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  المراقبات

  

  )ره (مرحوم آیت اهللا حاج میرزا جواد ملکى تبریزى 

ابراهیم محدث بندرویگى: مترجم 

  

  مراقبات ماه محرم: فصل اول  *



اگـر پوسـت مـن    ! ى پناهگاه و نجات دهنده من     قسم به عزت و بزرگیت اى آقا و موالى من و ا           

مى توانست عذاب تو را تحمل کند و نیرویى داشتم که مى توانستم مجازات تو را تحمل نمـایم                   

، از تو نمى خواستم مرا ببخشى بلکه بخاطر خشمى که بر خود دارم و پستى خودم ، از تو مـى                      

رامیداشتهاى بزرگ از اوامر تو سرپیچى      خواستم مرا عذاب و مجازات نمایى که چرا بعد از این گ           

تو، به او روى آوردى ولى او بعد از این همه لطف از تو روى گردانده و به تو پشت کرد چه                      . کرد

را بـراى عاصـیان پـست و    )) توبه  ((پروردگار مهربان ، چه بردبارى بزرگ و چه لطف فراوانى درِ            

ن جلوگیرى ننمود، به توبـه کننـده وعـده          تجاوزگران خطاکارى مانند من گشود، از بازگشت آنا       

  .قبول داد؛ از گناهان درگذشته و آنها را تبدیل به چند برابر اعمال شایسته گردانید

و در یک کـالم ، بایـد در ابـراز حقیقـت جنایـات خـود و بخشـشهایى کـه مـى دانـد از طـرف             

 او بیـشتر شـده و       تا بدین وسیله تاءسف و وجـد و گریـه         . پروردگارش به او شده ، جدیت نماید      

  .سبب نازل شدن رحمت و بهره مندى خود از بخشش خداوند شود

از مهمترین مهمها توسل پیدا کردن در آخر هر شب به پناهان آن شب و حامیان پیروان پیامبر                 

هستند، نیز سالم نمودن بر آنان      ) علیهم السالم   (که از معصومین    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

واست شفاعت آنان از او در پیشگاه خداوند براى قبول نمـودن اعمـال ، تبـدیل                 مى باشد و درخ   

بدیها به خوبى و خواستن این مطلب که او را در نظر داشـته ، او را در دسـته و گـروه و دعـوت                     

کنندگان خـود قـرار داده و از خـدا بخواهنـد از او راضـى شـده ، او را قبـول نمـوده و او را بـه                              

و او را از شیعیان نزدیک و دوستان قدیمى آنـان قـرار          . ملحق نمایند ) م  علیهم السال (معصومین  

  .دهند

  مراقبات ماه محرم: فصل اول 

  )علیه السالم (مصایب امام حسین 



 بحکم دوستى و وفا و ایمان       - که رحمت خدا بر آنان باد        -سزاوار است حال دوستان آل محمد       

در دهـه اول محـرم تغییـر نمـوده و در دل و     به خداوند بلند مرتبـه و بـزرگ و رسـول کـریم ،         

بایـد مقـدارى از   . سیماى خود، آثار اندوه و درد این مصیبتهاى بزرگ و دردناك را آشکار نمایند     

لذائذ زندگى را که از خوردن و نوشیدن و حتى خوابیدن و گفتن بدست مى آید تـرك نمـوده و      

نباید احترام خود و نزدیکانـشان      .  است   مانند کسى باشند که پدر یا فرزند خود را از دست داده           

 را بـیش از خـود،       - رحمت خداوند بـر آنـان بـاد          -باشد و الزم است که خدا و پیامبر و امامش           

  .فرزندان و نزدیکانش دوست داشته باشد

بگو اگر پدران و پسران خود را بیش از خدا و رسـولش و جهـاد در                 : ((خداوند متعال مى فرماید   

و شما پـشیمان  (د، منتظر باشید تا خداوند مطلب مورد نظر خود را انجام داده راه او دوست داری 

  ))).و زیانکار شوید

و تا جـائى  .  مى خورد یکى از فرزندان کوچکم در دهه اول محرم فقط نان خالى و بدون خورش  

 که مى دانم کسى به او نگفته بود که این کار را انجام دهد و گمان مى کنم سرچشمه این کـار                     

