




ن ݣݣݣݣموسوی ا�ت ار ݣݣݣݣ�بع�ی �ب
دا�ب و مر ا�ت

آ
ا 2

فهرست

نقش اربعینّیات در مراتب سلوک...............................................3
اربعین موسوی.................................................................8
مراقبات خاص ماه ذی القعده.................................................11
مراقبه: اصل اول در سلوک الی اهلل.............................................13
کنترل زبان؛ مراقبه ی عام......................................................30
غسل و نماز توبه ی روز یکشنبه................................................32
دهه ی اول ذی الحجه........................................................33
مراقبات روز عرفه.............................................................37
شب عید قربان...............................................................43
روز عید قربــان................................................................44
منابع...............................................................47 فهرست 



3 ن ݣݣݣݣموسوی ا�ت ار ݣݣݣݣ�بع�ی �ب
دا�ب و مر ا�ت

آ
ا

مــاه ذی القعدة الحرام از یک ســو آغــاز ماه های حرام و از 
ســوی دیگــر، شــروع اربعین حضرت موســی؟ع؟ در کــوه طور 
بــرای درک لقــاء الهی اســت. این دو جهت باعث شــده که 
ایــن مــاه حائز شــرافت های منحصر بفــردی شــود و بین ایام 

سال به »اربعین موسوی« معروف گردد.

نقش اربعینّیات در مراتب سلوک

از همین روســت که اهل معنا معمواًل »اربعینّیات« خود 
را در ایــن دوران آغــاز می کردنــد. و لذا قصــد داریم تا در اینجا 
بــه اختصار بــه برخی نکات که بــزرگان اخــاق در این رابطه 

فرموده اند اشاره نماییم.
مرحــوم آیــت اهلل بحرالعلوم؟هر؟ در آغاز رســاله ی ســیر و 
ســلوکی کــه منســوب به ایشــان اســت، فصل مســتقلی را به 
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خاصیــت عدد چهل و تأثیر آن در منازل ســلوک اختصاص 
داده اند. ماحصل بیان ایشــان آنســت که: اواًل نفس انســانی 
حقیقتی ذومراتب اســت که انزل مراتب آن مرتبه ی حیوانی 
و حتــی نباتــی اســت کــه تدبیــر امــور حیوانــی و نباتی بــدن را 
می کند. اما مراتب نفس تا عالی ترین مدارج کمال وجودی و 
هی و استقرار 

ّ
ارزشی سیر می کند که عبارت از مقام خلیفة الل

تحت مقام تام والیت الهی اســت. این ســیر بنا بر اعتبارات 
مختلــف، تقســیمات گوناگونــی دارد؛ چنان کــه در فرهنــگ 
قرآن، به مرتبه ی ُملک و ملکوت و در کتب عقلی به سه مقام 
عالم ماده، مثال و عقل تقســیم شده، همچنین در السنه ی 
عرفــا این مراتب به چهار حضرت تقســیم شــده اســت که از 
عالم دنیا آغاز می شود، سپس عالم مثال و بعد عالم عقل و 
به اسماء کلیه ختم می گردد. مهم آن است که در این میان، 
انســان کامل، جامع همه ی این مراتب اســت. بدین ترتیب 
انسان در عالم، »کون جامع«ی است که قابلّیت در نوردیدن 
همــه ی مراتــب عالم را دارد و لذا او را عالــم پنجمی نامیدند 

که جامع همه ی عوالم چهارگانه ی دیگر است. 
بــه این ترتیب، عوالم خلقت به پنج مقام تقســیم شــده 
اســت و هریــک از موجــودات ُملکی و ملکوتــی در مرتبه ای از 
مراتــب عالم قرار دارند و مقام انســان، »حضرت کون جامع« 
است. مجموعه ی این مراتب را »حضرات خمس« گفته اند 
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و انســان ســالک با طــّی منــازل چهارگانه، مراتــب جامعّیت 
خود را به منصه ی ظهور می گذارد.1

اما هریک از منازل سلوک، خود دارای منازل بی شماری 
اســت که بنا بر میزان اســتعداد ســالک، تعــداد آن مختلف 
اســت. از همیــن رو، در کتب اخاقی عبــور از هر منزل منوط 
بــه طــی اربعینی شــده، تا کماالتــی را که ســالک در آن مرتبه 
کســب کــرده، از »حــال« بــه »مقــام« و »ملکه« برســد و با عبور 
از آن مقــام از نفــس زائل نگــردد. به این ترتیــب »اربعینّیات« 
در اخــاق عملــی شــکل گرفت؛ یعنــی »مداومت بــر ذکری و 

حفاظت از مراقبه ای«.
که اشــراف بــر آن ها برای طّی منازل  گونی ذکر شــده  گونا 1- در توضیــح مراتب نفس بیانات 
ســلوک حائز اهمیت زیادی اســت. در این میان بیان امام امت؟هر؟، در عین ایجاز جامع 

که به بخشی از آن اشاره میکنیم: است 
»بدان که چنانچه از براى انسان مقامات و مدارجی است که به اعتبارى او را داراى دو مقام 
که یکی ظّل رحمان و دیگر ظّل  دانند: یکی مقام دنیا و شهادت و دیگر مقام آخرت و غیب؛ 
خ،  رحیم اســت... و به اعتبارى داراى ســه مقام است: یکی مقام ُملك و دنیا، دوم مقام برز
کامل این سه مقام یکی مقام تعّینات مظاهر است و  سوم مقام عقل و آخرت. و در انسان 
خ است و به اعتبارى مقام عما است، و یکی مقام  خ البراز که برز یکی مقام مشّیت مطلقه، 
احدّیت جمع اســما اســت. و در آیه ی شــریفه »بســم اهَّلل...« اشــاره به این ســه مقام تواند 
کبرى است و تعّینات  که مقام برزخّیت  که مقام احدّیت جمع است و »اسم«،  بود: »اهَّلل«، 

رحمانی و رحیمی مشّیت.
و به اعتبارى داراى چهار مقام است: ملك و ملکوت و جبروت و الهوت.

و به اعتبارى داراى پنج مقام اســت: شــهادت مطلقه، و غیب مطلق، و شــهادت مضافه، و 
کون جامع، مطابق حضرات خمس متداول در لسان عرفا. غیب مضاف، و مقام 

و به اعتبارى داراى هفت مقام، معروف به هفت شهر عشق و هفت اقلیم وجود، در السنه 
عرفا است.

که تفصیــل آن از حوصله این  و بــه اعتبــارى تفصیلــی داراى صــد منزل یا هزار منزل اســت، 
ج است.« )سر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفین، متن، ص5( مختصر خار
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سحرگه رهروى در سرزمينى
همـــى گفت ايـــن ُمَعّما با قرينى

كه اى صوفى! شراب آنگه شود صاف
كه در شيشه بماند اربعينى1

بنابرایــن، نفــس در طــی مدارج ســلوک می باید از اســفل 
ســافلین تــا بــه اعلــی علییــن منــازل نفــس را در اربعینیــات 
طــی کنــد. و تا برای ســالک اطمینان از حصــول آثار در منزل 
قبلــی پیدا نشــده، نبایــد وارد منزل جدید گــردد؛ زیرا ممکن 
است جنود شیطانی در خفایای منزل قبلی باقی باشند و در 
موقعیت مناسب ناگاه بر سالک بتازند و کار او را یکسره کنند. 
ُه 

�نَّ چنان که خداوند درباره ی شیطان و جنود او می فرماید: >�إِ
�نَ  اط�ي �ي

َّ ا �ل�ش َ �ن
ْ
َعل َ ا �ج

َ �نّ َرْو�نَُهْم �إِ ُ لا �تَ �ش ُه ِم�نْ َ��يْ
ُ
ل �ي �ج

ر�ُكْم ُهَو َو �تَ َ �ي
<2؛ یعنی شیطان و یارانش دائما در  و�نَ ِم�نُ وؤْ ُ �نَ لا �ي �ي �ن

َّ
اَء ِلل ْوِل�ي

ؤَ
�

کمین سالکین راه توحیدند و آنان را از جایی رصد می کنند 
کــه هرگــز توجــه ندارنــد. لذا مکائد شــیطان نســبت بــه افراد 
گوناگــون مختلــف اســت؛ یکــی در مقابــل شــهوت ضعیف 
اســت و دیگــری در مقابــل مــال و ســومی عصبانیــت، و لــذا 
شــیطان هر کســی را از راه خود اغوا می کند. و راز و رمز ســقوط 
بسیاری از معاریف سالکان که به حسب ظاهر به جایی هم 

1 - دیوان حافظ، غزل 571.
کــه آن هــا را نمی بینید می بینند؛  2- »بــه راســتی شــیطان و ســپاهیان وى شــما را از جایى 

که ایمان ندارند.« )اعراف،27( کسانی قرار داده ایم  بى گمان ما شیطان ها را سرپرست 
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رســیده بودند در همین نکته ی لطیف اســت و نقش راهنما 
در سلوک اخاقی در این ظرایف روشن می گردد.1 
عامه طباطبایی؟هر؟ در این باره می فرماید:

»بايـد دانسـت كـه سـالک بايـد متوّجـه باشـد كـه در جنـگ انفسـى بـه 
طـور كامـل از عهـده ی جنـود شـيطان برآيـد و آثـار نفسـانّيه ی خـود را بـه 
كّلـى قطـع كنـد و اصـول آنهـا را از زوايـای مخفّيـه ی خانـه ی دل بركنـد؛ 
چـه اگـر ذّره ای از حـّب مـال و جـاه و منصـب و كبـر و شـخصّيت طلبى و 
خويشتن دوسـتى در او باقـى باشـد، هرگـز بـه كمـال نخواهـد رسـيد. لهذا 
بسـيار ديـده شـده اسـت كـه كثيـری از كّمليـن پـس از سـال ها رياضـت و 
مجاهده به كماالت نرسـيده و در جنگ انفسـى شکسـت خورده اند. و 
عّلت آن اينسـت كه ريشـه ی بعضى از صفات هنوز در خانه ی دلشـان 
باقـى بـوده، ليکـن پنداشـته اند كـه آن ريشـه بـه كّلـى از بیـن رفتـه اسـت؛ 
لـذا در مواقـع امتحـان الهـى و در مظـاّن بـروز نفـس و جلـوه ی آثـارش، آن 
را سـاخته اند.  كار سـالک  و  نمـوده  نمـّو  و  داده  ناگهـان جوانـه  ريشـه ها 
عنايـات  و  دسـتگيری  بـه  منـوط  آن  جنـود  و  نفـس  بـر  غلبـه  توفيـق 
بـدون  مرحلـه  ايـن  طـّى  چـه  اسـت؛  األربـاب  رّب  حضـرت  خاّصـه ی 
توفيـق و دسـتگيری خـاّص او صـورت نبنـدد. گويند: روزی مرحوم سـّيد 
بحرالعلـوم -رضـوان اهّلل عليـه- را شـاگردانش خنـدان و متبّسـم يافتنـد، 
سـبب پرسـيدند، در پاسـخ فرمود: پس از بیسـت و پنج سـال مجاهده، 
و  نيسـت  ريائـى  اعمالـم  ديگـر  ديـدم  نگريسـتم،  خـود  در  كـه  اكنـون 

توانسـته ام بـه رفـع آن موّفـق گـردم. فتأّمـل جّيـدا!«2

که مرحوم آقا سید علی قاضی؟هر؟ به لزوم داشتن استاد در طریق سیر  1- از همین روست 
گر برای پیدا  که طالب سیر و سلوک شد، ا کید داشته و می فرمود: »کسی  و ســلوک بســیار تأ
کردن استاد نصف عمر خود را در جستجو بگذراند ارزش دارد. و آنکه به استاد رسیده نصف 

کرده است.« )اسوه ی عارفان، ص18.( راه را طی 
2 - رساله لب اللباب، ص31.
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به من فرمود پیر راه بینى
مسيح آسا دمى خلوت گزينى 

كه از جهل چهل سالت رهاند
اگر با دل نشينى، اربعينى1
نقــل  آقــای قاضــی؟هر؟  از شــاگردان ســید علــی  یکــی 
می نمــود: »وقتــی از تهران بــه قصد زیارت عتبــات و ماقات 
اســتاد مشــّرف شــدم، در ابتداى ورودم ]به خدمت استاد[، 

ایشان بالبداهة شروع به خواندن این رباعی نمود:
اى دل تو مگو كه بعد هفتاد و دو سال

قربانى دوست گشتن امرى است محال 
آن كلمه كه اّولش حالل است و حرام2

ه بگوى تا محال آيد حال«3
ّ
يك چل

اربعین موسوی

خداونــد دربــاره ی اربعیــن موســوی یــک بــار بــه اجمــال 
<4. و بعد تفصیل 

هتً
َ
ل �يْ

َ
�نَ ل ع�ي َ ْر�ج

ؤَ
ا ُموَسى � �نْ و�َعْد�ن می فرماید: >َو �إِ

این بیان شــریف را در ســوره ی اعراف می فرماید که: وعده ی 
الهــی بــه حضــرت موســی؟ع؟ در ابتــدا ســی شــب بــود، بنا 

کرمانشاهی. 1 - منسوب به وحدت 
2 - منظور ذکر »ال اله اال اهَّلل« است.

