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 نِ الرَّحِیمِبِسْمِ اهللِ الرَّحْمـ

 وَ بِهِ نَسْتَعِینُ؛ اِنَّهُ خَیْرُ ناصِرٍ وَ مُعِینٍ

سَیِّدِنا وَ نَبیِّنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرِینَوَ صَلَّی اهللُ عَلی

 4191شوّال  12، 4931 شهریور 41 ی مطالب جلسه
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 القعده ماه ذی

ماه  چهار ایم. القعده قرار گرفته ذی  ی ماه کند و در آستانه خود را طی می روزهای پایانی، الماه شوّ

ند؛ مورد احترامو   های حرام ماه از هستند؛ یعنی 1«مٌرُحُ ةٌعَربَاَنها مِ» :تعبیر قرآنبه های سال از ماه

ماه از  سه .ی را مراعات کردباید حریم خاصّو در آنها  دارند را خود احکام خاصّحرمت ویژه و  که

ماه  آندر پی  ؛شود القعده شروع می یکه با ماه ذ ؛است و پیوسته پی در پی حرام این چهارماه

با فاصله  که ،است بلمرجّا رجب حرام چهارمین ماه است. الحرام مماه محرّ ،دنبال آنه و بهالحجّ ذی

مشروح صورت به حرام،های  ماه  هایدر مورد ویژگیهای گذشته  سالدر . است هقرار گرفتاز آنها 

2ید.یفرماها مراجعه  توانید به فایل صحبت می .ایم صحبت کرده خدمت عزیزان
 

 القعده اوّلین روز ماه ذی

از بهشت  الین روز اخراج حضرت آدم و همسرش حوّاوّ القعده ل ماه ذیروز اوّ ،روایات هب بنا

 متعال بعد از و خدای 4گریست در فراق بهشت مدّت چهل روز به این روز از حضرت آدم 3بود.

ی او  توبه (ی روز دهم این ماهدرآستانه و هالحجّ ذیماه  یعنی نهمین روز) روز عرفهدر   ،روزچهل 

 دارد. اجاتمن و دعا ،انابه ه،جایگاه بلندی در مقام توب ،روز عرفه لذا ؛را پذیرفت

ه از روز ه یا موسویّکلیمیّ ی هاست. چهلّ نشینی هچهلّ روز آغاز عدهالق ذیماه ل روز اوّ ،دیگربه تعبیر 

 کند. تا روز عرفه ادامه پیدا می شود و القعده شروع می ل ماه ذیاوّ

                                       
  .63 ی آیه توبه، یسوره .1
 حرام. هایماه قسمت عرفانی، سلوک در مستحبّی اعمال و عبادی مراقبات بخش استاد، سخنان والء، اهل سایت .2
 .63 ص ،88 ج و 118 ص ،81 ج و 171 ص ،11 ج بحار، مجلسی، .6
  .44 و 46 ص ،1 ج تفسیرالقمی، ابراهیم،بنعلی قمی، و 628 ص ،8 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 171 ص ،11 ج بحار، مجلسی، .4
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در که ماهی  نگه داریم. م،یا هقرار گرفت ی آن آستانه که در ه حرام رااحرمت این مبتوانیم  امیدواریم

ماه حرام،  ماه .آورد می  پیدرخسارات مضاعفی  هم ئاتبخشد و سیّ ضاعفی میآثار محسنات  ،آن

جنگ به با خلق  حرام است هابر مسلمان  ماه چهار ایندر  .است مگر در مقام دفاع ،حرمت جنگ

، با ارتکاب معاصی به جنگ با خدا برودها این ماهدر  کسی خدایی نکردهبپردازند؛ حال اگر  ابتدایی

 !استانجام داده عمل خطرناکی چه 

 نشینی چهلّه

 روایاتقرآن و در  چهلعدد  ی ویژه جایگاه

احادیث  .باطنی داردهای ظاهری و  در جنبه و تشریع ی در نظام تکوین وو راز خاصّ  رمز چهلعدد 

بدون را  آنهاکه  ؛اند کرده چهل عدد بر ای یژهکید وأت ،مختلف های به لحاظبسیاری روایات و 

  .کنم می به آنها اشارهسرعت و بهوار تفهرس و های تکوینی و تشریعی از هم تفکیک جنبه

که دیگر  ؛خود را بردار رذحِ: شود گفته می ،رسند سالگی می چهلکه به کسانیبه روایت داریم 

 ،زد می و سرهایی از ت لغزش ،سالگی با عذر ناپختگی چهلقبل از  اگر تا 5 عذری از تو پذیرفته نیست.

به آن  لیو ؛برسد سالگی چهلکه به کسی «نَعیِربَاَ غَلَن بَمَ» از این به بعد از تو پذیرفتنی نیست.

 انکه نلغزد و در وادی گناه ،نباشد او در وجود گاه استوار یک تکیه وباشد نرسیده  ثباتو  پختگی

فرصت دادیم که به رشد و قوام  زیرا به تو ؛پذیریم دیگر عذری از تو نمی :گویند به او می ،نغلطدفرو 

                                       
 .618 ص ،70 ج بحار، مجلسی، و 101 ص ،13 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، و 433 ص ،2 ج کافی، کلینی، .3
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 امّا ؛سالگی برسد چهلکسی به  3«اصَعَفَقَد  صَّعَتَم یَلَ وَ ینَعِبَرْاَ غَبلَن َمَ»که  هم برسی. این حدیث

 استنکته اشاره به همین  است؛ شاید مرتکب معصیت شده باشد، نکردهعصایی برای خود اختیار 

عصا ه عصا ندارند. این از نظر جسمی نیازی به تکیه دادن بسالگی  چهل در سنّ ها انسان معموالً االّو

گاه ایمانی و یقین و باور باطنی است که انسان را از لغزیدن و فرو افتادن در وادی  همان تکیه

 .کند یمعصیت حفظ م

یکی از است؛ که  ریکعس امام  ، روایتی ازاست اشاره شده چهلعدد به که در آن  بعدی روایت

این یا  زیارت اربعین از دومقص 7.اند بیان فرموده «ینعِبَرْالَاْ ةُیارَزِ»من را ؤی انسان م شاخصه پنج

ر حسینی به زیارت مرقد مطهّ در روز اربعینکه اینیا  و کند من را زیارتؤم چهلاست که 

ولی در این  ؛اردهای مختلفی وجود د بحث زیارت اربعین در معانی. برود الحسین عبداهلل باا

 .ذکر شده است چهلروایت هم عدد 

  8 شود.می آغازسالگی پیری انسان  چهلبعد از  فرمودند: امام صادق

  فراها تی هستند که هنگام درو شدن آنشکِ، ها ساله چهل که روایت داریم اکرم از پیامبر

 امیدواریمی درو شدن با داس مرگ باشد.  باید آماده سالگی چهلاز انسان یعنی  ؛9رسیده است

                                       
 .64 ص طهرانی، حسینی حسین محمّد سیّد شرح و مقدّمه با سلوک، و سیر ی رساله بحرالعلوم، مهدی سیّد .3
 .318 ص ،2 ج االعمال، اقبال طاووس، بن یّدس و 641 ص ،83 ج ،بحار ،مجلسی و 471 ص ،14 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، .7
 .670 ص العقول، تحف حرّانی، ی شعبه ابن و 236 ص ،73 ج بحار، مجلسی، و 602 ص ،7 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، .1
 .434 ص ،3ج البحار، سفینة قمی،محدّث و 137 ص ،12 ج ،الوسائل مستدرک نوری، محدّث و 681 ص ،70ج بحار، مجلسی، .8
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نه  ؛دست آید چیز ارزشمندی به دِرَوَند،را می وقتی آنهاکه  دنبه میوه نشسته باش ها ساله چهل

  !هرز های علف

 برای دوزخ باید ش غالب نیاید،بر شرّ او سال برسد و خیر چهلبه  کهکسی فرمودند: پیامبر

10باشد. زمجهّ
 

ی  هاز کفّ او ئاتی سیّ هسالگی برسد و کفّ چهلبه  کهکسی ایشان در روایت دیگری فرمودند:

قربان این چهره بروم که  :گوید زند و می ن بر پیشانی او بوسه میشیطا باشد، تر حسناتش سنگین

 11 .نخواهد بود رستگاری چهرهاین صاحب برای و  شود نمی دیدهنیست و  آننور فالح در 

 ی این روایات عدد چهل وجود دارد.در همه

ن منتفع آ از متکه امّ ،حفظ کند من تبرای امّ را حدیثچهل  کسی اگرفرمودند:  پیامبراکرم

 12 .شود فقیه و عالم محشور می ،«فَقِیهاً عالِماً»او  روز قیامت در ،دنشو

نفر یا یک و بار دعا کنندده یکهر ،نفرچهاریا  ؛دعا کنند نفرچهلاگر  فرمودند: امام صادق

13.مستجاب خواهد شد آن دعا ،بار دعا کندچهل
 

 این نخواند به امیدوارم که ؛[وَتر] تردر قنوت نماز وِ منؤم ای چهلبر دعااستحباب طور  همین

برای خود بپردازد،  قبل از اینکه به دعا انسانمستحب است  .باشید قموفّ  در سحرگاهاننماز 

خود برای  ی اودعاها که خواهد شد ای ینهاین زم و دعا کند م بر خویشتنمقدّ نفر را  چهل حدّاقل

                                       
 .63 ص ،1ج ورّام، ةمجموع ،فرس ابی بن ورام و 113 ص ،1 ج ،القلوب ارشاد ،دیلمی و 138 ص ،االنوار مشکاة طبرسی،  .10
 .138 ص االنوار، مشکاة طبرسی، .11
 .280 ص ،17 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 133 ص ،2 ج بحار، مجلسی، و 88 ص ،27 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، .12
 .613 ص ،80 ج بحار، مجلسی، و 106 ص ،7 ج ،الشیعه وسائل حرّعاملی، و 417 ص ،2 ج کافی، کلینی،  .16
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الهی قرار  مورد اجابت ،حاجات نیزدرخواست یا  و کمال و طلب تعالی ،توبه ،در مقام استغفار

 14گیرد.

  15.شود مستجاب میدعای او  برای او دعا کنند، بخواهدنفر  چهل از انسان اگر حدیثی داریم که

 ،در روایات) 16ند.ستهمت سَخانه از هر چهلکس تا  هر های همسایه فرمودند: خدا رسول

 .(لی استبحث مفصّ حقوق همسایگی

 ،نعقاد نطفه تا رسیدن به کمالااز  ،مراحل رشد جنین در رحم مادر :رمودندف امام باقر

ت و یکی از مراحل اس ایویژه روز دارای کیفیت چهلهر در جنین است.  هروز چهلهای  دوره

  17گردد.د متولّو شود   ورود به دنیا  یآماده فرزندنهایتًا  وبرسد  یبه کمال تا ،کند تکامل را طی می

لذا  .18شود خو می خو و تند بد، بداخالق، دروز گوشت نخورَ چهل کسیاگر  فرمودند: امام صادق

 روز مکروه است. چهلبیش از  خوردن گوشتترک 

موجب تعالی  و رود باال نمی؛ شود روز حبس می چهلتا  او نماز ،شراب بنوشد کهداریم کسی روایت

ای برای عبادات و  کننده خنثی راثآ در وجود شخص ،روز چهلشراب تا  خوردن 19.نخواهد شداو 

  .دارد اعمال صالح

                                       
 و  616 ص ،80 ج ، و 221 ص ،14 ج بحار، مجلسی، و111 ص ،7 ج و 117 ص ،7 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، و 308 ص ،2 ج کافی، کلینی، .14

 .678 ص امالی، صدوق،
 .417 ص ،2 ج کافی، کلینی، .13
 .461 ص ،1 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 162ص ،12 ج الشیعه، وسائل ،حرّعاملی و 338 و  333ص ،2 ج کافی، کلینی، .13
 .233 ص ،3 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 646 ص ،37 ج ،بحار مجلسی، و 16 ص ،3 ج کافی، کلینی، .17
 .37 ص ،36 ج بحار، مجلسی، و 42 ص ،23 ج الشیعه، وسائل ،حرّعاملی و 608 ص ،3 ج کافی، کلینی، .11
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20.گیرد قرار نمی اجابتمورد  روزچهل تا  شدعای ،دخورکسی شراب ب اگر که داریمدیگری  روایت
 

تا ، گوش بسپارد آنیا غیبت بشنود و به  ،غیبت کند کهسیک دعای روایت شده است:همچنین  

  21.شود مین مستجاب روز چهل

در آن صدای موسیقی  ، یانواخته شود روز موسیقی چهلمنزلی اگر در  فرمودند: امام صادق

 مطلق طوربه مطلباین  22.رود خیزد و از بین می میبر خانه اهل آن حیا و غیرت ازپخش شود، 

 مجازیا غیرمجاز و موسیقی  سیما و صدا مثالً موسیقیدر این روایت حرف از  گفته شده است؛

 نیست.