  .دوستى باطنى او بود

حال اگر کسى نتواند در تمام دهه اول این کار را انجام بدهد، باید در روز تاسوعا، عاشورا و شب                    

 -و در روز عاشورا، تا عصر خوردن ، آشـامیدن و حتـى سـخن گفـتن                  . یازدهم نان خالى بخورد   

ز را روز گریه و اندوه خود        و دیدار با برادران دینى را ترك کرده و آن رو           -مگر آن که الزم باشد      

را بـا زیـارت عاشـورا زیـارت         ) علیـه الـسالم     (و نیز در دهه اول ، هر روز امام حسین           . قرار دهد 

و اگر مى تواند مراسم عزادارى آن حضرت را در منزل خود با نیتـى خـالص برپـا نمایـد،                     . نماید

ستانش بـه برپـایى ایـن مراسـم     و اگر نمى تواند، در مساجد یا منازل دو. باید همین کار را بکند   



. کمک کرده و این مطلب را از مردم بپوشاند تا به اخالص نزدیک شده و از خودنمایى دور شـود         

  .و هر روز مقدارى از اوقات خود را در مکانهاى عمومى به عزادارى بپردازد

د بخـاطر    نیـز بایـ    - رحمت خدا بر آنان بـاد        -و اهل بیت    ) علیه السالم   (مواسات با امام حسین     

ولى از این مطلب هـم نبایـد غافـل شـد کـه            . صدمات ظاهرى که به آن حضرت وارد شد، باشد        

وارد شـد، در مـورد هیچکـدام از پیـامبران و           ) علیه الـسالم    (صدمات ظاهرى که بر آن حضرت       

جانشینان آنان و حتى در مورد هیچیک از جهانیـان شـنیده نـشده اسـت ؛ بخـصوص تـشنگى                     

که در احادیث قدسى و غیر قدسى چیزهایى درباره آن آمـده اسـت کـه               ) علیه السالم (حضرت  

همچنین مصیبتهایى ماننـد شـهید شـدن اهلبیـت و اسـارت             . انسان توان تصور آن را نیز ندارد      

حرمش ، گویا او با محبوبش پیمان بسته بود بخاطر خوشنودى او کشته شدن را بـا انـواع آن از                 

و، کشتن با شکنجه و با گرسـنگى و تـشنگى و انـدوه و غیـر                 قبیل سر بریدن ، کشتن از زیر گل       

ولى با این همه شادمانى و نـشاطى بجهـت آشـکار شـدن نورهـاى زیبـایى و                 . اینها، تحمل کند  

عظمت خداوند و شوق دیدار با او و رسیدن به ذات مقدسش به او مى رسید که آن سـختیها را                     

  .آسان مى نمود

هـر چـه   : یکى از یاران او در ایـن رابطـه مـى گویـد    .  نمودبلکه سختى آن را به لذت تبدیل مى    

سخت تر مى گردید، سیماى او برافروخته تر و خوشحال تـر مـى              ) علیه السالم   (شرایط بر امام    

) علیه السالم   (ولى بهر حال درد و اندوه سختیها و مصیبتهایى که بر جسد مبارك حضرت               . شد

  .حرمت ظاهرى او انسان را مى کشدو بر دل اهل بیت محترم او وارد شد و هتک 

بنابراین دوستانش باید کارهایى را که مناسب این مصیبت بزرگ است ، بخـاطر مواسـات بـا آن         

در این مصیبت ، انجام دهند؛ بگونه اى که گویا ایـن مـصیبت بـر خـود،        ) علیه السالم   (حضرت  

بفرمـوده جـدش    ) یـه الـسالم     عل(زیرا امام   . عزیزان و فرزندان یا خویشان آنان وارده شده است          



سزاوارتر از آنان نسبت به خودشان مى باشد و باین جهـت کـه او               ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (

این مصیبتها را پذیرفت و وجود شریف خود را فـداى پیـروان خـود نمـود تـا آنهـا را از عـذاب                         

حرم و زنان ، و زینـب و  فرزندان و عزیزان خود را یتیم نموده ، به اسارت          . دردناك رهایى بخشد  

 رضایت داده و اصغر و اکبر و برادران و دودمان خود را سـر             - که سالم خدا بر آنان باد        -سکینه  

برید، تا پیروانش را از گمراهى و پیروى گمـراه کننـدگانى کـه هالکـت شـده و دیگـران را بـه                        

