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) صلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (مصحف بزرگ و گرانقدرى داشت که جبرئیل بعد از رسول خدا     

ایـن مـصحف نـزد فرزنـدان     . آن را نوشـت  ) علیه الـسالم  (آن را براى او آورده و امیرالمؤ منین      

معصوم او بود و علم آنچه گذشت و آنچه خواهد آمد و آنچه موجود است در او بـود؛ چنانچـه از                   

خالصه اینکه درباره فضایل او شیعه و غیـر شـیعه           . روایت شده است    ) علیه السالم   (مام صادق   ا

روایاتى نقل نموده اند که چندین مجلد کتاب بزرگ را پر مى کند و این مختـصر گنجـایش آن                    

و اگر فضیلتى بجـز شـفاعت او از دوسـتدارانش نبـود همـین فـضیلت در اثبـات حـق                      . را ندارد 

زیرا بعضى از حقوق ادا نمى شـود گـر   .  تولدش باندازه توان براى شیعه کافى بود  بزرگداشت او و  

  .چه کارى که براى اداء حق انجام شود کامل و تمام باشد

  اعمال مهم این روز

علیهـا  (از کارهاى مهم در این روز زیارت او، صلوات بر او، و لعنت کردن ظالمین به آن حـضرت    

  . را مانند امثال این روز به پایان مى رساندو سپس روز خود. است ) السالم 

  مراقبات ماه رجب: فصل هشتم 

  شرافت رجب

  :این ماه ماه بسیار شریفى است به این جهت که 

  . از ماههاى حرام مى باشد-1

 از اوقات دعا مى باشد و حتى در زمان جاهلیت به این مطلب مشهور بوده و مردم آن زمـان                     -2

  .در آن دعا کنندمنتظر این ماه بوده تا 

مى باشد؛ همانطور که در بعضى از روایـات آمـده   ) علیه السالم ( این ماه ، ماه امیرالمؤ منین   -3

و رمضان ماه خـداى تعـالى       ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (است چنانچه شعبان ، ماه رسول خدا        

  .مى باشد
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 .ن آن به عبادت شده است      شب اول آن یکى از چهار شبى است که تاءکید به زنده نگهداشت             -4

 درباره روز نیمه آن آمده است که محبوبترین روزها نزد خداونـد بـوده و زمـان انجـام عمـل               -5

  .است که بطور مفصل خواهد آمد)) استفتاح ((

  .مى باشد) صلى اهللا علیه و آله و سلم ( روز بیست و هفتم این ماه ، مبعث پیامبر اکرم -6

چیزى که از اول خلقت تـا کنـون ماننـد آن دیـده              . اوند است   روزى که زمان ظهور رحمت خد     

  .نشده است 

  .این گوشه اى از فضایل این ماه بود و ما توان فهم تمام فضایل این ماه شریف را نداریم 

  نداى ملک داعى و جواب آن

ر مى باشد کـه از پیـامب   )) ملَک داعى   ((یکى از مراقبتهاى مهم در این ماه به یاد داشتن حدیث            

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (پیامبر اکـرم    . روایت شده است    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

گفتـه مـى   )) داعـى  ((خداى متعال در آسمان هفتم فرشته اى را قرار داده اسـت کـه               : ((فرمود

خوشـا بحـال    : هنگامى که ماه رجب آمد، این فرشته در هر شب این ماه تا صبح مى گوید               . شود

همنـشین کـسى    : خداى متعال مى فرماید   . کنندگان خدا، خوشا بحال فرمانبرداران خدا     تسبیح  

هستم که با من همنشینى کنـد، فرمـانبردار کـسى هـستم کـه فرمـانبردارم باشـد و بخـشنده                      

هـر کـسى در     . ماه ماه من بنده بنده من و رحمت رحمت من اسـت             . خواهان بخشایش هستم    

بت مى کنم و هرکس از من بخواهد به او مـى دهـم و هـرکس از                  این ماه من را بخواند او را اجا       

این ماه را رشته اى بین خود و بندگانم قرار دادم کـه             . من هدایت بخواهد او را هدایت مى کنم         

  .))هرکس آن را بگیرد به من مى رسد

ن آیا عـاقالن تـوا    ! کجایند تالشگران   ! کجایند شکرگزاران   ! افسوس از کوتاهى ما در طاعت خدا      

کجایند عارفانى که مى دانند کسى      ! چرا جوابى نمى شنوم     ! فهم حق این نداى آسمانى را دارند      
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کجایند کسانى که اقرار به کوتاهى و عجز دارند که در جواب ایـن  ! توان شکر این نعمت را ندارد    

با اجابت کرده و یاریت مى کنیم درود و سالم بر تو اى منادى خداى زی              : منادى آسمانى بگویند  

و جلیل ، شاه شاهان ، مهربانترین مهربانان ، خداى بردبار و کریم ، رفیق دلـسوز، صـاحب عفـو          

بزرگ ، تبدیل کننده بدیهاى انسان به خوبیها، اینان بندگانى گناهکار و طغیانگر، پست و اسـیر                 

نى اى فرستاده بزرگ خدا مردگان بظاهر زنده را صدا مى کنى کـسا ! شهوتها و غفلتها مى باشند    

! چرا مردگان را صدا مى زنـى  ! که قلبهایشان مرده و عقلهایشان جدا و روحهایشان فاسده شده        

کسانى که صداى تو سودى به آنان نمى رساند مگر اینکه با نداى تو قلبهـا زنـده شـده ، عقلهـا                     

 و  بازگشته و روحها بیدار شود و درباره ارزش و بهاى گران این نداى آسمانى و بزرگى پروردگـار                 

آنان شایسته رانـدن و دور نمـودن و         . پستى نفس و سختى آزمایش و بدى حال خود بیندیشند         

لعنت و عذاب هستند؛ ولى وسعت رحمت پروردگار باعث این دعوت بزرگ شده است ، آن هـم                  

اکنون با واسـطه    . با این زبان و بیان لطیفى که باالتر از تصور انسان و خواسته و آرزوى او است                  

دن این نداى آسمانى و لطف بزرگ از خدا مى خواهیم ما را موفق به اجابت این دعوت و                   قرار دا 

  .کرامت بزرگ بدارد

با خوش آمدگوئى و کمال میل و جانفشانى نـداى تـو را اجابـت مـى                 ! اى وعده دهنده سعادت     

والى کنیم زیرا ما را به تسبیح کردن مالک کریم خود توجه دادى و ما را ترغیب به اطاعت از مـ         

زبـان حـال افـراد پـست        ! اى منـادى    . مهربان خود کردى و ما را به کرامت پروردگار رسـاندى            

پاسخت مى دهند که ما را بهره مند ساخته و بـزرگ داشـتى و دعـوت بـه بزرگتـرین سـعادتها          

خاك کجا و خـداى     ! پستى و فساد و کوچکى ما کجا و تسبیح و تمجید خدایمان کجا            . نمودى  

و اسیر در زنجیر کجا و منـزل آزادگـان          ! لوده به پلیدیها کجا و مجلس پاکان کجا       آ! خدایان کجا 

و حکمـت او مـا را   . کجا؟ ولى لطف پروردگار باعث شده تا به مـا اجـازه تـسبیح خـود را بدهـد                 
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چه رسوایى بزرگى اگر بعد از این بخشش بزرگ در تسبیح او            . مشرف به این تکلیف کرده است       

چه آقاى کریمى و چه بنده هاى پستى ، چه خداى           ! ارى او سستى کنیم     کوتاهى و در فرمانبرد   

  !بردبار و چه بندگان کم عقلى 

من همنشین کسى هـستم کـه بـا         ((با گوش دل شنیدیم آنچه را از پروردگار به ما رساندى که             

 در حالى که بزرگى این ابالغ هر زبانى را در عالم امکان و در تکلیف جواب               )) من همنشینى کند  

اگر هر کدام از مـشرف شـدگان بـه      . آن ، الل کرده و عاقالن از زیبایى این کرامت متحیر شدند           

این خطاب داراى بدن تمام جهانیان و روحهاى تمام صاحبان روح بودند و تمام آن را در جـواب        

و براى بزرگداشت این خطاب فدا مى کردند، چیزى از حقوق آنرا ادا نکرده و شکر حتى جزیـى                   

پس چرا انسان بیکاره پست از اجابت ایـن دعـوت غفلـت مـى        .  را نمى توانستند بجا آورند     از آن 

کند و در استفاده از این منزلت و مقام بزرگ کوتاهى مى کند و به ایـن هـم بـسنده ننمـوده و                        

بجاى تمجید و تسبیح خدا، کسى را تمجید مى کند که تمجیدش مستوجب آتش بـوده ، و بـه    

ه هاى نزدیک خدا و پیامبران ، در مجلسى که پروردگار جهانیـان حـضور               جاى همراهى با فرشت   

  .دارد، به قرین شدن با جن ها و شیطان ها در میان طبقات جهنم راضى مى شود

دیده اى که خالق مخلوق را براى همنشین خود بخواند ولى مخلـوق  ! عجیب تر از این دیده اى    

و انـس او را دوسـت دارد، بنـده از قبـول عنایـت او      اجابت نکند و در حالى که آقا مناجات بنده   

بله ، اى   : پس با تاءسف و اعتراف به غفلتهاى خود و با ناچارى جواب مى گوییم               ! خوددارى کند 

اگر توفیق تو نصیب ما شده و در این دعوت عنایت تـو شـامل   ! پروردگار و آقا و اى مالک و موال  

 چنانچه از کرم تو جز این انتظار نمـى رود   - برسانى   حال ما شود و با این دعوت ما را به کرامت          

 چه سعادت بزرگى که در این صورت به بـاالتر     -و از کمال و بخشش تو جز این انتظارى نیست           

در این حالت چه کنیم بـا ایـن تیـره    ! ولى واى بر ما اگر جز این باشد. از آرزوى خود مى رسیم  
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تـو را   . و هیچ خـدایى جـز تـو نیـست           : وییم  پس مى گ  ! روزى و مجازات دورى از رحمت حق        

خدایا به خود ستم کردیم و اگر مـا را نبخـشى و             . ماییم ستمگران   . تسبیح و تمجید مى کنیم      

بلکه بناچارى بیشتر جـسارت کـرده ، ذلـت و پـستى             . به ما رحم نکنى از زیانکاران خواهیم بود       

قسم به عزت   :  مى کنیم       کرده و عرض     خود را آشکار نموده ، با قسمهاى بزرگى نیز آنرا تاءکید          

حتما از دستورات تو سـرپیچى ، خـود را هـالك کـرده و بـر تـو مـى            ! و جاللت اى پروردگار ما    

شوریم و فاسد مى شویم ، اگر با توفیق خود ما را نگهدارى نکنى و با عنایت خود بر مـا خـوبى                       

  .زیرا توان و نیرویى نیست مگر با یارى تو. نکنى 

 با توفیق تو بیشتر گفته و با یارى تو در خواستن خود پافشارى مى کنیم و به جناب                   پس از این  

قدس تو که نه ، بلکه به حضرت رحمت و لطفت بخاطر جلب عطوفت آقاى خود و نـازل شـدن                     

و اى بخشنده ترین بخشندگان     ! اى کریمترین کریمان    : رحمت پروردگار خود عرضه مى داریم       

اى منادى ما را در این ماه بزرگ به کرم تـو دعـوت و               !  نامیده است    اى کسى که خود را لطف     ! 

ماه ماه من اسـت و بنـده        (به لطف و رحمتت اشاره و بزرگوارى و بزرگداشت تو را براى ما گفت               

بنابراین با این دعوت ما میهمانان دعوت شده تـو و درمانـدگان             ) بنده من و رحمت رحمت من       

  .درگاهت گردیدیم 

تى که دوست ندارى میهماندار از میهمان خود پذیرایى نکند؛ گر چه میهمان بـر             و تو کسى هس   

و اگـر  . اثر عدم پذیرایى از بین نرود و میهماندار از کسانى باشد که پذیرایى دارایى او را کم کند                

از ما پذیرایى نکنى ، در پناه تو گرسنه مانده و از بین مى رویم در حالى که پـذیرایى و احـسان                

اى کسى که نیکوکارى چیزى از او کم نکرده و محروم نمودن چیزى             . یت را بیشتر مى کند    دارائ

کسى هستى که بهاى بیشترى به مـن        . ما را بخاطر بدیمان مجازات مکن       ! به او اضافه نمى کند    

دادى و به کسانى که مهمان نبوده ولى مضطر باشـند، وعـده اجابـت دادى و در کتابـت وعـده                      
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ما محتـاج بخـشایش تـو و نجـات از     ! رى آنان را دادى و اکنون اى پروردگاربرطرف کردن گرفتا 

پـس کجاسـت    . مجازات دردناکت مى باشیم و هیچ نیاز و اضطرارى باالتر از این اضطرار نیست               

دست ما را بگیر و از ورطـه هـالك شـدگان و             ! اى بخشاینده   ! اجابت و برطرف کردن گرفتارى      

چنانچه ماه ، ماه تو، بنده ، بنده تو و رحمـت رحمـت تـو اسـت ،                   و  . سقوط زیانکاران نجات ده     

زیرا تمام خیرها   . دست زدن و گرفتن طناب نجات تو نیز تنها با توفیقى از جانب تو میسر است                 

از کجا به خیر برسیم در حالى که خیرى یافت نمى شود   . از تو بوده و در غیر تو یافت نمى شود         

ت پیدا کنیم در حالى که کسى نمى تواند نجات یابد مگر با کمـک  مگر از ناحیه تو و چگونه نجا 

  .تو

فـضل و  : اگر عدل تو ما را اجابت نموده ولى ترازوى حکمتت مـا را رد کنـد و بگویـد             ! اى کریم   

بخشش بر شما خالف حکمت و موفق نمودن شما خالف عدالت در قضاوت اسـت زیـرا سـزاوار                   

درستى نیست به خـاطر اینکـه گناهـان روى شـما را     فضل و بخشش نبوده و خوبى به شما کار          

سیاه و غفلت از یاد من قلوب شما را تیره و دوستى دنیا نفس و عقـل شـما را مـریض کـرده و                         

رحمـتم را  : رحمت من گرچه شامل هر چیزى هست ولى مگر سخنم را در کتابم نشنیدید کـه                

خـشنده مهربـانى هـستم ولـى        و من گرچه ارحـم الـراحمین و ب        ) 9.(براى متقین قرار مى دهم      

مجازاتم نیز سخت و شدید است و اگر حکمتم در میان آفریدگانم نبود که اهل عدل و فـضل را                    

از دیگران جدا نمایم در کجا زیبایى و بزرگى من به روشنى آشکار مى شـد، مـا نیـز در جـواب                       

شایش تـو   شکى نیست که سزاوار فضل و بخـ       : قضاوت حکمتت با آموزش و یارى تو مى گوییم          

نیستم اما اى کریم اگر سزاوار فضل بودن شرط بهره مندى از فضل تو بود هیچگاه فضل تـو در                    

زیرا غیر تو بجز از جانب تو نـه خیـرى دارد و نـه سـزاوار چیـزى اسـت                     . جهان آشکار نمى شد   

سزاوارى فضل تو نیز فضلى است از جانب تو و امکان ندارد فضل از سزاوار فـضل بـودن بوجـود                     
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و در مورد سیاهى چهره و تیرگى قلبهایمان نیز به همین صـورت جـواب مـى دهـیم زیـرا                     . آید

بنابراین اگر ما را نورانى نکنى چگونه نورانى شویم و اگـر  . تمامى نورها در تو و از جانب تو است    

گ ذره اى از نور و روشنى خود را به ما عنایت فرمایى و ما را با دادن ذره اى از زندگى خود، بزر                      

رحمت خـود را بـراى      (و آیه قرآن    . بدارى ما را زندگى و شفا داده و کامل و نورانى خواهى نمود            

زیرا ما نیـز توقـع      . نیز با امیدوارى و آرزوها و دعاى ما منافاتى ندارد         ) 10)(متقین قرار مى دهم     

حمتت چنانچه به متقین عطا فرمودى و سپس ر       . داریم از فضل خود به ما تقوى عنایت فرمایى          

وانگهى این فرمایش تو فقط تصریح مى کند که رحمت خود را بـراى افـراد          . را نصیب ما سازى     

و در  . باتقوا قرار داده اى و نفرموده اى که غیر آنها را از رحمـت خـود بهـره منـد نمـى سـازى                         

جواب اینکه اگر اهل فضل و عدل را از دیگران جدا نکنم ، زیبـایى و بـزرگیم در کجـا بروشـنى                     

لوه مى کنند، مى گوییم براى آشکار شدن بزرگى ، عدل و مجـازات تـو کـافى اسـت سـتیزه                      ج

گران و کسانى را که از روى تکبر تو را عبادت نمى کنند، مجازات نمـایى و بـا عـدلت بـا آنـان                         

رفتار نمایى تا بزرگى و عدل تو بخـوبى آشـکار شـود، و غیـر از مـن افـرادى دارى کـه آنـان را                       

