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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 
 سازی فایلآماده یهحلمر

 ویرایش نهایی ذکر مآخذ اوّلیّهتصحیح و ویرایش  پیاده سازی

    

 

 های رجب، شعبان، رمضانفضیلت ماه

ماه رجب، ماه بسیار عظیمی است و در سییر و سیل م مویی ی و عرفیانی جایبیاه بسییار 

پی کیه درسه ماه پیبلیدی دارد و بزرگان طریقت برای این ماه ارزش بسیار باالیی قائلید. 

المبارم، خاتمیه رمایان رو د الموظّمبه دنبال آن شوبان و ش دشروع می المرجّبرجببا 

بیه م جیب برخیی رواییاه میاه کیه میاه رجیب  .اهلل استی سل م الیی سه مرحلهجل ه

شیده توبییر به ماه تخلیه  ،است، میالد حاره آنسیزدهم و روز  است امیرالمؤمیین

خیدایی اسیتا از آنچیه می رد پسیید اهلل از آنچه غیرو دل سالک الی ی وج داست. تخلیه

و افکیار و  اه نیامبب عت، از روحیّیاه ناشایسیخلقیّیو  از رفتارهای ناپسید خداوند نیستا

ی تولّقیاه بیه هیا و همیهی بیتهی دل میؤمن از همیپام شدن کوبیهو عقاید نادرستا 

پیا اهللی فتح مکّه به امر رسی لدر واقوه که امیرالمؤمیینط راهلل. همانماس ی

هی ییداللّ و یبیا یید والیی ،کده ب دای را که بتکوبهو باال رفتید و نهادند  حارهی بر شانه

از کوبیه بییرون یکسیره را  ی گ نیاگ نهیای بیتهمیهها خالی کردند و از وج د بت خ د

ی دل خ د را از باطن والیت عل ی، کوبه اهلل در ماه رجب با استمداد از، سالک الیریختید

ی حقیقیی دل دا چی ن کوبیهییکی دلش را جیارو مییخانهکید و ها خالی میی بتهمه
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ـ ب  لْـق  لْ ا  »فرم دنید   امام صادق مؤمن است. ـ نْ كِ ْسـالت  ف   هللاِ  م  ر  ح  حیرم  دل  1«هللاِ  ْي  غـ  هللاِ  م  ر  ح 

ن آ و ی خیدا دل میؤمن اسیتاصل خانه. در حرم خدا غیرخدا را جای مدهپس خداست، 

 درمیان مسجدالحرام قراراختید و ی حقیقی خدا سخانهاین از روی که کوبه ماکتی است 

دارند که من در  یوسوتچیان ها نه آسمان  فرم دنددر حدیث قدسی خدای متوال  .دادند

ا پیس دل گیجم قلب عبد مؤمن من اسیتمی تیها جایی که در آن انه زمین وببیجم  آن

فتح مکّه از وجی د  پس ازی ظاهری را کوبه امیرالمؤمیین. ی حقیقی استمؤمن کوبه

 اهلل در میاه رجیب کیه میاه امیرالمیؤمیینبه همین نح  سالک الیا خالی کردندا هبت

سیتا از اخیدایی غیر آنچیهررا از ه ی دل خ دز باطن والیت عل ی کوبهاست با استمداد ا

کید و خدا پام و خالی میها و تولّقاه به غیرو دلبستبی های وابستبیها، همهی بتهمه

هیای بیه گ نیهو اند و ذکر استغفار در این ماه فراوان استغفار هم گفتهلذا ماه رجب را ماه 

 است.دل ش  و تبهیر و پام کردن ن عی شستتأکید شده است. استغفار متفاوه 

ماه شوبان به م جب احادیث  کییم.میماه شوبان را درم به ت فیق الهی ماه رجب،  درپی

اسیت. آن حایره  م محمّید مصیبفیرسی ل گرامیی اسیال متودّد ماه پیامبر خاتم

 وزیی ر بسیتن ا یویی لیه نام نهادندلذا ماه شوبان را ماه تح .شوبان ماه من استفرم دند  

 زییت کردن. 