تـش رهـایى بخـشد؛      هالکت مى کشانند نجات داده و بدین وسیله آنان را از گناهان بـزرگ و آ               

پیروانش را از تشنگى روز قیامت رهانیده و از نوشیدنیى که ظرف آن با مشک مهر شده اسـت ،                  

بنابراین بحکم وفا و مواسات که از صفات عـالى انـسانى اسـت ، الزم اسـت کـه              . به آنها بنوشاند  

علیه الـسالم  (امام به آنان عنایت کرده است ، آنان نیز به ) علیه السالم (همان چیزى را که امام      

خود را فداى آنها نمود آنان نیز خود را فـداى           ) علیه السالم   (تقدیم نموده و همانگونه که امام       ) 

. و حتى اگر چنین کارى را نیز انجام بدهند باز هم بخوبى بـا او مواسـات ننمـوده انـد                    . او نمایند 

صـلى اهللا   (او ماننـد پیـامبر      باین جهت کـه     . زیرا وجود شریف او قابل مقایسه با دیگران نیست          

و سلم ، علـت آفـرینش تمـام موجـودات و آقـا و سـرور تمـام مخلوقـات و                      ) علیه و آله و سلم      

  .پیامبران و فرشتگان نزدیک به خداوند بوده و محبوب خداوند و محبوبِ محبوبِ اوست 

 بالها بر سر مـن      کاش بجاى تو تمام این    ! آقاى من   : نیز با گفتارى صادقانه و با زبان حال بگوید        

کاش خویشان و فرزندان من بجاى خویشان و فرزندان تـو کـشته و              ! آمده و فداى تو مى شدم       

کـاش  !  سر شیرخوار مـرا مـى بریـد   - که لعنت خدا بر او باد   -کاش تیر حرمله    ! اسیر مى شدند  

 کاش جگر من از شدت تشنگى تکه تکه مـى         ! فرزندم ، على بجاى فرزند تو قطعه قطعه مى شد         

کـاش مـن درد ایـن جراحتهـا را     ! کاش از شدت تشنگى دنیا بر چشمم تیره و تار مى شـد         ! شد

کاش خـانواده  ! و جان مرا مى گرفت ! کاش آن تیر به گلوى من مى نشست ! تحمل مى نمودم   



و خواهران و دختران من در ذلت اسارت افتاده و آنها را مانند کنیزان در شـهرها گردانـده ولـى                     

کاش وارد آتش شده و شکنجه مى شـدم ولـى ایـن             ! ر خوارى و ذلت نمى افتادند     خویشان تو د  

  .مصیبتها به شما وارد نمى شد

اگر این سخنان را صادقانه بگویى ، تـو را پذیرفتـه و بخـاطر مواسـات راسـتین بـا بزرگـوارترین         

 بـا ایـن   ولـى جـدا از فریبکـارى     . سادات تو را در جایگاه راستگویان با آنان همنشین مى گرداند          

) علیه الـسالم  (حاضرم این بالها را بجاى امام : سخنان بپرهیز زیرا ممکن است وقتى مى گویى    

تحمل نمایم ، حال و دل تو بمقدار کمتـر از یـک صـدم آن را هـم تـصدیق نکـرده و در موقـع             

 و در این صورت بجاى این که به جایگاه صدق         . امتحان جز مقدار کمى از این ادعاها قبول نشود        

پـس اگـر مـى      . و درجه صدیقین برسى به ذلت دروغ و پایینترین درجات منافقین مـى رسـى                

مواسـات نمـایى ، ادعاهـاى دروغ را از خـود     ) علیه السالم (بینى که نمى توانى این گونه با امام    

کاش با تو بوده ، در مقابل تو کشته شده و به سعادت             : دور کرده و خود را خوار نکن و فقط بگو         

و اگر مى بینى باین مقدار هم معتقد نیستى ، مرض دل خود را کـه همـان                  . ى مى رسیدم    بزرگ

دوستى این دنیاى پست و میل و اعتماد به زندگى آن و فریب خوردن به زیباییهاى آن اسـت ،                    

اگر گمان مى کنید فقط شـما       ! اى یهود : ((معالجه کرده و این فرمایش خداوند متعال را بخوان          