3 - پاسداران حریم عشق، ج6، ص339.
4- بقره، 51.
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بــر مواعــده ی الهــی بــر میقــات شــد و حضرتــش بعــد از طی 
بــه  بــرای رســیدن  از فرعونیــان،  و نجــات  فــراوان  ابتائــات 
مقــام لقــاء و انــس خــاص با خداوند، ســی شــب در کوه طور 
بــه مناجــات و نماز و عبــادت و روزه پرداخت، ســپس به امر 
الهی ده شــب دیگر بر آن افزوده شــد و ســی شــب اول در ماه 
ذی القعــده انجــام گرفــت و بــه دنبــال آن ده شــب دیگــر در 
�نَ  �ي لا�ش

َ ا ُموَسى �ش دهه ی اول ذی الحجه ادامه یافت: >َو و�َعْد�ن
<1. بــه ایــن  هت

َ
ل �يْ

َ
�نَ ل ع�ي َ ْر�ج

ؤَ
ِه � ِ

ا�تُ َر�جّ �ت ّمَ م�ي �تَ ٍر �نَ ْ َع�ش اها �جِ َمْم�ن �تْ
ؤَ
هتً َو �

َ
ل �يْ

َ
ل

ترتیــب اربعیــن موســوی در یکــی از بهترین اوقات ســال و در 
ماه های حرام شکل گرفت.

مرحـــوم ســـید؟هر؟ دعـــای مجّربـــی از رســـول اکـــرم؟ص؟ 
روایـــت نموده که در یکـــی از فرازهای آن چنیـــن می خوانیم: 

ِل  �جَ َ �ج
ْ
ى �ل

َ
ِم َعل کَِل�ي

ْ
َها ِلل �تَ �جِ �يْ

َّ
ل َ �ج

ى �تَ �تِ
َّ
ْسَماِء �ل

ؤَ
ا

ْ
ال َک �جِ

ُ
ل

ؤَ
ْسا

ؤَ
»َو �

اُل  َ �ج �جِ
ْ
�تِ �ل ّرَ َمهتِ �نَ َع�نَ

ْ
َهاِء �ل َ �جِ ِم�نْ �ج ُ��جُ

ْ
وِر �ل َعاُع �نُ

ُ َ�� سش ا �جَ
ّمَ

َ
ل

ِم �نَ �ي ِ َع�ن
ْ
�ل

َک   ِم�نْ َسْ�َو�تِ
ً
ا ْو�ن َک َو �نَ �تِ �جَ اِلَک َو َه�يْ

َ
ل َک َو �جَ َم�تِ  ِلَع�نَ

هتً
َ

ِ�ک
ْ

َ�ک ُم�تَ
�نْ�ت .«2

ؤَ
ا �

َّ ل َه �إِ
َ
ل ا �إِ

َ
ل

�نْ�تَ �نَ
ؤَ
ا �

َّ ل َه �إِ
َ
ل ا �إِ

َ
ل

�نْ�تَ �نَ
ؤَ
ا �

َّ ل َه �إِ
َ
ل ا �إِ

َ
ل

َک �نَ هتً ِم�نْ َر�ِه�جَ

1- اعراف، 142.
کردی بر  کلیم؟ع؟ تجّلی  که با آن بر حضرت  2 - »خدایا، تو را قسم می دهم به آن اسمائی 
کرد،  که آن شــعاع نور متجّلی شــد، همه ی حجاب ها را پاره  کوه عظیم، پس آن هنگام  آن 
کوه ها از عظمت و جالل و هیبت تو ریز  که از بزرگی و قدرت ناشی شده بود و  حجاب هایى 
که اینها همه از تو خشــیت دارند. پس هیچ معبودی جز تو نیســت، پس  ریز شــد. در حالی 
هیــچ معبــودی جز تو نیســت، پــس هیچ معبودی جز تو نیســت.« )مهج الدعــوات و منهج 

العبادات، ص76(.
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مرحوم آیت اهلل حسینی طهرانی؟هر؟ در توضیح این فراز 
شریف می فرماید:

ْنــَت[ ســه بــار بــا فــاء تفريــع تکــرار شــده اســت، ولى 
َ
 أ

َّ
ــَه ِإال

َ
 ِإل

َ
»ايــن تعبيــر  ]ال

در حقيقــت تکــرار نيســت؛ چــون در اينجــا ســه مرحلــه و مرتبــه از تجّلــى 
ْنــَت« اراده شــده اســت. و ايــن تجّلــى، اســم جــالل اســت 

َ
 أ

َّ
ــَه ِإال

َ
 ِإل

َ
»ال

ْنــَت« بــه 
َ
 أ

َّ
ــَه ِإال

َ
 ِإل

َ
كــه موجــب انــدكاک ايــن حجــب شــده و ســه مرتبــه »ال

حســب مراتــب مختلــف تجّليــات اســت. يعنــى وقتــى خــدا ظهــور كنــد 
بــه تمــام معنــى الکلمــه، خــدا مى مانــد و بــس؛ معبــود حقيقــى مى مانــد 
و بــس؛ راهــى بــرای از بیــن بــردن ايــن كوه هــا وجــود نــدارد مگــر اينکــه 
ــد  ــرود و هيــچ نمان ــى ُخــرد شــود و دامــن از دســت ب ــر تجّل آن كوه هــا در اث
ــى، موســايی؟ع؟ هســت و خدايــی هســت،  جــز پــروردگار. قبــل از تجّل
ــا عقــل، باألخــره چيــزی جــدای از  ــا نفــس ي ــا مثــال ي ــا در ذهــن ي حــال ي
خــدا هســت، ولــى وقتــى آن اســم اعظــم تجّلــى كنــد، هيــچ نمى مانــد و 
حضــرت موســى؟ع؟ چنــان ُخــرد شــود و دامــن از دســت بــرود و رهــا شــود 

و بیچارگــى و عجــزش روشــن شــود كــه نگــو.

ِم«، هميــن اســت؛ يعنــى  کَِل�ي
ْ
َها ِلل  �جِ

�تَ �يْ
َّ
ل َ �ج

ى �تَ �تِ
َّ
ْسَماِء �ل

اؤَ
ْ
ال َک �جِ

ُ
ل
ؤَ
ْسا

ؤَ
آن »َو �

از  بعــد  حجــاب  و  مى كــرد  آمــاده  را  موســى؟ع؟  حضــرت  واردات  آن 
ــا آنکــه كارش تمــام شــد و كوه هــا همــه ُخــرد  حجــاب از بیــن مى رفــت ت
شــدند و جبل هــا همــه شکســته شــد و حضــرت موســى؟ع؟ برگشــت و 

1». �نْ�تَ
ؤَ
ا �

َّ ل َه �إِ
َ
ل ا �إِ

َ
ل هيــچ دســتش نبــود؛ �نَ

همچنین از روایات چنین برمی آید که ذی القعده همان 
ماهی اســت کــه در آن خداوند حضرت یونــس؟ع؟ را بعد از 

1 - دانشنامه عالمه طهرانی، سخنرانی حضرت عالمه طهرانی، 29 شّوال 1407 هجری قمری
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�نْ�تَ 
ؤَ
ا �

َّ ل َه �إِ
َ
ل چهــل روز زاری و نالــه و گفتــن ذکــر یونســیه ی >لا �إِ

<1 از شکم ماهی بیرون آورد.2  �نَ اِلم�ي
َ �تُ ِم�نَ �ل�نّ �نْ

ُ
�نِّىي ک َك �إِ

حا�نَ ُس�جْ
و این بر فضیلت این ماه می افزاید.

ایــن وقایــع برای دیگران کشــف از ســنتی الهــی  نمود که 
بــرای درک لقــای پــروردگار، می بایــد حرمــت ســی شــب ماه 
ذی القعده و ده شب اول ذی الحجه را نگه داشت. و به این 
ترتیب این ایام شریف در طول تاریخ، شروع اربعینیات برای 

اولیاء و سالکان مقام لقاء الهی مقرر گردید.

مراقبات خاص ماه ذی القعده

 ماه ذی القعده اول ماه های حرام است. ذیل مراقبات ماه 
رجب به برخی از ظرائف ادب حضور در ماه های حرام اشاره 
شــد که در این جا به اختصار بدان اشــاره ی دوباره می کنیم:
ماه هــای حــرام از زمان اعراب جاهلیت دارای قداســت 
خاصی بودند و قاعده بر آن بود که در ماه های حرام جنگ را 
کنار می گذاشتند و حرمت ماه را نگه می داشتند و به مسائل 

داخلی خودشان رسیدگی می کردند.
ــا ظریف بینی هایــی  مرحــوم ســید بــن طــاوس؟هر؟ نیــز ب
ــاره می فرمایــد:  کــه در نــگاه بــه قــرآن و روایــات دارد، در ایــن ب

1 - انبیاء، 87.
2 - امالی صدوق، نص، ص127.
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ایــام ماه هــای حــرام،  نیــز در  چــه خــوب اســت کــه انســان 
ــا ورود بــه محــدوده ی  حرمــت حــدود الهــی را حفــظ کنــد و ب

ــد.  ــگ نده ــان جن ــد اع ــه خداون ــات، ب محرم
و لــذا اصلی تریــن مراقبــه در ایــن ایــام، مراقبــه ی بــر ترک 
محّرمات و امتثال فرامین الهی در همه ی لحظات است. و 
البته برای ســالکین به تناسب حاالتشان، می باید مراقبات 
دقیق تــر باشــد؛ چنان کــه وقتــی در آغــاز اربعین موســوی؟ع؟ 
خداونــد بــه حضرتــش در کــوه طــور خطــاب می کنــد: >و َما 
اُموسَى<، )چه باعث شــد که تو را زودتر  َ ْوِمَك �ي َك َع�ن �تَ

َ
ل ْعحجَ

ؤَ
�

از قومت به میقات فراخواند؟(، حضرت موســی؟ع؟ پاســخ 
ى <1 )عجلــه کــردم تا به 

ْر�نَ ِ ِل�تَ
َك َر�جّ �يْ

َ
ل  �إِ

�تُ
ْ
ل می دهــد: >َعحجِ

مقام رضایت نائل شــوم (. در تفســیر این آیه ی شــریفه، امام 
صادق؟ع؟ به نقل از رسول خدا؟ص؟ می فرمایند: موسی؟ع؟ 
در این ایام دائمًا چشــم انتظار بــود و امور دنیوی، اعم از خورد 
اَم َو  َ ا �ن

َ
ِر�جَ َو ل َ ا سش

َ
َكَل َو ل

ؤَ
و خــوراک را کنــار گذاشــته بــود: »َما �

 
ً
ا ْو�ت

َ  سش
ً
ْوما َ �نَ �ي ِع�ي َ ْر�ج

ؤَ
ِه � ِ �ؤ �ي ِه َو َم�جِ َها�جِ

ِلَك �نِىي �نَ
 ِم�نْ �نَ

ً
ا �ؤ �يْ

َ َهى سش �تَ ْ ا �سش
َ
ل

ی را در 
ّ
ه «2. امــام؟ع؟ پــس از این توضیحات، اصلی کل ِ

ى َر�جّ
َ
ل �إِ

وصف سالک به سوی لقاء الهی بیان می دارند و می فرمایند: 
 َو 

ً
ا�� َ �جُ ُر�ت ِ��ي َْ��تَ ا �ي

َ
 َو ل

ً
ا َر��ج

َ  سش
�نُّ �تَ

ْ
ل ا �يَ

َ
 َو ل

ً
ِهىي َطَعاما �تَ ْ َ�ش ا �ي

َ
ا�تُ ل َ �ت ْ ُم�ش

ْ
»�ل

1- طه، 84.
2 - حضرت موسی؟ع؟ از شوق لقای الهی، در اربعین خود روزه بود و نه خورد و نه آشامید 

کرد. و نه خوابید و نه هیچ امر دنیوی را آرزو 
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ا