بیا قبیل از عیید قربیان، کوبیه را  روز کهاند دیده اند،که به سفر حج مشرّف شده دوستانی

ای را که یک سال بر تین جامهسپس  .کییدموبّر میو دهید ش  میایران شستگالب ناب 

، را از دسیت داده اسیت زیبایی کامیل خی د و در اثر باد و باران و تابش آفتاب، هکوبه ب د
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دهید و زی ر کییدا یویی کوبه را زییت میبر تن کوبه می ایتازهی آورند و جامهپایین می

بیه  را خ دی دل رجب کوبهماه که در اهلل لک الیبیدند. ماه شوبان ماه تحلیه است. سامی

با استمداد از بیاطن و بیه ه ب د، در ماه شوبان خدا خالی کردغیراز  امیرالمؤمیین مدد

بخشیدا همیان یییت میز اکرمسیّدالمرسلین، با خُلق نیک ی پییامبر یهق ّه ختمیّ

«ی  ِظـع   ق  ل  خ   لٰ ع  ل   ک  نَّ اِ »کریم فرم د   خُلقی که قرآن
ت  بیر اخیالق بزرگیی سرشیته  شکبی  2

اهلل در است. سالک الی ناب پیامبراکرم این گل محمّدی گالبش همان اخالق شدی.

ی دلیش را زیییت خانیه اکرمخ  و روش و آیین و آداب پییامبر ماه شوبان با خلق و

 .بیددزی ر می دهد ومی

 خداستا ماه تجلّی حاره حیقّ ماهو رسد که شهراهلل میپی این دو ماه، ماه رماان فرادر

 ر و ها خالی شد و زییکوبه از بت. وقتی ماه تجلیه استبه توبیری  ی دل مؤمن ودر کوبه

است.  گ نهاینی دل مؤمن هم . کوبهشد ی خداخانهواقع زییتی هم به آن تولّق گرفت، به

خیالی اهلل ه ماسی یها و تولّقاه بو پلیدی هاها و آل دگیوج دش را از زشتی ،سالکوقتی 

ی حقیقیی ی خیدا و کوبیهخانیه دل او ،زیییت داد های پیغمبراکرمکرد و با زیبایی

 ش د. به لقاءاهلل نائل میمؤمن کید و تجلّی می یدلچیین در  ش دا حاره حقّمی

نمی د ، تجلّیتحلّی و تجلیه یا تخلّی و  تخلیه و تحلیه ویویی  این سه میزل بزرگ سل م،

قرار داریم و امییدواریم خیدای آن ی که ما در آستانهو نمادش در این سه ماه بزرگ است 

م و اوقیاه ایین ایّاکه دانید ایّام ببریم. می ی وافری از اینبت انیم بهرهو متوال عیایت کید 

ان کیه اهیل بییییدا امّیا آنیگرچه اهل طبیویت یکسیان میی ایدسان نیستعالم همبی یک
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ملکی ه  ،از نظر ارزش موی یدانید که هستید، می و اهل برکاه باطیی اهل دل تید،بصیر

کیید. ثلیث آخیر الواده پیدا مییروز حالتی بسیار استثیائی و ف قشبانهعالم در ساعاتی از 

 و روز جمویه شیب ،ی است یا در ایّام هفتهم اقع اذان، ساعاه خاصّو ل عین، البّشب، بین

نییز هیای سیال در میاه و متفاوه است با روزهای دیبرو ای دارد الواده قم قویّت بسیار ف

 .دارد چه عظمتییوج د  در عالمِ ،این سه ماه ملک هداند خدا می. ط ر استجریان همین

سیان اسیت و هیی  یکهای دیبیر سیال ظاهر این سه ماه با ماهاز دید اهل طبیوت گرچه 

میاه را سیه عظمت و ارزش ایین  هستید، ادراکاه باطییاهل که  انولی آن اکیدفرقی نمی

 بیشترین بهره را از این ایّام ببرند.به لبف الهی  ک شیدمیکیید و درم می

هیای سیال عباداتی که در سیایر میاه تأکید شده استا ف ق هاین سه مادر عباداه زیادی 

ارد کیه همیان ییک شیکل ظیاهری دعبیاده دانیید میچیانکه ت صیه شده و وج د دارد. 