  )4.))(د و اگر راست مى گویید، آرزوى مرگ کنیددوستان خدایی

و در آخر روز عاشورا زیارت تسلیت را بخواند، و روز عاشورا را با توسلى کامل به حمایت کننـده                    

مى باشند بپایان رسـانیده و در توسـل ، اصـالح            ) علیهم السالم   (و پناه آن روز که از معصومین        

  .وتاهى خود معذرت بخواهد عزادارى را خواسته و از ک حال و پذیرش 

  سایر اعمال دهه اول



و بجهت اینکه اول ایـن مـاه اول سـال بـوده و از       .  یکى از اعمال مهم ، دعاى اول ماه است           - 1

طرف دیگر دعاهاى قبل از وقت نیز تاءثیر خاصى در برآورده شدن حاجات و رسـیدن بـه امـور                    

از آفات دینى و دنیایى آن سال و بهبـودى          مهم دارد، این دعا تاءثیر زیادى در سالمتى و دورى           

و دعایى که براى اول ماه در اقبال روایت شـده دعـاى بـسیار               . حال و بدست آوردن نیکیها دارد     

  .مفیدى براى مطالب مذکور است 

 بهتر است در شب اول ، بعضى از نمازهایى را که در ایـن شـب وارد شـده بمقـدار حـال و                          - 2

)) قل هو اهللا احـد    ((ل دو رکعت نمازى را که شامل حمد و یازده بار             حداق -توانایى خود خوانده    

بعد از این نماز خوانده     ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (، بعد از آن دعایى را که پیامبر اکرم          -است  

: در روایـت آمـده اسـت        . است و در کتاب اقبال نقل شده بخواند و فرداى آن روز را روزه بگیرد              

 را انجام دهد، مانند کسى است که بمدت یک سال کارهاى خوب انجـام               کسى که چنین عملى   

  .داده و تا سال آینده محفوظ خواهد بود

در این روز از چاه خارج      ) علیه السالم   (حضرت یوسف   :  روزه روز سوم در روایت آمده است         - 3

ها را بـر او     و اگر کسى این روز را روزه بگیرد، خداوند مشکل او را برطـرف نمـوده و سـختی                  . شد

  .آسان مى نماید

و در مـورد روزه روز تاسـوعا و عاشـورا    . مستحب است تمام ماه را روزه بگیـرد     :  روایت شده    - 4

روایت مخصوص داریم اما احتیاط این اسـت کـه روز عاشـورا را روزه نگیـرد ولـى از خـوردن و                       

این کـه امـام حـسین       آشامیدن تا عصر خوددارى نماید و آنگاه چیزى بخورد یا بیاشامد بجهت             

و یاران حضرت در عصر از غصه هاى این دنیاى پست رهایى یافتند و در هنگـام                 ) علیه السالم   (

و شـاید  . عصر سعادتمند شده و به مطلوب خود که عبارت بود از دیدار خداوند بزرگ ، رسـیدند  



و غـصه  در عـصر ایـن روز غـم    ) علیه السالم (بهمین جهت است که دوستان عزادار آن حضرت   

  .آنها کاهش پیدا کرده و از بین مى رود

  دو نکته

 غیر از زیارتها و نمازهـاى  -الف در سایر اعمال شب و روز عاشورا، از قبیل نمازها و دعاهاى آن      (

. و ممکن است این اعمال ساخته و پرداخته مخـالفین شـیعه باشـد            .  اشکالهایى وجود دارد   -آن  

نیـز  ) علیهم السالم   ( غیر آن ؛ و حتى اگر از معصومین          مواردى مانند استحباب سرمه کشیدن و     

و ) علیـه الـسالم   (روایت شده باشد، باز هم انجام مراسم عزادارى و صـلوات فرسـتادن بـر امـام            

اصحاب او و لعنت نمودن کشندگان آنها بهتر از انجام چیزهـایى اسـت کـه در آن روایـات وارد                     

  .ز تاءکید شده است زیرا در روایت بر این اعمال نی. شده است 

الزم مى داند، زیـارت     ) علیه السالم   (ب از چیزهایى که عقل آنها را همراه با زیارت آن حضرت             (

  .اهل بیت و یاران شهید اوست ؛ بخصوص با زیارتهایى که وارد شده است 

  رعایت اخالص

عـادت انجـام    آنچه در این باب و غیر آن اهمیت دارد، این است که این کارها را بخاطر رسـم و                    