اقرار کنندگان بـه آنچـه مـى        . لى من کسى را بجز تو ندارم که به من رحم کند           مجازات نمایى و  

خواهى و گدایان و دعا کنندگان و امیدواران و اهل تـرس و حیـاى از تـو کجـا و آشـکار شـدن               

بزرگیت کجا؟ بخصوص که ، اگر چه گناهکاریم ولى به اولیا و دوستان فرمانبردارت متوسل مـى         

است ولى با روى پاك دوستان پاکت که نزد تو درخشان است به تو         شویم و رویمان گرچه سیاه      

توجه مى کنیم و دلهاى ما گر چه تاریک است ولى از نور بنـدگان عـارف بـه تـو، روشـنى مـى                 

و اگر دوستى دنیا دلهاى ما را مریض و عقلهاى ما را نابود کرده ، ولى محبت اولیاى تـو        . گیریم  

ر بندگان چنگ زننده به دستگیره فضل و دامن کرمـت آشـکار     آن را زنده کرده و اگر فضل تو د        
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مى شود، چه اشکالى دارد که فضل آنان نیز در اهل والیت آنان که بـه دسـتگیره محبـت آنـان                    

  .چنگ زده اند، ظاهر شود

و اگر عدل تو در مورد ثبوت والیت آنان ، با ما بحث کند، گر چه معلوم نیست والیـت آنـان در                       

ى نیست که دشمنان تو و دشمنان آنهـا فقـط بـه خـاطر والیـت آنـان بـا مـا                       ما باشد، ولى شک   

و همین مقدار کافى اسـت      . و مدت زیادى به خاطر اولیاى تو ما را آزار دادند          . دشمنى مى کنند  

  .که به دامن عفو و دستگیره فضل و کرمت و رشته اولیایت چنگ زنیم 

 ، محمد و آل او، صلواتى بى پایان بـر آنـان             بنابراین بخاطر فضل و کرمت و بخاطر مقام اولیایت        

فرست ؛ صلواتى که با آن گناهان ما را آمرزیده عیبهاى ما را اصـالح و عقـل و نـور مـا را بـا آن           

کامل کنى و خود و آنان را به ما بشناسانى و ما را به خودت و آنان نزدیک نمایى و مقـام مـا را                         

 با این صلوات از ما خشنود شده آنچنانکه هیچگـاه از  در همنشینى با آنان نزد خود باال ببرى ؛ و       

ما خشمگین نشوى تا در حالى که از تو راضى بوده و تو نیز از ما راضى باشى بر تو وارد شویم ؛                       

ملحـق نمـایى همـراه بـا شـیعیان نزدیـک و             ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (و ما را به آل محمد       

 و بـر    - که در آنجا از نعمتها بهره مندند         -د پادشاه توانا    اولیاى گذشته آنان در جایگاه راستى نز      

  .محمد و آل پاك او صلوات فرست که هر چه خدا خواهد، همان است و قدرتى جز او نیست 

از دیگر مراقبتها در این ماه این است که سالک معنى ماه حرام را بداند تا مواظب تمام کارهـا و                     

و بداند که سه ماه رجب ، شعبان و رمـضان         . ى شود باشد  حالتها و حتى امورى که وارد قلبش م       

بنابراین سزاوار است طالبان علم در آن ماهها عبادت را مقدم بر تحصیل علـم              . ماه عبادت است    

  .نمایند؛ گر چه تحصیل علم نیز از برترین عبادتهاست 

تاءکید شـده   شب اول این ماه یکى از چهار شبى است که شب زنده دارى در آن                 : شب اول ماه  

یکى از مراقبتها این است که در هنگام دیدن ماه در شـب اول دعـایى کـه روایـت شـده           . است  
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و سزاوار است موقعى که در این دعا، به دعاى آمادگى براى آمـادگى در شـعبان   . است را بخواند 

 ایـن دعـا     و رمضان مى رسد آن را با توجه بخواند و در اوقات دعایش نیز آن را زیاد بخواند تا با                   

و مستحب اسـت بعـد از نمـاز عـشا دعاهـاى             . آمادگى کاملى براى ورود به این دو ماه پیدا کند         

  .روایت شده در اقبال را بخواند

در کتاب اقبال نمازهایى براى این شب نقل شده که من آسانترین آنهـا را بـراى افـراد ضـعیفى                    

روایت شده است کـه  ) لیه و آله و سلم      صلى اهللا ع  (در آن کتاب از پیامبر      . مانند خود مى گویم     

فرمودند، کسى که بعد از بجا آوردن نماز مغرب شب اول رجب ، بیست رکعت نمـاز بجـا آورده                    

را یک مرتبه خوانده و براى هر دو رکعتى یک          )) اخالص  ((و  )) فاتحه  ((که در هر رکعتى سوره      

آیا ثواب این نماز را مى : فرمود) لم صلى اهللا علیه و آله و س     ( در اینجا رسول خدا      -سالم بدهید   

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (پیـامبر   . خدا و رسولش داناترنـد    :  کردند   دانید؟ اصحاب عرض    

 خود و خانواده    -و آستینهاى خود را باال زدند       . روح االمین این نماز را به من یاد دادند        : فرمودند

پناه داده مى شود و از صـراط، بـدون حـساب ،           و مال و فرزندانش محفوظ مانده و از عذاب قبر           

  .مانند برق مى گذرد

پیامبر : روایت شده است    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (نماز آسانترى نیز در این کتاب از پیامبر         

کسى که دو رکعت نماز در شب اول ماه رجب بعد از نمـاز             : فرمود) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

قـل هـو اهللا     ((را یـک بـار و       )) الم نـشرح    ((و  )) فاتحه  ((ت اول آن سوره     عشاء بخواند و در رکع    

و )) قـل هـو اهللا احـد   ((و )) الـم نـشرح   ((و  )) فاتحـه   ((را سه بار و در رکعت دوم سـوره          )) احد

را هر کدام یک بار بخواند سپس تشهد خوانده و سالم دهد و بعد از آن سـى بـار                    )) معوذتین  ((

صلوات بفرسـتد،   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (گفته و سپس سى بار بر پیامبر        )) ال اله اال اهللا     ((
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گناهان گذشته او آمرزیده شده و او را مانند روزى که از مادر متولد شده از گناهان بیـرون مـى                     

  .برد

حلـوانى  )) التحفـه   ((نمازى در تمام شبهاى این ماه وارد شده کـه در کتـاب اقبـال و از کتـاب                    

هر کس در رجب شصت : ((فرمودند) صلى اهللا علیه و آله و سلم      (رسول خدا   : است  روایت شده   

رکعت نماز بجا آورد؛ در هر شبى از این ماه دو رکعت که در هر رکعت آن سوره فاتحـه را یـک                       

بار و قل یا ایها الکافرون را سه بار و قل هو اهللا احد را یک بار بخواند و هنگامى که سالم نماز را                        

ال اله اال اهللا وحده ال شریک له له الملـک و لـه الحمـد    : ستهاى خود را بلند کرده و بگوید داد، د 

یحیى و یمیت و هو حى ال یموت بیده الخیر و هو على کل شى ء قدیر و الیه المصیر و ال حول                       

و ال قوة اال باهللا العلى العظیم اللهم صل على محمـد و آل محمـد و آل محمـد النبـى االءمـى و       

هاى خود را بصورت بکشد، خداوند متعال دعاى او را مستجاب و ثواب شصت حج و شـصت        دست

  .))عمره به او مى دهد

باقیمانده شب را تا فرا رسیدن وقت نماز شب مشغول به ذکر یا فکر یا مناجات به تناسب حـال                    

در خود مى شود آنگاه نماز شب را بجا آورده و بعد از هشت رکعت نماز شـب سـجده نمـوده و                       

و . در اقبال روایت شده اسـت را بخوانـد        ) علیه السالم   (سجده خود آنچه از امام ابى الحسن اول         

بعد از نماز وتر دو دعایى را که در کتاب اقبال روایت شده است بخواند و بندهاى دعـاى دوم را                      

 مثل عبـادت    با توجه و حضور قلب بخواند تا بهره او از دعا تلفظ تنها به الفاظ نبوده و عبادت او                  

و سعى کند که در دعاى خود راسـتگو بـوده و بـه خـداى متعـال در مجلـس          . چهارپایان نباشد 

. زیرا این کار براى کسى که دعا مى کند خطر بزرگى اسـت      : حضور او و در دعایش دروغ نگوید      

 و اگر حال او مطالبى را که به خدایش مى گوید، تصدیق نمى کند، باید در گفتار خود بعضى از                   

و اگر این کار را نیز نمى تواند انجام دهد، الفـاظ را بگونـه اى تغییـر         . معانى مجازى را قصد کند    
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زیرا کسى که معنى محبت خدا را نمى دانـد،  . دهد که دروغ صریح و ادعاى باطلى در آن نباشد         

ـ  . چگونه مى تواند در این دعا ادعاى انس با او را داشته باشد         دن و کسى که معنى نزدیـک گردان

و )) مرا از ورطه گناهـان خـارج و بـه بلنـداى نزدیکـى برسـان       : ((را نمى داند، چگونه مى گوید 

و مهم این است که مواظب قلبش باشد که زنده با ذکر خدا و با حـضور            . همینطور باقى عبارات    

زیرا مقصود از زنده داشتن     . در مقابل او به مراسم بندگى که موجب رضایت اوست مشغول باشد           

ها زنده نمودن قلب در آن است و زنده بودن قلب نیز فقط با ذکر و فکر اسـت و قلـب غافـل             شب

و کسى که مشغول به مکروهاتى که مورد رضایت خدا نیست ، باشد، پـایینتر            . مانند مرده است    

و کسى که مشغول به محرمات الهى در این شبها باشد، بدتر از کسى اسـت کـه                  . از مرده است    

و شاید همین کار باعث شود که انسان عاقبت به خیـر            . بها مرتکب حرام مى شود    در غیر این ش   

  .نشود

 - در حالى که خیال مى کند شب زنده دارى کرده و رسـتگار شـده          -انسان باید تالش کند که      

زیرا در این صورت از کسانى خواهد بـود کـه خداونـد متعـال               . از دسته سومى که گفتیم نباشد     

افراد هستند ولى خیال مى کننـد      ) بدکارترین  (از لحاظ عمل زیانکارترین      : ((درباره آنها فرموده  

و فکر مى کنم از گناهان پنهانى خالى نباشى ، مثل تاءخیر توبه             ) 11.))(کارهایشان خوب است    

از بعضى گناهان زیرا مشهور این است که سرعت در توبه واجب فورى است و ترك واجـب نیـز                    

نفس از بعضى از اخالق که واجـب عینـى اسـت و تـرك آن و مـشغول                   حرام است مانند تزکیه     

و همینطور گناهان دیگرى که مانند این دو گناه مخفـى     . شدن به عبادات مستحبى حرام است       

و خالصه این که سالک باید قبـل از فـرا رسـیدن ایـن شـبها و اوقـات شـریف        . و پنهان هستند  

د را بررسـى کنـد و بکوشـد کـه گنـاهى در او               مواظب خود بوده و بیش از سایر وقتها حال خـو          

نباشد تا در تجارت با پروردگار ضرر و زیانى ندیده ، نور عبـادت کننـدگان را از دسـت نـداده و                       



http://www.ensanekamel.ir

مانند بنده اى نباشد که سلطان او را به مجلسش براى هدیه دادن و بزرگداشـت او، بلکـه بـراى                 

ى بزرگوار خداونـد، دعـوت نمـوده و او در           ماءنوس نمودن و مناجات و حالهاى عالى بهمراه اولیا        

این مجلس حاضر شده و در حضور سلطان به مخالفت او بپردازد و در خانه رحمان و آشکارا بـه                  

عبادت شیطان بپردازد و با این اعمال سـزاوار خـوارى بزرگـى شـده و بـه جـاى بدسـت آوردن                

  .بزرگداشت خدا، ذلت و خوارى بدست آورد

اجب است در این شب و امثـال آن ، از هـر چیـز ممکـن در بدسـت                    بهر صورت به حکم عقل و     

آوردن رضایت خداوند و سالمتى حالها و عملها از آفتها، کمک گرفت و با تمام توان باید به این                   

و در این صـورت  . مهم پرداخته تا عمل او خالص و خودش نیز مخلص براى خداوند متعال باشد            

 بدون حساب است ؛ و  اداش عمل خالص از بنده مخلص  است که عمل کم نیز کافى است زیرا پ        

بنده اى که نیت درستى داشته باشد، در معامله با موالى خود فقط با خلوص صادق راضى مـى                   

شود؛ و تمام سعى خود را در این جهت بکار انداخته و این مطلب براى او از هر چیـزى مهمتـر                      

و کـسى کـه   . نها با عالقه بـه آن ، نمـى رسـند   زیرا این مطلب با آرزو بدست نیامده ، و ت. است  

تفاوت این حالتها را نبیند در ازیاد عبادتهاى ظاهرى خیلى تـالش مـى کنـد، در حـالى کـه در              

باطن و قلب خود مخالف پروردگار و داراى حالتهاى پست و اخالق فاسدى از قبیل ترك واجب                  

اق و عجب و نادانى و مخالفت با خدا و انجام حرام بوده و عمل خود را با ریا و کسب شهرت و نف       

  .انجام مى دهد

همچنین باید سعى او بر لطیف کردن عمل بیش از ازدیاد عمل بوده و دعا و مناجاتى را انتخاب                   

کند که عبادتهاى آن مشتمل بر تملق و خضوع و اعتراف بیشتر به حق منت خداوند در مشرف                  

 بگونه اى باشد که دل را نـرم کـرده و باعـث              کردن بندگان به تکلیف باشد؛ حرکات و حاالت او        

تواضع و زهد بیشترى گردد، مثل پوشیدن لباسهاى مویین ، روى خـاك و خاکـستر نشـستن ،                   
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گذاشتن خاك بر سر و با طناب و زنجیر دستهاى خود را به گردن بستن و مانند انسان بى خبر                    

ه ، و گاهى راه رفته و گاهى        و مست بودن که گاهى نشسته ، گاهى ایستاده ، گاهى سجده نمود            

در قـدیم ، اهـل سـلوك زنجیـر در گـرده       . سر را بر دیوار و گاهى چانه ها را بر خاك مى گذارد            

کرده وارد قبرهاى خود شده و دستور مى دادند آنها را با زنجیر بسته و بسوى آتش برنـد و نیـز               

وارد کرده و آن را به سـتون      قسمتى از لباس را که روى دوش بود، پاره و طناب یا زنجیر در آن                

این اعمال از حالتهـاى قلـب و شـناخت ذلـت نفـس و عظمـت خـدا                   . بیت المقدس مى بستند   

و . سرچشمه مى گیرد؛ گرچه خود این عملها نیز باعث بهتر شدن و برترى حال قلب مى گـردد                 

دارنـد  چنین نیست که این کارها فقط براى آنان میسر باشد بلکه کسانى هم که این صـفات را ن          

  .با تمرین این عملها مى توانند به آن حالت قلبى برسند

باید در تمام این ماه و ماه شعبان و رمضان و تمام عمر، اهمیت زیـادى بـه دعـا جهـت توفیـق                        

اخالص داده ، و توجه به خداى متعال با نامهاى او مانند کریم العفو و مبدل السیئات بالحسنات                  

زیرا روى ما لیاقـت توجـه بـه         . را زیاد کند  ) علیهم السالم   (ل او   و توسل به او بوسیله محمد و آ       

و .  خدا را نداشته و براى جبران این نقص باید به اولیاى آبرومند او متوسـل شـد                   حضرت قدس   

آنگاه شب خود را با توسل به نگهبانان آن که از معصومین علیهم السالم مى باشند، براى اصالح                  

  .ان برساندحال و اعمال خدائیش به پای

  

  ))لیلۀ الرغایب ((عمل 

را نیز انجـام  )) لیلۀ الرغائب ((چنانچه شب اول ماه مصادف با شب جمعه بود، سزاوار است عمل           

از اولـین شـب     : روایت شده است که فرمودند    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از پیامبر اکرم    . دهد

. مـى نامنـد   )) لیلۀ الرغائب   ((ان آنرا   زیرا شبى است که فرشتگ    . جمعه در ماه رجب غافل نشوید     
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این نامگذارى به این جهت است که هنگامى که یک سوم از شب گذشـت هـیچ فرشـته اى در                     

آنگاه خداوند بطـور   . آسمانها و زمین نمى ماند مگر این که در کعبه و اطراف آن جمع مى شوند               

چـه مـى خواهیـد از مـن     هـر  ! اى فرشـتگانم  : غیرمنتظره اى بر آنان وارد شـده و مـى فرمایـد    

حاجـات مـا ایـن اسـت کـه از روزه داران رجـب          : فرشتگان عـرض مـى کننـد      . درخواست کنید 

بهتر است کسى کـه ایـن حـدیث را مـى            . این کار را انجام دادم      : خداوند مى فرماید  . درگذرى  

هده به ع ) 12(شنود، در این شب ، زیاد بر فرشتگان صلوات فرستاده تا تکلیفى را که آیه تحیت                 

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            ( سپس رسول خدا     -ما گذاشته باندازه توانایى انجام داده باشد        

کسى که روز پنجشنبه اول رجب را روزه گرفته و سپس بین نماز مغرب و عشا دوازده                 : فرمودند

نـاه  رکعت نماز بجا آورده هر دو رکعت به یک سالم و در هر رکعتى سوره فاتحه یک بار، انـا انزل         

فى لیلۀ القدر سه بار و قل هو اهللا احد را دوازده بار خوانده ، و هنگامى که نماز تمام شد، هفتاد                      

اللهم صل على محمد النبى االءمى و على آله ، سـپس            : صلوات بفرستد ) با این الفاظ  (بار بر من    

سر خود را   سبوح قدوس رب المالئکۀ و الروح ؛ سپس         : سجده کرده و در سجده هفتاد بار بگوید       

رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلى االءعظم آنگاه بار دیگر بـه                 : بلند کرده و بگوید   

سجده رفته و در سجده همان چیزى را بگوید که در سجده اول گفت ، سپس حاجت خود را از                    

ى کـه   قسم بـه کـس    : سپس رسول خدا فرمودند   . خدا بخواهد، ان شاءاهللا تعالى برآورده مى شود       

 این نماز را به جا نمـى        - از بندگان و کنیزان خدا       -جانم در دست اوست ؛ هیچ بنده یا کنیزى          

آورد، مگر این که خداوند گناهان او را مى بخشد گرچه گناهان او مثل کف دریا و بعدد شـن و                     

ه بوزن کوهها و بعدد برگهاى درختان باشد و روز قیامت هفتصد نفر از خویـشاوندان خـود را کـ                   

و در شب اول قبر خداوند ثـواب آن را بـه بهتـرین              .  باشند شفاعت مى کند      همگى سزاوار آتش    

اى محبوب مـن  : صورت ، با روى گشاده و خندان و زبان فصیح براى او مى فرستد که مى گوید          
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تـو کیـستى ؟ رویـى بهتـر از روى تـو         : مى پرسـد  . مژده بده ؛ از هر سختى نجات پیدا کردى          ! 