جا آورد تا صحیح باشید. ه را با آن ق اعد باید بهامر شده و عباددر شرع ق اعدی است که 

کیه آن است هایی ادب آداب عباده، .داردوج د آدابی هم  ،احکام عبادییا  ظاهرعالوه بر 

 کییار. شی دمیو تأثیرگذار عیار ، تزیین، پرتکمیل خاص آن ادببا  وکید عباده اقتاا می

دا پیذیرکه اگر همراه عمل واجب انجیام  وج د داردسری مستحبّاه هر عباده واجب یک

عباداتی که میا انجیام  س م اسرار عباده است. کید.مؤثّرتر می عیارتر، پرمغزتر ورا تمامآن 

ای رقیقیهو  ی نازلیهاز یک حقیقت هستیدا یک مرتبهای اشارهو نمادی م دهیم هر کدامی

 خ انیم و هریک از اذکیارنمازی که میهر هستید که در عالم وج د دارد. ی از حقایق بلید

به حقیقت بسییار بلییدی  دارد وی یک سرّ، دهیمحرکاه و اعمالی که در نماز انجام می و
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آن  داشیته باشید،ت جّیه عباده به آن اسیرار  هراگر انسان در هیبام انجام کید. می اشاره

 رساند. ل میهای کماعباده او را به اوج قلّه

شی د را میی آنهیا و احکیام ظیاهری هم صی ره داتی که در این سه ماه وج د دارد،در عبا

ه و هیای عملیّیدر رسیاله عباداه واجب را و هم آداب و تاحدّ امکان اسرار. احکامگرفت فرا

بیرای ا امّی ش د آم خت.الجیان میهای اعمال مستحبّی مثل مفاتیحدر کتاب رامستحبّاه 

جی اد ملکیی  امییرزاهلل مرحی م آییتعیارف بیزرگ الهیی،  ازکتیابی اسیت  ،عباداه آداب

و بیه زبیان  تیألیف کردنیدبه زبیان عربیی که  المراقباه فی اعمال السّیۀبه نام  بریزیت

سیالک این اثر ارزشمید اعمالی کیه در  شده است. ترجمه و میتشر بارچیدین فارسی هم 

همراه با مویانی و اسیرار کید و انجام دهد،  مراقبت بایدهای سال هر کدام از ماهدر  اهللالی

ایین کتیاب را ی ماه رجب در طلیوه ش دت صیه میعزیزان ی همهبه  .بیان شده استآنها 

 .و ماه مبارم رماان را به کمک این کتاب طی کییید نسه ماه رجب و شوباتهیّه کیید و 

خاصّیی و ه ای حال  ،یدمبالوه کیهای ماه رجب را قبل از ورود به رجب، ادباگر  به ویژه

اذکار کدام از هر ی زیبا و شیرین و لبیف و عارفانه مویای بسیار ودهد به انسان دست می

همچییین  .دیابی، درمیوجی د داردبوید و دو میاه میاه  ایینکیه در را ی و اعمال و عبیادات

  راهیمیایی  آن عبیاداه اسیتکیه در بیاطن آن عباداه و اذکیار  حدودی انسان را به سرّتا

انید که اهیل سیرّندا عشق الهی استا عاشق ،راهبردن به باطن عباداه شرطا البتّه کیدمی

شیاءاهلل شی د. انکید و به اسیرا و رمی ز رهیمی ن مییعشق انسان را آشیای به اشاراه می

ی دوسیتان اهیل بییت خدای متوال ت فیق عباده عاشقانه را در این سه ماه نصیب همیه

 بفرماید. عصمت و طهاره
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اتش دنبیال میزد نیسیت. عبیاده عبیاددر ، انسانی که عاشق خدای متویال اسیتطبیوتاً 

و کدام عاشق به خاطر خل ه کردن با  با خداستاورزی محرمانه عشقو ب ی عاشقانه گفت

طلبد؟ خیلی زشت اسیت کیه موشی ق بیه انسیان راه بدهید و از موش ق مزد می ،موش ق

که  ببخشید مزد من ،جدا ش د بب ید اوخ اهد از بود وقتی می، انسان با او نرد عشق ببازد