 
ً
ا ا�ج َ �ي ُس �شِ �جَ

ْ
ل ا �يَ

َ
 َو ل

ً
ا �نُ ُعْمَر��ن

ُ
َْ�ك ا �ي

َ
 َو ل

ً
ِو�ي َ��ر�

ؤْ
ا َ ا �ي

َ
 َو ل

ً
ما ُس َحِم�ي

�نَ
ؤْ
ا َ ا �ي

َ
ل

ى َما 
َ
ل ِصَل �إِ َ �نْ �ي

ؤَ
ا  �جِ

ً
ا �ي  َر��جِ

ً
َهار� لًا َو �نَ �يْ

َ
َه ل

َ
ُ� �لّل ْع�جُ َ  َو �ي

ً
َر�ر� ّرُ �تَ �تِ َ ا �ي

َ
هتً َو ل �نَ ِ

�يّ
َ
ل

ه «.1  َر�تِ ا �نِىي َسِر�ي  َعّمَ
ً
ر� ِ

ِ ُمَع�جّ ْو�ت
َّ ِلَ�ا�نِ �ل�ش ُه �جِ

�يَ ا�جِ َ �ن ُ ِه َو �ي �يْ
َ
ل  �إِ

ا�تُ َ �ت ْ َ�ش �ي
اربعیــن  ایــام  انســان در  بایــد همــه ی هّمــت  بنابرایــن، 
موســوی، مراقبــه در طلــب رضای محبــوب و توجه به هدف 

بلند خود باشد.
دست از طلب ندارم تا كام من برآيد

يا جان رسد بجانان يا خود ز تن برآيد
بگشاى تربتم را بعد از وفات و بنگر

كز آتش درونم دود از كفن  برآيد2

مراقبه: اصل اول در سلوک ایل اهلل

حضرت استاد سعادت پرور؟هر؟ می فرمود: اصلی ترین 
دســتور مرحوم آیت اهلل آقا ســیدعلی قاضی؟هر؟ در این ایام 
بــه شــاگردانش »مراقبــه« بــود. البتــه مراقبــه ی هــر کــس بنا بر 

کــه اشــتیاق بــه لقــاى پــروردگار متعــال دارد، اشــتهاى طعام و غــذا نداشــته، و از  کســی   -1
مشــروبات لذیذ اســتفاده نخواهد برد. او هرگز با طیب خاطر اســتراحت و خواب نکرده، و با 
کسی انس و گرمی پیدا نکرده، و منزل و خانه اى براى خود اختیار ننموده، و در میان آبادى 
گرفت. او پوشــاك نرم و لطیف در بر نگرفته، و در یك حال برقرار و اطمینان  ســکنی نخواهد 
پیدا نکرده، و شب و روز مشغول عبادت و بندگی شده، و تمام نظر و فکر و هدفش رسیدن 
به مطلوب و آنچه مورد اشــتیاق اوســت خواهد بود. او در همه حال با زبان و ســخنان داغ 
کــه از قلــب آرزومنــد او جلــوه می کند، با خــداى محبوب خــود مناجــات و راز و نیاز  گرمــی  و 

می کند.« )مصباح الشریعة، ص196:  الباب الرابع و التسعون في الشوق (.
2 - دیوان حافظ، غزل 233.
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مرتبــه ای کــه دارد متفــاوت اســت، ولی اصــل جامع همه ی 
ابتدایی تریــن  کــه  اســت  بندگــی  ادب  حریــم  حفــظ  آن هــا 
آن حفــظ حریــم گنــاه و پرهیــز از محرمــات الهــی اســت، و 
بعــد مراتــب باالتــر آنســت کــه ســالک می بایســت مراقبــات 
ســخت تری را در رعایــت ادب بندگــی انجــام دهد. آیت اهلل 

کشمیری؟هر؟ در این باره می فرمود:
»آقــای قاضــى هميشــه بــه مــا مى گفتنــد اذكار و ادعيــه بــا شــرايط تأثيــر 

مى كنــد و مراقبــه حــرف اول را مى زنــد.«1

پایــان  تــا  نیــز  طباطبایــی؟هر؟  عامــه  مرحــوم  ســیره ی 
کســی  اگــر  و  بــود  مراقبــه  اول  درجــه ی  در  شریفشــان،  عمــر 
دســتور مراقبــه ای را درســت انجــام می داد، ایشــان دســتورات 

می فرمــود. را  بعــدی 
معظـم لـه می فرمـود: اگـر مراقبـه درسـت نباشـد، دسـتور 
ذکری فایده ای ندارد. چون اگر مراقبه درست نباشد و ظرف 
دل آلـوده باشـد، هـر چـه در ایـن ظـرف از اعمـال صالـح و فکر 
و ذکـر قـرار گیـرد، آلـوده می شـود. مراقبـه یعنـی اول پـاک کـردن 
ظـرف دل از نجاسـت گنـاه و سـپس آراسـتن آن بـه ذکـر الهی.

شست و شويی كن و آن گه  به خرابات خرام
تــا نگردد ز تو اين ديِر خراب، آلوده2 

آخونــد مــوال حســینقلی همدانــی؟هر؟ ، در سفارشــی به 
یکی از شاگردان، اهمیت مراقبه را چنین عنوان فرمود:

1 - آفتاب خوبان، ص52.
2- دیوان حافظ، غزل 512.
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ــرک معصيــت اســت.  ــو اهتمــام در ت ــه ت ــوا ب ــن بین »تمــام سفارشــات اي
اگــر ايــن خدمــت را انجــام دادی، آخراالمــر تــو را بــه جاهــای بلنــد خواهــد 
رســانيد. البتــه، در اجتنــاب از معصيــت كوتاهــى مکــن و اگــر - خــدای 
ــا  ــاز به ج ــت نم ــا و دو ركع ــه نم ــر توب ــردی، زودت ــت ك ــته- معصي ناخواس
آور و بعــد از نمــاز، هفتــاد مرتبــه اســتغفار كــن و ســر بــه ســجده بگــذار و در 

ســجده از حضــرت پــروردگار عفــو بخــواه.«1

ایشــان همچنیــن در نامــه ای بــه یکــی از علمــای تبریــز 
می نویســد:

»و آنچــه ايــن ضعيــف از عقــل و نقــل اســتفاده نمــوده ام ايــن اســت كــه 
َاهــّم اشــياء از بــرای طالــب ُقــرب، جــّد و ســعى تمــام در تــرک معصيــت 
اســت؛ تــا ايــن خدمــت را انجــام ندهــى، نــه ذكــرت و نــه فکــرت بــه حــال 
قلبــت فايــده نخواهــد داشــت؛ چــرا كــه پیشــکش و خدمــت كــردن 
كســى كــه بــا ســلطان در مقــام عصيــان و انــکار اســت، بی فايــده خواهــد 
عظيم الشــأن  ســلطان  ايــن  از  أعظــم  ســلطان،  كــدام  نمى دانــم  بــود. 
اســت، و كــدام نقــار2 أقبــح از نقــار بــا اوســت؟ َفافَهــم مّمــا َذَكــرُت اّن 
ــَك ُمرَتکبــًا للمعصيــِة امــرٌ  فاســٌد جــدًا،  ــَع َكوِن ــَة َم ــَة االلهّيَ َطَلَبــَك المحّبَ
فــرِة ماِنعــُة  و كيــف َيخَفــى َعليــك َكــوُن الَمعصيــِة َســَببًا للّنفــرِة َو َكــوُن الّنَ
يــِن َو  ُل الّدِ ــُة؟ و اذا تحّقــق عنــدک ِاّن َتــرَك الَمعِصَيــِة َاَوّ الَجمــِع َمَعــُه الَمَحّبَ

ــَدِة.3 ــى الُمجاِه
َ
ــًه، َفبــاِدر ِال ــَرًه، َو َباِطَن آِخــِرِه، ظاِه

پــس ای عزيــز، چــون ايــن كريــم رحيــم زبــان را مخــزن كــوه نــور يعنــى 

1- تذكرة المتقین، ص196.
2 - نزاع و ستیزه جویى

کــه درخواســت محبــت خداونــدی، بــا  3 - پــس بفهــم از آنچــه یــادآوری نمــودم! بــدان 
که معصیت  گناه، امری فاسد است. چگونه بر شما این نکته پنهان است  آلوده شدن تو به 
گناه؛ اّول، آخر،  باعث نفرت و بى زاری اســت و هرگز با محّبت قابل جمع نیســت؟ البته ترك 

ظاهر و باطن دین است. پس به سرعت به تالش و مجاهده بپرداز!
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ذكــر شــريف قــرار داده، بی حيائــى اســت كــه مخــزن ســلطان را آلــوده 
غيرهــا  و  اذيــت  و  فحــش  و  دروغ  و  غيبــت  قــاذورات  و  نجاســات  بــه 
مــن المعاصــى نمــودن. مخــزن ســلطان بايــد محلــش پــر عطــر و گالب 
باشــد، نــه نجــس مملــو از قــاذورات. و بی شــك چــون دقــت در مراقبــت 
ــم  ــان و چش ــوش و زب ــى گ ــبعه يعن ــوارح س ــه از ج ــى ك ــرده ای نمى دان نک
و دســت و پــا و بطــن و فــرج چــه معصيت هــا مى كنــى و چــه آتش هــا 
پــا مى كنــى! و  بــر  روشــن مى نمايــی! و چــه فســادها در ديــن خــودت 
ــه قلــب مى زنــى! اگــر  چــه زخم هــای منکــر بــه ســيف و ســنان زبانــت ب
نکشــته باشــى بســيار خــوب اســت. اگــر بخواهــم شــرح ايــن مفاســد را 
بیــان نمايــم در كتــاب نمى گنجــد. در يــك ورق چــه مى توانــم بکنــم. 
ــه منتظــری  ــاك نکــرده ای، چگون ــو كــه هنــوز جوارحــت را از معاصــى پ ت
كــه در شــرح احــوال قلــب چيــزی بــه تــو بنويســم. پــس البــدار، الــى التوبــه 

الصادقــه. ثــم العجــل العجــل فــى الجــّد و المراقبــه...«1

همچنیـــن شـــیخ محمـــد بهـــاری؟هر؟، شـــاگرد ممتـــاز 
آخونـــد، دربـــاره ی مراقبـــه چنیـــن توضیـــح می دهـــد:

ــد، و  ــانه- نباش ــل ش ــرت حق-ج ــور حض ــل از حض ــى غاف ــه يعن »مراقب
ايــن همــان قلــه ی بــزرگ و باالبرنــده به ســوی مقام مقربین اســت، و كســى 
كــه خواســتار محبــت و معرفــت اســت بايــد بــه ايــن ريســمان محکــم 
چنــگ بزنــد، و ســخن پیامبــر؟ص؟ نيــز بــه هميــن معنــا اشــاره دارد كــه 
َر�ك .« )خــدای  َ ُه �ي

�نَّ اإِ
َ َر�ُه �ن ا �تَ

َ
�تَ ل �نْ ُك�نْ اإِ

َ َر�ُه، �ن َك �تَ
�نَّ
ؤَ
َه َكا

َ
ِ� �لّل فرمــود: »�ْع�جُ

را چنــان پرســتش كــن كــه گويــا او را مى بینــى، كــه اگــر  تــو او را نمى بینــى، 
او تــو را مى بینــد( پــس همــواره بايــد حالــش چنيــن باشــد در باطــن، كــه 
گويــا در خدمــت مــوالی خــود ايســتاده و او ملتفــت بــه ايــن اســت.«2

1 - تذکرة المتقین، ص207، چلچراغ سالکان،  ص 111.
2 - تذکرة المتقین، ص54.
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یـــک  از  کربایی؟هر؟ پـــس  احمـــد  ســـید  همچنیـــن 
می گویـــد: اذکار  و  ادعیـــه  دربـــاره ی  دســـتورالعمل، 

»و اهــّم از همــه ی امــور مزبــوره ايــن كــه در تمــام اوقــات، ليــاًل و نهــارًا، نومــًا 
و يقظــًة،1 و در همــه ی احــوال و در جميــع حــركات و ســکنات، حضــرت 
حــق -جــّل و عــال- را حاضــر و ناظــر دانســته، بــه قســمى كــه اگــر ممکــن 
ســلطانه-  -جــّل  حضــرت  آن  حضــور  از  طرفةالعينــى  و  آنــى  باشــد، 
غافــل نشــود، و ايــن روســياه را در جميــع احــوال فرامــوش نفرمايــد، و ايــن 

مضمــون را مســئلت نمايــد.