مـن ثـواب آن     ! اى محبوب من    : جواب مى دهد  . یى به خوشبویى تو مشامم نرسیده       ندیده و بو  

نمازى هستم که در فالن شب ، فالن منطقه ، فالن ماه و فالن سال بجا آوردى ؛ امـشب آمـده                      

ام تا حقت را ادا کرده ، مونس تنهایى تو بوده و وحشتت را از بین ببرم ؛ و زمانى که در شـیپور                     

و تو هرگز هیچ خیرى را از جانب موالیت از          . رصه قیامت بر سرت سایه افکنم       دمیده شود، در ع   

  .دست نخواهى داد

اولـین شـب   )) لیلۀ الرغائـب   ((ظاهر روایت این است که      : در اینجا این سؤ ال پیش مى آید که          

جمعه ماه رجب است ؛ و اگر اعمالى که در این روایت ذکر شده از اعمال این شب بوده و شـب                      

 زیـرا در ایـن   - اول ماه ، مصادف با اول ماه شد، چگونه مى توان ایـن عمـل را بجـا آورد؟       جمعه

 جواب این است که اگر بخواهیم به        -صورت پنجشنبه قبل از جمعه اول ، جزء ماه رجب نیست            

ظاهر روایت عمل کنیم ، باید بگوییم این اعمال در صورتى است که شب اول مـاه شـب جمعـه          

جمعه بود، شب جمعه دوم این اعمال انجام مـى شـود؛ گرچـه لیلـۀ الرغائـب      نباشد؛ و اگر شب  

ولـى راه دوم  . چون در روایت تصریح نشده که این اعمال حتما باید در لیلۀ الرغائب باشد          . نباشد

راه دوم این است که این اعمال را بـدون روزه           . و سومى هم هست که صحیحتر به نظر مى رسد         

  .ن است که روزه را هم بگیریم گرچه روزه در رجب نباشدانجام دهیم و راه سوم ای

  

  روز اول ماه

از کارهاى مهم در این روز، روزه ، نماز سلمان و دعـا در اول آن بـا دعـایى کـه در اقبـال سـید             

   .قدس سره روایت شده ، مى باشد
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صـدوق مـى   شـیخ  : درباره روزه این ماه روایات معتبرى داریم که یکى از آنها را نقل مى کنـیم                 

رجب قطعا ماه استوار خداوند است که       : فرمودند) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (رسول خدا   : گوید

در زمان جاهلیت نیز مردم آن را بزرگ مـى   . هیچ ماهى به احترام و فضل آن نزد خدا نمى رسد          

ا، رجـب قطعـا مـاه خـد       . دانستند و هنگامى که اسالم آمد، بزرگى و فضیلت آن را بیشتر نمـود             

بدانید که اگر کسى یـک روز رجـب را بخـاطر        . شعبان ماه من ، و رمضان ماه امت من مى باشد          

ایمان و پاداش الهى روزه بگیرد، سزاوار رضایت بزرگتر خداوند مـى شـود و روزه او در ایـن روز                     

و اگر به اندازه پـرى      . خشم خدا را خاموش کرده و درى از درهاى آتش را را به روى او مى بندد                

 را براى خدا خـالص نمایـد هـیچ            و اگر روزه اش     . زمین طال بدهد، بهتر از روزه اش نخواهد بود        

و موقعى کـه شـب شـد، ده دعـاى           . خیرى از دنیا مگر نیکى هایش پاداش او را کامل نمى کند           

اگر خواسته دنیایى داشته باشد، خدا به او مى دهد واال خیرهایى براى او ذخیره               . مستجاب دارد 

ند که از بهترین چیزهایى است که اولیا و برگزیدگان خدا آن را در دعـاى خـود خواسـته                    مى ک 

روایات بسیارى براى روزه روزهاى رجب وارد شده و ثوابهاى بسیار زیـاد و گرانقـدرى را بـه                   . اند

. کسى که یک روز، دو روز، یا سه روز و به ترتیب تـا تمـام مـاه را روزه بگیـرد، وعـده داده انـد                          

این کسى که مى خواهد تمام سعى خود را بکار گیرد، باید تمـام مـاه را روزه بگیـرد تـا بـه         بنابر

ولى اگر ماه مصادف با فـصل گرمـا باشـد و مـزاج و               . سعادت تمام ثوابهاى وارد در هر روز برسد       

حال او با روزه سازگار نبوده یا عذر شرعى مانند مسافرت یا میهمانیى که روزه او براى میهمـان                   

صـلى  ( است یا غیر اینها، براى او پیش آمد باید به جایگزین روزه که در روایتى از پیامبر                   سخت

: فرمودنـد ) صلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم     (پیامبر اکرم   . آمده ، عمل کند   ) اهللا علیه و آله و سلم       

! اى بنـده خـدا  : کسى که سى روز از ماه رجب را روزه بگیرد، منادیى از آسـمان صـدا مـى زنـد                 

و خداونـد متعـال در     . ذشته ات بخشیده شد؛ در بقیه عمر خود عمل خود را از نو شروع کـن                 گ
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تمام بهشتها در هر بهشتى ، چهل میلیون شهر از طال به او مى دهد؛ در هر شهر، چهل میلیون                    

کاخ ، در هر کاخ چهل میلیون خانه ، در هر خانه ، چهل میلیون سفره از طال، بر هر سفره یـک       

سینى بزرگ ، در هر سینى چهل میلیون رنگ غذا و نوشیدنى ، بـا رنـگ جداگانـه هـر                     میلیون  

کدام از غذاها و نوشیدنى ها مى باشد؛ و در هر خانه اى چهل میلیون تخت از طـال هـست کـه                       

است ؛ بر هر تختى کنیزى از حورالعین هست که هر کدام سیصد             ) 13(هزار ذراع در هزار ذراع      

و هر کدام از این زلفها را یک میلیـون دختـر خـدمتکار خردسـال حمـل                  هزار زلف نورى دارند     

اینها براى کسى اسـت کـه       . نموده و با مشک و عنبر پوشانده اند تا روزه دار رجب پیش او بیاید              

کسى که بعلت ضعف یا مرض      ! اى پیامبر خدا  :  شد   عرض  . روزه بگیرد . تمام رجب را روزه بگیرد    

واند روزه بگیرد، چه کارى انجام دهد تا بـه آنچـه فرمـودى برسـد؟                ، یا زنى که پاك نباشد و نت       

قسم به کسى که جـانم بدسـت اوسـت ،           . براى هر روز قرص نانى صدقه بدهد      : حضرت فرمودند 

زیرا اگر جمیع مخلوقـات     .  از آن مى رسد      اگر هر روز اینطور صدقه بدهد، به آنچه گفتم و بیش            

دار ثواب این عمل را معین کنند، به یک دهم فضائل و            آسمانها و زمین همگى جمع شوند تا مق       

کـسى کـه نتوانـد    ! اى رسول خدا: عرض شد. درجاتى که در بهشتها به آن مى رسد، نمى رسند 

با ایـن تـسبیح در   : صدقه بدهد چه کارى انجام دهد تا به آنچه فرمودى برسد؟ حضرت فرمودند    

سـبحان االلـه الجلیـل      : ى روز تمـام شـود     هر روز ماه رجب صد بار خدا را تسبیح مى کند تا س            

  .سبحان من ال ینبغى التسبیح اال له سبحان االعز االءکرم سبحان من لبس العز و هو له اءهل 

  مطالبى درباره روزه

ولـى سـزاوار   . همانگونه که در روایت آمده ، همین مقدار که روزه براى خدا باشـد کـافى اسـت       

 بدن او نیز روزه باشـند، همـانطور کـه از امـام صـادق                است وقتى سالک روزه مى گیرد، اعضاى      

هنگامى که روزه گرفتى ، گوش ، چشم ، مو و پوست تو نیز بایـد          : ((روایت شده   ) علیه السالم   (
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 ولى همین که    -غیر از این ، اعضاى دیگرى را نیز شمردند          ) علیه السالم   ( امام   -.)) روزه بگیرند 

و . ست بـدانیم الزم اسـت تمـام اعـضاى بـدن روزه بگیرنـد              پوست و مو را ذکر فرمودند، کافى ا       

.  تنها روزه شکم و فرج نیست ، بلکه سایر اعضا را نیز شامل مى شود                 خالصه اینکه روزه خواص     

  .چنانچه روزه خواص خواص ، روزه تمام اعضاى بدن به اضافه روزه قلب است 

سـته هـاى الهـى اسـت ؛ و روزه          و معنى روزه اعضاى بدن خوددارى اعضاى بدن از مخالفت خوا          

قلب عبارت از نگهداشتن آن از خواسته هاى پست و خطورات دنیـوى و بازداشـتن کامـل آن از              

  .غیر خدا مى باشد

روزه و همینطور هر عبادتى را عوام تکلیفى بیش نمى دانند و لـذا بـا زحمـت آن را انجـام مـى                      

ـ     د دانـسته و قـرار دادن عبـادات و    دهند؛ ولى خواص آن را بزرگداشت و لطفـى از جانـب خداون

و بگونـه اى  . واجب نمودن آن را منت بزرگى براى خدا و نعمت بزرگى براى بندگان مـى بیننـد                

با نشاط، خوشحالى و سرور از آن اسـتقبال مـى کننـد نـه بـا                . که شایسته بزرگداشت آن است      

 لذت برده و شادمان مـى      بلکه باالتر، از خطاب تکلیف    . حالتى که انسان با تکلیف روبرو مى شود       

اى کسانى که ایمـان آورده  : ((روایت شده که درباره این آیه ) علیه السالم (از امام صادق    . شوند

سختى عمـل را از     ) خداوند به مؤ منین     (لذت خطاب   : ((فرمودند.)) روزه بر شما نوشته شد    ! اید

زیـرا هنگـامى کـه بنـده     . اشـد بنده عارف به خدا و به حق او باید هم چنین ب      .)) بین برده است    

پروردگار را شناخت ، او را دوست مى دارد؛ و بدین ترتیـب تمـام معـامالت او بـا خـدا معاملـه                        

و آیا محبوبى را مى شناسى که خدمت به محبوب براى او سـخت              . محبوب با محبوب مى گردد    

تر، دعـوت  باشد؛ بخصوص موقعى که خدمت به محبوب بزرگداشت و لطفى از طرف او بلکه بـاال      

و نه تنها سخت نیست بلکه از خطابى که تکلیـف در آن اسـت ،                . به مجلس انس و کرامت باشد     

لذت مى برد و به اندازه محبت و دوستى جان خویش را فدا مى کند؛ و دقت مى کند که تمـام                      
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منظور او را انجام دهد؛ و در بدست آوردن تمام محبت او کوشش مى کند؛ گرچه از او نخواسته                   

شد و بکارگیرى تمام نیروى خود را در این راه لذت و سعادت مى داند؛ و به این ترتیب انجـام                     با

و با شوقى کامل و بـا  . چیزهاى مورد عالقه خدا از محبوبترین چیزها و خواسته هاى او مى شود          

 به آن عمل مى کنـد و در قـصد   - در این که به او اجازه این کار را داده است            -قبول منت خدا    

و ایـن نیـت را بـا نیـت بدسـت آوردن ثـواب و       . و چیزى غیر از خدا و رضایت او پیدا نمى شود  ا

پاداش و بهشت و نعمتى از نعمتهاى خداوند مخلوط نمى کند؛ چه رسد به این که ریـا، کـسب                    

  *.شهرت و اطالع و رضایت غیر خدا را با نیت رضایت خدا همراه کند

  اهمیت اخالص

 که مى گیرى بیندیش که اگر با این نیتى کـه گفتـیم روزه بگیـرى بـه     اى عاقل درباره روزه اى    

تمام کرامتها و مقامهاى عالى روزه داران و مخلصین و بیش از آن رسـیده و فرشـتگان خـدا بـه       

خدمتت در آمده و حتى خدا در خواب قیلوله ات به تو آب و غذا مى خوراند و کسى توان بیـان                   

ولى اگر به خاطر ریا و کسب شهرت روزه بگیرى ، خـوار و از               . دتعداد فضل و کرامت خدا را ندار      

اى ! اى فـاجر  ! اى حیلـه گـر    : عبادت کنندگان شیطان شده و با چهار اسم خوانـده مـى شـوى               

و ایـن اخـتالف زیـاد بخـاطر         . و به این ترتیب سزاوار آتش مـى گـردى           ! اى ریاکننده   ! دروغگو

  .اختالف نیتهاست 

به این اهمیت نبود، خداوند در قرآن ، در سوره شمس یازده قـسم بـه                و اگر مسئله قلب و نیت       

بـه  . رستگارى کسى که آن را تزکیه کرده ، و بدبختى کسى که آنرا آلوده نماید، یاد نمـى کـرد                   

همین جهت انسان باید با تمام توان سعى کند که نیت خود را خالص نموده تـا جـایى کـه بـه                       

  .مقام صدق در اخالص برسد

   تشخیص روزه خالص از روزه ریایىمالکهاى
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موالى ما الگوى اهل مراقبت در کتاب اقبال مالکهایى جهت شناخت روزه خالص و تمیـز آن از                  

روزه ریایى و شبهه دار بیان نموده که بجهت تیمن و تبرك آنها را نقل کرده و سـپس آنچـه را                       

  .که خداوند بر زبانم جارى کند خواهم گفت 

ه مستحبى گرفته و در حضور جمعى از نیکان روزه دار قرار دارد، ببیند از                اگر موقعى که روز    -1

شکستن روزه خود شرم مى کند، بداند که در روزه او شبهه اى است که همان نزدیک شدن بـه            

  .دلهاى مردم است 

 اگر دوست داشته باشى غیر خدا نیز از روزه تو آگاه شود کسانى کـه گمـان مـى کنـى اگـر                       -2

کنند خیر دنیایى براى تو دارند؛ اگر چه این خیر، مدح و سـتایش و احتـرام بیـشتر                   اطالع پیدا   

آنان به تو باشد یا این که میل به اطالع دیگران باندازه اى نباشد که در رغبـت بـه روزه تـاءثیر                       

بگذارد ولى در عین حال دوست دارى عالوه بر خدا مردم هم از روزه تو آگـاه شـوند در هـر دو                       

  .تو بیمار و بنده پستى خواهى بودصورت روزه 

 اگر هنگامى که با روزه داران زیادى روزه مى گیرد، بـه نـشاط مـى آیـد و هنگـامى کـه بـه           -3

تنهایى روزه مى گیرد، کسل مى شود، معلوم مـى شـود زیـادى روزه داران در قـصد و عمـل او               

  . روزه بیمار مى گرددبنابراین بمقدار تاءثیر آن در قلب ، اخالص تیره شده و. تاءثیر دارد