 لموکّبر او ی که اهخدا به مالئک، از جانب رسد سالگی می چهلکه به  بنده فرمودند: امام صادق

بر او سهل  کنونتا: شود میخطاب  ،دهند میقرار تحت نظارت و ثبت  را و اعمال او هستند

و  نظارت قرار دهید و ریزتحت سنجانه  بینانه و نکته ریز ی اعمال او را همه پساین  از .یما هگرفت

 23را ثبت کنید. آنهادرشت 

                                                                                                                           
 .37 ص ،17 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 140 ص ،73 ج بحار، مجلسی، و 402 ص ،3 ج کافی، کلینی، .18
  .141 ص عدّةالدّاعی، حلّی،فهدابن و 102 ص ،1 ج البحار،سفینة قمی،محدّث و 614 ص ،36 ج بحار، مجلسی، .20

  .143 ص االخبار،جامع شعیری، و 622 ص ،7 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 231 ص ،72 ج بحار، مجلسی، .21

 .603ص ،22 ج العقول، مرآة مجلسی، و 616 ص ،17 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، و 464 ص ،3 ج کافی، کلینی،  .22
 .611 ص ،70 ج بحار، مجلسی، و 100 ص ،13 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، و 101 ص ،1 ج کافی، کلینی،  .26
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 چهلرا با عمل  واخداوند  گوید،باذان و ن باشد ذّ ؤم سال چهل کهکسی فرمودند: اکرم پیامبر

 ی مرتبهیقان صدّکه )یق صدّانسان  چهلعمل  او اعمال  ی یعنی در نامه 24؛کند می یق محشورصدّ

 شود. می ثبت (بزرگی دارند

و دری از  شود به او اذن شفاعت داده می ،بار حج بگذاردچهلموفّق شود  کهکسی شده است روایت

25.شود باز میکند،  تعاشفاو که را  به روی او و هرکس رحمت الهی
 

روز  چهلبیش از ، ایشان و وصیّ جنازه و جسد پیامبر :نقل شده است اهلل عبد از ابا

 26.رود یشود و به آسمان م به روح او ملحق می آنبعد از ؛ بلکه ماند باقی نمی قبر در زمین و

فقط یک  ؛ی خوبی هستی بندهتو  :وحی کرد پیامبر  دوخداوند به داو فرمودند: امام صادق

الیتی نداری که نیازهای خودت کار و فعّ ؛خوری المال می که از بیت است نقص داری و آن این

به  ،المال دراز شود بدون اینکه دستت به بیت کنارش همدر  نی وکمین أتراه آن  اززندگیت را 

 .گریست روز چهل پیامبر  دوداو ،از جانب خداطاب این خ آمدناز  پس. بپردازیتبلیغ دین 

 یشانبافی را به ا و صنعت زرهکرد نرم  یشاندر دست اآهن را  متعال خدای چهل روز گریه،بعد از 

و  ندکرد مین میأت ار خود های زندگی حرفه هزینه با این حضرت داوود .و آموخت نمودالهام 

انجام  ،از بیت المال یدریافت مزد و مواجب دونرا ب شانفرهنگی و آموزش دینی ،کارهای تبلیغی

 27.ندداد می

                                       
 .286 ص ،1 ج الفقیه، یحضره ال من صدوق، و 124 ص ،11 ج بحار، مجلسی، و 673 ص ،3 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی،  .24

 .246 ص ،12 ج وافی، کاشانی، فیض و 217 ص ،2 ج الفقیه، یحضره ال من صدوق، و 160 ص ،11 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، .23
 .1668 ص ،14 ج وافی، کاشانی، فیض و 220 ص المزار، بکتا مفید، و 103 ص ،3 ج االحکام، تهذیب طوسی، و 160 ص ،87 ج بحار، مجلسی، .23

  .623 ص ،3 ج حکام،اال تهذیب طوسی، و 67 ص ،17 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و  74 ص ،3 ج کافی، کلینی، .27
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در یامبر، پنداز دنیا رفت، اسد بنت فاطمه، منینؤکه مادر امیرالمهنگامی روایت داریم

طبق فقه ما  .است العادهخیلی فوقاین  و 28ندتکبیر گفت چهل ،ندخواند ایشاننمازی که بر پیکر 

بار چهل بر پیکر مادر امیرالمؤمنین ؛ امّا پیامبری استکاف تمیّ  تکبیر برای نماز پنج

برای  همو اهلل  برای رسول، هم تکبیر گفتند؛ زیرا مادر امیرالمؤمنین

  .هستندای  العاده شخصیت فوق و ندنقش مادری ایفا کرده بود امیرالمؤمنین

 29یده شود.پاش یآب بر قبر او روزچهل  تا خوب است، از دنیا رفت کهکسی حدیث داریم

سال بر مظلومیت پدر  چهل، ی عاشورا بعد از واقعه ادامام سجّ فرمودند: امام صادق

  30.ن گریستندابزرگوارش

 ،شهادت بدهند است، از دنیا رفته کهکسیمن بر خوبی ؤم چهلاگر  فرمودند: امام صادق

 ی که از او خبردارد،یها ها و نقص از عیب طور همیندارد و او  ی دربارهالعاتی که متعال از اطّ خدای

ی  مالک نحوه ،اند شهادت داده متوفّی آنکه بر خوبی  ی رامنؤم چهلکند و شهادت  نظر می صرف

 31.دهد قرار میاو عمل با 

                                       
 .683ص ،6 ج ،ةیعالشّ وسائل حرّعاملی،  و 614 ص امالی، صدوق، و 70 ص ،63 ج بحار، ، .21

 .78 ج بحار، مجلسی، و 23 ص ،3 ج ل،الوسائ مستدرک نوری، محدّث و 187 ص ،6 ج الشّیعة، وسائل عاملی، حرّ .28

 ص  ، لهوف طاووس، بن وسیّد 100 ص الفؤاد، مسکن ثانی، شهید و 148 ص ،43 ج بحار، مجلسی، و 271 ص ،23 ج ،ةیعالشّ وسائل حرّعاملی، .60

208. 

 .361 ص ،2 ج خصال، صدوق، و 673 ص ،71 ج بحار، مجلسی، و 213 ص ،6 ج ،ةیعالشّ وسائل حرّعاملی، .61
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و  اربعه بگوید بار تسبیحاتچهلاگر کسی بعد از نمازهای واجب  :نقل شده است از امام صادق

روایت  اینجا 32.گیردو مورد اجابت الهی قرار می شود مستجاب میدعایش ، کند  دعااز آن  بعد

  هللُاَ» ذکر نظیر ،در مورد اذکار دیگراحادیث دیگری  امّا ؛است هاربع مورد تسبیحاتخاص در طور به

ن آخواهیم وارد  که نمی ؛بیان شده است هم هاآنامثال  و 33«یمِالرَّحِ  نِٰـمالرَّحْ  اهللِ  مِبِسْ» یا «رکبَاَ

 شویم.

ی حقّ ،منؤن مآ ،همراه شودقدم و هم منیؤقدم با م چهل یفرداگر  فرمودند: امام صادق

 این فرداز  ،حقّ مورد آندر متعال یکند که فردای قیامت خدا پیدا می شخصاین برگردن 

 34؟او را ادا کردی یا خیر که آیا حقّ  ؛خواهد و توضیح میکند  خواست می باز

یا شعری که  ،ری بگویدشع الحسین عبداهلل ورد ابااگر کسی در م فرمودند: امام صادق

بهشتی  ، بهشت از آن او خواهد بود و اونفر را بگریاند چهل اند را بخواند و با این کار دیگران گفته

 35.شود می

اش نبش قبرها و  حرفه کهکاری  جوان غافل و معصیت همان داریم؛ اشبّن در مورد بهلول یحدیث

 مرتکب معصیت و درآنجا مدفون بود جادر آن یدختر جوان که ،نبش کرد را یقبر او .دزدی بود کفن

 روز چهلمدّت  و قرارگرفت پیامبرت مورد طرد شدّ به ،که پشیمان شدهم بعد  .ی شدهولناک

                                       
 .116 ص امالی، صدوق، و 21 ص ،16 ج بحار، مجلسی، و 433 ص ،3 ج ،ةیعالشّ وسائل حرّعاملی، .62

 .276 ص ،عدّةالدّاعی فهدحلّی،اِبن و 18 ص ،82 ج بحار، مجلسی، .66

 .82 ص ،3 ج ،مستدرک نوری، و 136 ص ،16 ج بحار، مجلسی،

 .416 امالی، طوسی، و 131 ص ،71 ج بحار، مجلسی، و 12 ص ،12 ج الشّیعة، وسائل حرّعاملی، .64
 .103 ص یارت،الزّ کامل قولویه، ابن و 14 ص ، االعمال ثواب صدوق، و 383 ص ،14 ج ،ةیعالشّ وسائل حرّعاملی،  .63
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وحی  اکرمی او را پذیرفت و به پیامبر توبه بعد از روز چهلم متعال خدای. گریست شدّتبه

 ؛شنیدنی است ماجرای او 36.قرار گرفته استدرگاه الهی ی او مورد قبول  توبه ،کرد به او خبر دهد

 . که توضیح دهم نیست امّا فرصت

 اوند او راخد، به خدا خالص کند را خود نروز ایما چهلاگر کسی  فرمودند: باقر دامام محمّ

های دنیا را  و درمان درد ؛فرماید می را به او عطا دنیا به نسبت زهد کند؛رغبت میبی دنیا به نسبت

 37 .کند را به حکمت گویا می او و زبان را در قلبش تثبیت حکمت ؛دهد به او نشان می

 38 .ندسالگی به رسالت مبعوث شد چهل در سنّ  اکرم مبرغپی

حضرت با همسر بزرگوارشان آن حضرت که ازدواج ، پیامبراکرم نخستینِ در ماجرای ازدواجِ

  39.ندساله بود چهل با پیامبردر هنگام ازدواج حضرت خدیجهبود؛  خدیجه

 وارد یدمتعدّ های نقل ،روز پیاپی چهل در زیارت عاشورای امام حسین خواندن ثیر أت مورددر

 .ای دارد العاده ی زیارت عاشورا آثار فوق روزه چهلختم  40است.شده 

مورد اجابت قرار خواهد آن دعا  من برای رفع مشکل یک نفر دعا کنند،ؤم چهلداریم اگر روایت 

 41.گرفت

                                       
  .44 ص امالی، صدوق، و 164 ص ،12 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 23 ص ،3 ج بحار، مجلسی، .63

 ص ،4 ج الوافی، کاشانی، فیض و 283 ص ،3 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 240 ص ،37 ج بحار، مجلسی، و 13 ص ،2 ج کافی، کلینی، .67

673. 