ما را ز جام باده گلگون خراب كن
ز آن پیشتر كه عالم فانى شود خراب«2

اهمیــت مراقبه در این مکتب تا بدانجاســت که مرحوم 
آیت اهلل کشمیری درباره اش می فرمود:

»مراقبه ی نفس از واجبات است.«3

همچنیــن منقول اســت که ایشــان برای ســالک الی اهلل 
به دو چیز بســیار اهمیت می داد؛ اول اســتغفار و ذکر یونســیه 

و بعد مراقبه.4
مرحـــوم آیت اهلل حســـینی تهرانـــی؟هر؟ دربـــاره ی مراقبه 

در مـــاه ذی القعـــده می فرماید: 
را خيلــى  مراقبــه  دهــه ی ذی الحجــه  و  مــاه ذی القعــده  ايــن  در  »رفقــا 
اهمّيــت دهنــد. مرحــوم قاضــى؟هر؟ و مرحــوم حــّداد؟هر؟ و مرحــوم 

1 - در شب و روز و خواب و بیداری
2 - تذکرة المتقین، ص54.

3 - صحبت جانان، ص117.
4 - شیدا، ص135.
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و  داشــتند  اهتمــام  خيلــى  مراقبــه  بــه  طباطبائــى؟هر؟  عالمــه ی 
مى فرمودنــد: اصــل ســير ســالک بــه مراقبــه اســت و بی مراقبــه اگــر انســان 

انجــام دهــد درســت نيســت و كارســاز نمى باشــد. هــر كاری هــم 
آدم  نمى كنـــد.  پرهيـــز  كـــه  اســـت  مريضـــى  مثـــل  بی مراقبـــه  انســـان 
حصبـــه ای نبايـــد چيـــزی بخـــورد و اگـــر يک چيـــز ثقيـــل خـــورد، تمام 
�تُ  �يْ َ  �ج

َمِعَ�هتُ
ْ
روده هايـــش پاره مى شـــود و مى ميرد. پیغمبر اكـــرم فرمـــود: »�ل

َو�ء.«
َ

�ّ ُكّلِ  ُس 
ؤْ
َر� هتُ  ِ�ْم�يَ

ْ
�ل َو  �ِء 

َ
�لّد

شــرک ســر منشــأ و رأس همــه دردهــای باطنــى اســت، ولــى هــر دردی، 
حّتــى شــرک، دوا دارد و بــا توبــه دوا مى شــود. و توبــه ی شــرک هــم اينســت 
كــه انســان موحــد بشــود. هميــن شــهادتين توبــه ی شــرک اســت. اينکــه 
گفته انــد بــرای مشــرک توبــه قبــول نيســت، بديــن معناســت كــه بــا وجــود 

شــرک توبــه اش قبــول نيســت، ولــى از خــود شــرک مى توانــد توبــه كنــد. 
ــت.  ــر اس ــز بی تأثي ــی بی پرهي ــر دواي ــت. ه ــه ی دواهاس ــز رأس هم و پرهي
ســالک بايــد مراقبــه را در گفتــار، نّيــات، اعمــال و مــراوده اش و برخــوردش 
بــا افــراد همــه جــا حفــظ كنــد. ماننــد انســان ُمحــرم كــه از خيلــى كارهــا 
نفســش را بايــد جلوگيــری كنــد. كســى هــم كــه ســالک اســت در حــال 
احــرام اســت، مثــل اشــخاصى كــه محرم انــد، ايــن هــم در باطــن محــرم 
حــرم  وارد  اســت  حــرم  خــارج  كــه  مکان هايــی  و  عرفــات  از  و  اســت 
ــد قربانــى مى كنــد و ســر مى تراشــد و در  ــه مشــعر وقتــى مى آي مى شــود و ب
ــواًل و  ــًا مقب ــود حّج ــگاه مى ش ــد، آن ــارت مى كن ــد و زي ــواف مى كن ــرم ط ح

ســعيًا مشــکورًا.«1

1 - دانشنامه ی عالمه طهرانی؟هر؟، سخنرانی در 29 شّوال 1407 ه.ق.
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آلوده ای تو حافظ، فيضى ز شاه درخواه
كان عنصر سماحت بهر طهارت آمد

درياست مجلس او، درياب وقت و درياب
هان ای زيان رسيده وقت تجارت آمد1

برخــی  بیــان  بــه  اکنــون  مقدمــات،  ایــن  ذکــر  از  پــس 
توصیه های اساتید اخاق در اربعین موسوی می پردازیم:

1- قبل از ورود به ماه ذی القعده، الزم اســت محاسبه ی 
دقیقی نســبت به گذشــته انجام گیرد تا روشــن شود در میان 
رذائل اخاقی، کدامیک برای سالک مانع تر است و کدورت 
بیشــتری دارد و یا درجه ی ابتای ســالک به آن بیشتر است؛ 
زیرا به تعبیر مرحوم عامه؟هر؟، سالک در رفع رذائل نفسانی 
کــه مانــع اصلــی ارتقاء انســانی اســت، نمی توانــد در همه ی 

جبهه های مبارزه با شیطان  یک باره بجنگد.
مثًا کسی که گرفتار رذیله ی هرزگی چشم و عصبانیت و 
یا پرحرفی و صفات زشت دیگر است، اگر بخواهد با همه ی 
آن هــا یک بــاره مبــارزه کند، موفق نمی شــود؛ لذا بایــد در این 
اربعین یک رذیله که بیشــتر آلوده به آنســت انتخاب نموده و 
به طور جدی آن را کنترل کند و با مشــارطه و اســتغفار و تنبیه 
نفــس در صــورت ارتــکاب آن، از ملکــه شــدن آن جلوگیــری 

1 - دیوان حافظ، غزل 171.
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کند. و اگر کســی نتوانست آن رذیله ی اصلی را پیدا کند، راه 
دیگــری وجــود دارد و آن توّجه به نفس هنگام آرامش اســت؛ 
مثــًا بررســی کنــد که هنــگام قــدم زدن و یــا آرمیدن در بســتر 
خــواب، بیشــتر چــه افــکاری در ذهــن او می گــردد، اگــر افکار 
شــیطانی اســت، باید ریشــه ی آن هــا را پیــدا کند و بــا همان 
مبارزه نماید. همچنین خواطری که هنگام نماز بیشــتر به او 
حمله می کند و حضور قلب را می برد، جنود اصلی شــیطان 
اســت. یــا وقتــی گرفتــاری مالی یــا بیمــاری یا خــدای نکرده 
آلودگــی گنــاه یــا گرفتاری هــای خانوادگــی و اجتماعــی برای 
انســان پیش می آیــد، آن چه اول حمله می کنــد، اصلی ترین 
نقطــه ی ضعــف انســان در غفلــت از حــق اســت و در ایــن 
اربعیــن بایــد بیشــترین مراقبه نســبت بــه آن صــورت گیرد تا 

موجب غفلت نشود.
مرحــوم آیــت اهلل میــرزا جــواد آقــا ملکــی تبریــزی؟هر؟ در 
مراقبات خود می فرماید: در اربعینیات که انسان می خواهد 
به مراقبه بپردازد، گویی به شــیطان اعام جنگ داده است؛ 
زیــرا شــخص غیرمراقــب کــه نفــس او رهــا اســت، در غفلت 
از حــق اســت و تحت والیت شــیطان اســت. با ورود انســان 
در اربعینیــات، شــیطان همــه ی جنود خود را بــه جنگ با او 
می فرستد و سالک در آغاز نمی تواند  یک باره با همه ی آن ها 
مقابله کند. و لذا استاد می فرمود سالک باید بررسی کند که 
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کدام سرباز شیطان بیشتر او را درگیر می کند و در مقابل کدام 
رذیلــه ی اخاقــی ضعیف تر اســت و شــیطان از کــدام طریق 
بیشــتر بــر او وارد می شــود و مراقبــه را بر آن متمرکــز کند، که در 

این صورت موفق خواهد شد.
2- به تناســبی که ســالک در مراقبه و جهاد اکبر جدی تر 
باشــد، شیطان سربازان قوی تر و زیرک تر خود را به جنگ با او 
می فرســتد و بــه صورتی مرمــوز و حتی از طریق دیــن بر او وارد 
می شــود تــا او را از ذکــر و مراقبــه بــاز دارد؛ لــذا در ایــام اربعیــن 
موسوی باید همت بیشتری نسبت به سایر ایام در ترک گناه 
و حریــم داری الهــی و محاســبه ی اعمــال بــر اســاس مرتبه ی 

مراقبه به کار بست.1
مرحــوم ســید هاشــم حــداد؟هر؟ از قــول استادشــان آقــا 

سید علی قاضی؟هر؟ می فرمود:
»زمانــى كــه نفــس غيــر از خواســته ی معشــوق را طلــب كــرد، واجــب 

اســت كــه انســان آمــاده ی قتــال و جنــگ بــا او باشــد.«2

3- از آن جا که نفس ضعیف اســت، انســان باید عوامل 
گناه را برای او به حداقل برساند؛ مثا اگر منازعات خانوادگی 

کــه: »روزی صحبــت از اســتقامت و  گردان مرحــوم حــداد نقــل می کنــد  1 - یکــی از شــا
کــه از آیــت اهَّلل انصــاری همدانــی  کــه الزمــه ســلوک اســت و ایــن شــعر  پایــداری بــه میــان آمــد 

کــه میفرمــود: گردیــد  اســت نقــل 
گرگ گله توتیای چشم  گرد  رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ 

کــه آن را برایشــان بنویســم.«  گفتنــد  آقــای حــداد خیلــی از ایــن شــعر خوششــان آمــد و 
ص44(. )دلشــده، 

2 - روح مجرد، ص183.
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و یــا اجتماعی دارد و یا گرفتاری های مالی برایش پیش آمده 
و ذهــن او را درگیــر  کــرده، باید ســعی کند زمینــه ی این قبیل 
اشتغاالت را در این ایام به وجود نیاورد و یا اگر مجبور است، 
آن را مدیریــت کنــد تــا چنــد روزی بگــذرد و بعــد بــه مراقبــه 
بپــردازد و در ایــن چنــد روز خــود را ماننــد ماه رمضــان تخلیه 
کنــد. همچنیــن ســعی نمایــد که زمینــه ی هر آن چــه ذهن را 
مشغول می کند فراهم نیاورد. در یک کام، انسان باید تاش 
کنــد نفــس در ایــن ایــام قدری بــه خود برســد کــه باالترین امر 
بــه معــروف و نهــی از منکر، به نفس خود انســان اســت که تا 
�نَ  �ي دن

َّ
َها �ل ُّ �ي

ؤَ
ا � اصاح نشــود نمی تواند دیگران را اصاح کند: >�ي

ى 
َ
ل ْم �إِ

�تُ ْ َ��ي � �ْه�تَ �نَ  �إِ
ّلَ ُكْم َم�نْ �نَ ّرُ صنُ َ�ُكْم لا �يَ �نُ �نْ

ؤَ
ْم �

ُ
ك �يْ

َ
و� َعل َم�نُ

آ
�

1.> و�ن
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ ما ُك�نْ ْم �جِ

ُ
ك �ؤُ ِ

�جّ
�نَ �يُ

 �نَ
ً
عا م�ي َ ْم حج

ُ
ُعك ِه َمْر�جِ

َ
�لّل

مرحوم آیت اهلل کشمیری به شاگردان می فرمود:
»ذهــن آدمــى خيلــى زود مســائل را بــه خــود جــذب مى كنــد و زود هــم 
بــه آن مشــغول مى شــود؛ لــذا بهتريــن چيــز بــرای انســان اينســت كــه 

باشــد.«2 نداشــته  فکــری  مشــغولّيت 

4- علت این که اساتید اخاق در اربعین موسوی دستور 
بــه عزلــت می دادنــد، بدیــن خاطــر بــود کــه خواطــر خارجی 
ســالک به حداقل برســد و رســیدگی جدی به خــود نماید تا 

بتواند ذکر و مراقبات خود را به نحو احسن انجام دهد.