نداده و سعى کنیم این کارها را با نیتى خالص و براى رضاى خدا انجام داده و در خلـوص خـود              

زیرا کار کوچکى که با نیت خالصانه صـادقانه همـراه باشـد بهتـر از کارهـاى                  . نیز صادق باشیم    

طلـب  و ایـن م . زیادى است که خلوص و صداقت در آن نباشد؛ حتى اگر چندین هزار برابر باشد        

و شـیطان فهمیـده مـى شـود، زیـرا عبادتهـاى             ) علیه السالم   (بخوبى از عبادتهاى حضرت آدم      

علیه (چندین هزار ساله شیطان او را از جاودانگى در آتش نجات نداد ولى یک توبه حضرت آدم                  

صدق در اخالص تنها با لطف خـاص خداونـد در           . باعث بخشش خطا و برگزیدن او شد      ) السالم  

و اگر بنده فقط سعى خود را بکار گیرد و بفهمد که نمى تواند به آن       .  وجود مى آید   بندگانش به 



دست یابد و در پى آن از خداوند کمک خواسته و این آیـه ام مـن یجیـب المـضطر اذا دعـاه و                         

شامل حال . یکشف السوء؛ اى کسى که جواب مضطر را مى دهى و مشکالت او را حل مى کنى           

. زیـرا او کـریم و بخـشنده اسـت           . روردگار کریم بر او گشوده مى شـود       او شود، درهاى عنایت پ    

  .بخشش به بندگان مضطرى را که درب او را مى کوبند دوست دارد

 مـردم در نیـت او وارد    در هنگام انجام اعمال نیز باید مواظب باشد که ریاء و دوسـتى سـتایش              

، مى تواند بجاى اینکـه مـثال در خانـه           و براى اینکه بفهمد ریاء در نیتش وارد شده یا نه            . نشود

خود عزادارى را برپا کند در منزل دوست خود این کار را انجام دهد بطورى که مـردم نداننـد او       

آنگاه ببیند حال قلب او از این کار تغییر پیدا مـى کنـد و حـال او                . مجلس را برگزار کرده است      

او از شـکوه مجلـس یـا سـادگى آن           در سنگین بودن مخارج عزادارى و کمى آن یا خوشـحالى            

و اگر  . متفاوت است ، در صورتى که مردم بدانند که او برپا کننده مجلس عزا مى باشد یا ندانند                 

را )) روضه خـوانى    ((یا  )) سخنران  ((در تمام این مسائل تفاوتى ندید، ببیند که آیا دوست دارد            

وده و در مجالس اعیان و اشراف به   که براى عزادارى دعوت مى کند از کسانى باشد که معروف ب           

مى پردازند یا نه ؛ بخصوص در صـورتیکه مـصایبى را کـه غیـر             ) علیه السالم   (ذکر مصایب امام    

نقل مى کنند از منابع معتبر بوده و از این جهت از لحاظ شرعى             ) علیه السالم   (معروفین از امام    

و . مجلس او از فقرا یا ثروتمنـدان باشـند        و یا ببیند آیا براى او فرق مى کند که اهل            . بهتر باشد 

اگر در این مالکهایى که براى تشخیص ریاء ذکر نمودیم تاءمل کند مى بیند که راه بـراى ورود                   

ریاء در عزاداریش بسیار وسیع مى باشد و براى بـستن ایـن راه بایـد عمـل خـود را از دیگـران                        

ى را در منزل دوستش منعقد نماید       بپوشاند و آن را مخفى نماید؛ بدین شکل که مجلس عزادار          

و تالش کند عمـل خـود   .  را او برگزار نموده است  و بگونه اى عمل کند که کسى نداند مجلس       

را از هر جهت صحیح انجام دهد به این ترتیب که کسى را براى خواندن مـصیبت دعـوت کنـد                     



 کننـدگان فقیـر و غنـى    و نیز در احترام به شرکت     . که باتقوا و در خواندن مصیبت راستگو باشد       

براى او فرقى نکرده و براى احترام گذاشتن به آنان امتیازات دینى را رعایـت کنـد نـه امتیـازات            

  .زیرا صحت اعمال اسرار زیادى دارد که در قبول و افزایش پاداش آنها مؤ ثر است . دنیوى را