 قصدت از روزه ، بدست آوردن ثواب است یا به خاطر اینکه خـدا مـى خواهـد؟ اگـر بخـاطر                       -4

ثواب باشد، بدان که با این عمل مى گویى خداوند سزاوار نیست که بخـاطر فرمـانبرداریش روزه     

بـادت نمـى   بگیرم و خداوند بخاطر بزرگیش شایسته عبادت نیست و اگـر رشـوه او نبـود او را ع     

  .کردم ، حق خوبیهاى گذشته او را رعایت نکرده و احترام مقام بزرگ او را نگه نمى داشتم 

 اگر رنگین بودن افطار و زیادى غذا و لذت آن نشاط تو را در روزه افـزون کـرد، معلـوم مـى                        -5

  .شود بمقدار زیادى نشاط روزه از اول تا آخر براى غیر خدا بوده است 
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ى شروع روزه را با اخالص گفتیم ، اکنون چند مالك نیز براى تشخیص به پایان                تا اینجا مالکها  

  .رساندن روزه همراه با اخالص مى گوییم 

 اگر در اثناى روزه به غذاى خوشمزه یا همسر زیبا یا سفرى که در آن نفعى باشـد، برخـورد                     -1

 از روزه را کشیدى ، بـاز  کردى و نشاط روزه در تو کم و روزه برایت سنگین شده و انتظار رهایى   

زیرا تو نیز از بنده ات خدمتى را که بر خود سنگین بداند، قبول نمـى کنـى          . هم خالص نیستى    

  .بلکه به خاطر آن او را طرد و ترك مى کنى 

 اگر اتفاقى بیفتد که شکستن روزه ات ، نزد خدا بر گرفتن آن برتـرى داشـته باشـد ولـى از                       -2

زیرا اگر در عمـل و قـصد        . جالت کشیدى بدان که مخلص نیستى       شکستن روزه در نزد مردم خ     

  .خود مخلص براى خواسته خدا بودى مالحظه هیچکس را نمى کردى 

 اگر در اثناى روزه دیدى که روزه تو را از انجام بعـضى از واجبـات یـا امـورى کـه نـزد خـدا                -3

 نشکـستى ، وارد دسـته      اهمیت بیشترى دارد ناتوان نموده است ولى با ایـن حـال روزه خـود را               

وظیفـه تـو در اینجـا انجـام         . ریاکاران در عبادت شده و عبادت تو جزو گناهان کبیره مى شـود            

عملى است که نزد خدا مهمتر است و نباید مالحظه این که مردم عذر تو را نمى دانند، داشـته                    

وزه تـو صـحیح و      زیرا این مطالب روزه یا اخالص تو را از بین مـى بـرد؛ گرچـه در اول ر                  . باشى  

در صورت پیش آمدن چنین مطلبى باید فورا آنچـه را کـه نـزد خـدا                 . مورد رضایت خداوند بود   

و اگر چنـین مـساءله اى   . مهم است انجام داده و عدم آگاهى مردم به عذر را نباید مالحظه کرد             

ام اعمـالى کـه     آنچه تو را از خدمت مـوال و انجـ         . اخالص را از بین برد، باید فورا از آن توبه نمود          

موجب خشنودى پروردگارت است ، باز مى دارد، مانند دشمن براى تـو و موالیـت مـى باشـد و       

چگونه تو دشمن خود و او را بر او مقدم مى کنى در حالى که در حـضورش بـوده و تـو را مـى                          
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و هنگامى که غیر خدا را بر او مقدم داشتى چه کسى احتیاجـات تـو را در دنیـا و آخـرت                       . بیند

  رطرف مى کند؟ب

 خداونـد بـه او   -این بود خالصه سخنان صاحب کتاب اقبال که مطالب را به خـوبى بیـان کـرد                

بعضى از این آفات موجـب بطـالن روزه و   .  ولى مراتب این آفات را بیان ننمود  -جزاى خیر دهد    

بعضى دیگر موجب از بین رفتن اخالص و بعضى باعـث نـابودى صـدق و اخـالص مـى شـود و                       

قط مانع رسیدن روزه به عالى ترین درجه مى شود، در عین این که صدق و اخالص آن                  بعضى ف 

  .در درجه عالى است 

  :براى توضیح مراتب آفات مى توان گفت 

 یا در اثناى آن غیر خدا را در قصد خـود وارد             - روزه یا سایر عبادات      -اگر انسان از آغاز عبادت      

از مواردى که صاحب کتـاب اقبـال فرمـود از همـین             و سه مورد    . کند عبادت او باطل مى گردد     

  :قبیل است 

 اگر به جهت عذرى در اثناى روزه ، گشودن روزه برتر از ادامه آن شود ولى بخـاطر جهـل          -الف  

  .مردم به عذر، روزه خود را ادامه داده و مرتکب ریاى حرام گردد

یعنـى  . ر این قـصد بـاقى نمانـد    جایى که انسان عمل خود را با نیتى الهى آغاز نماید ولى ب    -ب  

حق همین است و بلکه در      . آن مانند دشمن تو و پروردگارت مى باشد       : صورتى که در آن گفت      

چون این کار با دستور شیطان مى باشد، و     . واقع عبادت دشمن خدا را بر عبادت او برگزیده اى           

 حقیقت عبادت دشمن    در حقیقت عبادت دشمن خدا و و بمنزله کفر به خداوند مى باشد؛ و در              

خدا و بمنزله کفر به خداوند مى باشد؛ گرچه خداوند بخاطر بردبارى و سهل گیرى ، آن را کفـر           

  .نشمارد
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 جایى که از شکستن روزه خود در میان سایر روزه داران ، بگونه اى شـرم دارد کـه در روزه             -ج  

چـه ممکـن اسـت بگـوییم         گر -. یعنى اگر این شرم نبود روزه را مـى شکـست            . او مؤ ثر است     

  .بخاطر چنین روزه اى مجازات نخواهد شد

اگر از شکستن روزه خود در میان روزه داران شرم نموده و این شرم در روزه او بى تاءثیر باشـد،                     

 این عمل -روزه او صحیح است ؛ گرچه این مطلب باعث مى شود روزه او به درجات عالى نرسد              

 بقصد رسیدن به پاداش و دورى از مجازات است کـه گرچـه              با چنین شرایطى مانند انجام عمل     

عمل صحیح و نیت نیز عالى است ولى اگر آن را با عمل کسانى که خداوند را بخاطر شایـستگى        

اش براى عبادت و براى بدست آوردن رضایت و نزدیک شدن به او عبادت مى کننـد، بـسنجیم                   

و گرچه بدست آوردن رضایت و نزدیک شدن        . این عمل مانند کار بردگان و مزدوران خواهد بود        

زیـرا ایـن دو     . به خداوند نیز نوعى پاداش هستند ولى این پاداش با پاداشهاى دیگر تفـاوت دارد              

  .نیت شبیه عبادت براى شایستگى خداوند است 

آرى ، بیشتر اعمال آزادگان عارف از روى طمع و ترس نیست ، بلکـه بخـاطر عظمـت و بزرگـى         

 و زیبایى اوست که کارهایشان را بخاطر او انجام داده ، براى او فروتنـى نمـوده و                   پروردگار و نور  

بلکه اعمال آنها   . و بدون تفکر، تردید و اختیار این امور را انجام مى دهند           . او را عبادت مى کنند    

در حدیث همام درباره آنـان مـى   ) علیه السالم  (همانگونه که على    . شبیه به عمل ناچاران است      

بل خامرهم من عظمۀ ربهم ما طاشت به عقولهم از بزرگى پروردگارشان بـى فکـر شـده       : ایدفرم

   یا شبیه عمل کسانى که بخاطر آشکار شدن زیبایى خدا و جلوه گر شدن نورهاى جمـالش                  . اند

مجذوب و متحیر شده اند مى باشد؛ آنانى که مجـذوب و سـرگردان شـده ، در مقابـل خداونـد                      

مى گویند؛ در تاریکى شب و هنگـامى کـه پـرده هـا کـشیده شـده و هـر                     تضرع نموده و تملق     

دوستى با دوست خود خلوت کرد، در مقابل او ایستاده و پیشانیها را بر خاك مـى گذارنـد و بـه     
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و خداوند سختیهایى را که آنان تحمل مى کننـد      . گریستن ، نالیدن ، تضرع و شکوه مى پردازند        

تى خود مى شنود؛ آنان را به گرمى پذیرفته جمال خـود را بـه              دیده و شکایتهاى آنان را از دوس      

  .و با آنان رفتارى بسیار شایسته خواهد داشت . آنان مى نمایاند

ولى کسانى که از خدا جز بهشت و جهنم او نمى دانند، کارهایشان بخاطر ترس از آتش و بـراى           

ق عمـل نماینـد؛ ولـى مـى         رسیدن به بهشت است و نمى توانند مانند عارفان دوستدار و مـشتا            

توانند درباره عظمت آفریدگار و نعمتهاى فراوان و بیشمار او اندیـشیده و خـود و دل خـود را از                     

یاد آتش و بهشت خالى نمایند و بدین ترتیب براى اینکه بدون ترس از جهنم و اشتیاق بهـشت                   

بـراى بدسـت آوردن     و  . و فقط بخاطر شایستگى خداوند او را عبادت کنند، به تمـرین بپردازنـد             

انگیزه و اشتیاق به نزدیک شدن و دیـدار خداونـد مـى تواننـد گـاهى پیرامـون روایـاتى کـه از                        

چیزى باالتر از نزدیک شدن بـه خـدا و         : ((پیامبران و اولیا بدست ما رسیده و در آنها فرموده اند          

  .اینداندیشه نموده و براى آن معناى صحیحى در ذهن خود تصور نم)) دیدار او نیست 

و از هیچکدام از پیامبران و اولیا نقل        . عارفان فقط گاهى این نیت در آنها وجود دارد نه همیشه            

نشده است که همیشه این نیت را داشته باشند جز از اسوه عارفان و الگوى مشتاقان ، امیرالمـؤ                   

  :آنجا که به درگاه خدا عرضه مى دارد) علیه السالم (منین 

از تـرس  ((رك و ال طمعا فى جنتک ؛ بل وجدتک اهال للعبادة فعبـدتک ؛     ما عبدتک خوفا فى نا    

)) آتشت یا بطمع بهشتت تو را عبادت نکردم ، بلکه تو را شایسته عبادت یافته و عبادتت نمودم          

و این مطلب از خصوصیات او و برادرش ، رسول خدا و حبیب خدا و سرور تمام مخلوقات اسـت                    

از شـعیب   . عصوم او یا سایر پیامبران نیز کسانى ماننـد آنـان باشـند            و شاید در میان فرزندان م     . 

: روایت شده است که در پاسخ خداوند که از علت گریه او پرسـید، گفـت                 ) علیه السالم   (پیامبر  
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او در  .)) من از ترس آتش یا براى بهشت گریه نمى کنم و گریه من از شوق دیـدار تـو اسـت                      ((

  .که تمام عباداتش از شوق دیدار خدا باشداین گفتار خود تصریح نمى کند 

. بهر حال این مطلبى است که اغلب علما توان فهم و تصدیق آن را ندارند؛ چه رسد به دیگـران                

بنابراین مهمترین کارى که سالک باید انجام دهد این است که نیت خود را از ریا پاك نموده تـا       

به خداوند نشده و او را بـا ایـن نامهـا صـدا     گرفتار رسوایى روز قیامت و شرمسارى عرضه اعمال      

خجالت نکشیدى طاعت خدا را به کاالى دنیا فروختـى          ! اى ریاکار ! اى حیله گر  ! اى بدکار : نزنند

با دشمنى بـا پروردگـار بـا        ! در پى بدست آوردن دل بندگان بوده و به خداوند بى اعتنا بودى              ! 

دا بود خود را در میان آنان آراسته و بـا دورى  و با عملى که بظاهر براى خ ! آنان دوستى نمودى    

رضایت آنـان را خواسـته و خـداى را بـه خـشم مـى                ! از خدا خود را به آنان نزدیک مى کردى          

  !آیا کسى را ذلیلتر از خدا نیافتى . آوردى 

اگـر روز حـساب ترسـى نداشـت جـز         : روایـت شـده کـه فرمودنـد       ) علیه السالم   (از امام صادق    

عمال به خداوند و رسوایى رو شدن بدیها، سـزاوار بـود انـسان از قلـه کوههـا                   شرمسارى عرضه ا  

پایین نیامده و در آبادیى ساکن نشود، نخورده ، نیاشامد و نخوابد مگر زمانى که مـضطر شـده و        

پناه بر خدا از این که حقیقت عبادات انـسان در روز قیامـت بـراى انـسان          . مشرف به مرگ شود   

ر ببینند که او در آن عبادات مراقب نظر آفریده هاى خدا بوده و بـا آن                 و اهل محش  ! آشکار شود 

اعمال براى ضعیفان همانندش خود را مى آراسته و با کـسب دشـمنى خداونـد در پـى بدسـت               

آوردن دوستى مردم بوده است ؛ بخصوص اگر واعظ مردم بوده و مردم را از ریا نهى مـى کـرده                     

بخصوص اگـر خـداى   .  تر از جهنم و عذاب آتش است بجان خودم سوگند که این سخت . است  

آیا من آفریدگار، روزى رسان ، نعمت دهنده ، مراقب و محـافظ تـو               ! بنده ام   : بزرگ به او بگوید   

در حالى که نسبت به من نافرمان بودى ، مى خوابیدى ولى من در همین خواب تو را از                 ! نبودم  
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با نعمتهـایى کـه بـه تـو         !  آمد حفظ مى کردم      شر تمام دشمنان و چیزهایى که از آن بدت مى         

داده بودم به نافرمانى من پرداختى و من با نافرمانیهایى که نسبت به من داشتى بـه تـو نعمـت                     

آیا دیگران نعمتهایى بیشتر و بهتر از من به تـو           ! پس چرا دیگران را بر من برگزیدى        . مى دادم   

یا قویتر از مـن بودنـد و مـن غایـب کـه              ! دى  مى دادند که بخاطر سود خود آنان را انتخاب کر         

آیا بزرگى ، رداى من ، عظمت ، پوشش من ، و            ! بخاطر حضورشان از آنان خجالت مى کشیدى        

آیـا  ! آیا غیر از مـن غنیـى هـست          ! آیا من غنى ترین اغنیا نیستم       ! تمامى نعمتها از من نیست      

  ! فقیرى هست و در عالم وجود، غیر از آنان! همه مخلوقات فقیر نیستند

آیا رسوالنى انـذارگر و مـژده       ! آیا نیرویى به تو ندادم که با آن خطا را از درستى تشخیص دهى               

آیا کتابى را براى هدایتت فرو      ! دهنده و اولیایى هدایتگر، یکى پس از دیگرى ، برایت نفرستادم            

ما یاءتیهم من رسـول اال  یا حسرة على العباد ! نفرستاده و تو را از دشمنت ، ابلیس پرهیز ندادم         

که هیچ رسولى براى هـدایت آنهـا        ) گمراه لجوج   (واى بر این بندگان     ) 14(کانوا به یستهزؤ ون     

آیا همه اینها مرا نـزد تـو محبـوب نـساخت و تـو را از مـن                   . نیامد مگر آنکه او را مسخره کردند      

دا نکـردى کـه بـا همـان     آیا ذلیلتر از من پیـ ! و باعث نشد که از من اطاعت کنى     ! خشنود نکرد 

نعمتهایى که به تو دادم و در حضور من ، با دستوراتى که بصالح تـو و سـعادت تـو در آن بـود                         

واى از ! مخالفت کرده ، و از دستورات دشمنم که مایه بدبختى و هالکت تو بود پیـروى کـردى              

 از مـن از     واى از دورى کسانى کـه بـا سـرپیچى         ! تیره روزى کسانى که از رحمتم محروم شدند       

افسوس از اینکه دستورات الهى را رعایت       :) و او در آن هنگام بگوید     ! (دیگران فرمانبردارى کردند  

کاش آسمان بر زمین فرود مى آمد ولى این سـخنان را            ! آه از رسواییم    ! آه از بیچارگیم    ! نکردم  

 بزرگوارى عوض   کاش کوهها خراب گردیده و بر دشتها مى ریختند اما پستى را با            ! نمى شنیدم   

! خـداى مـن     : و امروز از میان عالم طبیعت و از میان ایـن ذلتهـا صـدا مـى زنـم                    ! نکرده بودم   
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به عزت ، جالل ، زیبایى و جمالت سوگند، اگر پوست من توان عـذاب و                ! پروردگار و سرور من     

اى فـراوان   تحمل انتقام تو را داشت از تو نمى خواستم که بعد از این رسواییهاى بزرگ و زشتیه                

 بخاطر خشمى که بر خود دارم که چگونه با خود بدى نمـوده ، بـدنبال                 -از من درگذرى ، بلکه      

 از تو مـى خواسـتم مـرا         -خواهشهاى نفسم بوده و بخاطر فرمانبردارى از آن به تو پشت نمودم             

