
ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

شاید این بحث در ابتدای این مقال قدری تلخ باشد؛ ولی این تلخی است که اوّل به کام خود ریختم؛ دیدم 

ایم؟  ی ما چیست؟ اهل این ماه شده ایم؛ ولی حقیقتاً بهره ایم و شنیده به ماه مبارک رمضان بسیار گفته راجع

ها و صفاتی که  برد، آن ویژگی ه در ماه رمضان به سر میبریم؟! کسی ک اصالً در ماه رمضان به سر می

ایم و آن را طی  گوییم وارد ماه رمضان شده ها را نداریم چگونه می اند در او وجود دارد. اگر آن ویژگی برشمرده

ها و  ی رجبیّه بگذریم و وجود خود را از آلودگی از خدا بخواهیم توفیق دهد ابتدا از وادی تخلیه م؟کنی می

ی شعبانیّه گذر کنیم و خود را به آنچه خدایی است زینت  رچه غیرخداست، پاک کنیم؛ از وادی تحلیهه

 مند گردیم.  های حضرت حقّ متمتّع و بهره ی رمضانیّه شویم و از جلوه دهیم تا بتوانیم وارد وادی تجلیه

وید در وجود خود محقّق کند و هم گ ثمر برسد؛ هم گوینده آنچه را می ها به ها و شنیدن شاءاهلل این گفتن ان

نیاز شویم؛ گوینده به سکوت برسد و  جایی برسیم که از گفتن و شنیدن بی ی عمیقی ببرد و به شنونده بهره

شنونده از باطن بشنود. آن سخنگوی باطنی همواره درحال سخن گفتن است؛ ولی هیاهویی که نفس در 

دهد. اگر هیاهوی نفس تمام شود و به سکوت  ف را نمیی شنیدن آن صدای لطی به پا کرده، اجازه وندر

 برسیم آن صدا شنیده خواهد شد.

 

 المبارک ود به ماه رمضان رو
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ُاللُهَُُعَليكَُُُاَلسَّالمُ  َُشهَر ُياْاالَكبَ رَُُُيا َُو َُاوليائههُهُ، سالم بر تو ای برترین و بزرگترین ماه خدا و ای عید  :عيَد

ُوُياَُخيَرَُشهٍرُمهَنُاُْ. دوستان خدا سالم بر تو ای بهترین  :1الَيّامُهاَلسَّالم َُعَليَکُياُاَکَرَمَُمصح وٍبُمهَنُااَلوقاته

وقتی ماه مبارک یّام سال. ها دربین اشوی؛ و سالم بر تو ای بهترین ماهها که همنشین ما میزمان

شود. عید اولیاء اهلل و ماه جشن رسد، وجود اولیاء اهلل یکپارچه شادی و شعف و نشاط میرمضان فرامی

 .ها ای شاخ تر به رقص آآمد بهار دلهاست. و سرور است؛ ربیع القلوب و بهار دل

المعظّم را   ماه شعبانی نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، داغ و حسرت فراق  فقط بشارت و مژده

رسد؛ ماهی  ی خود به پایان می های عارفانه ها و لطافت ی زیبایی دهد. ماه شعبان با همه تسکین می

داشتنی و زیبا که با عطر دالویز رسول خدا معطّر است؛ ماه صلوات شعبانیّه و مناجات  بسیار دوست

آن. حسرت گذشتن و طی شدن ایّام این ماه، فقط شعبانیّه، ماه صیام و قیام رسول اهلل در لیالی و ایّام 

تحمّل است. ماهی که پیغمبر اکرم بشارت نزدیک شدن آن  با بشارت ورود به ماه مبارک رمضان قابل 

المعظّم به مردم دادند. اگر مناجات زیبای شعبانیّه را از دست   ی ماه شعبان را در آخرین جمعه

نوازد. اگر از صلوات شعبانیّه جدا  سحرگاهان روح را می ی ثمالی در ابوحمزه  دهیم، مناجات می

های دلنشین  گیریم. اگر شب های فراوانی در روزهای ماه رمضان انس می شویم، با دعاها و صلوات می

ها و  های نورانی ماه مبارک رمضان را با دعای افتتاح و سایر مناجات رسد، شب ماه شعبان به پایان می

 م. پیشاروی داری  ادعیه

 کسب استعداد برای ورود به ماه خدا

ُال .به میزان معرفت اوست  عبادی بستههای  بهره بردن انسان از فرصت ُبهَقدره نیکی به : 2َمعرهَفةُهاَلَمعر وف 

های رشدآفرین  از عباداتش بهره انسان معرفت بلندتری داشته باشد، هر چهقدر شناخت است. 