 .176 ص ،1 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 2 ص ،3 ج االحکام، تهذیب طوسی، و 204 ص ،11 ج بحار، مجلسی، .61

   .18 ص ،13 ج بحار، ،مجلسی  و 316 ص ،1 ج الغمة، اِربلی،کشف .68
 ختم. یک و دوهزار نیا، تقدّسی احمد و 202 ص الرّضویّة، تحفة قمی، محدّث .40

  ؛263 ص ،1 ج االسالم،دعائم حیّون،ابن و 243 ص ،2 ج مستدرک، نوری، و 674 ص ،71 ج بحار، مجلسی، .41
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نقل شده در مفاتیح که تر  طوالنی نسبتاًعهد دعای ) در مورد دعای عهد امام صادق از روایتی

که حضرت  ،وجود دارد  (شود شروع می «یعفِالرَّ یِّرسِالکُ بَّرَ وَ ؛مظیِالعَ ورِالنُّ بَّرَ مَّهُـٰأَللّـ» با است و

 فداه ارواحنامهدیران امام واز یا، مداومت کند ی عهد صبح بر خواندن دعا چهلاگر کسی  فرمودند:

رجعت  فداه ارواحناامام عصرهنگام قیام  از ظهور آن بزرگوار از دنیا برود، پیشو اگر  بودخواهد 

 ایشاندر خدمت  فداه ارواحنااهلل ةبقیّ حضرتگردد و جزء اصحاب  به دنیا باز می و شود می زنده ؛کند می

 42.به آن بزرگوار خدمت خواهد کردو خواهد بود 

 43.کند ت پیدا مینورانیّ او قلب، ی حالل بخورد روز لقمه چهلاگر کسی فرمودند:  اکرم پیامبر

  !چنین آثاری دارد ی حالل خوردن لقمه روز چهلفقط 

 داومت حضرت موسیمروز  چهلبعد از  ،بنابر روایات عذابی که خداوند بر فرعونیان نازل کرد

 44.در دعا کردن علیه فرعونیان بود هارون انشربراد همراه

 سَنَةً  اَرْبَعِینَ  اِذَا بَلَغَ» سال برای نیل به رستگاری مهلت دارد. چهلانسان تا  فرمودند: امام صادق

  45.رسیده است خود به انتهای فرصت ،سالگی رسید چهلوقتی به  « مُنْتَهَاهُ  فَقَدْ بَلَغَ

                                       
 عهد. دعای الجنان، مفاتیح قمی، محدّث و 686 ص ،3 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 42 ص ،81 ج بحار، مجلسی، .42

 .136 ص الداعی، عدّه حلّی، فهد ابن و 618 ص ،2 ج البحار، سفینة قمی،محدّث و 13 ص ،100 ج بحار، مجلسی،  .46

 ص ،2 ج خصال، صدوق، و 121 ص ،16 ج بحار، مجلسی، و  31 ص الوصیّة، اثبات مسعودی، و 226 ص ،3 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث .44

 .300 ص ،3 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 340

  .133 ص ،12 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 618 ص ،70 ج بحار، مجلسی، و 102 ص ،13 ج ه،الشیع وسائل ،عاملی حرّ .43
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روز  چهلبه امر الهی ، علیهمااهللسالمپیامبر و خدیجه، علیهااهللسالمزهرا ی ی فاطمه در ماجرای انعقاد نطفه

، خلوت ،مشغول عبادت ءدر غار حرا در خانه و پیامبر . حضرت خدیجهبودنداز هم جدا 

منعقد  عالمین  ی نساء دهسیّ ی نطفه تاشد  وجود این دو مستعد پس از آن .ذکر و فکر بودند

 46.د و آن نور پاک به این عالم منتقل شودگرد

 سال در  مدّت چهل به ،شانینناسپاسی و نافرما ،اسرائیل به کیفر عهدشکنی بنی ،قرآنتصریح  به

47.دماندن سرگردان ،تیهوادی 
 

خَمَّرْتُ » :دفرمو آدمحضرت ماجرای خلقت  ی بارهدر متعال خداونداست که حدیث قدسی  در

 . سرشتم قدرت خود ید وبا دست  روز چهل را مدل آگِ 48«صَبَاحا  اَرْبَعِینَ  بِیَدِی  طِینَةَ آدَمَ

اجازه دهید زمان ورد توجّه قرار گرفته است. عدد چهل در آن مشبیه این روایات، فراوان داریم که 

جایگاه  چهلاین بود که عدد  ،که خواستم عرض کنمی ی مهمّ  نکتهبحث صرف نکنیم. این را به 

لذا  ؛تصریح شده است العاده ثیر فوقأبه این تو در روایات ما  دارد ای در نظام تکوین و تشریع ویژه

مشغول  روز چهلت مدّبه افراد ؛ کهنشینی وجود دارد هچهلّعنوان  تی تحتبرای اهل سلوک سنّ

 شوند. ی میعبادات خاصّ

 

 

                                       
 .432 ص النظیم، الدر  شامی، و 220 ص القویة، العدد حلّی، الدین رضی و 71 ص ،13 ج بحار، مجلسی، .43

 .23 ی آیه مائده، ی سوره .47

 .81 ص ،4 ج ،العزیزیة اللئالی عوالی جمهور، ابی ابن .41
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 نشینی چهلّه و اهداف  فلسفه

مداومت  ،ثیر عملأشرط ت کنم.مینشینی را عرض  هچهلّی  فلسفه ابتدا :.مداومت بر عمل و تأثیر آن4

و شراب  ٰالهدی مصباح های کتابشرح  مانندهای دیگر در بحث آن روایاتبه بعضًا  است. بر عمل

.ایم اشاره کردهطهور 
تی انجام مدّ فردبهتر از عمل کثیری است که  ،مداومت داردکه عمل قلیلی  49

نفوذ کند و باطن انسان را  عمل است که برای اینمداومت  50کند. آن را رها می سپسدهد و  می

ا و معارف ه بینش سپسات و روحیّ ،رسیدن به ملکات ،لاعماچون هدف از انجام  ؛ل سازدمتحوّ

 ،منجر شود وسیله به هدف برای اینکه وسیله است. ؛ بلکههدف نیست قلبی و باطنی است. عمل

ات به خصوصیّ  و کند دست پیدا می به ملکه با تکرار عمل انسانمداومت داشته باشد. باید عمل 

است که  ینهم ،نشینی هبحث چهلّاز دالیل مطرح شدن  یلذا یک ؛شود میاخالقی نائل  روحی و

 به انجام ان شروعسوقتی ان بر اینکه در آغاز راه مضافاً  .ادامه دهدروز  چهل حدّاقلانسان عملی را 

تی آن عمل را تکرار ا وقتی مدّامّ ؛دهد سخت است و با دشواری انجام میبرای او  کند، می عملی

فرد کلنجار رفتن  و ، سختیبدون زحمت عمل و شود می هل و روان، سآسان او برای آن انجام، کرد

 وقتی آن تدریج به امّا ؛خود تحمیل کند هباید عمل را ب ابتدا سالک .شود از او صادر میبا خودش، 

 آن پس آناز  نهادینه شد و باطن انسان به مقتضای آن شکل گرفت،ها الح امروزیطاص به ،عمل

را تغییر  خود باطن کند تالش می با ظاهر فردل اوّ .کند می عمل از باطن به ظاهر انسان سرایت

 اواز  ،تارها و اعمالدر قالب رف کند و سرایت می انسان به ظاهر ،ا وقتی باطن شکل گرفتامّ ؛دهد

                                       
  طهور. شراب کتاب شرح وٰ الهدیمصباح کتاب مختصر شرح و بازخوانی قسمت عرفانی، مباحث بخش استاد، سخنان والء،اهل سایت .48
 .84 ص ،1 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 12 ص ،2 ج کافی، کلینی، و 161 ص ،1 ج مستدرک، نوری، و 218 ص ،31 ج بحار، مجلسی، .30
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آثار  یعنی ؛چنین اثری دارد یک عمل صالح، هب پیدا کردنروز اشتغال  چهلکند. بنابراین  ظهور می

 .کند اهل آن عمل می را اول و را متحوّ ن شخصباط ؛دهد نفوذ می باطن انسان درو برکات عمل را 

عملی را انجام  گاهی انسان مصاحب یک عمل است؛ یعنیکه  ؛ایم های قبلی توضیح داده در بحث

 زورندارد و خود را بهعمل آن ت با ت و سنخیّ، اهلیّاو یعنی باطن ؛ا اهل آن عمل نیستامّ ،دهد می

 اهل نماز، وکند  ت پیدا میاهلیّبا عمل  شخص وقت باطن ا یکامّ ؛کند عمل می آنبه انجام  وادار

ت باطن اهلیّ وقتی .شود می تمحبّ و عشق شجاعت، شهامت، صدق، ل،توکّ ایمان، تقوا، پاکی، روزه،

 .شود می صادراز فرد  ،تلخی و دشواریبا نه  و سهولت و گواراییاعمال و رفتارها به ،کند پیدا می

 ل است.اعمامداومت کردن بر  روز چهلیکی از رازهای این 

نشینی را  هچهلّ عمدتاً ،سلوک بزرگان اهل معنا و: اکرم نشینی به حدیثی از پیغمبر هچهلّاستناد 

 پیامبر از قول هم هاز ائمّ .کنند مستند می، است نقل شده اکرم که از پیغمبر به حدیثی

  مِنْالْحِکْمَةِ   ابِیعَیَن  فَجَّرَ اهللُ یَوْماً  اَرْبَعِینَ  ِهللِ  اَخْلَصَ  مَنْ» که: است آمده ،حدیثن آشبیه  ،مستقالً همو 

های حکمت را  چشمه متعال خدای، ورزدبروز برای خدا اخالص  چهلکسی اگر  51« انِهِلِس  ٰىعَل  قَلْبِهِ

روز اخالص  چهللذا  .شود جاری می او کند و بر زبان فوران می شخص گشاید و حکمت از قلب می

در  اند. گرفته ی مشغول شدن،ل خاصّاعماروز به  چهلنشینی و  هورزیدن را دستورالعملی برای چهلّ

                                       
  .262 ص الداعی، عدّة حلّی، فهد ابن و 331 ص ،2 ج البحار، سفینة قمی، و 248ص ،37 ج بحار، مجلسی، .31
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 اینمناسبتی به "حقسرّ"در کتاب  .است های مختلفی وارد احتمال ،خود معانی این سنخ احادیث

  52ام. نقل کرده ،همین مضمون وارد شده است اب عبارات مختلفی که با، رااحادیث  قبیل

روز به  چهلاخالص ورزیدن در : اند بعضی گفته است.  مطرح شدهاحتمال در فهم این حدیث  سه

به  ،ش و مداومتروز تال چهل طیّ امّا ؛خالص نیست شخص عمل این معنا است که در آغاز کار

نه اینکه از روز  ؛شود صاحب اخالص میروز  چهلدر پایان  شخصبنابراین  .رسد مقام اخالص می

طّی چهل روز لی ناظر بر تحوّ حدیث این: اند گفته ی دیگری عدّهاین ویژگی را داشته باشد. ین آغاز

ت قوّبهدر او اخالص تا چهلمین روز ین اباشد و  اخالص شخص ل در عملروز اوّ باید از ؛نیست

در آغاز راه از فرد  مقصود این است که :اند گفته هم در فهم این احادیث گروهی .بماندباقی خود 

در پایان ماه به اوج  ،ت کندولی اگر مداوم ؛ص برخوردار استالاخ از یتر تر و ضعیف اتب پایینمر

است،  مقصوددر حدیث  هااحتمال یک از اینحال اینکه کدام شود. می و کمال اخالص نائل  مرتبه

میان اهل معنا  "نشینی چهلّه"فقط خواستم اشاره کنم که اگر امری به نام  شوم. نمی آن وارد بحث

 اند. قرار دادهو سلوک رایج است، مستندشان را این قبیل احادیث 

تمرین بندگی کردن  حقیقتدر  نینشی هچهلّی  فلسفه :.تمرین بندگی و رسیدن به مقام اخالص1

طاعت بود.  زندگی اهل در و گناه نکرد بود؛ی مطیع خدا  بندهتوان که میاست  ی اینتجربه و است

گناه  توانکند که می و باور میکند و در عمل تجربه  کسب مهارت می وروز تمرین  چهل انسان

به  انسان را یای جز عشق اله هیچ شائبهای بود که  گونه بهخالص بود و  وی مطیع خدا  بنده ؛نکرد

 ،ننامی به تدیّ  خوشو  شهرت ،مال ،مثل کسب مقام ،دنیوی و اغراض ها نه شائبه ؛عمل وا ندارد

                                       
 . 63 -62 ص سرّحق، مهدی، ،طیّب .32
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که رسیدن  ؛اغراض اخروی یحتّ و نه ؛و امثال اینهایابی به مقامات و مناصب دست ،دامنیپاک و تقوا

 توان می. است و امثال اینهاهای الهی  م و عقوبتیا مصون ماندن از جهنّ ،های آن به بهشت و نعمت

 اخالص داشت. 