فو ع! ولى ، موالى من     . شکنجه و عذاب نمایى و به سیه روزى و بدبختى خود رضایت مى دادم               

تو آنقدر طوالنى و پوشش دادن تو، به زشتیهاى ما آنقدر زیباست که شورشـگران پـستى مثـل                   

از . من را عادت داده که بعد از این جرایم ، توقع نجات و پوشـش ایـن جـرایم را داشـته باشـند             

 و کرم     اینکه در این دنیاى تنگ و دور از لطف و عوالم نزدیکى خود این همه بردبارى ، پوشش                   

 - مى فهمیم این امور در عوالم آخـرت        - تا این حد که شامل ما نیز شده است           -رده دارى   گست

که آن را سراى کرامت خود قرار داده نشانه هاى عظمت تو در آن آشکار بوده و نورهاى جمالت                   

پـس تـو را بـه عفـو بـزرگ ، رحمـت       .  خیلى بیش از این دنیا وجود دارد  -در آن درخشیده اند     

  . پوشى زیبایت سوگند مى دهیم ما را از این گرفتاریها و مهلکه ها نجات دهى گسترده و چشم

گرچه گناهان ، ما را نزد تو بى آبرو و عیبها روسیاهمان کرده است ، ولى به سوى تو توسل مى                     

. جوییم که با ما با عفو بزرگ و فضل قدیم خود رفتار نموده و در میان مردم ما را رسوا نـسازى                   

 که در دنیا، با پوشانیدن زشتیهاى ما از بندگان صالح خود به ما نیکى نمودى ، ایـن                   و همانگونه 

آمده اسـت  )) جمیل الستر؛ پوشش زیبا: ((زیرا در تفسیر این صفت تو  . پوشش را براى ما نگهدار    

که اعمال زشت بندگانت را از آنها مى پوشانى تا مبادا بر اثـر شرمـسارى اسـتفاده از نعمتهایـت        

شـنیده ایـم کـه      )) کریم العفو؛ عفو عالى     ((و درباره معنى این صفت تو،       . ان گوارا نباشد  براى آن 

پس بخاطر کرم و عفـوت بـه        . گناهان را بخشیده و آنان را تبدیل به چند برابر نیکى مى نمایى              

و تو نزد خوش گمانى بنده ات بـه         .  زیبایت آرزومندت مى باشیم        تو امیدواریم و بخاطر پوشش      
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و اگـر  . مى باشى ، پس ما را از رحمتت ماءیوس نفرما و امیدم را از راءفتـت قطـع نفرمـا     خودت  

دردى در قلبم اسـت کـه کـسى جـز تـو      . حیاى من در مقابل تو کم است ، تو به من رحم کن     

و چه کـسى جـز تـو مـضطر را اجابـت      ! دواى آن را ندارد و به همین جهت مضطر به تو هستم          

که جز با یارى خداى بلند مرتبه و بزرگ توان و نیرویـى             ! رطرف مى کند  کرده و گرفتارى او را ب     

  .بر محمد و آل پاك او درود فرست ! خداوندا. نیست 

  کمیت و کیفیت افطار و سحرى

مطلب دیگرى که سالک باید در روزه خود رعایت کند، کمیت و کیفیت افطار و سـحرى اسـت                   

  :که باید چند مطلب را رعایت کند

  .و در این مطلب خود را گول نزند.  و افطار به اندازه الزم و ضرورت بخورددر سحر) 1(

براى خدا تواضع نموده و از لذت بـردن از غـذاهاى خوشـمزه اجتنـاب نمـوده و هـدفش از                      ) 2(

  .خوردن و آشامیدن فقط کسب نیرو براى عبادت باشد

در خـوردن آن موجـب      بیشتر یا کمتر از آنچه شرع گفته گوشـت نخـورد زیـرا زیـاده روى                 ) 3(

انـدازه شـرعى    . سنگدلى شده و کم خوردن آن نیز موجب تقویت قوه غضب در انسان مى شـود               

 از سه روز خوردن گوشت را ترك نکند و هر روز نیز گوشـت          خوردن گوشت این است که بیش       

  .نخورد

  .آداب غذا خوردن را رعایت کند) 4(

ى که نمى تواند روزه بگیرد بـدل آن صـدقه   مطلب دیگرى که در روایت داشتیم این بود که کس    

ظاهر این مطلب این است که اگر نتوانست روزه بگیرد صدقه مـى دهـد و اگـر                  . یا تسبیح است    

تسبیح را براى فقر و صدقه را براى غنـى  ) ره (ولى سید . نتوانست صدقه بدهد تسبیح مى گوید     

 ، در صورت امکان صـدقه نیـز بدهـد و       بنابراین بهتر است فقیر عالوه بر تسبیح      . قرار داده است    
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شخصى که فکر مى کند فقیر است ولى در عین حال صدقه مى دهد بهتر است تسبیحها را نیز                   

  .بگوید

  نماز سلمان

روز آخـر جمـادى االخـرى در    : در اقبال روایت نموده است که سلمان فارسى گفـت  ) ره (سید  

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (ل خدا   وقتى که پیش از آن هیچگاه در آن وقت به دیدن رسو           

نمـى خـواهى   . سلمان تو از ما اهل بیت هستى : حضرت فرمودند. نرفته بودم ، به دیدنش رفتم   

چرا، مى خواهم ، پـدر و مـادرم فـداى تـو، اى رسـول خـدا                  : تو را از چیزى آگاه نمایم ؟ گفتم         

  )!صلى اهللا علیه و آله و سلم (

سى رکعت نماز نمى گـزارد  ) ماه رجب (یا زن مؤ منى در این ماه  اى سلمان هیچ مرد مؤ من   -

که در هر رکعتى فاتحه الکتاب را یک بار، قل هو اهللا احد را سه بار و قل یا ایها الکافرون را سـه                      

بار بخواند مگر اینکه خداوند متعال هر گناهى را که در خردسالى یا بزرگـسالى مرتکـب شـده ،                    

ند پاداش کسى که تمام این ماه را روزه گرفته به او عطـا مـى کنـد، در                   براى او پاك کرده و مان     

نزد خداوند تا سال آینده از نمازگزاران نوشته شده و هر روز عمل شهیدى از شهداى بـدر بـراى     

و در عوض هر روز از آن که روزه مى گیرد، عبادت یک سال براى او نوشته شده                  . او باال مى رود   

و اگر تمام ماه را روزه بگیرد خداوند او را از آتش نجات داده و بهـشت   . ودو هزار درجه باال مى ر     

اى محمـد ایـن     : و گفت   . اینها را جبرئیل به من اطالع داد      ! اى سلمان   . را براى او قرار مى دهد     

  .عالمتى بین شما و منافقین است زیرا منافقین این نماز را نمى خوانند

  !مرا از چگونگى خواندن و زمان آن آگاه کن ) له و سلم صلى اهللا علیه و آ( اى رسول خدا -

یـک بـار   )) فاتحه ((ده رکعت بجا مى آورى ؛ در هر رکعت سوره ) رجب (در اول آن !  سلمان   -

را سه بار مى خوانى و هنگامى که سـالم          )) قل یا ایها الکافرون     ((سه بار و    )) قل هو اهللا احد   ((و  
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ال الـه اال اهللا وحـده ال   : بلنـد مـى کنـى و مـى گـویى       ) به دعا ( دادى ، دستهایت را      - نماز را    -

شریک له ، له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى ال یموت بیده الخیر و هـو علـى کـل                         

شیى ء قدیر اللهم ال مانع اما اعطیت و ال معطى لما منعت و ال ینفع ذالجد منـک الجـد سـپس             

  .دستهایت را به صورتت بکش 

  .ایت در هنگام بیان اعمال وسط و آخر ماه خواهد آمددنباله رو

ایمـان دارد،   ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم         (کسى که اسالم را تصدیق نموده و به پیامبر راستگو           

 که اخبار رسالت پرده از ثوابهاى زیـاد آن کـه عقـل از               -حتما مشتاق عمل با مثال این عبادات        

  .دد مى گر-آن به شگفت مى آید، برداشته 

  پرسش و پاسخ

اکنون این سؤ ال پیش مى آید که آیا مى توان در مورد عدم صحت سند این روایت بحث کـرد                     

  یا نه ؟

  :جواب این است که به دو جهت درست نیست در مورد عدم صحت سند آن بحث نمود

چیزى که این اندازه بزرگ و مهم باشد احتمال آن کافى است در حالى که صادر شدن این                  ) 1(

  .خبار مظنون و مورد گمان بوده و از احتمال باالتر است ا

در روایات معتبر بسیارى آمده است که اگر کسى ثواب عملى را بشنود و بخاطر ثـوابش آن                  ) 2(

. را انجام دهد، خداوند آن ثواب را به او عطا مى کند گرچه آن گونه نباشد که او شـنیده اسـت                       

  . را از جهت سند قطع مى کندبنابراین ، این اخبار معتبر هر عذرى

زیرا عقـال در بدسـت آوردن فوایـد بـزرگ           . نهایت سعى و کوشش خود را بکار گیر       ! و اى عاقل    

در مقابل تو روز بسیار ترسناکى است ؛ با ترسـها و خطرهـاى              . کسالتى از خود نشان نمى دهند     

 در این روز به یک کـار        و چه مى دانى شاید    ! بزرگ که در این روز نیازمندترین افراد خواهى بود        
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خوب احتیاج داشته باشى تا در موقع حساب کارهاى خوب تو بیشتر بوده و با فـضل خـدا وارد                     

بهشت شوى ولى همین یک کار خوب را نیافته و پدر و فرزندانت نیز کـه عمـر و مـال و حتـى                        

ودى نمـى   روزى که مال و فرزنـدان سـ       . ((دین خود را فداى آنان نمودى آن را به تو نمى دهند           

  )15.))(رسانند

  مقدار ثواب اعمال نمایانگر ارزش آن اعمال است

ثوابهایى که در این روایات آمده سبب نمى شود کـه اهـل فـضل نتواننـد در نیـت خـود، فقـط                        

زیرا کسى . شایستگى خداوند را در نظر گرفته و یا براى این دسته گفتن این ثوابها بى ثمر باشد              

عبادت مى کند، نه بخاطر پاداش ، با شنیدن این روایات مى توانـد     که بخاطر شایستگى خداوند     

مقدار محبوبیت این اعمال را نزد خداوند فهمیده و براى بدست آوردن رضایت او بیـشتر تـالش                

  .کند

  ذکرها و دعاهاى این ماه

  :از کارهاى مهم در این ماه ذکرها و دعاهاى وارد در این ماه است 

شـیخ  . استغفر اهللا ذالجالل و االکرام من جمیع الذنوب و اآلثـام            : ر بگوید در تمام ماه هزار با    ) 1(

اگر کسى این ذکر را در رجـب هـزار بـار بگویـد، خداونـد                : صدوق رحمه اهللا روایت کرده است       

 نبخشم ، پروردگار شما نیستم پروردگار شـما نیـستم           - گناهان شما را     -اگر  : متعال مى فرماید  

  .پروردگار شما نیستم 

و . همچنین روایت شده که هزار بـار بخوانـد        . در تمام ماه سوره توحید را ده هزار بار بخواند         ) 2(

کسى که هزار بار آن را بخواند روز قیامت عمل هزار پیامبر و هزار فرشته را مـى                  : ((روایت شده   

و . دو هیچکس نزدیکتر از او به خدا نیست مگر کسى کـه بیـشتر از او آن را خوانـده باشـ                     . آورد

اگر کـسى در    : ((در روایت دیگرى آمده     .)) ثواب خواندن این سوره در رجب چندین برابر است          
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بـراى او سـاخته   )) در((و )) یاقوت ((رجب صد بار آن را بخواند خداوند در بهشت دوازده کاخ با            

کـه  بنده ام را ببریـد و آنچـه را    : سپس مى فرماید  . و یک میلیون عمل خوب براى او مى نویسد        

 ده هـزار نفـر از کـسانى کـه خانـه هـاى ایـن                - در اینجا    -براى او مهیا نموده ام نشانش دهید        

و یک میلیـون کـاخ   )) در((شخص در بهشت به آنان سپرده شده مى آیند و یک میلیون کاخ از         

 و یـاقوت و زیـورآالت و      )) در((از یاقوت سبز را براى او باز مى کنند؛ کاخهایى که تمام آنهـا بـا                 

پارچه هاى زیبا زینت داده شده بگونه اى که کسى نمى توانـد آن را توصـیف کنـد و جـز خـدا           

هنگامى که آن را مى بیند مـات و مبهـوت مـى شـود و مـى                  . کسى نمى تواند آن را تصور کند      

این براى کیست آیا براى پیامبران است ؟ به او گفته مى شود اینها مال تو اسـت بخـاطر                    : گوید

  )).هو اهللا احدقل ((خواندن 

در روایت آمده است کسى که چنین عملى را انجـام        . در این ماه هزار بار خدا را تسبیح کند        ) 3(

  .دهد خداوند صد هزار عمل خوب براى او نوشته و صد کاخ در بهشت براى او مى سازد

 این ماه ایـن  روایت شده است کسى که در . بگوید)) ال اله اال اهللا     ((در تمام این ماه هزار بار       ) 4(

عمل را انجام دهد، خداوند براى او صد هزار حسنه نوشته و صد شـهر بـراى او در بهـشت مـى                       

  .سازد

  در این ماه صد بار بگوید استغفر اهللا الذى ال اله اال هو وحده ال شریک له و اتوب الیه و اگر ) 5(

  و کسى که .  را مى آمرزدپس از آن صدقه بدهد خداوند او را مورد رحمت قرار داده و گناهان او

  .چهارصد بار بگوید خداوند پاداش صد شهید را براى او مى نویسد

عظـم  : در سجده خود این ذکـر را بگویـد     ) علیه السالم   (در تمام ماه با پیروى از امام سجاد         ) 6(

  .الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك 
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ه لکل خیر و آمن سخطه عند کل شر، یـا  یا من ارجو: صبح و شب و بعد از هر نمازى بگوید       ) 7(

من یعطى الکثیر بالقلیل یا من یعطى من سئله یا من یعطى مـن لـم یـسئله و مـن لـم یعرفـه              

تحننا منه و رحمۀ اءعطنى بمسئلتى ایاك جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر اآلخرة واصـرف عنـى                  

طیت و زدنى من فضلک یـا       بمسئلتى ایاك جمیع شر الدنیا و شر اآلخرة فانه غیر منقوص ما اءع            

کریم سپس با دست چپ محاسن خود را گرفته و انگشت سبابه دست راسـت خـود را حرکـت                    

یا ذالجالل واالکرام یا ذالنعماء و الجود یا ذالمـن حـرم شـیبتى علـى                : داده و گریه کند و بگوید     

  .النار

او نـزد هـر شـرى در        و از خـشم     . از خداوند امید هر چیزى دارى       : ((در اول این دعا مى گویى       

. و از جمله این خشمها مکر خداوند است و ایمنى از مکر خدا از گناهـان بـزرگ اسـت        )) امانى  

امیـد خیـر    )) توبـه   ((بنابراین از این مطلب غافل مشو و قصد تو از عبارت این باشد که بـشرط                 

ى بندگان خـود    اى کسى که برا   : داشته و خود را از خشم او در امان مى دانى و گویا مى گویى                

. و آن راه همان توبـه اسـت   . راهى قرار داده که اگر از آن راه بروند از خشم او در امان مى مانند       

امیـد هـر   ((و همچنین گفتار تو که مى گـویى  . و این فراز دعا امنیت بالفعل از مکر خدا نیست         

 قرار داده اسـت کـه   اى کسى که براى بندگان خود راهى: گویا مى گویى )) خیرى را از او دارم      

  .و این راه همان دعاست . اگر از آن راه بروند به هر چیزى که بخواهند مى رسند

اعطنى جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر اآلخره        ((اگر انسان در این باره که چرا در این عبارت دعا            

ایـن  )) ه واصرف عنى جمیع شر الدنیا و شر اآلخر((کلمه جمیع تکرار شد ولى در این عبارت    )) 

کلمه تکرار نشده است بیندیشد، شاید به این نتیجه برسد که این اختالف عبارت به این مطلب                  

 که همان دورى از رحمت خدا و محرومیـت از بخـشایش   -اشاره دارد که شر امرى عدمى است   

ولى اینکه چرا   .  ولى چون خیر امرى وجودى مى باشد، گویا انواع آن بیشمار است              -الهى است   
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در دعا آمده گویا به این جهت است کـه شـرهاى دنیـا       )) جمیع شر الدنیا؛ تمامى شرهاى دنیا     ((

  .براى همه مردم معلوم نیست 

  دعا با تمام وجود

بدان که به کمال اجابت و خیر دعا نمى رسى مگر اینکه باطن و روح و قلب تو نیـز متـصف بـه                     

ن و روح و قلب تو دعا کند مثال وقتـى           صفات دعا باشد و اتصاف به صفات دعا این است که باط           