-نمیانسان عاشق در عباداتش مزد  !؟معاشقی ما چب نهش د؟ آمدم خدمت شما چقدر می

بیا او راز دل گفیتم. چه مزدی بزرگتر از اییکه من با موش قم خلی ه کیردم و طلبدا اصالً 

لیذا  به جای این، آن را بیه مین بدهیید؟! وج د دارد تا بخ اهیدچیزی بزرگتر از این  مبر

ی عبای بزرگیاین خ د  بزرگترین مزد است. با خداوند رازونیاز کردیم،خ د این ت فیق که 

 آفیرینبا خدای جهیان که ی استچیز ک چکمبر  زبان جاری کردیم. ب د که نام خدا را بر

 بیه ،های هییریالمپیادهای علمی یا مسابقاه ورزشی یا رقابت در بوای از گفتب  کردیم؟

دهید اجازه می ،المللی به دست آورده استسبح بیندر را مدال و  رتبهکسی که باالترین 

چیین جایباه  های اوتالشی مزد همه رود.ب جمه ررئیسیا  به مالقاه مقام موظّم رهبری

 خص صی بیا خیداب  و صحبت ی مالقاه خدا و گفتاجازهانسان  وقتی به و افتخاری است.

در عباداتشیان اهل محبّت ز این؟ مزدی بزرگتر ااز خدا مزد بخ اهد؟ چه باید ، دهیدرا می

 . شایسته است چیین عبادتی در این سه ماه دنبال مزد نیستید.

 بیتاهل هااست؟ در روایاند، به چه مویی برشمردههایی که برای اعمال ث اب با این وصف

 ایین سیه میاه عبیاداهبرای اعمال و  یانبیزهای بسیار حیرهث اب عصمت و طهاره

هایی کیه کییدا امّا ث اببرای ث اب عباده نمیو اهل محبّت  بیتاهل .نقل شده است

نیزد خیدا کید که هیر عملیی حکایت از این می ،ئل شده استخدای متوال برای اعمال قا
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این وسیله پیی اهل محبّت هم به اب بیشتری برای آن قائل شده است. ث  تر ب ده،محب ب

 و کیدام عبیاده دارداز اعمیال را بیشیتر دوسیت میی کدام ییکخدای متوال برند که می

عبیاده  ییکت جّه بیه  د.یکیبه آن عمل میپس  کید،شان را بیشتر خ شحال میحب بم

عبیاده خدا ایین  برای این است کهدهدا می آنکه خدا در قبال نیست برای مزد و ث ابی 

برای اهل محبّت یک شیاخ   ،ش دداردا لذا اگر ث اب اعمال هم نقل میدوست را بیشتر 

بین اعمال کدام افال و کدام بیشتر م رد عالقیه دهد دریماست که به آنها نشان میراه و

 است.و محبّت خدای متوال 

ا بیاالخره تیا عباده کییید ،رای ث ابب هم کسانی نداردعیبی  تّه ت جّه داشته باشیم کهالب

 تر چییینو در مراتیب پیایین های بسیار بلید، راه بسیار ط النی اسیترسیدن به آن میزل

ظیاهراً بیرای ییک عمیل گیاهی  اییکه ی دیبرنکته. هایی برای مبتدیان الزم استتش یق

های متفیاوتی نقیل شیده گاهی اوقاه هم ث اب .اندهبیان کردک چک ث اب بسیار عظیمی 

رواییت دیبیر صید برابیر در یک رواییت دی را های متودّد داریم که عمل واحروایت ااست

این  بلکهبین روایاه وج د داردا  گ ییتوارض و تیاقضاییجا نباید تص ّر کرد اند. برشمرده

. بیرای کییده اسیتشخ  عبادهناظر بر خل ص و مورفت و صفای سب ح مختلف ث اب، 

 جیای دیبیرعمیره داردا  ث اب ییک حیجّ دهد،ام را انج فالن عملاند کسی که گفته مثال

 ایین .داردعمیره  حیجّ هیزار یاصد یا ند اگر کسی همین عمل را انجام دهد ث اب ده اهگفت