چیز را همه و اندیشد نمی محبوبخود جز  چیزبه هیچ که زند میعمل خالص فقط از کسی سر 

 شهرت، مثل ،های دنیوی خواه جایگاه و موقعیت ؛کند می اوفدای  ،عاع شخصیت محبوبالشّ تحت

و  ،دنیا دارد درشخص  که ههرچ و بستگان و خانواده ثروت، پول، ست،پُ مقام، اعتبار، آبرو، وجاهت،

  .باشد های اخروی جنبه خواه

 های فراوان نمونه ؛ کهکند خالص محروم می لعم انسان را از اخالص و ها مآبی ساوقات مقدّ گاهی

که چگونه بعضی  گفتیممس الشّمناسبت ماجرای ردّبه، اندکی قبل بود .یما هرا اشاره کرد آن

: فرمودند امیرند و وقتی حضرت دشمر تر سمقدّ  امیرالمؤمنینها خودشان را از  مآب سمقدّ

نماز  ؛نه :ها گفتندآن ؛خوانم نماز نمی ،است نفرین و عذاب الهی بودهمن در این سرزمین که مورد 

از آنها  .هاحرف رویم و امثال این؛ به جهنّم میشودقضا می ماننمازیا  ؛رود از دست می نل وقتمااوّ

آفتاب غروب کرده  ،نماز نخواندند. آن سرزمین که طی شد ایشانبا و  جدا شدند امیرالمؤمنین

و اندک  دعایی خواندند و خورشید دوباره برگشت و خود حضرت امیر حضرت امیر .بود

 به ،آن سرزمین نماز نخواندند در نینؤمرا نداشتند و مثل امیرالم خشکس که آن تقدّ  افرادی

در این موارد  خورشید غروب کرد. داًمجدّ. بعد نماز خواندندبا حضرت  کردند و اقتداایشان 

. شبیه کند جدا می خداو از خدا و اولیای  محرومرا از اخالص  انسان روح بی های خشکِ ستقدّ

 شود. بحث مفصّل می زیرا ،کنم نمیاشاره  به آنها که ؛است این موارد زیاد



18 
 

خدا  ی مخلص بنده وخدا تمرین بندگی  ؛برای رسیدن به مقام اخالص است روز چهل اینپس 

هیچ قیدی ندارد.  ،چیزهراین  .است را فدا کردن غیرخدا چیزهمهو  چیز گذشتناز همه ،بودن

 ؛کند خود  بندتو را مشغول و پای ههرچ «کَمُنَصَ وَهُفَک بِّن رَعَ کَلَغَا شَمَلَّکُ» :قول بزرگان به

 کسی بت اوقاتگاهیهمان بت تو است.  نآ، و ترمز تو شود قدم برداری محبوبذارد در راه گ مین

تواند از آن  نمی است و او پست و مقام شخصی؛ برای تواند از آن بگذرد نمیثروتش است و  پول و

راحت و  یک نفر دیگربرای  ؛تواند از آن بگذرد نمی و است او نام و شهرت ی؛ برای دیگربگذرد

 زاتواند  نمی است و او سالمت و زنده بودن کسی برای ؛تواند از آن بگذرد نمی ش است وآسایش

مانع و  .تواند از آن بگذرد نمی و است س بودنشمقدّ  س و خشکتقدّ نفر یکبرای  ؛بگذردجانش 

 حالهربه ؛بگذرد از اینها تواند و نمی است او مآبی سمقدّ  و عبادت تقوا، ، روزه ،نماز یشخص ترمز

به مقامی برسد که باید  باشد،د خواهد موحّ  میاگر انسان  .«کمُنَصَ وَهُفَک بِّن رَعَ کَلَغَا شَمَلَّکُ»

از الهی و اطاعت  تسمت رضایاو را در رفتن به نتواندچیز هیچ و عبور کند هااینی  بتواند از همه

و تنها  بریدن اهلل یوَسِ ما روز از چهلنشینی، هف او شود. هدف چهلّی توقّ باز دارد و نقطه خدافرمان 

  .عمل کردن است الهی و رضایت خداوند ردستوبه

از  ؛خلوت داشتن روز با خدا چهل نشینیههدف چهلّطور  همین . خلوت با خدا و رهایی از غفلت:9

 بسیاری از اوقاتما  زیرا ؛ه و تمرکز کردن استتوجّ ،عبادت و معنویت ،رها شدن و به طاعتغفلت 

 ،بندگی خدا ،عبادت ،به طاعتنسبت مانتمرکز ه وتوجّ  ؛شویم غافل می  هدر جریان زندگی روزمرّ
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روز  چهل شویم. و اسیر غفلت می رود ین میاز ب خدا یاد خدا و خوبان بهنسبت چه بساو  معنویت

 .نهادینه شود انساناین ویژگی در  که شود سبب می خلوت داشتن با خدا

ی  برنامهتنظیم کردن ت شخصی بریدن و روز از عادات و تمایال چهل نشینی چهلّه: شکنی عادت .1

بر ما تحمیل کرده است. را  یخاصّ های تعادما  ی زندگی چرخهچون  ؛است بر مدار بندگیزندگی 

به  داشته باشیم.را اشتغال  یابرنامه  فالنیا  و یموبر دنبال فالن کارعادت داریم ساعت فالن 

اعتیاد  عادت، ؛ چونرشد محروم کرده است از ما را ها عادتو این ایم  هعادت کرد چیزها سری یک

ها را آن رظاهری افراد به مواد مخدّ اعتیاد که چگونه اید دیده ی انسان. کننده فاعتیاد متوقّ و است

ی توقّف است اعتیاد مایهتواند از آن جدا شود.  نمی و دشو ر میمخدّ  اسیر مواد فرد !کند ف میمتوقّ

روزه  ی نماز،حتّ ،سر بزند گونه از انسان عادت اگر عملی .کند میمحروم  انسان را از عبادت، عادتو 

 . در این زمینهاست کرده عادت است و فرد به آن عادت بلکه؛ عبادت نیست آن عملو امثال اینها؛ 

یکی از است.  ما یهای دین یکی از بزرگترین اهداف آموزهکنی ش دتعا 53داریم. یلروایات مفصّ

ساعت  و ت غذاییاما نظیر عاد های تبسیاری از عادماه رمضان  .است همیننیز  رمضان  ماهاهداف 

 شکند. می را آنهاو  زند را به هم میخواب 

چه  ،رفتاری هایتچه عاد ؛ستها رهایی از عادت ،سلوک و  یکی از مقاصد بلند و بزرگ سیر 

 عادت و اعتیاد هااینی  چون همه ؛که انسان دارد ییبینشی هایتچه عاد و اخالقی هایتعاد

 از این عادت نجات پیدا کنیم،بتوانیم اگر . گونه ببینیم ایم جهان را این . ما عادت کردهاست

 یشکنی بحث عادت و ،عادت و نجات از اعتیاد بینیم. ن نمیرا خواهیم دید که اآلدیگری چیزهای 

                                       
 .1 ص ،31 ج بحار، مجلسی، و 428 ص ،4 ج وافی، فیض، و 103 ص ،2 ج کافی، کلینی، و 31 ص ،18 ج ة،الشّیع وسائل عاملی، حرّ .36
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ای انجام دهد  با روحیهرا  حهر عمل صال فرد باید .کلیدی در رشد و تعالی انسان است بسیار مهم و

؛ تازه به این تصمیم رسیده است و درا انجام ده کارن آخواهد  بار است که می لینکه گویا برای اوّ

  گونه و تکراری. نه عادت، استعمل او همیشه شاداب و مبتنی بر یک تصمیم نو و زنده  در نتیجه

 ؛امثال اینهاو های پلید  اندیشه بدخلقی، عادت به معصیت، مانند ؛برای اوّل کار استبد  های عادت

اینکه  علّت به خواند، میکه نماز مثاًل  ،ترک کند دات دیگری رااع بتواند باید های بعد در قدم فردا امّ

 ؛خواند می را خود لین نماز عمرگویا اوّای باشد که گونهبهبار  هر بلکه ؛خواندن ،عادت کرده است

؛ هم داریمرا آن  دیگر طرف کما اینکه باشد. طراوت پر یک تصمیم زنده و بر قدر شاداب و مبتنی این

با  و استخواندن برای نماز  او را بر این بگذارد که آخرین فرصت عمر بنا ،خواند هر نماز که می که

 .در روایات استا هاین .خواند می 54«عدِّوَمُ  ةَالصَ»و  کند ز وداع مینما

های  ی متفاوت با برنامهیها برنامه هیک چهلّ ؛ی زندگی های برنامه عادتریختن  هم هب ،این چهل روز

در جریان . استبریدن از تمایالت شخصی  برای کردنروز تمرین  چهلو  تعریف کردن امایّ دیگر

بخش و  تو برایمان لذّ  یممایلها شخصًا به آنکه  بپردازیم چیزهایی هب ه عادت داریمزندگی روزمرّ

 . داشتنی است دوست

و  کندرها ها  هوس امیال و ،ٰاز اسارت هویخود را  که بتواند کند انسان تمرین می نشینی هدر چهلّ

را بر مدار ؛ بلکه آن عادتو تکرار باشد و نه بر مدار   شهای نفسانی نه بر مدار خواستهاو زندگی 

  .قرار دهد متعال یخدا بندگی

                                       
 ص ،10 ج بحار، مجلسی، و 134 ص ،4 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 231 ص ،4 ج کافی، کلینی، و136 ص الشّریعة،مصباح ،صادقامام .34

107.  
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عمل به طاعت و  ،ترک معصیت چهل روز نشینی چهلّهر وط نیهم . تمرین طاعت و ترک معصیت:5

  .توسعه دهد خود عمرایّام ی  همه درآن را انسان  ، برای اینکهاست یی ژگیویچنین  کسب مهارتِ 

 باالتر از اعتکاف گامیک نشینی  هچهلّ

باالتر از اعتکاف  گامیک نشینی  هچهلّ باشد که آمده شما هم شاید به ذهن ،ی که دادمبا توضیحات

 55ام. کرده اشارههم خدمتتان  بندهوجود دارد و هم اعتکاف  درها  این ویژگی بعضاًچون  ؛است

 احادیثیک هفته یا ده روز هم به اعتکاف اشتغال داشت.  مثالً  ،سه روزبیش از  یا ،سه روزتوان  می

مبارک رمضان را در مسجد معتکف ده روز از ماه  اکرم که پیغمبر ماهخواندهم را  آن

اشتغال به طاعت و  روز چهل .است تا ده روز تر از سه نشینی وسیع هچهلّی  عرصه ولی 56؛ندشد می

 عبادت است. 

 عزلت و انقطاع در فرهنگ قرآن

و خلوت اختیار کردن  نیگزی ، خلوتخلوت داشتن ،بریدناز دیگران نوعی ، نشینی هاقتضای چهلّ

 :مطرح شده استانقطاع در سه افق  و عزلت بریدن، در فرهنگ قرآناست.