بـا بـاطن و روح و قلبـت         ) امید به تمام خیرات از جانب تـو دارم          (ارجوك لکل خیر    : مى گویى   

کسى که امید   . و هر کدام نیز آثارى دارند که باید در عملت نمودار شوند           . امیدوار به خدا باشى     

.  امید و زندگیش همراه با امید اسـت           در باطن و روح او بوجود آمده باشد گویا تمامى وجودش          

و کسى که با قلبش امیدوار باشد اعمالى که با اختیار و تصمیم انجـام مـى دهـد بهمـراه امیـد                       

اگـر مـى    . بنابراین بپرهیز از این که امید در هیچ جنبه اى از جنبه هایت پیدا نشود              . خواهد بود 

نگاه کن ببین آیا در حرکـاتى کـه از تـو           خواهى ببینى که رجاء و امید در تو هست به کارهایت            

علیـه  (فرمـایش معـصوم     . سر مى زند، اثر آن که همان طلب و خواستن است را مى بینى یا نه                 

)) کسى که امید به چیزى داشته باشد آن را طلب مـى کنـد  : ((را نشنیده اى که فرمود ) السالم  

ر امور دنیوى بنگرى ، مى بینى آنهـا         و واقعا چنین است زیرا اگر در حاالت امیدواران اهل دنیا د           

اگر از شخص یا چیزى امید خیرى داشته باشند، به اندازه امیدشـان آن را از آن شـخص یـا آن                      

مثال تاجرى که تجارت کرده و کارگرى که کار مى          . چیزى که به آن امید دارند، طلب مى کنند        

و همچنـین   . کار مى بیننـد   کند همه و همه به این جهت است که خیر و خوبى را در تجارت و                 

هر گروهى خواسته هاى خود را از جایى که امید دارند طلب مى کننـد و تـا رسـیدن بـه آن از                        

ولى اکثر امیدواران بهشت و آخرت و فضل و کرامـت خـدا چنـین نیـستند و                  . پاى نمى نشینند  

ند، طبـق   زیرا اگر امید بـه ایـن امـور داشـت          . بهمین علت هیچگاه هم به آرزوى خود نمى رسند        
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و بهر اندازه امید در انسان پیدا شود، به همان مقدار نیز اثـر آن   . قانون فوق در پى آن مى رفتند      

  .که همان طلب است بوجود مى آید

سایر مضامین دعا مثل تسبیح ، تهلیل ، تحمید، تضرع ، خضوع ، تـرس ، اسـتغفار و توبـه نیـز                       

ان بوجود مى آید و گاهى فقط آن را ادعـا  زیرا گاهى حقیقت این صفات در انس. همینطور است   

و اگـر اثـر   . مى کنیم ولى فقط زمانى آثار آنها آشکار مى شود که حقیقت آنها بوجود آمده باشد              

آنها محقق نشد باید بدانیم که ادعایى بیش نبوده است مثال اگر گمان مى کنـى در بـاطن و بـا                   

ام نقائص منزه مى دانى ، چرا به وعده او در         روح و قلبت خدا را تسبیح مى کنى و او را نیز از تم             

و زمانى کـه او را      . مورد رزق خود مطمئن نیستى در حالى که او رزق تو را تضمین نموده است                

از شریک منزه مى دانى چرا از اطاعت او از دیگران مى ترسى ؟ و در طاعت دیگران و سـرپیچى      

  از فرمان او، از او نمى ترسى ؟

 دانستى که خداوند دعاى تو را شنیده و باطن تو را مانند ظاهرت مى بینـد و                  بلکه اگر واقعا مى   

تو پرورش یافته و تحت اراده او هستى و او مى تواند تو را پاداش داده یا مجـازات نمایـد، تـو را                        

نجات داده یا هالك کند و تو را قبول یا رد کند، حـداقل از گفـتن دروغ و ادعاهـاى پـوچ مـى                         

ین کسى که مراسم بندگى را اظهار مـى کنـد ولـى در بـاطن اینگونـه نباشـد و        بنابرا. ترسیدى  

خودش هم این را بداند، مردم مى گویند، او مشغول مسخره کردن است نه عبـادت ولـى غالبـا                    

چنین نیست زیرا عبادت کننده معموال از باطن خود غافل بوده و بهمین جهت عبـادت خـود را             

بهمین جهت از دسـته     . ته و نمى داند که فریب خورده است         عبادتى واقعى و غیر صورى پنداش     

ورشکسته : مسخره کنندگان خارج و وارد گروهى مى شود که خداوند درباره آنان فرموده است               

  .ترین افراد از حیث عمل کسانى هستند که مى پندارند کارشان خوب است 
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روایـت  ) علیـه الـسالم     (ام صادق   از دعاهاى هر روز ماه رجب دعایى است که در اقبال از ام            ) 8(

 که از او درخواست کرد دعایى به او بیاموزد که جـامع       -نموده است که حضرت در جواب معلى        

اللهـم  : ((بگو! اى معلى   :  فرمودند -تمام چیزهایى باشد که شیعه در کتب خود گرد آورده است            

  ...))انى اسئلک صبر الشاکرین لک 

باز هم در اقبال از شیخ طوسى در بـاب دعاهـاى هـر روز مـاه                 دعایى دیگر دعایى است که      ) 9(

  ...))یا من یملک حوائج السائلین : ((رجب روایت کرده است و آن دعا این است 

اللهم انى اسئلک بمعانى جمیع مـا یـدعوك         : ((این دعا را نیز در اقبال روایت نموده است          ) 10(

عـالى کـه درهـایى از علـم بـراى اهلـش از آن               و این دعایى است با مضامین       ...)) به والة امرك    

  .گشوده مى شود

 جـان مـا و تمـام    -و از دعاهاى مهم دعایى است که بنابر روایت شیخ ، امـام و آقـاى مـا            ) 11(

دعـاى  . خوانـده اسـت     )) صعـصعۀ   (( آن را در مـسجد       -جهانیان فدایش و درود خدا بر او بـاد          

  .شروع مى شود)) اللهم یا ذالمنن السابغۀ ((گرانقدرى که با 

بنابر آنچه در اقبـال اسـت از توقیـع          )) ابن ابى عیاش    ((از دعاهاى مهم دعاهایى است که       ) 12(

  .روایت نموده است ) عج (مبارك امام عصر 

 .در اول و وسط ماه اسـت ) علیه السالم (نیز از کارهاى مهم در این ماه زیارت امام حسین     ) 13(

  نمازهاى این ماه

ر شبهاى این ماه وارد شده است را نباید بطور کلـى تـرك نمـود بلکـه نمازهـاى               نمازهایى که د  

آسان آن را که وقت زیادى نمى گیرد و انسان را از تحصیل علم و سایر اعمال باز نمى دارد باید                   

بانـدازه  )) ایـام بـیض     ((و در شـبهاى     . و سالک به همین منوال عمل کند تا ایـام بـیض             . خواند

  .مازها را زیاد کندنشاط و حال خود ن
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)) قـل هـو اهللا احـد   ((و )) تبـارك  ((، ))یـس  ((در شبهاى ایام بیض نمازى را کـه در آن سـوره     

علیه الـسالم   (از امام صادق    )) احمد بن ابى العینا   ((این نماز در اقبال از      . خوانده مى شود بخواند   

  .روایت شده و فضیلت زیادى نیز براى آن نقل شده است ) 

در دو شب اول ایام بیض بعضى از نمازهـاى مختـصرى را کـه بـراى ایـن دو شـب                 و بهتر است    

) علیه السالم   (روایت شده است ، خوانده و در شب پانزدهم نمازى را که در اقبال از امام صادق                  

در شب نیمه رجب ، دوازده رکعت       : ((فرمود) علیه السالم   (امام صادق   . روایت شده است بخواند   

هر رکعت حمد و سوره اى خوانده و موقعى کـه از نمـاز فـارغ شـدى سـوره                    نماز مى خوانى در     

: را هـر کـدام چهـار بـار مـى گـویى              )) آیۀ الکرسـى    ((و  )) اخالص  ((،  ))معوذتین  ((،  ))حمد((

سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اکبر سپس مى گـویى اهللا اهللا ربـى و ال اشـرك بـه                           

  . قوة اال باهللا العلى العظیم شیئا ما شاء اهللا و ال

اگر توقیفى بود در شب سیزده و چهارده ماه نیـز بـه عبـادات همیـشگى خـود اضـافه کـرده و                        

همانگونه که درباره احیاى شب اول گفتیم ، بخاطر مراقبـت ایـن شـب را تـا صـبح بـه عبـادت           

  .را روزه بگیرد)) ایام بیض ((بپردازد و سه روز 

  سیزده رجب

ز بخاطر والدت خاتم االولیاء و سرور اوصیا، برادر رسول ، همسر بتـول و شمـشیر                 بزرگى این رو  

و عقل حکم به مقام بسیار بـزرگ ایـن روز   . مى باشد ) علیه السالم   (کشیده خدا، امیرالمؤ منین     

حق اوقات و روزهـا و بزرگـى آن بـا    . مى کند که با هیچ زبان و قلمى نمى توان آن را بیان نمود   

نور والیت خاتم اولیـاء کـه شـرط و رکـن     . الطاف خدا در آنها اندازه گیرى مى شود     مقدار ظهور   

ایمان بلکه روح و خود ایمان و مانند جزء آخر علت تامه ایمان و اسالم است در ایـن روز ظـاهر                      

زیرا نمـى تواننـد     . شد و این نعمتى است که عقلهاى معمولى نمى تواند ارزش آن را درك کنند              
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مالء ((ت و درجات قرب سراى جاوید آخرت و لذت لقاء و همنشینى با ساکنین               همه نور و کرام   

و تمام نعمتهاى سراى باقى را که خداوند آنها را براى اهل والیت و ایمان آمـاده نمـوده               )) اعلى  

  .است را بفهمند

  )علیه السالم (گوشه اى از فضایل امیرالمؤ منین 

لمین را از بین برده ، و ستونى براى اسالم باقى نمـى             اگر شمشیر امیرالمؤ منین نبود، کفار، مس      

کارهاى او در روز بدر و حنین را به یـاد آورده و دربـاره فرمـایش رسـول راسـتگو و امـین                 . ماند

  )).تمامى اسالم به جنگ تمامى کفر رفته است : ((بیاندیش آنجا که فرمودند

نهـان داشـت ولـى بـا ایـن وجـود            دوست ، فضایل او را به خاطر تقیه و دشمن به خاطر بخل پ             

قـرآن  ((،  ))صراط مـستقیم    ((،  ))نباء عظیم   ((اوست  . فضایل او در شرق و غرب عالم پخش شد        

، ))جانـشین رسـول پروردگـار جهانیـان         ((،  ))امیرالمـؤ منـین     ((،  ))امـام مـسلمین     ((،  ))کریم  

سـیماى  ((، ))نیـان  درِ درخواسـت از خـداى جها  ((، ))نور آشکار خدا  ((،  ))پیشواى رو سفیدان    ((

شـکافنده  ((،  ))بت شـکن    ((،  ))دریاى بزرگ   ((،  ))نشانه بزرگ   ((،  ))خدا در میان تمام اولیایش      

، ))در هـم کوبنـده بـدکاران        ((،  ))نـابود کننـده کفـار     ((،  ))نور کامل خدا  ((،  ))سرهاى دشمنان   

و )) فـرع کـریم     ((، و ))اصـل قـدیم     ((، و اوست    ))مولود کعبه   ((، و   ))نور انوار ((،  ))معدن اسرار ((

صاحب نـشانه هـاى     ((اوست  )) سرپرست دین   ((و  )) رشته محکم خدا  ((و اوست   )) امام بردبار ((

کـسى کـه خداونـد در       )) نجات دهنده از نابودى     ((و  )) روشن و معجزه هاى آشکار و درخشان        

بـرادر تنـى    ((و انه فى ام الکتاب لدینا لعلى حکیم اوسـت           : آیه صریح خود از او یاد نموده است         

نگهـدارى  ((اوسـت   )) گوش شـنواى او   ((و  ))) شمشیر کشیده خدا  ((،  ))همسر بتول   ((،  ))رسول  

صلى اهللا  (برادر و جانشین رسول     ((،  ))پاك شده از بدى و از عیب و تهمت          ((،  ))شده از گناهان    

طر انداخت و جان خود را براى او بخ(کسى که شب در بستر او بسر برد        ((،  )))علیه و آله و سلم      
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کسى که اندوه را در چهره او از بـین مـى            ((و  )) کسى که با جان خود او را یارى مى کرد         ((،  )))

  )).برد

و نـشانه اى بـراى   ) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (کسى که خداوند او را شمشیر نبوت پیامبر         

 براى او و    رسالتش و شاهدى بر امتش و بردارنده پرچم لشکرش و حافظ جانش و دستى پرتوان              

اسـم اعظـم   ((و اوسـت  . تاجى براى سر او و درى براى سرّ او و کلیدى براى پیروزى او قـرار داد     

مظهـر  ((،  ))صاحب عصا و نشانه     ((،  ))زمزم  ((و  )) صفا((،  ))خانه کعبه   ((،  ))قرآن اکرم   ((،  ))خدا

دایـره مطالـب   مرکـز  ((و  )) پراکنـده کننـده لـشکر     ((،  ))ستاره درخشان   ((،  )))عجایب و غرایب    

، ))سـرور امـت     ((،  ))از بین برنده غـصه هـا      ((،  ))احیاگر دین   ((،  ))پدر امامان   ((اوست  )) علمى  

، ))حمل کننده بیـرق  ((، ))پنجمین نفر اصحاب کساء((، و ))مالک برگزیدگان ((،  ))همت بلند ((

و )) امیـر میکائیـل   ((، ))معلـم جبرئیـل   ((اوسـت  )) رفیق پیامبران ((و ...)) نقطه باء بسم اهللا    ((

سـرور  ((اوسـت  )) پدر شبیر و شبر((و )) تقسیم کننده طوبى و سقر   ((اوست  )) حاکم عزرائیل   ((

فریـادرس بیچارگـان و     ((،  ))پناهگاه پناه جویـان     ((اوست  )). بشر و کسى که نپذیرد کافر است        

، ))ین و آخرین    حجت خدا بر اول   ((،  ))محبوب پروردگار ((،  ))حاکم روز قیامت    ((،  ))حاجتمندان  

امام پاکـان و امیـر مومنـان        ((،  ))نور انوار ((،  ))سرّ اسرار ((اوست  )). زندگى جهانیان و نور آنان      ((

ماننـد پهلـوى خـدا و    ((، ))نعمت خدا بر نیکوکـاران و انتقـام او از بـدکاران    ((، ))ولى جبار ((،  ))

بنـابراین دوسـتان او     ))). لـسالم   علیه ا (امام ابوالحسن على    ((و  )) صورت نورانى و نفس وفادار او     

باید روز مـیالد او را از شـریفترین روزهـا دانـسته و آن را عیـد بـزرگ قـرار دهنـد و بگونـه اى              

شکرگزارى نمایند که هیچکس از امت پیامبران گذشته و دوره هاى سـابق چنـین شـکرگزارى                 

نیـز بایـد بـا شـکرى بـه          و شـیعیان    . زیرا آنان هیچگاه چنین نعمتى را نداشته اند       . ننموده باشد 

استقبال این روز بروند که باالتر از آن شکرى نباشـد زیـرا نعمتـى در ایـن روز آمـده کـه تمـام                
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نعمتها در مقایسه با آن کوچک است اگر انسان عقل را از حکم کردن و حاکمیت بیندازد، دیگر                  

ند چهارپایان خواهـد  و انسان مان. براى او هیچ چیزى حکمى ندارد و تکلیفى براى او نخواهد بود  

امـا اگـر    . بود که مى خورد، لذت مى برد و مواد زائد بدن را دفع مى کند تا مرگ او فـرا برسـد                     

عقل را حاکم حرکات و سکنات خود قرار دهد، عقل او در مورد هر چیز و هـر مطلبـى حکمـى                      

ـ             . و همیشه همینطور است     . واقعى یا فرضى دارد    هـر  . دو ذره اى نیـز از حکـم کـردن نمـى مان

بنابراین اگـر   . چیزى را که بفهمد نیز از این جهت که آن را نمى فهمد در مورد آن حکمى دارد                 

عاقل بفهمد که سرورى از اولیاء خدا باعث شده که او از عـذاب و مجـازات بزرگـى نجـات پیـدا              

 در حـالى کـه در دنیـاى قبـل از          . کند، عقل حکم مى کند که باندازه این فایده از او تشکر کند            

نورهاى هدایت در دریاى گمراهى محو شده ، آفتاب         ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (بعثت پیامبر   

دین در تاریکیهاى گمراهى ، گرفته شده و ماههاى نـورانى دیـن پـشت ابرهـاى گمراهـى قـرار              

گرفته بود و بازار علم کساد و عقلها فاسد شده بود تا جایى که بازارى برپـا کـرده و بزرگـان بـه                   