از نظیر مورفیت و خلی ص و ی آن عمل دهیدهی انجاممرتبه یدهیدهنشانتیاقض نیستا 

ما را به تردیید ها بزرگی ث ابدیبر طرف از  که در عمل دارد.است صدق و پاکی و تق ایی 
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 هیای بسییار عظیمیی اعبیا  ابثی عمل ک چیکیک به خاطر خدای متوال گاهی نیفکیدا 

 کید.می

 شیخ در عمل سازندگی  . مویای درست ث اب هماناستمویای ث اب در  ،ی مهمترنکته

یویی عمره دارد،  ث اب یک حجّ این ذکر را بب ییدگ یید میوقتی . است ی آندهیدهانجام

ی در شما خ اهد داشت؟ این ذکیر را اگیر در یچه سازندگی ددهیانجام عمره  یک حجّاگر 

اگیر  داشیت. خ اهید و تیأثیر راهمان سیازندگی  ،دت بب ییت و با این خص صیّاین م قویّ

گ ییید وقتیی می فهمیید.خ اهیم  عمل مقب ل را هم، مویی را دریابیم مویی درست ث اب

 برای آن است که انددست ر دادهکه هر عملی  یویی مؤثّر واقع شد.مقب ل واقع شد،  یعمل

در و ، اهاه ما، در خلقیّیدر روحیّ ،گذاشتآن تأثیر را عمل وقتی  تأثیری در ما ایجاد کیدا

تیأثیر  .این عمل م رد قب ل قرار گرفتبرجای گذاشت، را  آن تأثیر سازنده ما رفتار و افکار

بیه  ییا گ ییید ایین دارو اثیر کیرددهید و میکه به بیمار میاست دارویی  تأثیر عمل مثل

 . افاقه کرد اصبالح

کیه  وجی د دارد «مین بلی »ییث تحت عیی ان احادیک سری احادیث اییکه ی دیبر نکته

وایتی ررا طی  یاگر عملفرمایید می ائمّه ،احادیثدر این است. در آنهلبیفی  مام ن

بییت عصیمت و از اهیل ییکهر ییا اکیرمپیغمبر ما نقیل کردنید کیه میثالًشیبرای 

 و شیما دارد، ثی اب بیزرگ را فیالن دهد،این عمل را انجام  کس هرفرم دند  طهاره

 ،یید، آن عمل را انجیام داداین سخن از ما نقل شدهو به اعتبار اییکه  یدحدیث را باور کرد

ن ثی اب را بیه آن بر ما اهیل بییت اسیت کیه همیا ب ده باشد، یجولحتّی اگر آن حدیث، 

 از ق ل اهل بییتجولی حدیثی  که به او یویی کسی ،احادیث من بل شخ  بدهیم. 
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چییین  را انجیام دهید،)البتّه عمل خیر نه هر عملیی  عمل خیر  فالنکسی اگر  کهبرسد 

فرم دنید  ائمّیه. باور کید و عمیل نماییدنداند جولی است و او  دهیما وه او میث ابی ب

کیه میا باورش این است دهد و گمان و این عمل را انجام میبه عشق ما  شخ چ ن این 

حتّیی  . بیا ایین وصیفپاداش را به او خ اهیم دادهمان ما  دهیم،تیم چیین پاداشی میگف

 بایید بدانیید ،کیید تردیداعمال های م رد ث ابدرشکّام که ممکن است و وس اسی  افراد

امامی که ایین حیدیث به عشق  ماهمین که  ،مجو ل باشیدث اب اعمال حتّی اگر احادیث 

خیدای متویال آن  ،دهییمانجیام با صدق و صیفا را  خیرعمل  ،یدکیمی بیانرا از طرف او 

دانیم که میا درحالیاست شکّام بسیارهای برای آدمعبا خ اهد کرد. این  را به ما پاداش

 .جای شک نیستهی  و  ندباالیی برخ رداربسیاری از این احادیث از اتقان و استحکام 

 

مْ  َج   ِّْل ف ر  د  و  َع  مَّ ح  د  و  آِل م  مَّ ح  لِّ ع ٰل م   ا للّـٰه مَّ ص 