از  57«وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ»: قرآن فرمود .استانسان های شخصی  بریدن از گناهان و آلودگی یک افق

 انقطاع در پیش بگیر. و عزلت اختیار کن بِبُر؛ کن؛ هجرت ها پلیدی

                                       
 مورد در نکاتی ترک رجب، ماه مراقبات  قسمت عرفانی، سلوک در مستحبّی اعمال و عبادی مراقبات بخش استاد، سخنان والء،اهل سایت .33

  .اعتکاف

  .274 ص ،13 ج بحار، مجلسی، و 364 ص ،10 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 137 ص ،4 ج کافی، کلینی،  .33
 .3 ی آیه مدّثر، ی سوره .37
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 ،اقتضای ایمانبه توان نمیدر آنجا شهرها و مناطقی است که  ،ها عزلت از محیط ،مورددومین 

ن است که انسان به آنظامات اجتماعی مانع از  و شرایط رات،مقرّ قوانین، و رفتار کرد وزندگی 

اِنَّ الَّذینَ » فرماید: لذا قرآن میبحث هجرت مطرح است. جا هم این عمل کند. تکالیف دینی خود

آیند که  برای قبض روح کسانی می همالئک کههنگامی «اَنْفُسِهِمْ قالُوا فیمَ کُنْتُمْ  تَوَفَّاهُمُ الْمَالئِکَةُ ظالِمی

 ی،کردید که با این آلودگ کجا زندگی می شما کجا بودید؟: پرسند ها میآناز اند،  به خود ظلم کرده

ما در سرزمینی  «الَرْضِا کُنَّا مُسْتَضْعَفینَ فِی اْقالُو» :گویند میها دهید؟ آن تباهی و سیاهی جان می

 ،ی فرهنگی سلطه بدین معنا که تحتمستضعف . بودیم مستضعف و یتکردیم که در اقلّمی زندگی

در  ه. مالئکانجام دهیمرا رسید وظایف دینیمان  اجتماعی بودیم و زورمان نمی قانونی و سیاسی،

آیا زمین خدا  31«یهاواسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِ رْضُ اهللِاَلَمْ تَکُنْ  اَقالُوا » دهند: قالب یک سئوال پاسخ می

یا کشور به جایی هجرت کنید که بتوانید به وظایف دینی خود  گسترده نبود که شما از آن شهر

 ؟نگون بخت و تباه نشوید گونهعمل کنید و این

طلبی  است که غرق در معاصی و اهل دنیا ها و افرادی از جمعبریدن و انعزال  ،نوع سوم هجرت

 فرمود:اکرم کریم به پیامبر قرآن است.و عزلت اختیار کردن نوعی هجرت  هستند. این هم

به زیبایی و  ؛ل کنگویند صبر و تحمّ  بر آنچه می 59«یالًما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِ  ٰوَ اصْبِرْ عَلى»

  .کنقطع رابطه کن و عزلت اختیار  با آنها ؛ربُها بِلطافت از این

                                       
  .87 ی آیه نسا، ی سوره .31
 .10 ی آیه مزمّل، ی سوره .38
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  است. عد مطرحکریم در این سه بُ قرآن در خلوتهجرت و 

 ایی هجرت و خلوت اشاره شده در قرآننههدف 

خلوت و عزلتی که قرآن به آن توصیه ، هجرتخلوت دل است و هدف غایی  نشینی، هاصل در چهلّ

های  ریدناین اوج و غایت است. بُ ش باشد.یبا معبود خو ه دل انسان در خلوتاین است ک کند، می

ه برای اینکه البتّ رسیدن به چنین خلوتی در باطن باشد.ای برای  مهباید مقدّ ،از دیگران ظاهری

و جمع دیگران  در دائماً بر اینکهد در اوایل امر یاب ،پیدا کند دست به این هدفبتواند انسان 

های  هایی را برای تنها بودن خود تعریف کند. در زندگیزمانو هایی بزند تبصره ،باشد آنهامشغول 

های تنهایی او را هم  تفرص تنهایی با خود دارد و معموالً  برای کمتری زمانبعضاً  فردامروز بشر، 

نیست و فرصتی برای در خانه  کسهیچکه آید  به خانه می زمانی یعنی اگر ؛کند ف میتصرّشیطان 

 وصلاینترنت  به ؛شود رادیو یا کامپیوتر روشن می ،زیونیتلو بالفاصله ؛داردر کردن خلوت و تفکّ 

و آید  پیامک می او یا به موبایل ؛زند تلفن زنگ می ؛کند شروع به پخش برنامه می ماهواره ؛شود می

خلوتی که  ؛خلوتی داشته باشدفرد گذارد  نمی و زند هم میها را بر که خلوتامثال اینها فراوان است 

 مقدارباید یک در اوایل امرلذا کند. نچیز دیگری او را به خود مشغول خودش باشد و خدا و هیچ

 ند؛تلوزیون را روشن نکرادیو و  ؛موبایل و کامپیوتر را خاموش کندانسان  ؛ یعنیها را قطع کرداین

بودن  ی روزانه ساعاتی را برای تنها و در برنامه اردبا دیگران برنامه نگذ ؛هدقول ندو به کسی وعده 

 ؛برای خود فراهم کندهای خلوتی را  فرصت که انسانالزم است در اوایل امر  .ندخود تعریف ک با

هم  اه ترین جمع شلوغ بهاگر ، برسد اینجابه که و کسی ه غایت این است که به خلوت دل برسدالبتّ
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ی  در برنامه نیاز دارد واقعاً، تا به اینجا نرسیده است ٰیمنته بیند. آسیب نمی اصالً  او خلوت ،یایدب

 تعریف کند.  برای خودهایی را  خلوت ، زندگی

که  ؛تی مهمتری اس این مرتبه .خلوت، هم خلوت از دیگران است و هم خلوت از خودشاین 

 رطو نفس خود هم خالص شود. همان از شرّ  شود، ناس خالص می طور که از شرّ  همانبتواند  انسان

رَبِّ اَعُوذُ » داریم: کهطور  همانو   ؛60«اسِالنّ هِـٰـلاِ ،اسِالنّ کِلِمَ ،اسِالنّ بِّرَبِ وذُعُاَ لْقُ» که داریم:

 !خدایا 62«انَسِفُنْاَ ورِرُشُ نْمِ کَبِ وذُعُا نَنّاِ مَّهُـٰـللّاَ» داریم: گونه همهمان ؛61«ینِیاطِالشَّبِکَ مِنْ هَمَزاتِ

داشته باشد و خلوت  بتواند هم از دیگران و غیرباید انسان  .بریم نفس خودمان به تو پناه می از شرّ

خلوت کند.  خود با خدای ،و بتواند در دل را هم راه ندهد خود نفس ،در خلوت خودهم 

 یا رحم کردن ی صله با مراودات اجتماعی داشتن، تخلو ، اینرسید انسان به خلوت دل که هنگامی

 ؛ندارد اتیمناف، ی دینی خود دارد که انسان در قبال جامعه ،اجتماعی های تلیّؤومسدادن  انجام

اشتغال  وابستگی و، قاز تعلّ، دست آید. مهم این است که دل انسان تدریج به ولی این هدف باید به

در  .خواهد داشت «دل در کار موال و دست در کار دنیا»، شد گونه اینو وقتی  خالص شود غیربه 

 شود.  وارد نمی آسیب ای هذرّ، ا به آن خلوتامّ ؛مشغول فعالیت است جمع

  اکرم مبرغی پی در برنامهخلوت  وجود دارد، ها در روایات و سیره نقل شده است و که گونهاین

ایشان هایی  خلوت ،های قبل از بعثت سال چه در ؛بردند از آن بهره میایشان و  داشت یجایگاه مهمّ

                                       
 .6و1،2 های آیه ناس، ی سوره .30
 .87 ی آیه مؤمنون، ی سوره .31
  .211 ص االعمال،ثواب صدوق، و 114 ص ،67 ج بحار، مجلسی، و 426 ص ،6 ج کافی، کلینی، .32
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   اکرم مبرغپی که ،بعد از بعثتچه و  ؛داشتند جمعی از  بریده کامالًکه در غار حراء و فضاهای 

 وْاََ وعاًبُسْاُ راءِحَ ٰیلاِ بُهَذْیَ کانَ هُنَّاِ»: ند. در روایات داریمدید تدارک می دبرای خوی یها خلوت

داند در  خدا می .فتند و یک یا دو هفته در آنجا بودندر به غار حراء می اکرم پیامبر 63«نِیْوعَبُسْاُ

 64«ةَوَلْخَالْ بَّحِیُ کانَ هُنَّاِ» داریم: همچنین !گذشت و خدا چه می مبرابین پی، آن خلوت

ی انبیای  همه ؛نداشت ایشاناین اختصاصی به  .ندداشت لوت را دوست میخ اکرم پیغمبر

 برای خودشان داشتند. های خلوتی فرصت الهی

 دیگری است؛ نفس خود از شرّ  شدن خالص یکی: خلوت سه جنبه دارد طور که اشاره کردم، همان 

 .ترجیح دادن بر با دیگران بودن را با خدا بودن ی سوم، جنبه و نفوس خالیق از شرّ شدن خالص

کدام را  ؟پسندیم میبیشتر  کدام راقرار گرفتیم، راهی  بر سر دو اگرکه  ی استی مهمّ این نکته

با  بودنِ بر با خدا بودنِ ،من برایگوید:  می انسان در دوران خلوت، ؟گزینیم دهیم و برمی ترجیح می

از شرّ خالیق هم بحث  خالص شدنبحث  کند. این را در خلوت خود تمرین میو  ترجیح داردخلق 

فرصت برای پرداختن به آنها متأسّفانه  ولی !چقدر روایت در این باب وجود دارد و مفصّلی است

 65 نداریم.

                                       
 .636 ص ،13 ج بحار، مجلسی، .36
  .271 ص ،النبی مولد فی االنوار بکری، و 114 ص ،1 ج االخبار، شرح ون،حیّ ابن و 268 ص ،36 ج بحار، مجلسی، .34
البتّهامیدوارمهمینچهار،بار،زمانمحدودیاییکهایگفتنیفراواناستوهفتهحرف .33 ایکهدرطولاینکلمهدرخدمتشماهستیم.

ینیازشویدوهمههایباطنتانبازشود؛تاازاینکهکسیبهشمابگوید،بی،سببشودچشمهگوییمومیایمهادرجلساتخدمتتانگفتهزمان

 کندزمانخیلیتنگاست.هایظاهری،انساناحساسمییگفتنآنچهراکهالزماست،ازباطنودروندریافتکنید.ولیبرا
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باید برای خود خلوت  انسان حتماً و اینکه  داریم 66«اسِالنّ نِعَ زالِتِعْاِ» احادیث فراوانی در فضیلت

اختصاص با خود خلوت  برای را هایی زمان ؛جمع نباشد همراه وهمیشه با دیگران  ؛داشته باشد

 !داشتباه نگیری ؛نیستت رهبانیّه معنی ه این بدرگیر جامعه نکند. البتّخیلی خود را  دهد و

کسی  د،وش میای وارد  وقتی به جامعه کهفردی تمند است،دکه چقدر سعا احادیثی داریم همچنین

بلند  او جلوی پای ؛نشانند نمی در صدر مجلس و دنشناس میناصاًل را  او ؛کند نمی اعتناییبه او 

برای  ،کنند یا اگر بخواهند مشورت دهد نمیاهمّّیتی کسی به او  ،نظری کرد اگر اظهار ؛شوند نمی

از این  دهد. به او دختر نمیکسی  ،واستگاری برودوقتی به خ و دنرو نمی سراغ اوگرفتن،  مشورت

یی  ها ویژگی چنینکه افرادی فرصت نیست آنها برایتان بخوانم که  67تعابیر در روایات فراوان داریم.

 جمع بین در گمنامی ،بحث خمول ذکرطور  نهمی .ای هستند برجسته یها انسان ،کنند را پیدا می

  .«م باشم باش و گُدُ » تعبیر اهل معرفت:به و

با خدا و  هم و نفوس خالیق خالصی از شرّ هم ؛نفس خود خالصی از شرّ هم: سه جنبه دارد خلوت

  .ادندترجیح  ،اهلل ویما سِبا بودنِ بر  ،رابودن  خدادر محضر

حرف  تنها بودن، ی الزمه هستند. مثالً  یبرکت پرلوازم چیزهای این  خود ؛ کهخلوت لوازمی دارد

ولی وقتی  ؛کنم شروع به حرف زدن با او می ،کنار یک نفر هستمدر من  کههنگامینزدن است. 