شتن صفات و حاالت چهار پایان افتخار کرده و دروغ و ادعاهاى بى اساس و پوچ را از کارهاى                   دا

کارشان به جـایى رسـیده بـود کـه چوبهـایى تراشـیده و سـنگهایى                 . بزرگ و عالى مى دانستند    

. ساخته ، آنها را عبادت کرده و آنها را به منزله پروردگار عالم و خالق مخلوقین قرار داده بودنـد                   

براى عبادت به آن سجده مى کردند و از روى نادانى پرستشگاههائى را براى آن بوجـود آورده                  و  

بودند و با این کارها سزاوار نابودى دائمى و شکنجه جاوید شده و با کفر خود به آتـش جهـنم و     

عذابى دردناك نزدیک شده بودند و با انحراف و پیـروى از هـواى نفـس ، باعـث خـشم خـداى                       

و با ستم و کوریـشان آتـش جهـنم را برافروختـه بودنـد، و چـه آتـشهایى کـه بـر             رحمان شده   

قبرهایشان روشن ننموده و چه نورهـایى را کـه بـراى خـود بـه تـاریکى تبـدیل نکـرده و چـه                         
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و چه آسـیبهایى را کـه بخـاطر         . ستمهایى را که به خاطر نادانى جزو عادات و رسوم قرار ندادند           

  .حماقت خود متحمل نشدند

از شهوات پیروى کرده و نماز را از بـین          . تم خود شهرها را خراب و بندگان را هالك نمودند         با س 

برده ، از طاعت خدا خارج شده و دختران را زنده بگور، پیوندها را بریـده و بـا مالـک زنـدگى و                        

و در چنـین    . مرگ دشمنى و با پیامبران مخالفت کرده و سزاوار بـدترین هالکتهـا شـده بودنـد                

 خداوند متعال رسولش را فرستاد تا پرچمى براى هدایت بوده و کتاب را بر او فرستاد و                  شرایطى

او نادانى ها را با آن از بین برده و هدایتها را انتشار داد و کماالت را با آن کامل و نمـاز را بـا آن                          

و نـور را بـا آن       زنده و گمراهیها را با آن از بین برده و عقلها را با آن جمع و علوم را با آن کامل                      

. تمام کرد؛ تا جایى که مردم را به راه راست هدایت کرده و آنـان را در مـسیر هـدایت قـرار داد                       

خداوند با آن کسانى را که در پـى         ((رسولى که نور و کتابى آشکار از جانب خدا آورد؛ کتابى که             

نـان را از تاریکیهـا      بدست آوردن رضایت او باشند، به راههاى سالم هدایت نموده ، با اذن خود آ              

شریعت کاملى را ایجاد و حکمـت نافـذى آورد تـا            .)) به نور برده و به راه راست هدایت مى کند         

جایى که براى تمام حرکات و سکنات انسان احکام خاصى را که انواع حکمتهـا و مـصالح در آن          

ا و بهشت نزدیـک  و براى امت خود تمام چیزهایى را که آنها را به خد       . لحاظ شده بود، بیان کرد    

و از هیچ چیزى و هیچ حـالى خـواه          . را بیان کرد  )) دیه خراش   ((و از جهنم دور مى کند، حتى        

کلى باشد یا جزئى پست یا مهم ، بزرگ یا کوچک نگذشته ، مگر اینکه براى آن احکامى مطابق                

نمـى   که عقل و اندیشه حکیمان به کنـه آن           -با حکم خداوند حکیم با اقتضاى حکمت نافذش         

و بدین ترتیب شریعت کامل و تمام و جامعى شامل حکم ظاهر و باطن              .  قرار داده است     -رسد  

و تدبیر دین و دنیا آورده است تا جایى که براى پست ترین حاالت انسان که تخلّـى اسـت نیـز                      

احکام و مصالح و پندها و ذکرها و دعاهایى بیان کرده که عاقل در حیرت فرو رفتـه و عقلهـا در       
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گفتى مى افتند مثال در هنگام ورود به مستراح حکم کرده است که اول پاى چپ را گذاشـته                   ش

 و هنگام خـروج پـاى راسـت را مقـدم            - زیرا در جایى وارد شده که مناسب با پاى چپ است             -

  . زیرا خروج از جاى پست با پاى راست مناسب است -کند 

علـومى از  .  شرق و غرب را پر مى کنـد و خالصه در زمان او و جانشینانش علومى پخش شد که        

قبیل فقه ، اخالق و معارف و حکمت را در میان امت خود در مدت کمى کامل نمود بطورى که                

و شـریعت و    . حکمت کسانى که قبل از او و در زمان طـوالنى بودنـد بـه آن مقـدار نمـى رسـد                     

ین درجـات کمـال و      حکمت و نورى آورد که جهانیان را در مدت کوتـاه عملهایـشان بـه بـاالتر                

  .زیباترین جلوه هاى دوستى با خداوند متعال مى رساند

 گرچـه آنچـه را کـه گفتـیم          -و اگر انسان نعمت بعثت را بهمین مقدار که بیان کردم ، بفهمـد               

بـراى  ) علیـه الـسالم     ( و بداند که امیرالمـؤ منـین         -قطره اى از دریاى حقایق بعثت نیز نیست         

 مگر  -برادر و وزیرى بود مانند نسبت هارون به موسى          ) و آله و سلم     صلى اهللا علیه    (رسول خدا   

 و درِ شهر علم رسـول       -پیامبرى نیست   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (این که بعد از رسول خدا       

بود و اسالم با شمشیر او برپا و هدایت با تعالیم او میسر بـود               ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (خدا  

معرفـى نمـوده و   ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم  ( پیامبر  بش او را به منزله نفس    و خداوند در کتا   

والیت او را پایه اى براى اسالم و شرطى براى ایمان قرار داده بود، گوشه اى از بزرگـى ایـن روز               

بنابراین باندازه شـناخت نعمـت      . را فهمیده و رایحه اى از بلندى مقام آن را استشمام مى نماید            

از کارهایى که موجب شکر است بزرگداشـت ایـن روز بـا قلـب و روح                 .  واجب مى شود   شکر آن 

و کسى که مکانى را داراى مقام بلند یا زمانى را شریف بداند باید با او به انـدازه شـرفش                     . است  

بلکـه بـا    . معامله کند و اولین کارى که مى کند این است که آن را ضایع نکرده و مهمل نگذارد                 

و شرافتى بـاالتر از شـرف عبـادت خـدا          .  که براى آن معتقد است با آن روبرو شود         تمام شرافتى 
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همراه با اخالص نیست ؛ که این عبادت شامل روزه ، نماز، انفاق در راه خدا بزرگداشت حرمـات                   

و گرامیداشت شعائر الهى و زینت کردن با ذکر و فکر در باطن ، و شادى و سرور در صـورت ، و                      

صلى (و عرض تبریک به رسول خدا       ) علیه السالم   (شش ، و زیارت آن حضرت       لباس تمیز در پو   

 ارواحنـا و ارواح العـالمین       -و به امامان بطور عمومى و به صاحب الزمان          ) اهللا علیه و آله و سلم       

مـى  ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم  ( بطور مخصوص و ذکر گوشه اى از فضایل آن حضرت   -فداه  

  .باشد

با آنچه درباره بپایان بردن روزهاى شریف گفتیم یعنى تسلیم اعمال بـه حامیـان و                و این روز را     

  .نگهبانان روز براى اصالح آن ، به پایان برساند

  روز پانزدهم و قسمت دوم نماز سلمان رحمه اهللا

صلى اهللا علیه و آله   (از کارهاى بسیار مهم در این روز خواندن ده رکعت از نماز سلمان محمدى               

کیفیت این نماز همانطور است که در روز اول ماه خواند؛ ولى فرقش بـا روز اول                 . است   ) و سلم 

این است که بعد از سالم هر دو رکعت نماز، دستهاى خود را به دعا بلند کرده و بجـاى دعـایى                      

 که در روز اول ماه گفتیم این دعا را مى خواند ال اله اال اهللا وحده ال شریک له ، له الملـک و لـه           

الحمد یحیى و یمیت و هو حى ال یموت بیده الخیر و هو على کل شى ء قدیر الها واحدا اءحـدا                      

  .فردا صمدا لم یتخذ صاحبۀ و ال ولدا سپس دستهاى خود را به صورتش مى کشد

)) ابن ابـى عیـاش      ((سرور ما در اقبال با استناد به        : این روز از روزهاى مخصوص و شریف است         

چه روزها و   ! عرضه داشت خداى من     ) علیه السالم   (حضرت آدم   : (( گفت   روایت کرده است که   

محبـوبترین اوقـات   ! اى آدم : و اوقاتى را بیشتر دوست دارى ؟ خداوند متعال بـه او وحـى کـرد            

در این روز با فرمانبردارى و میهمـانى کـردن ، روزه ،             ! اى آدم   . پیش من روز نیمه رجب است       

مـشیت مـن بـر ایـن        ! اى آدم   . به من به نزدیکى بجوى      ))  اله اال اهللا     ال((دعا، استغفار و گفتن     
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 که مهربان ، کریم ، دانا، بردبـار و بـزرگ بـوده و از    -تعلق گرفته است که یکى از فرزندان تو را      

 به پیامبرى برانگیخته و روز نیمه رجـب را بـه او و           -بداخالقى ، خشونت و تندخویى بدور است        

 در این روز چیزى از من نمى خواهند مگر این که به آنها عطا مى کنم و                  .امتش اختصاص دهم    

روزى از مـن نمـى خواهنـد        . از من بخشش گناهان نمى خواهند مگر اینکه آنان را مى بخـشم              

از من نمى خواهند جلو لغزششان را بگیرم مگر این که ایـن  . مگر این که آنها را روزى مى دهم  

اى آدم کسى   . من بخشش نمى خواهند مگر این که آنها را مى بخشم            از  . کار را انجام مى دهم      

که روز نیمه رجب را روزه گرفته و ذاکر و خاشع بوده و از فرج خود محافظـت نمایـد و از مـال                        

اى آدم به فرزنـدانت بگـو خـود را در رجـب             . خود صدقه دهد، پاداشى جز بهشت نزد من ندارد        

  * .حفظ کنند زیرا گناه در آن بزرگ است

بعد از اینکه عاقل فهمید این روز در نزد خدا چه ارزشى دارد، باید به خود رحم کرده و نگـذارد                     

. این سرمایه بزرگ براى جبران حالتهاى سابق و کوتاهیها و تقصیرات گذشته ، از دستش بـرود                 

بـه  و بایـد ماننـد دوسـتى دلـسوز     . زیرا مى تواند در یک روز گذشته و آینده خود را اصالح کند       

اندرزى که اگر به آن عمل کنى       ! چرا در این اندرز و نصیحت الهى تاءمل نمى کنى           : خود بگوید 

متوجـه بـاش خـداى    . ، تو را از آتش جهنم و شکنجه دردناك رها و از تاریکیها به نور مـى بـرد           

بزرگ تو را به مجلس رحمت و امان و بخشش پادشـان و سـلطان و عطـاى خلعتهـا و هـدایا و                        

ل و امتیاز فرا خوانده و تو را در مجلس دوستان خود حاضر کرده و تو را بـراى رفاقـت     اسناد فض 

دوستان صمیمى و برگزیدگان خود برگزیده و در وعده هاى خود تصریح کرده که با استغفار تو                 

پس در استغفار کوتاهى نکن و بکـوش در اسـتغفارت صـادق بـوده و بپرهیـز کـه          . را مى بخشد  

بنابراین به خوانـدن    . براى دعاى تو وعده اجابت داده است        . به استهزاء نمایى    استغفار را تبدیل    
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زیرا گاهى انـسان فقـط   . الفاظ و کلمات دعا بسنده نکرده و حال دعا را نیز در خود به وجود آور               

  .الفاظ دعا را مى خواند و خیال مى کند واقعا دعا کرده است 

گاه او دعا مى کنیم و امیدوارى به اجابت اوسـت         مهمترین چیز در دعا شناخت خدایى که به در        

. اغلب مردم در شناخت خداوند دچار تنزیه صرف مى شوند که مالزم بـا انکـار خداونـد اسـت      . 

عده اى نیز خیال مى کنند خداوند چیز توخالى است که بر همه چیز احاطه داشته و در بـاالى                    

ان باالیى قرار دارد مى خواننـد یـا گمـان    ستارگان قرار دارد و بهمین جهت خدایى را که در مک         

خالصه این که مهمترین چیـز در دعـا         . مى کنند که خود و عالم بى نیاز و قائم به نفس هستند            

کامل نمودن شرایط آن است و کمال شرایط به این است که خداوند متعال را به طور اجمـال و                    

و هنگام دعا او    .  حتما باید دارا باشد    و این شرط را   . بگونه اى شناخته که در خور دعاکننده باشد       

را حاضر ببیند بلکه دعاى خود را هم که بر زبانش جارى شده است از ناحیه خـدا بدانـد؛ بـه او                       

در اول .خوش گمان بوده و به اجابت او در صورتیکه مـضمون دعـا بـصالح باشـد امیـدوار باشـد           

 مناسب است را بگوید؛ مدح و ثناى  دعاى خود تعدادى از اسامى جمالیه خدا یا آنچه با دعایش           

گفته و بـه گناهـان و عیـوب خـود و         )) یا ارحم الراحمین    ((الهى را بجا آورده و سپس هفت بار         

صـلى اهللا  (سپس بر محمد و آل محمـد      . سزاوار نبودنش براى اذن در دعا و اجابت آن اقرار کند          

وند را در اجابت دعا به حق آنـان         صلوات بفرستد؛ به آنها متوسل شده و خدا       ) علیه و آله و سلم      

و نیز مطلوب خود را جداگانه نگفته و آن را شرط یا قید یا صفتى براى صلوات آنان                  . قسم بدهد 

بر آنها صـلوات بفرسـت صـلواتى کـه گناهـان مـرا بخـاطر آن                 : بهتر است مثال بگوید   . قرار دهد 

. بـه پایـان برسـاند     )) وه اال باهللا    ما شاء اهللا ال ق    ((سپس دعایش را با صلوات و با گفتن         . ببخشى  

و حتما تمـام ایـن مطالـب را         . نیز هنگام دعا گریه کند گرچه اشک او به اندازه سر سوزنى باشد            
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و براى دعا شرایط دیگرى نیـز هـست         . زیرا خدا گداى لجوج را دوست دارد      . چهار بار تکرار کند   

  .که در جاى خود گفته شده 

و در مـورد  . تى وعده هاى خداى متعال را در خود تقویت نمایدخالصه سالک باید اعتقاد به راس     

و متوجه این باشد که ایـن روز و ایـن مقـام محـال       . این وعده ها و بزرگى این سعادت فکر کند        

و هیچ اطمینان و گمانى نیست که در سال آینـده چنـین             . است که دو بار در سال بوجود بیاید       

و هنگامى که این توجـه      . ود در این روز را جبران نماید      روزى را درك کرده و بتواند تقصیرات خ       

بخـصوص کـه شـدت      . را در خود بوجود آورد، نخواهد گذاشت این روز بدون بهره از دست برود             

احتیاج خود را به مانند آن در بامداد فردا مى بیند هنگامى که در پیـشگاه پادشـاه جبـار بـراى                      

و اگر توانـست بایـد دعـاى اسـتفتاح را بـا             . ست  روزى که بزرگتر از آن ، نی      . حساب حاضر شود  

را ) علیـه الـسالم   (شرایط آن بجا بیاورد و اگر نتوانست حتما دعاى تنها را بخواند و امام حسین          

  .زیارت کند

دعایى که اول   . بهتر است چهار رکعت نماز و دعاى پس از آن را که امیرالمومنین خواند، بخواند              

و در طـول روز بیـاد       .  حاجات خـود را بخواهـد        و سپس   !)) باریا مذل کل ج   : ((آن چنین است    

داشته باشد که این روز از امورى است که مخصوص به این امت بوده و بخاطر ایـن اختـصاص و            

صـلى  (کسى که به خاطر او این اختصاص بوجود آمده است ، خداى را شکر نماید و بـر محمـد          

و روز خـود را  . ت فرستاده و دعاى زیادى به آنها بکندو آل او بسیار صلوا  ) اهللا علیه و آله و سلم       

  .با آنچه روزهاى شریف را با آن به پایان مى رساند و بارها گفته شد، به پایان برساند

در اینجا توضیحاتى در مورد روایت دعاى اسـتفتاح داده و عنایـات             ) قدس سره   (سرور مراقبین   

براى توضیح بیشتر مى    . این زمینه ذکر کرده است      این رویداد مبارك و مراقبات با ارزشى را در          
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. و حتما مراجعه نمایید زیرا فواید زیادى براى اهل آن دارد          . توانید به کتاب اقبال مراجعه نمایید     

  .گرچه براى غافلین بى ارزش است 

  بیست و هفتم رجب

تـر از تمـام   بعد از روز پانزدهم به منزل دیگرى از منازل رجب و شـریفترین آنهـا بلکـه شـریف        