ش قبر امام حـسین      از جمله چیزهایى که تاءکید شده این است که شب عاشورا تا صبح پی              - 5

: روایت نموده اند که     ) علیه السالم   (شیخ صدوق و شیخ طوسى از معصوم        . بماند) علیه السالم   (

را زیارت نماید و تا صبح در کنار قبـر او           ) علیه السالم   (کسى که در شب عاشورا، امام حسین        ((

علیه الـسالم  (مام حسین بماند خداوند در روز قیامت او را برمى انگیزد در حالیکه آغشته بخون ا      

  .))بوده یا خداوند را در روز قیامت دیدار مى کند در حالیکه آغشته بخون خود مى باشد) 

  بیست و یکم محرم

روایت شده که شب بیست و یکم محرم شب زفاف سـرور تمـام          ) رحمه اهللا علیه    (از شیخ مفید    

  .زه روز آن مستحب مى باشداست و بهمین جهت رو) سالم اهللا علیها(زنان جهان حضرت زهرا 

ولـى کـسى کـه      . در استحباب روزه این روز علماء اختالف دارند که آیا مستحب مى باشد یا نه                

مى داند خداوند چه نعمت بزرگى در این شب شریف به دوستان خود و عموم مسلمین عنایـت                  

علـیهم  (ده امـام    نموده و مى داند تمام خیراتى را که در عالم گسترده شده از برکت وجـود دواز                

و ارشادات و اعمال و نورهاى مزار شریفشان مى باشد، بخصوص برکت انوار امـام قـائم                 ) السالم  

که خداوند متعال بواسطه او عنایات دینى و دنیایى خود را بر متدینین این امـت و بقیـه امتهـا                     

ى در روى زمـین  تمام نموده ، و مى داند بوسیله او نور عدل الهى آشکار شده و هیچ دیـن بـاطل   

باقى نخواهد ماند؛ و نیز منشاء تمام این نعمتها در همین شب است ، باید در این روز با روزه یـا              

و کـسى کـه چنـین روزهـایى را          . سایر عبادتها و طاعات از بخشنده نعمتها سپاسـگزارى نمایـد          

الهى برخاسـته   رعایت شعائر   ((بزرگ مى دارد، امید است از کسانى باشد که خداوند در این آیه              



و بایـد بـدانیم رعایـت ایـن امـور           . با تقواى دل از آنان یاد کرده است         ) 5.))(از تقواى دل است     

  .بظاهر جزئى تاءثیر و پاداش مراقبتهاى انسان را افزایش مى دهد

  پایان ماه

  .با پایان این ماه حرام ، انسان نیز از حمایتهاى الهى بیرون مى رود

یکى از این حقوق این است که بنده مـى توانـد بـا              . ى پیدا مى کنند   بهمین جهت بندگان حقوق   

در ایـن  . است بـا خداونـد، مناجـات نمایـد    ) علیهم السالم  (واسطه پناه آن روز که از معصومین        

بخـاطر بـدى    : مناجات ابتدا به عدم شایستگى خود براى این امنیت الهى اعتراف نموده و بگوید             

اکنون که با لطف خود مرا در این ماه         . ى و عذاب دردناك تو بودم       کردار و اندیشه ، سزاوار خوار     

در پناه و حمایت و امان خود قرار دادى بعد از این ماه نیز، هیچگاه ما را از حمایت خـود خـارج          

بخاطر کوتاهى در سپاسگزارى تو آنگونه که سزاوارى ، و عدم رعایت ادب و احترامت مـا                 . مفرما

همیشه ما را مشمول عفو بى مانند خودت قرار بده تا گناهان مـا تبـدیل            مانند  . را مجازات نکن    

و در پایان مناجـات خـود را بـا          . به چندین برابر اعمال شایسته گردیده و به مقام باالیى برسیم            

  .و صلوات فرستادن به اتمام برساند)) ان شاء اهللا ((گفتن 

. ایان اعمال در آخر هر ماه فرق مـى کنـد          مراقبتى را که براى آخر ماه محرم گفتیم با مراقبت پ          

زیرا در آخر ماه محرم مراقبات مخصوصى از قبیل محاسبه ، استغفار و دعـا بـراى اصـالح حـال                  

  .وجود دارد که در فصل محاسبه کتابهاى اخالقى بیان شده است 




