـر طـالـب فیـضی 

 هـرگـز نـخـورد آب زمیـنی که بلند است" 

سبت  کند به همین مناهایی را منجی بشریت معرفی میموالنا پس از آنکه انسان 

 ای است. شود که بیانگر نکته خاص و ویژه مطلبی را متذکر می 

 آب کـم جـو تــشـنـگی آور بـدســت

 تـا بــجــوشـد آبــت از بــاال و پــســت 

 تـا سـقــاهـم ربـهــم ایــد خــطــاب 

 بـالــصــواب  تـشــنــه بــاش للا اعـلـم 

 گوید:  موالنا می 
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فت و شناخت( سیراب شوی و توان و تحمل قبول  برای آنکه از آب )نماد معر

آن را داشته باشی، باید ابتدا استعداد و ظرفیت آن را تحمل کنی، زیرا وجود  

ای است که به اندازه مشخص و معلومی قابلیت و ظرفیت  ها همچون پیمانه انسان 

دارد و بیش از آن اگر در آن بریزد سر ریز خواهد شد و توان تحّمل بیشتر از  

  فیت را ندارد.ظر

های زیادی به واسطه عدم استعدادهای الزم و یا عدم ظرفیت کافی  لذا انسان 

 اند.دچار مشکالت روحی و روانی شده 

این به آن معنا نیست    ،جواب هر سؤال و امر مجهولی را فوراً نخواهیماینکه  و   

و    که در پی مجهوالت ذهنی خود باشیم، بلکه در رسیدن به آنها عجله نکنیم 

ای تفکر بهتر  اند: که لحظه بیش از همیشه فکر کنیم و اهل تفکر باشیم. فرموده

 است از هفتاد سال عبادت. 

خواهش و تمنا و احساس نیاز خود را باال ببریم ، و فقر و کوچکی خود را از  

جهت کمبود علم و حقایق بیشتر و بیشتر احساس کنیم و در این هنگام است که  

دهد و گویا  ای تو در تو، نور و روشنایی خود را نشان می هدر تاریکی وظلمت 

 شوند. هزاران، هزار در روی هم باز می 

شود و اگر پس از سؤال سریعاً  بلکه افقی فراتر از آن پیش روی ما نمایان می 

به جواب برسیم میل درونی و رغبت ذاتی ما از بین خواهد رفت و همچنان در  

 ماند و به آن سرگرم خواهم شد. خواب دانسته خود باقی خواهیم 

 آب رحمــت بایـدت رو پـسـت شــو 

 و آنگهان خور خمر رحمت مست شو 

 رحـمـت انـدر رحـمـت آمـد تـا بـسـر 

 پــسـر بـر یـکی رحـمـت فـرومـا ای 
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پس بکوشیم که تشنه حقایق شویم و آنقدر احساس نیاز کنیم تا آب رحمت و علم  

وشد. )تا بجوشد آبت از باال و پست( باال نماد علم و  از باال ببارد و از پایین بج 

 رسد.  دانش آسمانی است که به واسطه الهام به انسان می 

و باید توجه داشت که این الهام اختصاص به شخص خاصی ندارد و پایین نماد  

ها  روح عظیم و بزرگ آدمی است، علمی که به واسطه تالش و کوشش انسان 

   ورت از طرف خداوند است.اید که در هر ص بدست می 

هایی  در بیت بعدی »سقاهم ربهم …«، موالنا نتیجه تشنگی و احساس نیاز انسان 

ای آنها را از شرابی پاک و پاکیزه  کند که خداوند بدون هیچ واسطه را مطرح می 

 کند.  )علم و معرفت( سیراب می 

فقر و نیاز آنها در  مندی بهشتیان از این موهبت ویژه را  و موالنا تنها دلیل بهره 

گوید. آدمی پیوسته  کند و در نهایت می برابر عظمت و جالل خداوند مطرح می 

باید که تشنه باشد و فقیر و محتاج خداوند، چرا که خداوند خیر و صالح ما را  

 داند.از ما بهتر می 

باور کنید حیف است که انسان عمر گرانمایه را صرف این افکار پوچ و خانمان  

د ، دل عرش رحمان است، پاکش کن ، غبار روبی کن حیف است اینقدر  سوز کن

وقت صرف تمیز کردن خانه ِگلی بکنی اما از خانه دل و عرش رحمان غافل  

 باشی.  