                                       
 ص ،31 ج بحار، مجلسی، و 213 ص الحکم،عیون واسطی،لیثی و 217 ص ،31 ج بحار، مجلسی، و113 ص ،12 ج الشّیعة،وسائل ملی،حرّعا .33

286. 
 .234 و 132 و 13 ص ،73 ج بحار، مجلسی، و 14 ص الشّیعة، صفات صدوق، و 671 و 214 ص العقول، تحف حرّانی، شعبه ابن .37
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سکوت  مت،صَ ی رشد انسان است، که مایهوردهای خلوت ایکی از دستزنم.  حرف نمی ،تنها هستم

 ماند. از آفات زبان هم مصون می ،گوید انسانی که کم سخن می و کم سخن گفتن است.

مبتال  و افکند ا به دوزخ میرچیزی انسان  زبان،های  آیا جز درویده فرمودند: اکرم پیغمبر

های مرتکب معصیتتواند می زبانکه  یا اندازهبه .بسیار وحشتناک است ،آفات زبان 68؟سازد می

زبان بیشترین . معصیت سر بزند انسان از اعضای بدن عضویهیچ  از، امکان ندارد فراوان شود

های زبان باز  ناآفات و زی ، ورا از ارتکاب معاصیانسان  سکوتتواند مرتکب شود و معاصی را می

 یکی از دستاوردهای خلوت سکوت و کم سخن گفتن است.دارد.  می

محضر  خود را در ،یاد خدا بودنبه چه ذکر گفتن و چه ذاکر و  ؛ذکر است های عارفانه، شرط خلوت

و وجود خود حس کردن. ذکر آثار پربرکتی  در جان خود و ر خدا را در کناروحض و خدا دیدن

طور به هم ٰالهدی مصباحکتاب شرح  در وم یابرایتان نوشتهطهور  را در کتاب شراب آن بحث دارد.

های  بسیاری از کشف أب و مبدجُکنار رفتن حُ ،ت قلبی نورانیّ مایه ذکر 69یم.ا هبیان کرد لمفصّ

 خلوت است. هایوردادستاز هم و این  باطنی و عرفانی است

 در بحث خلوت دو روایت از امیرالمومنین

زمانی بر مردم  «عَشَرَةَ اَجْزاءٍفِیهِ افِیَةُ کُونُ الْعتانٌ َتِی عَلَى النّاسِ زَمیَاْ» فرمودند: نینؤمامیرالم

اعْتِزالُ فِی ا تِسْعَةٌ مِنْه». جزء دارد ده ،عافیت و مصون ماندن در آن زمان، رسد که سالمت می فرا

                                       
 .130 ص ،1 ج بحار، مجلسی، و 231 ص ،12 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 113 ص ،2 ج کافی، کلینی، .31
 بهمربوط هایترک (،1) ٰالهدیمصباح کتاب مختصر شرح و بازخوانی بخش استاد، سخنان والء،اهل سایت و 608 - 216ص طهور، شراب کتاب .38

 ذکر.
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و  است بریدن از خلق ،عافیت و مصونیت ،سالمت عامل دهم هنُ 70«احِدٌ فِی الصَّمْتِالنَّاسِ وَ و

  زدن.  کردن و کم حرف  سکوت اختیار دهم یک

که زیاد در کسیبرای  « اسِاَکْثَرَ مُخالَطَةَ النّ  مَةَ لِمَنْ سَالال» :فرمودند حضرت امیردر روایت دیگر 

 روح او باالخره ر نیست.قابل تصوّ سالمتی ،استبا افراد مختلف  دائماً و درگیر دیگران ،بین جمع

وحدت و  ،تنهایی 71«ادَةٌالْوَحْدَةُ راحَةٌ وَ الْعُزْلَةُ عِب» د.گرد و مرتکب گناه میا شود ومی کدر و آلوده

  یک عبادت است. ،از خلق است و عزلت و بریدنانسان آسایش  وی راحتی  بودن مایه تک

انتز باز کردیم؛ که خیلی طوالنی شد. این خلوت یک پر بحثبودیم و در  نشینیدر بحث چهلّه

  .خارج شویممورد را هم بگویم و از بحث خلوت 

  آلودهمعه و ریا به سُ  کهانسان است برای این کاری یاری و مددمایه و استخلوت کمک اخالص 

را  خود عملیعنی  "ریا"گوش افراد برساند و  سَمع ورا به  خود یعنی انسان عمل "معهسُ"نشود. 

 ی دیگران عرضه کند.  به دیده

این  ،دهد انجام می خدمت به خلق عبادت، طاعت و یا ی مانندکار خوب یدر جمع فرد که هنگامی

 و ظنّ  جلب حسنیا  خود را مطرح کردن و ،خودنماییبا نوعی به وای  خطر وجود دارد که انگیزه

آنجا  ،که در خلوت مشغول عمل صالحی استا کسیامّ ؛شود آمیخته ،دبه خودیگران گمانی  خوش

 نه و بدون اخالصامشرکرا  خود عملبخواهد او نیست که کسی ، اهلل ةمالئکخدا و  اولیای ،جز خدا

                                       
  .611 ص ،11 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 110 ص ،37 ج بحار، مجلسی، و 113 ص ،12 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .70
 .10 ص ،73 ج بحار، مجلسی، .71
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که انسان  ؛ستهای عبادی ا خلوت ها از آثار و برکاتاینباشد.  معهسُیا و  صدد ریا در وانجام دهد 

 شود. از آن برخوردار می اهل عبادت و خلوت

 اهل سلوک نزدی مهم  سه چهلّه

. هستند در طول سال ی مهم هسه چهلّ به م که اهل سلوک قائلیکن میمه عرض این مقدّ پس از

یکم ماه مبارک  و ی بیست تا آستانه و شود ل ماه رجب شروع میاز اوّ و استپی  در پی ی آن هدو چهلّ

ی بیست روز ماه  عالوه به ؛است رجب و شعباندو ماه  ،. شصت روز آنکند ادامه پیدا می رمضان

ه که از این دو چهلّکسی. ی پیوسته است؛ که دو چهلّهشود می هشتاد روز که جمعاً  مبارک رمضان

یک بحث  آفاقی القدر ةلیل. شود مستعد می القدر ةلیل ابی بهیبرای درک و دست، ببرد  بهرهخوبی به

  .است بحث دیگری انفسی که مهمتر است، القدر ةلیلاست و 

به . ادامه دارد تا روز عرفه و شود القعده شروع می ذی ل ماهاز اوّ ،که جدای از آنهاست ی دیگر هچهلّ

با  را یچهل روز چنین متعال خدای زیرا ؛گویند مینیز ه موسویّ ه یای کلیمیّ هه، چهلّاین چهلّ

ثَالثینَ   ٰوَ واعَدْنا مُوسى» :فرمودکریم  قرآنمتعال در خدای. قرار خلوت گذاشت مرانع بن موسی

آن  سپس و ما با موسی سی شب وعده گذاشتیم 72«ینَ لَیْلَةًیقاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِلَیْلَةً وَ اَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِ

با پروردگارش  در نتیجه میقات و قرار مالقات موسی ؛سی شب را با ده شب تکمیل کردیم

این ایّام به لذا  د؛گردیو به روز عرفه ختم القعده شروع  ل ماه ذیاز اوّ این قرار .جمعًا چهل شب شد

                                       
 .142 یآیه اعراف، یسوره .72
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 که آن هنگام 73«ینَ لَیْلَةًاَرْبَعِ  ٰوَ اِذْ واعَدْنا مُوسى» :فرمود کریم قرآن. همچنین تبدیل شد یک چهلّه

 با موسی چهل شب وعده گذاشتیم. ما

 اهمیّت شب در سلوک و در چهلّه نشینی

 قرار چهل روز :دنفرمو .العاده است فوقهم  «شب»کید روی أتدر اینجا  که میاقبالً هم عرض کرده

های  خلوت وچیست سلوک  و قرار گذاشتیم. نقش شب در سیر «شب»فرمود: چهل  بلکه ؛گذاشتیم

که زمان  ؛ی استبحث مستقلّ ای دارد، العاده آثار فوق چه خدای خودانسان در دل شب با 

بعد از اینکه  ،لمّی مزّ در سوره کریم قرآن ایم. اشاره کرده به آنها و بعضاً هم دطلب ای می جداگانه

مشغول ی آن را بیدار و  جز اندکی در شب نخواب و بقیه !ای پیغمبر 74«یالًقُمِ اللَّیْلَ اِالّ قَلِ»فرمود: 

لذا شب در پروازهای  75؛«یالًاِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ اَشَدُّ وَطْئاً وَ اَقْوَمُ قِ» :فرمود ؛د باشعبادت و تهجّ

 ند.ای قائل . اهل سلوک برای شب جایگاه ویژهدارد گیالعاد فوق معنوی و عروج عرفانی،

 

 هه یا موسویّی کلیمیّ هچهلّ

برای  ین اعتبارابه ام را این ایّه به این لحاظ تعریف شده و اهل سلوک ه یا موسویّی کلیمیّ هچهلّ

 کنند. نشینی اختیار می هچهلّ

 

                                       
 .31 ی آیه بقره، ی سوره .76
 .2 یآیه مزّمل، یسوره .74
 است. برجاتر پای سخنی و تر مستحکم گامی شب از یافته نشأت عبادات گمان بی .3  آیه مزمّل، ی سوره .73
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 نشینی آداب چهلّه

سپس  ؛کنم میعرض  تانخدمت مراعات شود نشینی هآدابی را که باید در چهلّصورت کلّی  بهابتدا 

 .دهم توضیح میصورت مشروح  بهرا  یکهر

 .اختصاص دهیم خودمانبه  برای خلوت کردن را ییها یعنی وقت است؛ عزلتخلوت و  ،ین ادباوّل

 توانیم جا که میا تا آنامّ  ؛داشته باشیمی یا وظایف خاصّ کار ،اشتغاالت امدر این ایّممکن است 

خیلی که در عبادات و سلوک ها  بعضیدر گذشته کنیم. تعریف ، های خلوتی برای خودمان فرصت

ی زندگیشان  برنامهگرفتند و  صی میمرخّ  ؛کردند هایشان را تعطیل می فعالیتی  همه؛ ندی بودجدّ

اکنون ؛ البّته همتنهای تنها باشند شانبا خدای خوده در یک چهلّکردند که  می تعریفرا طوری 

که ممکن است، این  جاییتا  حدّاقل ،گونه باشیم اینتوانیم  نمی مااگر  .این افراد هستنداز هم 

 داشته باشیم. ر حال، چه در قلب و چه در نفسمانعزلت را چه د خلوت و

باشد؛  هبر طهارت داشت دوامانسان در طول این چهلّه، یعنی  ؛است دوام بر طهارت ین ادب،دوم

در  .ندطی نک ،باشد اش هبر عهدغسل واجبی  در حالی کهساعاتی را گاه هیچ باشد ووضو  باهمیشه 

که هنگامی همدر طول روز و  هم ،را الوضو بودن دائمو دوام بر طهارت طول این چهل روز 

 . ، رعایت کنداستراحت نمایدخواهد به بستر برود و  می

که ذکر  ،و چه ذکر حقیقیباشد ه م با توجّأتو چه ذکر لسانیِاست؛  ر ذکربمداومت  ین ادبسوم

 .است ای غافل نبودن از خدا و لحظه ه به حضرت حقّ معنوی و توجّ

وارد ش به قلب و ذهن ی خطوراتی را که همهانسان باید . است نفی خواطر کردن ین ادبچهارم

افکار  بلکه، تنها افکار آلوده و خالفنه هیچ فکری، اجازه ندهدو  براندبیرون  خود وجوداز ، شود می
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. دگرد غافل متعال یاز یاد خدا شود او سبب ؛ کهمشغول کندخود به ذهن او را  هممباح و مجاز 

مختصری  اتاشار بعضاً ،خطوراتبیرون راندن  و خواطر در نفی «اهللُ  الَّاِ  هَـٰـلاِ  ال»ذکر  بحثبه 

ای بر  العاده ثیر فوقأچه ت ،شود اداآداب  آنچه آدابی دارد و اگر با  ایم این ذکر گفتهو ایم  کرده

 76 گذارد. میانسان خالی کردن فضای دل و ذهن 

روزه داشتن و مداومت  ،هچهلّطول  در یعنی ؛است دوام بر صوم ،نشینی هاز آداب چهلّین ادب پنجم

  کردن بر روزه.