1- مائده، 105.
2 - شیدا،  ص82.
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تا درين زندان فانى زندگانى باشدت
كنج عزلت گير تا گنج معانى باشدت

اين جهان را ترک كن تا چون گذشتى زين جهان
اين جهانت گر نباشد آن جهانى باشدت1 

مرحوم شــهید ثانــی؟هر؟ در کتاب »التنبیهــات الَعلّیه« 
کــه در اســرار نمــاز اســت، در ایــن بــاره َمَثــل زیبایــی دارد و 
می فرمایــد: شــخصی در باغی می خواســت نمــاز بخواند، تا 
آمد نماز را شــروع کند، چند گنجشــک آمدند باالی ســر او بر 
شــاخه های درخت ها نشســتند و شروع به سر و صدا کردند، 
در نتیجــه حواس او پرت شــد. این شــخص بــا چوب دنبال 
گنجشــک ها افتــاد و آن هــا را از شــاخه ها پرانــد. خواســت 
دوباره تکبیر بگوید که باز گنجشــک ها آمدند و سر و صدا راه 
انداختنــد. او مجددًا بلند شــد و گنجشــک ها را فراری داد و 
ایــن عمــل چند بار تکرار شــد امــا فایده نکــرد. در آخر با خود 
گفت باید اصل زمینه ی سر و صدا را از بین برد، پس درختی 

که زیر سایه اش نشسته بود از بن درآورد!
َمَثل ما نیز با خواطر و جنود شــیطانی در زندگی از همین 
قبیــل اســت. مــا می خواهیــم اشــتغاالت گســترده ی خود را 
در همــه ی زمینه هــای اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی و... 
داشــته باشــیم و یا خدای ناکــرده در زمینه ی گناه و وســاوس 

1 - دیوان عطار، غزل 16.
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شــیطانی قرار بگیریم، اما در عین حال خواطر شــیطانی به ما 
حملــه نکند و مثًا هنگام نمــاز و یا تاوت قرآن حضور قلب 
هــم داشــته باشــیم، در حالــی که این مســائل با هم تناســب 
ندارد. لذا به عزلت در این اربعین توصیه شده ایم تا زمینه ی 
توجه به خود و کشف نواقص و موانع سلوک در خود را بیابیم 

و با رفع و دفع آن ها، مسیر سلوک را برای خود هموار کنیم.
تو كز سراى طبيعت نمى روى بیرون

كجا به كوى حقيقت گذر توانى كرد
جمال يار ندارد نقاب و پرده، ولى

غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد
دال! ز نور رياضت گر آگهى يابی

چو شمع خنده زنان، ترِك سر توانى كرد1
بنابرایــن قاعــده ی کلــی در اربعینّیــات »عزلــت نســبی« 
است؛ چون در اثر ارتباطات اجتماعی و یا اشتغاالت دیگر، 

نفس از توجه به خود و اصاح و تزکیه ی خود باز می ماند. 
و نیز در اربعین موسوی عمده ی اهتمام باید در »اشتغال 
به حق« و مراقبه ی بر او باشد. اشتغاالت دیگر مانع ذکر قلبی 
اســت؛ لذا هرکــس بنا بر مرتبه ی مراقبه باید عزلتی نســبی را 

برای خود برگزیند. 
اولیـن مرتبـه از عزلـت کـه ابتدایی تریـن آن اسـت و بـرای 
معصیـت  و  گنـاه  اهـل  از  کناره گیـری  اسـت،  ضـروری  همـه 

1 - دیوان حافظ، غزل 144.
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اسـت؛ زیـرا ارتبـاط بـا آنـان و َنَفـس مسـموم آن هـا، انسـان را به 
گنـاه دعـوت می کنـد. امیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ در ایـن رابطه 
می فرماینـد کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه ایشـان امر فرمود کـه با اهل 

معصیـت بـا چهره هـای درهـم و عبـوس برخـورد نماینـد.1 
 مرتبه ی دوم، پرهیز از حشــر و نشــر با اهل دنیا اســت که 
انس با آن ها انسان را عاقه مند به دنیا و زخارف آن می کند.2

مرحوم عامه طباطبائی؟هر؟ می فرمود:
»گوشه نشــينى، مــالزم بــا معرفــت و يــا موجــب آن نيســت؛ ولــى كســى 
كــه مى خواهــد اهــل معرفــت شــود بايــد معاشــرتش را مخصوصــًا بــا 
اهــل غفلــت و اهــل دنيــا كــم كنــد و فــرش هــر مجلســى نباشــد و كار 
معاشــرت های  از  و  نشــود  صــرف  بیهــوده  مجالــس  در  او  شــبانه روزی 
بی فايــده و بی مغــز تــا مى توانــد اجتنــاب نمايــد و طــوری نشــود كــه بــا 

همــه و در هــر مجلســى حاضــر شــود.«3

مرتبــه ی ســوم، کم کــردن مطلق ارتباطات اســت و البته 
حد و حدود آن باید با نظر استاد باشد.

یــا  و  غیرضــروری  ســفرهای  از  بایــد  دوران  ایــن  در   -5
برنامه هایــی کــه نظــم زندگــی را بر هــم می زند اجتنــاب کرد، 
چــون هرکــس برنامه هــای ذکــری و عبــادی خود را بر اســاس 
وضعیــت داخلــی خــود تنظیم می کند و در شــرایط ســفر و یا 

 ». هتٍ ِهّرَ وٍه ُمْك�نَ ُ ُو�ج َمَعاِ�ىي  �جِ
ْ
ْهلَ  �ل

ؤَ
ى  � �تَ

ْ
ل �نْ �نَ

ؤَ
ِه؟ص؟ �

َ
ا َرُسوُل �لّل َ َمَر�ن

ؤَ
؟ع؟ : � �نَ �ي ِم�نِ ُموؤْ

ْ
ُر �ل ِم�ي

ؤَ
اَل � َ 1- »�ت

)الکافي،  ج5، ص95: باب األمر بالمعروف و النهي عن المنکر(
ا  َ ُه: �ي

َ
َل ل �ي �تِ

ى. �نَ
َمْو�تَ

ْ
َ�هتُ �ل

َ
ال ... َو ُمحجَ �نْ�جِ

ى �لدنَّ
َ
�نْ�جُ َعل

:  �لدنَّ �جَ
ْ
ل �تَ

ْ
�نَ  �ل ِم�تْ ُ ٌع �ي َ ْر�ج

ؤَ
ِه؟ص؟:  �

َ
اَل َرُسوُل �لّل َ 2- »�ت

.« )الخصال، ج1، ص822(. ٍ َر�ن ٍ ُم�تْ
ّ ىي �نِ

اَل: ُكّلُ عنَ َ َمْو�تَى؟ �ت
ْ
ه؟ص؟ َو َما �ل

َ
َرُسوَل �لّل

3 - در محضر عالمه ی طباطبایى؟هر؟، ص365.
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عوامــل دیگری کــه تغییر دهنده ی این امور اســت، نمی توان 
مثــل حالت عــادی به ذکر و عبادت و تهجد پرداخت. و لذا 
روش بــزرگان در ایــام اربعینی، اســتقرار در محلی خاص بود. 
توصیه ی اســتاد؟هر؟ نیز در اربعین موســوی پرهیز از کارهای 
پــر تاطمــی بود کــه نظم روحــی انســان را بر هم می زنــد؛ مگر 
ســفرها و برنامه هــای ضــروری کــه حّجــت شــرعی در انجــام 

آن ها وجود داشته باشد.
6- بهتریــن اشــتغاالت در ایــن دوران، امــوری اســت که 
توجه به توحید و یاد حق و امور اخروی را برای سالک تقویت 
کند. و لذا در مطالعات علمی ســالک بهتر اســت به فقه و یا 
ر و یا مطالعات معرفتی که در مســیر توجه به این  روایات مذّکِ

امور باشد بپردازد.
7- برای کسانی که در مراقبه ی خاص هستند، می باید 
زمانــی  فواصــل  در  نتیجــه  در  و  دقیق تــر  روزانــه  محاســبه ی 
نزدیک تــر انجــام گیرد تــا بتواند بهتر به نواقــص مراقبه و نقاط 
ضعــف نفــس در مقابلــه بــا وســاوس شــیطانی پــی بــرد و در 

صدد اصاح آن ها برآید.
8-در محاســـبة النفس توجه داشـــته باشیم که شیطان 
بـــرای هـــر کـــس از دری وارد می شـــود کـــه نقطـــه ی ضعـــف 
اوســـت. لذا اگر کســـی در محاســـبه ی روزانـــه گناهی در خود 
ندیـــد، مغرور نشـــود و بر خـــود نبالد که مراقبه ی مـــا کامل بود 
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و مرتکـــب گنـــاه و فســـاد روشـــن نشـــدیم! بلکه مرحـــوم میرزا 
جـــواد آقا؟هر؟ در کتـــاب مراقباتشـــان توضیـــح می دهند که 
هـــر کس در هـــر مرتبـــه از مراقبه که هســـت، اگر بـــر خاف آن 
عمل کند، به منزله ی اســـائه ی ادب در محضر موال اســـت؛ 
�ن «.  �ي �جِ

ّرَ ُم�تَ
ْ
�ل ا�تُ  َ �ؤ ِ

َس�يّ َر�ِر  ْ �ج
اؤَ

ْ
�ل ا�تُ   َ »َ�َ��ن فرموده انـــد:  چنان کـــه 

قاعـــده ی کلـــی در مراقبات این ایـــام توجه به حـــق و زدودن 
کدورت هـــای غفـــات اســـت و در نتیجه هر نـــوع عملی که 
مـــا را از توجه به خداونـــد باز دارد، غفلت اســـت و به مراتب 
خـــودش هتک حریم ادب الهی اســـت؛ درســـت مانند این 
اســـت که مـــا در محضـــر بزرگی باشـــیم و روی ســـخن او با ما 
باشـــد، ولـــی دلمان مشـــغول بـــه جای دیگـــر باشـــد و روی از 
او برگردانیـــم، ایـــن توهیـــن بـــه آن بـــزرگ اســـت کـــه موجـــب 

حرمان مـــا از لقـــاء خواهد بود. 
البتــه مــراد از مراقبه، توجــه به خداونــد در ضمن اعمال 
روزانــه اســت؛ هرچنــد کــه میــزان توجــه بســتگی بــه مرتبه ی 
ســالک در مراقبــات خــود دارد. این درســت ماننــد مرتبه ای 
اســت که دربــاره ی حضور قلب در نماز بیان شــده و تفصیل 

آن در کتب اسرار نماز ذکر گردیده است.1
9- نکتــه ی ظریفــی کــه اســتاد در چگونگــی مراقبه بر آن 
تأکیــد می فرمــود آن اســت کــه: در مراقبــات ایــن ایــام باید بر 

کتب »آداب الصلوة« و یا »سر الصلوة« امام امت؟هر؟. 1- در این مورد ر.ک. به 
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رذائل جزئی و به صورت عملیاتی تکیه کنیم و سعی نماییم 
یک گناه کاربردی را پیدا  کنیم و بر آن مراقبه داشــته باشــیم. 
باید تاش کنیم که کلی گویی در مراقبه نداشــته باشیم؛ مثًا 
نگوییــم که مــن در نفس خود صفت ُعجــب و خودبینی و یا 
تکبر را یافتم و مراقبه خود را بر آن می نهم. که در این صورت 
هنگامــی کــه اربعیــن تمام می شــود، هیچ پیشــرفتی در خود 
نخواهیــم دیــد و دچــار یــأس و افســردگی در ســلوک خواهیم 
شــد. چــون این گونه صفــات در همگان با شــدت و ضعف 
یافت می شــود. به عنوان مثال، رذیله ی کبر از جمله رذائلی 
اســت کــه در اواخــر ســلوک از انســان گرفتــه می شــود و تقریبًا 
جزء آخرین منازل اســت. با اصل رذیله ی تکبر نمی شــود در 
اوائــل راه درگیــر شــد، باید شــاخ و بــرگ آن را پیدا کــرد و آن را 
کنترل کرد تا نوبت به تنه و بعد ریشــه ی درخت تکبر برســد. 
لــذا مراقبــه بایــد در امــور کامــًا ملمــوس و عینی باشــد؛ مثًا 
پرحرفــی و پرخاشــگری از آثــار تکبر اســت، یعنــی هر کس هر 
حرفــی به انســان می گوید، شــخص تــا جوابش را ندهــد او را 
رهــا نمی کنــد. مبارزه با چنیــن رذیله ای کامًا عینی اســت. 
بــرای مقابله با این رذیله، انســان بایــد بنا را بر این بگذارد که 
پاســخ تندی هــا را با نرمی و به احســن وجه بدهــد و یا اصواًل 
خــود را بــه نشــنیدن بزنــد؛ چنان کــه خداونــد می فرمایــد: >َو 
و� ِكر�ما<.1 و نیز بر  ِو َمّرُ عنْ

َّ
الل و� �جِ

� َمّرُ �ن وَر َو �إِ َهُ�و�نَ �لرنُّ ْ َ�ش �نَ لا �ي �ي دن
َّ
�ل

1- فرقان، 72.
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فرمایش امام صادق؟ع؟ خطاب به عنوان بصری عمل کند 
َك 