ببخش تا آرام بگیری هر چه در دل داری که موجب کدورت دل پاکت شده دور  

 : بریز بجای آن صفا و محبت و عشق الهی جایگزین کن ، و بدان که 

و با این حال بگو یا مقلب القلوب  ،  فقط یاد خداست که سبب آرامش دلهاست  ♥ 

و االبصار حول حالنا الی احسن الحال خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه هر  

 چه داریم از رحمت خداست.، و هر چه نداریم ازحکمت خداست.
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 احساس خوشبختی یعنی همین! 
 

بلکه لذت بردن از داشته هاست.، زیرا  خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست ،  

احتیاج به محاسبه داریم تا برای زندگی بهتر برنامه ریزی کنیم . خداوند این  

امکان را به ما داده که هر روز خودمان را اصالح کنيم مغفرتی باالتر از این  

 هست…؟ 

 ؟؟ چند سؤال خودشناسی؟ 

 باشی ؟ آیا شما کسی هستید که در تمام لحظاتت به فکر خدا 

 زندگی ات چقدر را به یاد خدا می گذرانی ؟ روز و در ساعت  24شما از  

اگر کسی    آیا جزو کسانی هستی که اغلب اوقاتش در یاد خدا سپری می شود ؟

لحظه ای از یاد خدا غافل باشد ، آن لحظه غفلت کرده است و این غفلت ، زمینه  

 است.  گناهساز 

: خدایا ما را لحظه ای و کمتر از آنی به    پس بیائیم و از خداوند بخواهیم که

و کاری کن که در تمام لحظه  ، خودمان و به دیگران و به غیر خودت وامگذار

 ها و ثانیه ها فقط به یاد تو نفس کشیده و به یاد تو باشیم . 

ساعت به یاد خدا بوده اید ؟ اگر بودید باید    24شما محاسبه کنید که چقدر از  

بسیاری از بزرگان در    غیر این صورت خسران کرده اید.خوشحال باشید و در  

این زمینه آن قدر رشد کرده بودند که حتی در خواب هم ذکر می گفته اند ، یعنی  

 صورت ملکوتی و برزخی آن ها هم مرتب در حال ذکر بوده است. 

ما    فقیرانه گدایی کنیم که خدایا   «لیس لالنسان اال ما سعی »ما باید به مقتضای  

تصمیم گرفته ایم ایام و لحظات ما به ذکر تو معمور باشد و به خدمت تو موصول  

باشد تا این که خدا توفیق بدهد تمام اوراد و اذکار ما یکی شود و با ذکر واحد  

 که همان اسم اعظم الهی است خدا را یاد کنیم. 
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فه اللهی پیدا می کنید و آن جایگاهی است  که اگر چنین شود قطعا شما جایگاه خلی

که به تبع آن می توانید به حوائج و خواسته ای خود برسید و حوائج و خواسته  

 های دیگران را هم به اذن خدا برآورده کنید. 

وتمام ائمه اطهار می    - اروانا له الفداه    - پس ، از وجود حضرت بقیة للا االعظم  

 خدا باشد. خواهیم تمام لحظات ما به یاد 

خواهش و تمنا دارم که به این صحبت ها به صورت کلیشه ای نگاه نکنید و  

سعی کنید از همین لحظه یاد خدا را بیشتر ذکر کنید و بیشتر به یاد او باشید.  

 باالترین پذیرایی که در ماه رمضان از ما شده نزول قرآن است. 

که فارغ می شوید قران  همیشه سعی کنید که قران همراهتان باشد و لحظه ای  

را باز کنید و تالوت کنید. اگر چنین باشید خداوند متعال از این کار شما خیلی  

 خوشنود شده و رابطه ای صمیمانه با شما برقرار می کند. 

   ،باید یاد بگیریم که رابطه مان با قران و خدا خیلی صمیمانه و نزدیک شود 

نداش به خدا  نسبت  ب عد را  باشی و احساس کنی که خدا  باید حس دوری و  ته 

کنارت نشسته و دارد با تو حرف می زند و تو هم با او حرف می زنی ؛ هر  

چقدر که بیشتر به خدا فکر کنی و بیشتر توجه کنی خدا بیشتر به قلبت نزدیک  

 می شود و حال مناجات پیدا می کنی. 

ی و از خدا  شما دعا می کن  در ارتباط با خدا ما یک دعا داریم و یک مناجات .