ی  هچه والیت کلیّ ؛است داشتن مرتبط نگه، دل خود را با حقیقت والیتو  مراقبهششمین ادب، 

و ی معنوی انسان است که مربّچه کسی و ؛است امام معصوم متعلّق بهکه  ،هی الهیّ مطلقه

او را به امام و ه دل او را به امام متوجّ  ،آشنا قلباًکه انسان را با امام خود برای اینشده  ای واسطه

ی است ا هروزنو او مثل یک پنجره  وجود زیرا ؛ریدننبُ  را از راه دل ه و ارتباط با او. توجّندکوصل 

 .کند میی دل انسان  را وارد خانهی الهیّه  والیت کلّیّهنور که 

رغم  ٰعلی مااغلب  اند؛ چونگفته متعال یداخ هترک اعتراض ب نشینی رااز آداب چهلّه هفتمین ادب

های  جنبه چه در، است پیش آورده برای ما به شرایطی که خدا در زندگینسبت مانتقدسّ  تدیّن و

با خدا  ؛یممند از خدا گله ؛خدا اعتراض داریمبه ،معنوی های روحی و در جنبهبعضاً حتّی مادّی و 

به  وجود دارد و تعابیری است که در احادیثاینها ). یمهست بر خدا ساخط و غضبناک و یمدعوا دار

و پذیرای  خدا تسلیم ؛دکنترک را  خداوند بهانسان اعتراض  در این چهلّه (77.ایم آنها اشاره کرده

                                       
 .601 ص طهور، شراب طیّب، مهدی به: ن.ک. .73
 .221 حکمت البالغه، نهج رضیّ، سیّد .77
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 ؛مند نباشد از خدا گله ؛خدا دعوا نداشته باشد با ؛باشد است، کرده مقدّرخداوند برای او  کهچه آن

 .از خدا دلخور نباشد و ر نباشداز خدا مکدّ او خاطر

به این معنا که نه ه البتّ .است خوردنکم و جوع ،نشینی ذکر شده که برای چهلّه یهشتمین ادب

 وچرانی  بلکه شکم از حال برود. ضعف، خاطربهو  رمقی برای او نماند کم بخورد که قدری به

کمتر از حدّاقل  د.اکتفا کنضروری اقل به حدّ .راه طعام نباشد جویی از دنبال لّذت و پرخوری نکند

هم  آن حدبیش از  ؛ امّاگیرد ه میدر چهلّطاعت  برای عبادت ورا او چون توان  ؛استفاده نکندهم 

کار کمک در سلوک که پنج اصلی و یکی از است مهم بسیارجوع از موارد بحث . به خوردن نپردازد

 : به قول شاعر .، همین جوع استسالک است

 ج تمامــد این پنــان را کنــان جهــامــتم اـن     دامذکری به مُ خلوت و و رحمت و جوع و سصَ

 عزیزان از گویم ها را که میاینه البتّ  دهم. توضیح می ،صورت مشروح این هشت ادب را به اکنون

برای چنین  مااقتضائات ممکن است  زیرا ؛شوندآنها انجام مشغول به  انتظار ندارم که همگی

 انماشتغاالت یا و یممستعد نباش و کم باشد انمظرفیت روحی و استعدادیا  مساعد نباشد؛کارهایی 

تا  ،موفّق شود انسان اگرضرری ندارد و  آن شنیدن ولی ؛کندنچنین کارهایی را انجام قتضای ا

 .برده است ای عمل کند، بهرههم به آنها است مقدور  میسور و او ی که برایحدّ
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 نشینی سلوک در آداب چهلّه و نکاتی از بزرگان سیر

در ایّام  ،هه یا موسویّکلیمیّ ی چهلّه نشینی کند، از جمله خواهد چهلّهب فرد گاه هراست توصیه شده 

  :چهلّه

در ابتدای  .بخواند را 78«... النُّورِ الْعَظِیمِ رَبَّ  هُمَّٰـللّاَ»دعای  یعنی ،دعای عهدصبح، هر روز . 1

 بخواند، از یارانآن را روز  چهل اگر کسی ،در روایت این دعا آمده استکه صحبتم اشاره کردم 

 برای اینکه در رکاب و خدا او را ،از ظهور از دنیا برود اگر قبل وخواهد بود  داهف اارواحنماالعظ اهلل قیّةب

 گرداند. به دنیا برمی ،حضرت باشدمحضر 

 .را بگوید تسبیحات اربعه ذکر مرتبه چهلهر روز . 2

را  آنخواندن و یا  ؛بخواند هم این آیه رابرای اهل قبور  ؛بخواند الکرسی ةآی وضوگرفتن بعد از . 3

 ترک نکند. بعد از نمازهای صبح،

یا »ذکر  ؛بار 113 روزی ،«ییا باقِ» ذکرمانند  ؛در این چهل روز توصیه شده استاذکاری گفتن . 4

و ذکر  بار 110 روزی ،«یُّلِعَ یا»ذکر  ؛بار 134 روزی ،«دُمَیا صَ»ذکر  ؛بار 204 روزی ،«هللُاََیا  بُّرَ

 بعد از نماز صبح. مرتبه 40 ،«ةِمَحْالرَّبِ ینِدَیَالْ طَیا باسِ»

 را بخواند. 79«کُمُ التَّکاثُرُـٰـاَلْهی» :ی تکاثر سورهچهل مرتبه  در روزهای دوشنبه و چهارشنبه. 5

                                       
 عهد.دعای الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 213 ص ،16 ج بحار، مجلسی، و 116 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .71

 .1 یآیه تکاثر، یسوره .78
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 بخواند.را هر روز زیارت عاشورا طول این چهلّه، در . 6

با  ضو باشد و هنگام رفتن به بستر همیم، در طول روز با طهارت و با وا هطور که اشاره کرد همان. 7

 به خواب برود. باشد و با وضو وضو

 ل وقتمداومت بر خواندن نماز اوّاوّل وقت بخواند و  را خود هایحتمًا هر روز نماز ایّام چهلّهدر . 8

 .داشته باشد

 تردر قنوت نماز وِ ممکن استهم این استغفار را  .استغفار نماید بارصد، در سحراگر توانست . 9

در سحر اگر کند.  مرتبه استغفار صد خود کنار نمازدر جدای از نماز،  و یابه زبان جاری کند  (وَتر)

در طول استغفار  مرتبه حدّاقل صد در این چهل روز کم آورد؛فرصت و برای این کار  نشد قموفّ

 .را ترک نکندروز 

یا گوش سپردن به آن از دست  هیچ روزی را بدون تالوت قرآن ودر طول این چهل روز، . 10

 ندهد. 

 الهیمنظر  وهمیشه خود را در محضر . داشته باشدمداومت  بر ذکر و یاد خدا این ایّامدر . 11

 حفظ کند. کامالً را  رحضو حسّ  ببیند و

 را ذهن و دل اومداومت داشته باشد. خطوراتی که  طور که اشاره کردم بر نفی خواطر همان. 12

تواند  می یخوببه «اهللُ  الَّاِ  هَـٰـلاِ  ال»از ذکر در این زمینه   .کند، از دل بیرون براند مشغول می

یعنی اینکه من فقط خدا را  ،و تخیّالت از ذهن و دل افکار ی بیرون راندن همه استفاده کند.

 خواهم مشغول به محبوب خودم باشم. خواهم و فقط می چیز نمیجز خدا هیچ ؛خواهم می
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 ی جنبهوجود دارد: دو جنبه  اشاره کردم. در این زمینه خدا برترک اعتراض به  در ادب هفتم. 13

 یعنی آنچه که به ما دستور داده ،تشریعی ی و جنبهاست یعنی آنچه که خدا با ما کرده  ،تکوینی

به ما خداوند آنچه یا  ،آنچه خدا با ما کرده یعنی ،مورددو از این  یکبه هیچ نسبت .انجام دهیم که

 سند نباشیم.خور، ناراضی و ناخردل ترض،مع ،انجام دهیم امر کرده است که

، اشاره نگیرد انساناز  قدری که طاقت عبادت رابه ،خوردن جوع و کم ب بهدر هشتمین اد. 14

تواند،  را نمیاین چهل روز  ی اگر همه و بگیردروزه در طول این چهلّه تواند  که می ییجاتا . میکرد

ی روزهای خاصّ  ی روزه ،در این مدّتاگر  .داشته باشد شنبه را روزهروزهای دوشنبه و پنج حدّاقل

 ها را هم از دست ندهد. آن ،مستحب استهم 

انسان  که باعث سنگینیاست از خوردن غذاهایی پرهیز  ،نشینیی دیگر در آداب چهلّهنکته. 15

پرتوانی و سرزندگی شادابی،  ؛کند فرد ایجاد می درآلودگی  خوابو  سستی، رخوتنوعی ؛ شود می

که ی یغذاهاغذاهای سنگین،  کند. میحاکم  اوبر گیرد و کسالت را  از انسان می را برای عبادت

چنین خواّص  و امثال اینها، چرببسیار  کار رفته است، غذاهایجات فراوانی در آن بهادویه

 دارند. یی منفی

به حالل بودن چیزهایی که  نخورد.، پیش آمد که چیزهرانسان یعنی ؛  در لقمهاحتیاط کردن . 16

ی آن  هر منبع درآمدی که به تهیّ به اعتباو چه خوراکی ر خود شیء به اعتباچه  ؛یقین داردآنها 

دّقت  بیشتردر این ایّام  .حالل باشد منظر از هر دو ،منجر شده است خوراکی  مواد غذایی یا شیء

المقدور  حتّی آن یقین پیدا نکرده است، حالل بودنتا به  خورد وو ننگیرد  ،چه داد کس هر کند؛ هر

  استفاده نکند.
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در  فردکه هنگامیکه  ایم در بحث رزق مفصّل گفتهاست.  راهاوایل  برای، گفتیمها که اینه البتّ

وقتی به آنجا رسید، خدا  .گیرد می دست درخدا والیت او را  ای از رشد رسید، هتببه مرسلوک 

شخص در آن . ؛ که او استفاده کندبه او تعارف کند ،که مشکل داردرا چیزی  کسی دهد اجازه نمی

در  ؛دارد او را محفوظ میکند و حریمی ایجاد میخدا  ؛گیرد قرار می الهی در حریم امنمرحله، 

ولی در اوایل یا اواسط راه  ؛او بیایدسمت ن چیزها بهآگذارد  نمی و دهد قرار نمی ن چیزهاآمعرض 

به او تعارف  چههرو در خوردن  مراقبت کندباید  است، ایجاد نشده فردهنوز این ویژگی در که 

؛ احتیاط کند ،خوردب و بردارد آن را دتوانمیو  گذاشتندجلوی او ای که  هرچیز خوشمزهیا  کردند و

 . خورده باشدی حالل  لقمه ،با اطمینان بیشتری تا

یَوْماً   رْبَعِینَاَ  لَالْحَال  اَکَلَ  مَنْ» که: ماهو به روایت آن هم اشاره کرد ما هگفتهم ی حالل را  آثار لقمه

  .کند عنایت می قلبنورانیت به او  خدا ی حالل بخورد، اگر کسی چهل روز لقمه « قَلْبَهُ  نَوَّرَ اهللُ

در این نخورد و  ،استن متدیّغیرو  بار و بند  بی پست، افراد بخیل،که مال هم را هایی  خوراکی. 17

 . را نخوردگونه افراد اینو غذای  ننشیند افراد گونهاینی  سر سفره سعی کند چهل روز

حالل  او  پولحتمًا خیلی احتیاط کند نخورد.  چیزی، یدر هر منزل یا یاز هر پولسعی کند . 18

 ،در حالل بودن کسبشانهم  ،شود شانخواهد مهمان می اهل منزلی کهکه  مطمئن باشدو باشد 

، پزندبخواهند با آن غذا  که می آنچهپاکی و طهارت  هم در و شان هشرعیّ اتپرداخت وجوه هم در

 مواد غذایی تهیّه  از هر فروشنده ،تواند که می ییجاتا  ها را داشته باشد. این دقّت هستند.د مقیّ
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و  نخوردرا و امثال اینها ها  چلوکبابیها، ها، رستورانفودمثل فست المقدور غذای بیرون، یحتّ نکند.