َ
اَل ل َ َم�نْ �ت ِم، �نَ

ْ
ِ�ل

ْ
َو��تِىي �نِىي �ل

َّ
ا �لل ّمَ

ؤَ
کــه در همین رابطه فرمودند: »�

ْ�َمْع 
ْم �تَ

َ
 ل

ً
ر� ْ �تَ  َع�ش

ْ
ل �نْ  �تُ ْل �إِ

�تُ ، �نَ
ً
ر� ْ �تَ َو�ِ�َدهتً َسِمْع�تَ َع�ش

ْ
ل �نْ �تُ �إِ

«1؛ یعنی اگر کســی به تو گفت: اگر یک کلمه بگویی ده  َو�ِ�َدهت
کلمــه جوابــت را می دهــم، تــو به او بگــو: اگر ده تا هــم بگویی 
حتــی یــک کلمه جواب نخواهی شــنید. همچنیــن در رفتار 
و ســلوک اجتماعــی ســعی کنــد متواضــع باشــد و امــور دیگر 

کاربردی را در این ایام در نظر بگیرید.
10- توصیــه ی دیگــری کــه به خصــوص مرحــوم آیت اهلل 
بایــد  مراقبــه  در  مــا  کــه:  آنســت  می فرمودنــد  بهجــت؟هر؟ 
احتیاطــی باشــیم؛ بــه ایــن معنــا کــه تــاش کنیــم در اربعین 
موسوی حتی در حریم گناه هم وارد نشویم؛ چنان که در بیان 
َع �نِىي  

، َو�تَ َها�تِ �جُ
ُّ َك�جَ �ل�ش نبوی؟ص؟ اســت که فرمودند: »َم�نِ �ْر�تَ

ْم«2، یعنی کســی که در 
َ
ْعل َ ا �ي

َ
ُ ل �ش َك ِم�نْ َ��يْ

َ
َما�تِ َو َهل ُمَ�ّرَ

ْ
�ل

زندگــی فقــط مــرز حــرام را مراقبت می کنــد و در ارتــکاب امور 
مشــتبه بین حال و حرام بی پروا اســت، بداند که به سادگی 
گرفتار محرمات می شود و از جایی که فکرش را هم نمی کند 
نابــود می گــردد. مثًا اگــر احتمال می دهید با کســی ماقات 
می کنیــد کــه شــما را بــه غیبــت وارد می کنــد، از قبــل خود را 
آمــاده کنیــد و بــه مجرد آمــاده شــدن زمینه ی گنــاه، حرف را 

1- مشکاة األنوار في غرر األخبار، ص327: الباب التاسع في ذکر المواعظ.
2 - هدایة األمة إلی أحکام األئمة علیهم السالم، ج8، ص72.
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عــوض کنیــد یا مجلــس را ترک نماییــد، و یا اگــر در محیطی 
قرار می گیرید که گرفتار نگاه حرام و یا صدای حرام می شوید، 

از قبل خود را آماده کنید و یا به طور کلی اجتناب نمایید. 
البتــه در روزگار فعلــی، بــه دلیــل شــرایط خاصــی کــه بــه 
وجود آمده، برخی گناهان برای عموم بیشتر مبتابه است و 
بهتر است در این ایام بر آنها مراقبه ی بیشتری شود؛ اموری از 
قبیل عصبانیت و یا بدخلقی در اثر خستگی و یا هرزه گردی 
چشم و گوش و خصوصًا وقت کشی در گروه ها و سایت هایی 
کــه خواندن و دیدن مطالب آن ها ســودی بــرای ما ندارد، و یا 
گناهــان دیگری که در این زمان ابتاء بیشــتری برای جوانان 

ایجاد کرده. 

کنترل زبان؛ مراقبه ی عام

 در ابتدا اشــاره شــد که قبل از ورود به اربعین موســوی، با 
محاســبه ای دقیق مانع اصلی ســلوک خود را بیابیم و مراقبه 
را بر اســاس آن قرار دهیم. با این توضیحات، اگر کســی مانع 
را پیدا کرد که خوشــا به حالش، و اگر پیدا نکرد، یک دســتور 
کلی در کتب اخاقی هست و آن مراقبه بر زبان است؛ چراکه 
عمده ی گناهان از زبان شــروع می شــود. در روایت نبوی؟ص؟ 
اســت کــه معاذ بن جبــل از حضرتش دربــاره ی عامل اصلی 
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ورود به بهشــت و دوری از آتش ســؤال کرد و ایشــان با دســت 
یــَک 

َ
 َعل

َ
اشــاره بــه زبــان مبارکشــان کردنــد و فرمودنــد: »ُکــّف

َهــذا«؛ یعنــی زبانــت را کنتــرل کــن، و هنگامــی کــه معــاذ بــا 
تعجــب پرســید: »یعنی ما بــه زبانمان تا به ایــن حد مؤاخذه 
ْوَم  َ اِر �ي

َ اَس �نِىي �ل�نّ
َ �جُّ �ل�نّ

ُ
ك می شویم؟!« حضرت فرمودند: »َهْل �يَ

ِهم؟«1 یعنــی آیــا جــز دســتاوردهای  ِ �ت ِ��نَ
ْ
ل
ؤَ
� �ُ ا َ�َصا�ؤِ

َّ ل اَمهتِ �إِ َ �ي �تِ
ْ
�ل

زبــان، امــر دیگــری هســت کــه مــردم را بــه جهنــم وارد کنــد؟ 
بنابراین کنترل زبان نقش محوری در مراقبات این ماه دارد.

البتــه مــراد از کنتــرل زبان ســکوت مطلق نیســت، بلکه 
مدیریت آن است. به خصوص در ارتباط با خانواده و همسر 
و فرزندان، می باید رفتاری صمیمی و گفتگویی شادی بخش 
داشت و حریم حال و حرام را در سخن گفتن رعایت نمود.

دم مزن تا بشنوی اسرار حال
از زبان بی زبان كه: قم تعال

دم مزن تا بشنوی زآن دم زنان 
آنچه نايد در بیان و در زبان

دم مزن تا بشنوی ز آن آفتاب
آنچه نامد در كتاب و در خطاب2

1 - وسائل الشیعة، ج 12، ص281.
2 - مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش 49.
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غسل و مناز توبه ی روز یکشنبه

در ایــن مــاه، غســل و نماز توبه ی روز یکشــنبه که دســتور 
آن در مفاتیــح الجنان آمده فراموش نشــود. پیغمبر اکرم؟ص؟ 
می فرمایند: »کسی که این کار را انجام دهد، از عالم ملکوت 
بــه او خطــاب می شــود: عملــت را از نــو شــروع کن کــه توبه ی 
تــو پذیرفتــه شــد.« و با این غســل تمــام گناهان او پاک شــده 
اســت؛1 و در ادامه ی روایت دارد کــه نه تنها گناهان خودش، 
بلکــه خداوند خانــواده ی او و پدر و مــادرش را نیز می آمرزد. و 
بــه همین دلیل اســت که ایــن عمل در میان اســاتید اخاق 
به غســل و نماز توبه معروف شــد که مناســب اســت هر کس 
در آغــاز منزلــی از منــازل ســلوک و یــا ایــام خاص -مثــل آغاز 
ورود بــه مــاه رجب و یا شــعبان و مــاه رمضان- ایــن نحو توبه 
را انجــام دهــد. در اربعیــن موســوی نیز بهتر اســت در همه ی 

یکشنبه های ماه ذی القعده غسل و نماز توبه انجام شود.
دســتور بعــد کــه مرحوم ســید؟هر؟ جــزء اعمال ایــن ماه 
ذکر فرموده، روزه ی سه روز پنجشنبه ی اول ماه، پنجشنبه ی 

کیفیت این غسل و نماز در مفاتیح الجنان، ذیل اعمال ماه ذی القعده آمده است. اما   - 1
کیفیت آن را ذکر می کنیم:  نظر به اهمیت مطلب، در اینجا 

غســل به جــا آورد و وضــو بگیرد و چهــار رکعت نماز بخواند، در هر رکعت ســوره »حمد« را یك 
مرتبه و ســوره »توحید« را ســه مرتبه و ســوره »فلق« را یك مرتبه و سوره »ناس« را یك مرتبه 
 ِ

ّ َعِلىي
ْ
ِه �ل

َ
الّل لّا �جِ  �إِ

هتَ ّوَ کند، و استغفار را با: »لا َ�ْوَل َو لا �تُ بخواند و پس از نماز هفتاد مرتبه اسغفار 
�نَ َو  �ي ِم�نِ ُموؤْ

ْ
ِع �ل ِم�ي َ و�جَ حج �نُ و�جِىي َو �نُ

�نُ ْر لِىي �نُ �نِ
اُر، �عنْ

َ �نّ ا عنَ َ رنُ �ي �ي ِ ا َعرن َ ِم« ختــم نمایــد، ســپس بگویــد: »�ي �ي ِ َع�ن
ْ
�ل

». �نْ�تَ
ؤَ
لّا � و�جَ �إِ �نُ

ُر �لدنُّ �نِ
عنْ َ ُه لا �ي

�نَّ اإِ
َ ، �ن ا�تِ َ ِم�ن ُموؤْ

ْ
�ل
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آخر ماه و چهارشنبه ی وسط ماه است.1 گویی کسی که این 
ســه روز را در ماه روزه بگیرد، همه ی ماه را روزه گرفته اســت. 
همچنیــن روزه ی روز »دحــو االرض« بســیار فضیلــت دارد که 
یکــی از چهــار روز ممتــاز ســال بــه روزه اســت و این بــه برکت 
اســتقرار اولیــن نعمــت هدایت الهــی -یعنی خانــه ی خدا- 
بــر روی زمیــن در ایــن روز اســت و روزه ی این روز جزو ســیره ی 

اولیای ما بوده است.

دهه ی اول ذی احلجه

مراقبــات دهــه ی پایانی اربعین موســوی، باید هم ردیف 
مراقبــات مــاه مبــارک رمضــان باشــد. طبــق بیانــات اولیای 
الهی؟مهع؟، اگر فضیلت این ایام باالتر از ماه رمضان نباشــد، 
کمتر نیست؛ چنان که از روایت نبوی؟ص؟ برمی آید که فرمود: 
ٍر �نِىي  �يْ

 ِم�نْ �نَ
ً
ر� ْ �ج

ؤَ
َم � ْع�نَ

ؤَ
ا �

َ
ى َو ل

َ
َعال ِه  �تَ

َ
َ� �لّل َكى  ِع�نْ رنْ

ؤَ
اٍم  � َ �يّ

ؤَ
»َما ِم�نْ  �

َحى «؛ یعنــی در میــان ایام ســال، هیــچ زمانی برتر از  �نْ
ؤَ
ا

ْ
ِر �ل

ْ َع�ش
دهــه ی اول ذی الحجــه نیســت، تا به آن جا کــه  از حضرتش 
سؤال می شود: حتی از جهاد فی سبیل اهلل هم باالتر است؟ 
و حضــرت می فرماینــد: بلــه، مگر برای کســی کــه در راه خدا 
شهید شود و از جبهه نزد خانواده اش باز نگردد2. از این بیان 
کــه مــراد از چهارشــنبه ی وســط مــاه،  کتــاب اربعیــن می فرماینــد  1- امــام امــت؟هر؟ در 

چهارشنبه ی بعد از دهم ماه است.
َر  ْ ىي َع�ش ْع�نِ َ ِر -�ي ْ َع�ش

ْ
اِم �ل َ �يّ

ؤَ
ّلَ ِم�نْ � ِه َعرنَّ َو �جَ

َ
ى �لّل

َ
ل  �إِ

َ��جُّ
ؤَ
َها � �ي اِلُح �نِ َعَمُل �لّصَ

ْ
اٍم �ل َ �يّ

ؤَ
اَل؟ص؟: َما ِم�نْ � َ 2- »�ت
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معلوم می شــود که اصل در این ایام تشــدید مراقبه اســت که 
جهاد اکبر محســوب می شــود و از جهاد اصغر باالتر است، و 
هر مقدار دقت در مراقبه بیشتر باشد، مقام مجاهد در جهاد 
اکبر باالتر اســت. و البته طی مراقبات ماه رجب اشــاره شــد 
که به تناســبی که مراقبه سخت تر می شود، حمات شیطان 
نیز سخت تر و دقیق تر می گردد. و به همین دلیل است که در 
ایام اربعین موســوی، باید مراقبه را دقیق کرد، چون حمات 