  .روزها و شبها، یعنى روز و شب بیست و هفتم رجب مى رسیم 

  شب بیست و هفتم

روایـت  ) علیـه الـسالم   (در کتابش از امـام جـواد      )) محمد بن على الطرازى     ((در کتاب اقبال از     

در رجب شبى است که براى مردم بهتر است از هرچه که خورشید بـر آن                : ((نموده که فرمودند  

.  و آن ، شب بیست و هفتم است که پیامبر در صبح آن به پیامبرى برانگیختـه شـد                   تابیده است 

اگر کسى از شیعیان ما در این شب عامل باشد مانند پاداش عمل شصت سـال بـراى او خواهـد                

هنگامى که نماز عشا را     : عمل در آن چیست ؟ فرمود     :  خداوند به تو شایستگى دهد گفتند      -بود  

 - دوازده رکعت نماز     - قبل از نیمه شب باشد یا بعد از آن           - بیدار شدى    بجا آورده و خوابیدى و    

 بجا مى آورى و در آن دوازده سوره از سوره هاى کوچـک مفـصل              -بصورت نمازهاى دو رکعتى     

مى خوانى و هنگامى که دوازده رکعت نماز را خوانـدى و سـالم          ) از سوره محمد تا پایان قرآن       (

، هفـت بـار     ))قل هو اهللا احـد    ((، هفت بار    ))معوذتین  ((، هفت بار    ))حمد((دادى هفت بار سوره     

، مى خـوانى و بعـد       ))آیۀ الکرسى   ((، و هفت بار     ))انا انزلناه   ((، هفت بار    ))قل یا ایها الکافرون     ((

و سپس هرچه مى خـواهى از  ... الحمد هللا الذى لم یتخذ صاحبۀ و ال ولدا: این دعا را مى خوانى     

ا چیزى نمى خواهى مگر این که اجابت مى شود مگر این که گناه یا قطع رحـم   زیر-خدا بخواه   

  .یا هالك گروهى از مومنین را بخواهى 
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و اگر مـانعى پـیش   . و فرداى آن را روزه مى گیرى زیرا روزه این روز ثواب یک سال روزه را دارد 

ت کردیم بخواند زیرا آن آمد که او را از این عمل باز داشت نمازى را که در شب نیمه رجب روای               

  .نماز در این شب هم وارد شده است 

  درك حق شب و روز مبعث

و ایـن مطلـب از آنچـه دربـاره نعمـت      . و مهمترین مطلب ، فهمیدن حق این شب و روز اسـت         

و نعمـت بعثـتش ، در روز والدت امیرالمـومنین    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم     (وجود رسول خدا    

او سرور تمـامى    . یم ، فهمیده مى شود زیرا کسى باالتر از رسول خدا نیست             گفت) علیه السالم   (

نور اول  ((اوست  . مخلوقات و شریفترین و نزدیکترین آنها به خدا و محبوبترین آنها نزد خداست              

و هیچ پیامبر و فرشته نزدیکـى بـه خـدا،     )) اسم اعظم   ((، و   ))عقل اول   ((،  ))حجاب اقرب   ((،  ))

بنابراین باندازه شرف وجـود او      . ین صفات برسند و اوست رحمتى براى جهانیان         نمى توانند به ا   

که شریفترین موجودات است و باندازه خیرات مبعث شریفش ، شـرف ایـن روز و نـور و خیـر و        

و بهمین اندازه حق شـکر آن بـراى امـت و شـیعیانش در نـزد عقـل       . برکات آن بیشتر مى شود 

کن آیا آنچه را گفتیم قبول دارى ؟ اگر قبول دارى باید جـدیت              فکر  ! اى عاقل   . بیشتر مى شود  

زیرا خیر خود بخود انسان را مجـذوب مـى کنـد و اگـر قبـول      . کنى و احتیاج به تشویق ندارى      

ندارى یا باید از عقاید اهل اسالم خارج شده یا خود و قلبت را اصالح کنى تا ایمـان پیـدا کنـى                  

ب مسلمین در این مـوارد بـه جهـت قبـول نداشـتن و بـى                 ولى گمانم این است که کوتاهى اغل      

 بلکه بخاطر غوطه ور شدن در زیباییهاى این دنیاى پست و فریب             - پناه بر خدا     -ایمانى نیست   

آنقدر سرگرم رقابت براى بدست آوردن مادیات شده انـد کـه از ایـن امـور                 . خوردن از آن است     

یاد دنیا دلهاى آنان را از یـاد خدایـشان و   .  ایستند غافلند و تا دیدار قبر از این سرگرمى باز نمى         

  .فهم مبداء و معادشان باز داشته است 
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خالصه سالک باید با تمام توان سعى کند این روز آنچنانکه بایـد بـزرگ داشـته شـود و نعمـت                      

) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم            (بعثت و نور و برکات و بزرگترین سعادتها و خیراتى که پیامبر             

و اگر ببیند خوشحالى او در جشن و سرور دنیایى بهمـین            . ه است را آنگونه که باید، بفهمد      آورد

اندازه یا بیشتر است ، باید پستى نفس و وارونگى قلب خود را اصالح نموده و از صفات حیـوانى                    

  .و عالم طبیعت فاصله گرفته و خود را به عالم نور نزدیک نماید

  روز بیست و هفتم

و زیـارت   ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم         ( در این روز، روزه ، غسل ، زیارت پیامبر           از کارهاى مهم  

  .امیرالمومنین با زیارت مخصوص و ارزنده اى که براى این روز وارد شده است مى باشد

ایـن نمـاز   . و همینطور نمازى که در کتاب اقبال روایت شده که قبل از ظهر خوانـده مـى شـود               

 رکعت حمد و هر سوره اى کـه توانـستى مـى خـوانى و بـین هـر دو                     دوازده رکعت است در هر    

، ))حمـد ((و هنگامى که از نماز و دعا فارغ شـدى           ... الحمد هللا الذى لم یتخذ    : رکعت مى گویى    

آیـۀ  ((و  )) انا انزلنـاه فـى لیلـۀ القـدر        ((،  ))معوذتین  ((،  ))قل یا ایها الکافرون     ((،  ))قل هو اهللا    ((

ال اله اال اهللا و اهللا اکبـر و         : هفت بار مى خوانى سپس هفت بار مى گویى          را هر کدام    )) الکرسى  

)) اهللا اهللا ربى ال اشرك بـه شـیئا        : ((سبحان اهللا و ال حول و ال قوة اال باهللا و هفت بار مى گویى                

  .سپس براى هرچه خواستى دعا مى کنى 

یا من امر   ((یکى با این عبارت     که  . و نیز از اعمال مهم در این روز خواندن دعاهاى زیر مى باشد            

  .شروع مى شود)) اللهم انى اسئلک بالتجلى االعظم ((و دومى با این عبارت )) بالتجاوز

سید قدس سره در کتاب اقبال درباره ارزش نعمت بعثت توضیحاتى داده است که مى تـوان بـه             

  .آن کتاب مراجعه نمود
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عثت اندیشه کند و ببیند مردم به کجـا رسـیده   انسان باید در مورد ایام جاهلیت و دوره قبل از ب          

احکـام اسـالم را تـرك    . عده اى یهودى ، عده اى مسیحى و عموم مردم بت پرست بودند    . بودند

. کرده ، از اخالق انسانى جدا شده و با خلق و خوى درندگى و صفات حیوانات خو گرفته بودنـد                   

. ده و بدین طریق پیوندها را مى بریدنـد کارشان به جایى رسیده بود که دختران را زنده بگور کر       

. به چیزهاى باطل افتخار کـرده ، از عـدل جـدا شـده و حقـوق یکـدیگر را از بـین مـى بردنـد                           

قدرتمندان را بر ناتوانان مسلط نموده انسانهاى شریف را از بین برده ، با علماء دشمنى کـرده و                   

بارى و علـم را انکـار کـرده ، قطـع     بساط علم را برچیده ، خوبى برد   . از حکیمان وحشت داشتند   

رحم نموده و شبیه چهارپایان شده و قمار مى کردند؛ شراب نوشیده عقل خود را زیر پا گذاشته                

شهرها را خراب کرده نیکیها را فراموش نموده ، شریعتهاى الهـى            . و فرزندان خود را مى کشتند     

  . زشت مى شدندرا از بین برده ، سرمایه ها را نابود کرده و مرتکب کارهاى

فحـشاء و   . خودپسندى و تکبر در میان آنها رواج پیدا کرده و به بى صبرى افتخـار مـى کردنـد                  

مى گفتند پیـامبران  ) مانند دروغ ، شهادت ناحق (منکرات را روش خود ساخته و سخنان باطل       

ده و بـدکاران را حـاکم بـر خـود نمـو        . را کشته و اولیاى خدا را از میان خود بیرون مـى کردنـد             

شیطان را عبادت ، خدا را بخشم       . کسانى را که اصل و نسب درستى نداشتند اطاعت مى نمودند          

و در اثر این امـور امـواج خـشم و غـضب پروردگـار بـه           . آورده و آتش دوزخ را بر افروخته بودند       

نطور یا همـا  . تالطم آمده و نزدیک بود عالم نابود شده و تازیانه غضب خدا آنها را به جهنم براند                

چیزى نمانده بود که آتش بـر       . که مشغول کارهایشان هستند آنان را در هم کوبیده و نابود کند           

یا در زمین فرو روند یا باران سنگ بر آنها ببارد یـا تبـدیل بـه    . آنان فرود آمده و آنان را بسوزاند   

پروردگـار  خوك شده یا به عذاب و مجازات و بال و بدبختیهاى دیگرى گرفتار شوند کـه عنایـت           

صلى اهللا  (براى تمام کردن حجت و کامل کردن رحمت شامل حالشان گردیده و خاتم پیامبران               
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را با فضایلى که گفتیم برانگیخت تا رحمتى بـراى جهانیـان و نـشانى بـراى                 ) علیه و آله و سلم      

 گمراهیشان را   نادانى آنان را به علم ،     . آنها را از تاریکیها خارج کرده و به نور رساند         . هدایت باشد 

به هدایت ، هالکتشان را به نجات ، ستم آنان را به عدل و کم خردیشان را به عقل ، نیاز آنان را                       

به بى نیازى ، ذلتشان را به عزت ، خرابیشان را به آبادانى و خوارى آنـان را بـه سـلطنت مبـدل               

ه نـور و ترسـشان را بـه         نموده و کفرشان را به ایمان ، جهنمشان را به بهشت ، تاریکى آنان را ب               

امنیت ، نومیدیشان را به امیدوارى ، اسارت آنان را به رهایى و بندگى آنان را به آزادگى تبـدیل                    

  .نماید

در یک کالم براى آنها رسولى درس نخوانده و از خودشان بر انگیخت تا آیات الهـى را بـر آنـان                      

 آموزش داده و آنان را از ایـن گمراهـى   خوانده ، آنها را تزکیه نموده و کتاب و حکمت را به آنان        

  .سخت نجات دهد

  :مردم بعد از بعثت او چند دسته شدند

  .گروهى برسالت و دعوت او کافر شده و سزاوار جنگیدن ، کشتن و شکنجه جاوید شدند

با اسـالم  . گروهى نیز در ظاهر اسالم را قبول نموده ولى در دل اسالم را نپذیرفته و منافق شدند       

ون آنها محفوظ شده و احکام اسالمى در مورد مسلمانان در این دنیـا در مـورد آنـان                   ظاهرى خ 

  .ولى در آخرت بجهت نفاق در پائین ترین طبقات جهنم جاوید هستند. جارى شد

ایـن  . و گروهى در ظاهر و باطن مسلمان شده و هم کار خوب و هـم کارهـاى بـد انجـام دادنـد            

  .ه بهشت برونددسته ممکن است بدون رفتن به جهنم ب

گروهى هم ، عالوه بر داشتن صفات گروه فوق عمل صـالح انجـام داده و کارهـاى خیـر زیـادى                   

پروردگار به این دسته بهشتیهائى که در آن نهرهایى جریان دارد، وعده داده اسـت               . انجام دادند 
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ان را به چند    خداوند گناهان آنها را بخشیده و بدیهایش      . اینان هیچ عذاب و مجازاتى نمى بینند      . 

  .برابر خوبى تبدیل مى کند

و عده اى عالوه بر داشتن خصوصیات دسته قبل به منظور نزدیکى به خداى متعـال بـه تزکیـه                    

نفس از اخالق رذیله و آراستن آن به اخالق عالى پرداخته که خدا نیز آنها را به خـود نزدیـک و       

  .مقام ارجمندى به آنان عنایت مى کند

 بـسیار زیـاد        داشـتن خـصوصیات دسـته قبـل ، بـا فکـر و ذکـر و تـالش                     و گروهى عـالوه بـر     

پروردگارشان را شناخته و آنگاه خالص از هـر گونـه شـرکى ، او را یکتـا دانـسته ، او را دوسـت                       

خداونـد نیـز    . و مشتاق دیدار او گردیدنـد     . داشته و با بذل هر چه غیر اوست به او نزدیک شدند           

جمال خود را به آنـان  . نزدیک و تمامى حجابها را از آنها برداشت       آنان را بخوبى قبول و به خود        

صـلى  (آنان را به پیـامبر      . نشان داد و آنان نیز با دیده و قلب بدون هر گونه حجابى آن را دیدند               

ملحق نموده و در جایگاه صدق در کنار آنـان و           ) علیهم السالم   (و آل او    ) اهللا علیه و آله و سلم       

آنانند سبقت گیرندگان و نزدیک شدگان ؛ دوسـتان پیـامبران و            . تدر جاى داد  در نزد پادشاه مق   

  .شهدا

را شناخته و نعمـت بعثـت و فوایـد و           ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (بهر صورت کسى که پیامبر      

انوار و برکات و خیرات آن را درك کرده باشد، این روز را روز بزرگى دانسته خوشحالى و سـرور                    

و کسى را که در این روز مبعوث شده زیاد ستایش نموده و     . طر آن بیشتر مى شود    و شکر او بخا   

  .بر او درود مى فرستد و اعمالى را که الیق اوست به او هدیه مى کند

در آخر این روز نیز با تسلیم عمل و خواهش اصالح آن ، به نگهبان این روز متوسـل شـده و بـا               

  .ا لطافت سخن و عمل تاءثیر آن را افزایش مى دهدزیر. لطافت ، با آنان مناجات مى نماید

  



http://www.ensanekamel.ir

  روز آخر رجب و قسمت سوم نماز سلمان رحمۀ اهللا

  .مرحله مهم دیگرى که در این ماه براى سالک وجود دارد روز آخر این ماه است 

 که در مطالـب روز اول  -از مهمترین اعمال این روز خواندن قسمت سوم نماز سلمان رحمۀ اهللا           

قسمت سوم آن نیز مانند دو قسمت پیشین ده رکعـت اسـت جـز            .  مى باشد  -شت  شرح آن گذ  

ال اله اال اهللا وحده ال شریک       : این که بجاى دعاهاى قبل بین هر دو رکعتى این دعا را مى خواند             

له له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى ال یموت بیده الخیر و هو على کل شى ء قدیر                       

  .نا محمد و آله الطاهرین و ال حول و ال قوه اال باهللا العلى العظیم و صلى اهللا على سید

 نموده و همراه با اعتـراف     در این روز باید در عرضه اعمال و عرض ناتوانى و کوتاهى خود تالش               

صادقانه و حیایى خالص و با وارد شدن از در فضل بزرگ او بـراى تمـام حـاالت و اعمـال خـود                    

که او  . و با دوستان رو سفید خداوند به او متوسل شود         . ن را اصالح نماید   چاره جویى نموده و آنا    

کریم بوده و کرامت را براى اولیا و بندگانى که بـدنبال وسـیله اى بـه در او آمـده و محتـاج بـه                  

امـن یجیـب المـضطر اذا دعـاه و          : ((در کتاب خود آورده اسـت       . رحمت او هستند، دوست دارد    

قتـى او را بخواننـد بیچارگـان را اجابـت نمـوده و گرفتاریـشان را                 یکشف السوء؛ اى کسى کـه و      

را بـه کـسى     )) کریم العفـو  ((و  . مى باشد )) کریم العفو ((و باین جهت که او      .)) برطرف مى نماید  

و بایـد در  . که گناهان را بخشیده و آنها را تبدیل به چند برابر نیکى مى کند تفـسیر کـرده انـد                  

اتوانى و کوتاهیها لطافت بخرج داده و مراقب باشد کـه مبـادا بـا               توسل و عرضه اعمال و عرض ن      

و به درگاه خداى متعال تضرع نماید که او را بـراى            . پایان ماه از حمایت موالى خود خارج شود       

و بایـد در    . همیشه در حمایت خود قرار دهد و حمایت او در ماه یا حالت یا مکان خاصى نباشد                

  .هل غفلت نباشداین جهت اهتمام داشته و از ا

  مراقبات ماه شعبان: فصل نهم 