 کند. و آماده هتهیّ  را خودش غذای مطمئنّی ،تواند که می ییجاتا 

 ها را هم بگوییم. بد نیست خوردنی ها را گفتیم؛ اکنوننخوردنی

 نهاایخوردن در این ایّام  .بخوردحلیم و زیتون انسان ، توصیه شده است نشینی هام چهلّدر ایّ. 19

در ذهنم اشاره شده است،  موردچرا به این دو  اینکهی  ای درباره نکتهمفید است.  فرد،حاالت  برای

 .زمان نداریم اشاره کنمولی  ؛وجود دارد

  نشست آنهابا  مشغول دیگران شود و کمتر ؛صحبت شودکمتر با دیگران هماینکه ی دیگر  نکته. 20

برای نشستن و  ،و بیش از آن اکتفا کندضرورت  لبه حداقّ ،تواند که می ییجاتا  ؛برخاست کند  و

 وقت نگذارد. است با آنهاو نشست و برخ حرف زدن با دیگران

 ل اخباراوّ یی کهسرود یا موسیقی ،مارشی حتّ ؛این چهل روز موسیقی گوش ندهدطول در . 21 

و به  مآن را هم گفت مصون بماند. علّتاز موسیقی  طور کاملبهیعنی  .شودپخش میها  رسانه

و حیا از آن خانه  واخته شود، غیرتای موسیقی ن که اگر چهل روز در خانه ،اشاره کردم آن روایت

 بندد. رخت می

 کنترلرا  آن  و داردباز  است، آن واجب یا مستحب رب آنچه نظر ز افتادن به غیرِ چشم خود را ا. 22

به  یحتّ .، نگاه کندثواب دارد و است مستحب یاواجب  هاکه دیدن آن چیزهایییعنی فقط به  ؛ندک

 مات. چه برسد به مکروهات و محرّ ؛نپردازد  اتنگاه به مباح
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مستحب یا واجب  بر او گفتن آنها چیزهایی کهجز گفتن  از خود را کنترل کند و آن را زبان. 23

یا خدای های مکروه چه برسد به حرف ؛نگوید ،ستاکه مباح  همهایی را فرح، باز بدارد. است

 حرام. نکرده

 ر یا ذکری شود،تفکّ خواهد مشغول عبادت، میاگر که باشد جایی  کند سعی المقدور یحتّ. 24

چون  امثال اینها؛ تلوزیون و ،و چه صدای رادیو خود افرادصدای ود. چه سریاینان صدای دیگر و سر

مشغول  ها آن صحبتفکر کردن به آن اشخاص و یا محتوای  بهرا ما ها ذهن صدای این  همه

  کند. از انسان سلب میرا  برای اشتغال به ذکر خداالزم خاطر  و فراغت تمرکز فکر سازند و می

؛ اند کردهتوصیه ، به استناد روایات ،نشینی هچهلّآداب که بزرگان سیر و سلوک در  ها نکاتی بوداین

مقدور در این چهلّه مقداری که به الاقّل بیت معصومین د اهلامدا با به توفیق الهی و انسان که

 .عمل کند در توان او باشد، ی کهحدّ  در و ستاو میسور 

 

 القعده ی ماه ذی نماز یکشنبه

کید أت بر آن که است یکی از چیزهایی القعده ی ماه ذی ندن نماز یکشنبهاز دست ندادن توفیق خوا

لین ز برای اوّااین نم. ایم عرض کردهتان تخدمهای قبل مکرّر  سال و میکن ای می عادهال فوق

موفّق دلیل عذر شرعی ی ندارد. اگر کسی بهولی قید خاصّ ؛ارد شده استوقعده لا ی ماه ذی یکشنبه

های دیگر این ماه  یکشنبه ازتواند  می ،بودن القعده ذی ی ماه لین یکشنبهدر اوّبه خواندن این نماز 

این آیا  :پرسندمی اصحاب از پیغمبر، یما هخواند که برایتان یروایت در پایانِ .استفاده کند
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از  زمانهررا این نماز  کسی ؛نه :فرمودندحضرت ؟ رداختصاص دا القعده ی ماه ذی یکشنبهنماز به 

برای او  ،العاده عظیم است که فوق رابرکتی  پرچنین آثار بخواند،  هر موقعیا  هر شب،، هر روز سال،

برای  القعده ماه ذی ی روز یکشنبهبزرگ در  ی آسمانیِ چون این هدیه ٰمنتهیپی خواهد داشت. در

اگر مشکلی  انسانمناسب است که  ،بیان فرمودند شاناصحاب ایآورده شد و ایشان بر پیامبر

در ؛ آورد جاهب ی اوّل آن، خصوصاً یکشنبهالقعده ماه ذی ی یکشنبه دررا این نماز  ،ندارد

 .بهره ببرد آندر طول سال هم از  امیدواریم و را تکرار کند آن هم دیگر این ماههای  یکشنبه

 القعده ی ماه ذی نماز یکشنبه ی خواندن نحوه

 ی توحید، مرتبه سوره سه ی حمد، مرتبه سوره در هر رکعت یک .رکعت است  این نماز چهار

 81«النَّاسِقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ » :ی ناس مرتبه سوره و یک 80«قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» :ی فلق مرتبه سوره یک

 . شود خوانده می

دو  دورکعتی که بعد از سالمِنماز  دو نقل شده است: یا صورتی خواندن این نماز به دو  نحوه

چهار جمعًا  نتیجه در وکند  را می ت دو رکعت بعدشود و نیّ بلند میانسان بالفاصله  ،لرکعت اوّ

با نیّت یک نماز  شودمی انجامپیوسته  شکلیا اینکه این چهار رکعت به ؛شود می رکعت

د فقط در پایان رکعت چهارم تشهّ و نیست تشهّد و سالم آن در رکعت دوم 82.چهاررکعتی

که ه به اینبا توجّ .. خواندن این نماز به هر دو صورت توصیه شده استدهد میو سالم خواند  می

                                       
 .1 یآیه فلق، یسوره .10

 .1 یآیه ناس، یسوره .11

؛ولیاستثنائاتیوجوددارد.نمازمستحبّییکرکعتیداریم؛مثلنمازوترومواردخاصّییاستایناستکهنمازمستحبدورکعتقاعده.12

 نقلکردهاست.برایشبعیدغدیرطاووسبنسیّدایکهرکعتیپیوستهکهتصریحشدهاست؛مثلنمازدوازده
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در  از این دو یکهر که ؛بخواندبه هر دو صورت انسان  چه خوب است ؛گیرد وقت بسیار کمی می

بار استغفار  هفتاد نماز بایدسالم از بعد  بالفاصله شده باشد.عمل به آن ، ه استبود مقصود روایت

 .گویدرا ب «لَیهِاِبُ واَتُ وَ  اهللَ رَبِّی رُفِغْستَاَ»ذکر  کند و

بهتر است بعد از  بعد از سالم نماز فالن ذکر را بگویید، :ت گفته شده استانمازهایی که در روای

را که مستحب است بعد از سالم  «اَکْبَرُ  اهللُ»مرتبه  ی سهحتّ. دی دیگری نگوییذکر مستحبّ ،سالم

بالفاصله بعد از اینکه سالم نماز را دادید، تسبیح را بردارید و  .دینگوی احتیاطاً  ،شود گفته نماز

  83صورت عمل کنید.ایم به چه  گفتهاستغفار کردن هم  مورددر  استغفار کنید.

سپس این دعا را ؛ «یمِظِعَالْ یِّلِعَالْ اهللِبِ الّاِ ةَوَّال قُ وَ لَوْال حَ»: گویدمی ،بار استغفار هفتادبعد از 

 وبَنُالذُ رُفِغْال یَ هُنَّاِفَ ؛اتِنَمِؤْوالمُ نینَمِؤْمُالْ عِمیِجَ وبَنُذُ ی وَوبِنُی ذُلِرْفِغْاِ !ارُفّیا غَ یزُزِیا عَ» خواند: می

و را گناهان م !هستی بخشنده و ارغفّ ،کننده و ترمیم ارجبّ ! ای خدایی کهای خدای عزیز 84«تَنْاَ الّاِ

جز تو و  گناهی وجود ندارد ی بخشندهکه جز تو  ؛بخشرا ب مؤمنزنان و ی مردان  گناهان همه

 .را ببخشد کسی نیست که گناهان

مراجعه  ها وقتی به آن صحبت .ام قبالً عرض کرده ؛ کهداردی ا العادهآثار و برکات فوقاین نماز  

 شود. به مراتب بیشتر می رغبتتان برای از دست ندادن این نمازکنید، 

                                       
توجّهکنید.میهامراجعهوبهظرائفیکهدرایناستغفارهاصحبتهایآنبهفایل .16  بخش استاد، سخنان  والء،اهل سایت توانمراعاتکرد،

 .4 -1 های ترک القعده، ذی ماه مراقبات قسمت ، عرفانی سلوک در مستحبّی اعمال و عبادی مراقبات
 القعدة.ذیماهاعمال الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 687 ص ،3 ج مستدرک، نوری، و 601 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .14
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 ی پیشارو های هفته مناسبت

 است. در هفته پیشاروی ما قرار گرفته بسیار بزرگ  تاریخی یک مناسبت

هفتمین امام، ی  دی در رابطه با خانوادهمتعدّهای  مناسبتالقعده  ایم که در ماه ذی اشاره کرده

 . دارد قرار ،جعفر بن موسی حضرت

 میالد حضرت معصومه

خواهر بزرگوار  ،دخت بزرگوار امام کاظم، معصومه ی میالد حضرت فاطمهاوّلین مناسبت 

واقع شده  القعده ل ماه ذیروز اوّدر  است که جواد ماما گواربزری  هو عمّ االرّض موسی بن علی

 . است

قم  و شهر زیارت ایشان و طور شخصیت همین ،میالد این بزرگواردر مورد ها در طول این سال

 85.مراجعه فرمایند ،ایم کرده هایی که قبالً  عزیزان به مجموعه صحبت .ام صحبت کردهفراوان 

 و ایمان معنا، ری اسالمی برای بزرگداشت دختران اهلودر جمه میالد این بانوی بزرگوار را که 

برادر به  ،فداه ارواحنااهلل هبقیّحضرت محضر به  ،استشده  نامگذاریعنوان روز دختر  به ،والیت

علم و ، کمال طهارت، ،ی شیفتگان این بانوی نور همهبه و  ضاالرّ موسی بن علیّ ،نابزرگوارش

از انوار  ائهتوفیق استض بیش از پیش متعال ایخدو امیدواریم  گوییم میو تهنیت تبریک ، معرفت

 .عنایت فرمایدما  ی همهاین بانوی بزرگوار را به 

                                       
 حضرت رحلت و میالد های  ترک ،امامزادگان زندگی و شخصیت با آشنایی  قسمت تاریخ، و سیره مباحث بخش استاد، سخنان والء،اهل سایت .13

  .معصومه



43 
 

بعد  ی جلسهمتعال توفیق دهد  خدایم یامیدوار .خواهمعذر میاز اینکه به بحث نماز نرسیدیم، 

نزدیک  آن های آخر به بحث نماز اختصاص دهیم و بتوانیم این بحث را که به پلّهوقت بیشتری را 

 گیریم.ب شود، پی می

 فَرَجَهُمْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْٰ هُمَّ صَلِّ عَلیـٰاَللّـ

 

 