شیطان دقیق تر و سخت تر می شود.
دســتور دوم در این دهه »ذکر« اســت. دســتور خداوند در 
 ،1> وما�ت

ُ
اٍم َمْعل َ �يّ

ؤَ
ِه �نىي  �

َ
ُكُرو� �ْسَم �لّل

�نْ قرآن به ذکر در آیه ی >َو �يَ
بــه ذکــر الهــی در ایــن دهــه تفســیر شــده اســت. مقــام ذکــر و 
مراقبــه ی محضر الهی، در میان ســایر اعمال، از همه ی امور 

دینی -حتی جهاد- برتر شمرده شده است.2 
غِم زمانه، كه هيچش كران نمى بینم

دواش، جز مِى چون ارغوان نمى بینم 
ز آفتاب قدح، ارتفاِع عيش بگير

چرا كه طالِع وقت، آنچنان نمى بینم 3

ِه، 
َ
ِل �لّل �ي َهاُ� �نِىي َس�جِ �جِ

ْ
ا �ل

َ
اَل؟ص؟: َو ل َ ِه؟ �ت

َ
ِل �لّل �ي َهاُ� �نِىي َس�جِ �جِ

ْ
ا �ل

َ
ِه؟ص؟ َو ل

َ
ا َرُسوَل �لّل َ و�: �ي

ُ
ال َ - �ت هتِ

َّ ِ��ج
ْ
�ي �ل �نِ

ِلَك.« )وسائل الشیعة، ج 14، ص273(. ْ ٍء ِم�نْ �نَ ىي َ �ش ْع �جِ ْر�جِ َ ْم �ي
َ
ل ِ�ِه َو َماِلِه �نَ �نْ �نَ  �جِ

َ َر�ج ٌل �نَ ا َر�جُ
َّ ل �إِ

1- حج، 28.
 �َ ِع�نْ َكاَها  رنْ

ؤَ
� َو  م  

ُ
ك ا�تِ َ َ�َر�ج �نِىي  ِعَها  ْر�نَ

ؤَ
�  َ و  ْم 

ُ
ْعَماِلك

ؤَ
� ِر  �يْ

�نَ �جِ ْم 
ُ

ُرک �جِ
�نْ

ؤُ
� ا 

َ
ل  

ؤَ
�« �هلِل؟ص؟:  َرسوُل  اَل  �ت  -2

َو  و�نَُهْم 
ُ
ل �تُ �تْ �تَ َو  ُكْم  َعُدّوَ ْو�  �تَ

ْ
ل �تَ �نْ 

ؤَ
� ِم�نْ  ْم 

ُ
ك

َ
ل ٍر  �يْ

�نَ َو  ْرَهم   �لّدِ َو  اِر  َ �ن �ي �لّدِ ِم�نَ  ْم 
ُ

ك
َ
ل ٍر  �يْ

�نَ َو  م  ْ 
ُ

ِكك َمِل�ي
.« )تفســـیر نـــور الثقلیـــن، ج 4، 

ً
ر� �ي ِه َك�شِ

َ
ُر �لّل

ْ
ک اَل؟ص؟: �نِ َ ِه؟ص؟. �ت

َ
ا َرُسوَل �لّل َ ى �ي

َ
ل َ و� �ج

ُ
ال َ م ؟ �ت

ُ
ك و�نَ

ُ
ل �تُ �تْ َ �ي

ص285(.
3- دیوان حافظ، غزل 358.
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لذا مناســب اســت که همان دســتورات مراقبه ای که در 
ایام ماه مبارک رمضان ذکر شــد، بــا اندک تفاوتی در این ایام 

اجرا شود. در ادامه به اختصار به اهّم آن ها اشاره می شود:
1- روزه ی نــه روز اول مــاه ذی الحجــه تالی تلــو روزه ی ماه 
مبارک رمضان است، و این دهه در واقع تکمیل سی روز ماه 
مبارک رمضان اســت. و دســتوراتی که برای این ده روز آمده، 
تقریبا شــبیه دســتورات ماه مبارک رمضان اســت؛ شب قدر 
آن در تأکیــد بــر دعا و عبادت، با روز عرفه هم ســنگ شــمرده 
شــده، تا به آن جا که امام صــادق؟ع؟ در این باره فرموده اند: 
�نْ 

ؤَ
ا �

َّ ل ٍل �إِ ا�جِ
َ ى �ت

َ
ل ُه �إِ

َ
ْر ل �نَ عنْ ُ ْم �ي

َ
، ل ا�نَ َ ْهِر َرَمصن َ ُه �نِىي سش

َ
ْر ل �نَ عنْ ُ ْم �ي

َ
»َم�نْ ل

1«؛ کســی که در شــب های قدر مشــمول رحمت و  هتَ َهَ� َعَر�نَ ْ َ�ش �ي
مغفرت الهی قرار نگرفت، در شــرایطی اســت که تنها ممکن 
اســت در روز عرفه مورد مغفــرت قرار گیرد. همچنین روز عید 
فطــر در شــرافت شــبیه روز عیــد قربــان اســت و اعمــال آن دو 
مانند یکدیگر می باشــد؛ حتی دعای وارده در روز عید قربان 
نیــز همــان دعای روز عید فطر می باشــد. گویی آن عیدی که 
خداونــد در عید فطر به روزه داران وعده نموده، در عید قربان 
و در نمــاز ایــن روز، پــس از طــی اربعیــن موســوی و روزه داری 

دهه ی ذی الحجه عنایت می شود.
2- خداونــد اربعیــن موســوی را به شــب هایش توصیف 

1- الکافي، ج 4، ص66.
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 .1> هت
َ
ل �يْ

َ
ل �نَ  ع�ي َ ْر�ج

ؤَ
� ُموَسى   ا  و�َعْد�ن �نْ  �إِ >َو  می فرمایــد:  و  می کنــد 

ٍر< در ســوره ی فجر،  ْ اٍل َع�ش �ي
َ
همچنین بر اســاس روایات، >َو ل

شــب های دهــه ی اول ذی الحجــه تفســیر شــده اســت. از 
این جــا معلوم می شــود که شــب های ایــن ایام را بایــد مانند 
شــب های مــاه مبــارک به ذکــر و احیا ســپری کرد. و لــذا بهتر 
اســت دســتورات ذکری وارده در این اربعین، هنگام شــب و 

قبل و یا بعد از نماز شب انجام گیرد.
3- نمــاز معــروف ایــن دهه که بیــن نماز مغرب و عشــاء 
خوانده می شود، فراموش نگردد. زیرا اصل در اهتمام به این 
ایام به واســطه ی تقارن آن با مناســک حج اســت؛ چنان که 
ادعیــه ی وارده در شــب های ایــن ایــام ناظــر بــه آن اســت و 
کســانی که توفیق زیارت خانه ی خدا را ندارند، با انجام این 

دستورات با حجاج شریک می شوند.
4- در این ایام خواندن دعای منقول از امام صادق؟ع؟ 
بعد از نماز صبح و غروب بسیار سفارش شده که کیفیت آن 

در مفاتیح آمده است.
5- اذکار روزانــه ی ایــن دو مــاه )رمضــان و ذی الحجــه( 
شــبیه بــه یکدیگر اســت و دارای مضامیــن توحیدی بلندی 
اســت. ثــواب ایــن اذکار به حدی اســت که شــاید قابل بیان 
نباشد و در کتب مبسوط تر مانند بحار االنوار و اقبال االعمال 

به گوشه ای از آن اشاره شده. 
1- بقره، 51.
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6- تســبیحات و تهلیاتــی را کــه مرحــوم محــدث قمی 
در مفاتیــح نقل کرده اند بســیار مورد توجــه مرحوم آیت الحق 
مولــی حســین قلی همدانی؟هر؟ و شــاگردان مکتــب تربیتی 
ایشــان بــود و مرحــوم ســید در اقبــال و جمــال الســالکین در 
مراقبــات با تفصیل و تعظیم از آن ها یاد می کنند. لذا ســعی 
نماییــد تــا بــه هر مقدار کــه می توانید بــر آن ها اهتمام داشــته 
باشــید کــه همگی مشــیر به توحیــد خالــص در فرهنگ اهل 

بیت؟مهع؟ است.
7- دو روز بســیار برجســته در میــان این ایام قــرار دارد که 
ارزش روزها و شــب های آن تالی تلو روزها و شــب های قدر در 
ماه مبارک اســت و آن »روز عرفه« و دیگر »عید ســعید قربان« 
اســت. اعمال این ایام به تفصیل در اقبال االعمال و در حّد 
کمتــر در مفاتیح ذکر شــده. حضرت اســتاد؟هر؟ در این باره 
بــه مفاتیــح اکتفــا می کردنــد، ولــی کســانی کــه تفصیــل آن را 
می خواهند، می توانند به اقبال و یا کتب مبسوط دیگر مانند 

بحار االنوار مراجعه کنند.

مراقبات روز عرفه

در طـــّی مباحث قبل اشـــاره شـــد کـــه روز عرفـــه در میان 
ایام ســـال همانند شـــب های قدر در میان شـــب های ســـال 
اســـت. لـــذا اگر اولیـــای الهـــی یک ســـال انتظار شـــب های 
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قـــدر را می کشـــیدند و از مـــاه رجـــب تهیـــه ی اســـتعداد برای 
درک شـــب قدر می نمودنـــد، از ابتـــدای اربعین موســـوی نیز 
همـــه ی اهتمامشـــان بـــرای درک لقـــای الهـــی و معرفـــت به 
توحیـــد در روز عرفـــه بود. عـــاوه بر این، در روایات شـــب قدر 
اشـــاره شـــد که همه ی اهتمام ســـالک می باید درخواســـت 
مغفـــرت الهـــی باشـــد و در عین حال اگر کســـی به هـــر دلیل 
در شـــب های قـــدر مشـــمول مغفـــرت الهی واقع نشـــد، امید 
به روز عرفه داشـــته باشـــد. بنابراین، اگر عـــدم مغفرت الهی 
بـــه معنـــای نابـــودی و هاکـــت ابدی عبـــد اســـت، روز عرفه 
آخریـــن ســـنگر بـــرای توبـــه ی بنـــدگان خداونـــد محســـوب 
می شـــود و بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه مرحـــوم ســـید؟هر؟ 
دعـــای ســـوزناکی را بـــرای آخریـــن لحظات عصـــر عرفه نقل 
َ�َك  َر َما ِع�نْ �يْ

ىي �نَ ْ�ِرْم�نِ
ا �تَ
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َّ
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َ
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آخریـــن مرحله از فرصـــت قبولی توبه، من به دلیل شـــقاوت 
و افســـردگی ام از قافلـــه ی ســـالکان عقـــب افتـــاده ام و توفیق 
مغفـــرت برایـــم حاصل نشـــده، پس مصیبت زده ای هســـتم 
کـــه از تو مســـألت دارم مـــرا از اجـــر مصیبت دیـــدگان محروم 
نگـــردان. و لـــذا هر مقـــدار که عصـــر عرفه نزدیک تر می شـــد، 

1- إقبال األعمال، ج 1، ص421.
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اهـــل معنـــا ابتهـــال بیشـــتری بـــه درگاه الهـــی می کردنـــد که 
مبـــادا نام آنـــان در طومار مغفوریـــن در روز عرفه ثبت نشـــود.