این خواندن است و صدایت هم بلند و معمولی؛ ولی وقتی    چیزی را می خواهی، 

پای مناجات وسط می آید دیگر بحث نجوا کردن و آهسته سخن عاشقانه گفتن  

 است ؛  

انگار که خدا کنارت نشسته و تو احساس خیلی قرب و نزدیکی به او می کنی  

هم با تو نجوا می کند و این خیلی  و با او حرف میزنی و نجوا می کنی و او  

احساس شیرینی است و این حس فقط برای کسانی پیش می آید که در حال نجوا  

 کردن با خداوند متعال هستند.
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عن  ... قد افلح المومنون  "تمام تعالیم ما تاکید دارد که ما کمتر حرف زائد بزنیم ،  

نزن ، بنشین و با  . این یعنی اگر وقت گیر آوردی حرف لغو  " الغو معرضون

خدا حرف بزن ومناجات کن ، با خدا حرف زدن که لغو نیست ،با او نجوا کن  

ارتباط صمیمانه برقرار کن تا خدا حرف های نا گفتنی را برای تو بگوید و    و

 قلب و وجود و ضمیر تو را مستعد این کند که بتوانی با او حرف بزنی. 

ا خدا حرف هم بزنی و مناجات هم  می توانی مشغول کار دنیایی خود باشی و ب

کنی؛ اگر در مغازه هستی ، اگر در حوزه هستی ، اگر در دانشگاه هستی ، اگر  

کار می کنی ، اگر سخن می گویی و خالصه در همه حال با خدا هم حرف بزن  

 و قلبت به یاد او باشه . 

وقتی در طول روز این گونه باشی و لحظاتت را برای خدا خالص کنی، شب   

نگام در دانشگاه الهی از درون وجود خودت معارف الهی به جوشش در می  ه

 آید و خیلی چیزها را که نمی دانستی دیگر می فهمی. 

حقیقت قیامت ، صراط مستقیم ، والیت ، بهشت و جهنم و ... را درک می کنی  

لیس اال نسان اال ما  "به حقایق کلیه ی الهی می رسی. این می شود معنی    و

 ی هر چه بیشتر سعی کنی بیشتر به تو می دهند. یعن " سعی

آن کسانی که در دریا شنا کرده و غواصی می کنند به مروارید های کف دریا  

هم دسترسی پیدا می کنند و آن ها را صید می کنند و به آن می رسند، ولی آن  

هایی که فقط کنار ساحل نشسته و پاهایشان را به آب می زنند به مروارید های  

ریا نمی رسند ، چون غواصی یاد نگرفته اند و در دریا نرفته اند و در  کف د 

بحر وجود الهی غواصی نکرده اند و فقط دست و پایشان را در کنار دریا خیس  

کرده اند و دستشان به مروارید های کف دریا نمی رسد و فقط به اندازه ی خیس  

و این    .خورد   باد خنکی به صورت آن ها می،  کردن صورتشان با آب دریا  

 بهره ی آنان از سعی و تالش خودشان است. 

و بدتر به حال کسانی که اصال کنار ساحل    . " لیس لالنسان اال ما سعی"پس   

تالش های ما باید    نمی آیند و دست و پایشان را به ساحل و آب هم نمی زنند. 
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یکی از   (ع) حضرت علی در حد دعا نباشد و در حد مناجات باشد، دائمی باشد 

 کسانی هست که دائم در حال مناجات با خدا بوده

ایشان در مناجات شعبانیه می فرمایند: خدایا کاری کن که من الیق مناجات تو  

شوم. مناجات شعبانیه دعایی بسیار سنگین است. بعد از این که می فرماید کمال  

که تو را  انقطاع الیک را به من عطا کن و روشن ساز دیده های من را تا این  

ببینم، تا این که چشم های قلب من پرده های حجاب های نورانی را پاره و خرق  

کند و کنار بزند و به معدن عظمت که همان مروارید های کف دریا هست برسم  

 و ارواح سرگردان ما را به عز قدسی خود متصل کن.  

جعل لی  الهی وا"  :بعد که این طوری شد و کامال انقطاع حاصل شد می فرماید 

یعنی خدایا مرا از کسانی قرار بده که وقتی مرا ندا می کنی فورا  )  " من نادیته 

. بحث ندا و مناجات هست ؛ می فرماید مرا از کسانی قرار    (جوابت رو بدهم

بده که تو در درون آن ها با آن ها نجوا می کنی ولی آن ها در عیان به کارهای  

ظه به لحظه تمام کارهای ما برای خدا  خود مشغولند اگر این طوری شدیم که لح

 باشد باالترین عیدی را در شب عید فطر از خدا گرفته ایم . 

 الحمدهلل رب العالمین  والسالم
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