 
حال بــرای درک هرچه بهتر این روز ارجمند، به اختصار 

به اهّم مراقبات آن اشاره می شود:
1- هرچند روزه ی روز عرفه مانند نه روز دیگر اول این ماه 
توصیــه شــده، ولی این در صورتی اســت که اوال مانع نشــاط 
و حــال خوش هنگام دعا نباشــد و ثانیــا در اول ماه اختاف 
نباشــد و شــبهه ی تاقی روز عرفه با عید قربان وجود نداشته 

باشد، که در این دو صورت روزه ی این روز توصیه نشده. 
2- همان طور که در دســتورات ماه رمضان هم ذکر شــد، 
بهتــر اســت کــه از اول اربعیــن موســوی و بــه خصــوص در روز 
عرفــه، توّســل بــه ســاحت مقدس امــام عصر؟جع؟ داشــته 
باشــیم و با نثار هدیه به پیشــگاه ایشان، درخواست عنایت 
خــاص حضرتــش را در این ایام بنماییــم. خصوصًا اعمال و 
معرفت خود را به محضر ایشــان عرضه کنیم تا نواقص آن را 

به فضل و کرمشان اصاح و تکمیل فرمایند.
3- غســل و زیارت ســید الشهداء؟ع؟ از اهم اعمال این 

روز است؛ با تفصیلی که در کتب ادعیه آمده.
4- روز عرفه در بین ایام سال به روز دعا و نیایش به درگاه 
پروردگار معروف اســت؛ تا بــه آن جا که در تزاحم میان روزه ی 
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ایــن روز -بــا همه ی اهتمامی که به آن شــده- بــا دعا، دومی 
مقدم است. لذا باید همه ی تاش ها در جهت اقامه ی دعا 
در این روز باشــد و توصیه ی حقیر آنست که هرچند روز عرفه 
تعطیل رسمی نیست، ولی اهتمامتان این باشد که از صبح 
خود را خســته نکنید و بعــد از ظهر را تعطیل نمایید و با فراغ 

بال به دعا و نیایش بپردازید.
5- مرحوم سید در اقبال بحث نسبتًا مبسوطی پیرامون 
چگونگــی خوانــدن دعــای عرفــه و محــل آن بیــان فرمــوده 
و این کــه آیــا خوانــدن دعــا در جمع بهتر اســت و یــا انفرادی؛ 
ماحصــل بحث آنســت کــه: در جمع -خصوصًا اگــر بیش از 
چهــل نفر باشــند- دعا بــه اجابت نزدیک تر اســت و لذا بهتر 
اســت دعــا در جمــع خوانــده شــود، اما اگر شــرایط انســان به 
گونه ای اســت کــه در جمع دچار حواس پرتی می شــود و یا در 
جمع به امور حاشــیه ای بیش از خود دعا پرداخته می شــود، 
بهتر است در تنهایی دعا را بخواند و مکانی را انتخاب کند 
کــه او را بــه یاد مــرگ و تنهایی در برزخ و قیامــت بیندازد، لذا 
رفتــن بــه بیابان و یا قبرســتان و یــا اماکن مخروبــه ای که مورد 
توجه نیســت، در این باب مناســب اســت. خاصــه این که 
بهتر است در این روز و هنگام دعا، انسان هر کجا که هست 
خــود را فــارغ بــرای خداونــد قــرار دهــد و عوامــل مزاحــم را بــه 

حداقل برساند.
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6- مرحــوم راونــدی؟هر؟ در دعــوات خــود و نیــز مرحــوم 
ســید بن طاووس؟هر؟ در فاح السائل به طور نسبتًا مبسوط 
پیرامــون آداب دعــا مطالبی را فرموده اند که توصیه می شــود 
جهــت اطاع به این منابع مراجعه شــود. امــا از اهّم مطالبی 
کــه در آداب دعــا توصیــه شــده، اول از همــه توّســل بــه اهــل 
بیت؟مهع؟ و درود و ســام به ســاحت مقدس آن هاست و لذا 
در ایــن ایــام اگــر بتــوان در مشــاهد مشــّرفه حضور یافــت بهتر 
اســت. مناسب است که از اول ذی القعده توسل خاصی به 

محضر یکی از حضرات معصومین؟مهع؟ داشته باشیم.
7- هرچنــد بــرای روز عرفــه غســل خاص توصیه شــده، 
ولی مرحوم سید در اقبال توصیه می کنند که با همان غسل، 
نیت غســل زیارت ســید الشــهداء؟ع؟ و امام عصر؟جع؟ و 
نیــز غســل توبــه و همه ی اغســالی را کــه در گذشــته از او فوت 
شــده را بنمایــد تــا بــا دلی پاک و روحی شــاداب بــه ضیافت 

عرفه وارد شود. 
روز، دعــای عرفــه ی ســید  ایــن  ادعیــه ی  میــان  8- در 
الشــهداء؟ع؟ بــا آن مضامین بلند، جایگاهــی خاص دارد، 
ولــی در کتــب مبســوط ادعیــه، دعاهــای فــراوان دیگــری نیز 
برای این روز ذکر شــده. مرحوم عامه ی مجلسی؟هر؟ در زاد 
المعــاد و ســید بن طــاوس؟هر؟ در اقبال، بخــش عظیمی از 
کتاب را به دعاهای مأثور در این روز اختصاص داده اند، لذا 
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توصیه می شــود کســانی که در جمع دعا می خوانند، تبعیت 
از جمــع نماینــد، ولی کســانی که دعای در انفــراد را انتخاب 
کرده اند، از ســایر ادعیه، به خصوص دعای امام سجاد؟ع؟ 
در صحیفه ی سجادیه و امام صادق؟ع؟ در اقبال و ادعیه ی 

وارده از سایر ائمه؟مهع؟ غفلت نکنند.
9- از آن جا که عمل اّم داوود و دعای خاّص آن در اجابت 
دعا بسیار مؤثر است، لذا مرحوم محدث قمی؟هر؟ در وقایع 

االیام خود این عمل را نیز در روز عرفه توصیه می نماید.
10- دعــای عرفه ی سیدالشــهداء؟ع؟ قســمتی در پایان 
دارد که در اقبال االعمال و بحار االنوار ذکر شده، اما در سایر 
نصوص روایی یا ذکر نشــده و یا به عنوان بیان مصّنف آمده 
اســت. از همیــن رو، برخی تردیــد در مأثور بــودن آن از جانب 
سید الشهداء؟ع؟ کرده اند. ولی استاد؟هر؟ به نقل از مرحوم 
عامــه ی طباطبایی؟هر؟ می فرمودند کــه احتمال صدور آن 
از جانب امام؟ع؟ زیاد اســت، زیرا کســانی که با کتب عرفان 
نظــری و نوشــته های مشــاهیر اخــاق و عرفان آشــنا باشــند، 
بــه خوبــی می دانند کــه چنین نوشــتاری با چنیــن ادبیات و 
مضامیــن عالــی از آن ها ســراغ نداریم و چنیــن بیانات عالی 
در عیــن ایجــاز، مناســب مقــام عصمــت اســت و بــا توجــه 
بــه قدمــت دعــا و ســیر تکامــل مباحــث عرفانــی و عقلــی در 
بــاب توحیــد، چنین مضامینی بــا بیان هیچ عالــم و عارفی 
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مناســبت نــدارد. اســتاد؟هر؟ در عین حــال می فرمود: چون 
روز عرفــه روز دعا و خصوصًا مناجات های توحیدی اســت، 
مناســب اســت به قصد رجــاء این بخش نیز خوانده شــود و 
مگر نه این است که توصیه شده در روز عرفه از زبان خودمان 
آنچــه می خواهیــم از درگاه پروردگار طلــب نماییم؟ پس چه 
مانعــی دارد کــه حداقــل ایــن مطالــب بلنــد توحیــدی را بــه 
عنــوان دعاهایــی کــه داعــی از زبــان خود بــا پروردگار ســخن 
می گویــد بخواند و از برکات مضامیــن بلند آن غفلت نکند. 
و در نظر داشته باشیم که عمده ی دعاهای وارده در روز عرفه 
در معــارف خــاّص توحیــدی اســت و داعــی بایــد از خداوند 
طلــب معرفــت بیشــتر در توحید و والیت بنمایــد. همچنین 
توجــه شــود که مقــام هرکس در این روز به انــدازه ی معرفت او 
بــه توحید اســت و مضمون این بخــش از دعای عرفه حاوی 
عالی ترین و بلندترین معارف توحید خواص است و خسران 
بزرگی اســت که این همه بــرکات را به صرف یک احتمال از 
دست بدهیم، که متأسفانه در این روزگار شاهد آن هستیم.

شب عید قربان

شــب عید قربان در فضیلت مانند شب عید فطر است 
و شــِب گرفتــن جوائــز مراقبــات در اربعیــن موســوی اســت. و 
همانطــور که موســی؟ع؟ در چنین شــبی به لقــای الهی نائل 
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شــد، سالک باید از محبوب انتظار جوائز داشته باشد، و لذا 
مســتحب اســت که این شــب را به دعا و مناجــات و احیاء 
ســپری نماید. مرحوم سید؟هر؟ در اقبل بیان زیبایی در این 
رابطــه دارد؛ بــه ایــن ترتیــب که اگر در این شــب کســی بتواند 
احیاء بدارد فبها، و اگر خواب بر او غلبه کرد، با نیت تقرب و 
به قصد کســب رضای الهی و تحصیل نشــاط برای عبادت 
بیشــتر بــه بســتر بــرود که خــواب چنین فــردی عبــادت الهی 

است و ثواب احیای شب را دارد.

روز عید قربان

ایــن روز از اهــم اعیاد بزرگ دینــی و روز قربانی کردن نفس 
امــاره در برابر مولی و خروج کامل از همه ی انانّیت ها اســت. 
و چنانکــه حضرت ابراهیم؟ع؟ بعد از ابتاء قربانی حضرت 
اسماعیل؟ع؟ که نماد کامل اسام و تسلیم محض در درگاه 
الهی بود، مفتخر به مقام امامت شــد، ســالک نیز می باید در 
این روز مانند روز عید فطر، انتظار مزد یک اربعین مجاهده با 
نفس اماره و قربانی کردن آن را از پروردگار درخواســت نماید. 
از همین روســت کــه اغلب اعمال آن شــباهت زیادی به روز 

عید فطر دارد.
مطلب پایانی اشــاره به نکته ی ظریفی اســت که مرحوم 

سید در اقبال بیان می کند؛ به این مضمون که:
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عیــد قربان از اعظم اعیاد الهی اســت و به دنبال اربعین 
موســوی و روز عرفــه، هنگام گرفتن عیــدی از موالی محبوب 
اســت. امــا اگــر علی رغــم بــاز بــودن همــه ی درهــای رحمت 
پروردگار، شــخصی نتوانست مشــمول رحمت خاص مولی 
قرار بگیرد و از درگاهش عیدی بســتاند، باید بر این بدبختی 
خــود به ســوگ بنشــیند، امــا باز هــم نباید مأیــوس از رحمت 
خداونــد باشــد. او باید بنگرد که روز عیــد مصادف با چه روز 
هفته اســت و متوسل به صاحب آن روز از ائمه ی اطهار؟مهع؟ 
شــود و بــا عملــی و تعهــدی بــر ترک یــک رذیلــه، هدیــه ای به 
پیشــگاه آن بزرگــواران ببــرد و ایشــان را در نزد پروردگار شــفیع 
خــود قــرار دهــد، شــاید گشایشــی برایــش حاصــل شــود؛ کــه 
در طــول تاریــخ، هــرگاه کــه گرهــی در کار هریــک از انبیــاء و 
اولیــاء؟مهع؟ پیــش می آمــد، متوســل بــه وجــود مبــارک یکــی 
از ائمــه ی اطهــار؟مهع؟ می شــدند. و در ایــن میــان، توســل بــه 
ساحت مقدس صدیقه ی طاهره؟اهع؟، لطافت خاصی دارد 
و در حقیقــت، توســل بــه همــه ی حضــرات معصومین؟مهع؟ 
اســت؛ چنانکــه در حدیــث منســوب بــه امام عســکری؟ع؟ 
اِطَمهتُ  ا �ن �ن �تُ

َ
ّد ِه َو �جَ �تِ

ْ
ل ى �نَ

َ
ُ �لّلِه َعل حج َ ْ��نُ ُ��ج

آمــده کــه فرمــود: »�نَ
ا.«1 �ن �يْ

َ
 �لّلِه َعل

هتُ
َّ ُ��ج

1 - عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلیات و األخبار؛ األقوال مستدرك سیدة النساء؟اهع؟ 
إلی اإلمام الجواد؟ع؟، ج11، ص1030، به نقل از تفسیر اطیب البیان.
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روى بنما و وجود خودم از ياد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر

ما كه داديم دل و ديده به طوفان بال
گو بیا سيل غم و خانه ز بنياد ببر

زلف چون عنبر خامش كه ببويد هيهات
اى دل خام طمع اين سخن از ياد ببر

سينه گو شعله آتشکده پارس بُکش
ديده گو آب رخ دجله بغداد ببر

سعى ناكرده در اين راه به جايی نرسى
مزد اگر مى طلبى طاعت استاد ببر

دوش مى گفت به مژگان درازت بکشم
يا رب از خاطرش انديشه بیداد ببر

روز مرگم نفسى وعده ديدار بده
وآنگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

دولت پیر مغان باد كه باقى سهل است
ديگرى گو برو و نام من از ياد ببر

بعد از اين چهره زرد من وخاك در دوست
باده پیش آور و اين جان غم آباد ببر

حافظ انديشه كن از نازكى خاطر يار
برو از درگهش اين ناله و فرياد ببر1

1 - دیوان حافظ، غزل 250.
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