                                           

 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن ؛871 ص ؛99 ج بحاراالنوار، مجلسی، وپنجم؛ چهل دعای ،891 ص سجّادیّة، ی صّحیفه سجّاد، امام. 1

 سالم شدن داج هنگام هم و مالقات هنگام در هم عرب، که دانیدمی است. رمضان مبارک ماه وداع در سجّاد امام دعای این .092 ص ،8

 کنند.می
 .837 ص االخبار، جامع شعیری، ؛891 ص ،11 ج بحاراالنوار، مجلسی،. 2
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کسب معرفت ازطریق مطالعه و شرکت در جلسات دینی، به برد. بدین لحاظ است که  بیشتری می

 یابد.  ی عبادی، اهمّیّت و ضرورت می ی یک مراقبه منزله

 ه مَُّاهنَُلمَُتک نُاَللّ ُ در روایات تأکید شده است که این دعا را در روزهای پایانی ماه شعبان بسیار بخوانیم: 

َُمضیُ  ُما ُفی ُفَاغَُُْغَفرَتُلَنا َُشعباَن ُمهن ُمهنهُ فهر ُبَقهَی ُفيما خدایا اگر در آنچه از ماه شعبان بر ما گذشت؛  :3لَنا

ایم؛ در آنچه از این ماه باقی مانده  ای و مشمول مغفرت و بخشایش تو قرار نگرفته هنوز ما را نبخشیده

. اگر ساعاتی یا روزی باقی مانده است؛ خدایا در این فرصت باقیمانده ما را ببخش. است، ما را ببخش

 . 4گذار ما پاک و مهذّب و منزّه وارد میهمانی تو شویمب

کنیم و  بزرگی، به میهمانی برویم، قاعدتاً خود را تمیز و آراسته می خواهیم به منزل دوستی یا  وقتی می

شویم، متناسب با فضای  القدر وارد می کنیم تا وقتی به محضر آن میزبان عظیم لباس تمیزی بر تن می

خواهیم وارد ضیافت اهلل شویم. خدا نکند بوی عفن گناه و معصیت از وجود  . حال میمیهمانی او باشیم

ها و کثافات معاصی، وجود ما را آلوده کرده باشد و با  ما ساطع باشد. خدا نکند پلشتی و آلودگی

به ی ماه شعبان برای استغفار و تو آلودگی وارد ضیافت اهلل و میهمانی الهی شویم. از فرصت باقیمانده

ُالُْبهره بگیریم و خود را زیر باران رحمت الهی شستشو دهیم.  ُالذُّنوبَُاَلتَّوبَة ُت َطهِّر  ل  ُتَغسه َُو توبه  :5ق لوَب

از خدا بخواهیم اگر تا این لحظه مورد مغفرت الهی واقع  شوید. کند و گناهان را می ها را تطهیر می قلب

ی است؛ ما را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار ایم، به برکت صاحب ماه شعبان که رسول ختم نشده

خدایا ما با این آلودگی  دهد، تا با طهارت روح و قلب و جان، وارد ضیافت و میهمانی عظیم الهی شویم.

توانیم وارد ضیافت تو شویم؛ خودت دست به کار شو. اگر در ماه شعبان با توبه روح و جانمان را  نمی

                                           

 شعبان. ماه یبقیّه اعمال الجنان، مفاتیح قمی، محدّث ؛9 ص ،8 ج االعمال، اقبال طاووس،سیّدبن ؛73 ص ،91 ج بحاراالنوار، مجلسی،. 3
 ماه روزهای از بعد، روز نشود، دیده رمضان ماه هالل اگر که است آن دارند توجّه انشعب ماه پایان در مؤمنان که فقهی نکات از یکی .4

 گردنش به کفّاره و قضا از واجب، ی روزه کسی اگر گرفت. روزه شعبان ماه پایانی روز نیّت به باید و آید می شمار به المعظّم شعبان

 رؤیت روز طول در اگر مستحبّ. ی روزه نیّت به ندارد، برعهده واجبی ی روزه اگر و گیرد می روزه واجب، ی روزه آن نیّت به باشد،

  آمد. خواهد حساب به رمضان مبارک ماه روز نخستین روز آن شد، مسلّم رمضان مبارک ماه هالل
 .809 ص ،80 ج مستدرک، نوری، ؛899 ص ،دررالکلم و غررالحکم تصنیف آمدی،. 5
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لطیف و ی ماه ما را پاک کن تا رویمان بشود در این مهمانی  یماندهشستشو ندادیم، خودت در این باق

شاءاهلل خدای متعال به برکت اولیای خود توفیق دهد هنگام ورود  قدم بگذاریم. ان داشتنی الهیدوست

را ببریم و آداب این مهمانی را رعایت   ای باشیم و حدّاکثر بهره به این ضیافت اهلل، مهمانان شایسته

که درحدّ  توان ادا کرد. همین شکر این نعمت را نمی بیشترین عطایای خدا شامل حال ما شود.کنیم و 

ای نصیبمان شده کافی است؛ بیش از این العادهفهم و معرفت خودمان درک کنیم که چه موقعیّت فوق

 آید. از ما برنمی

 مندی و اغتنام فرصت در ماه مبارک رمضان بهره

کند.  برای رهیدن از هرچه غیر خداست و پیوستن به خدای متعال کفایت مییک لحظه از ماه رمضان 

ایم که چنین فرصت مغتنمی را برای این امّت فراهم نمود؛ ولی ما در بهره بردن  از درگاه الهی شرمنده

ما با این شناختند و بس.  می بیت از آن بسیار تقصیر داریم. حقّ این ماه بزرگ را پیغمبر و اهل

دعای زیبای پس از زیارت  ایم کجا و حقّ این ماه کجا! هایی که در دل جا داده ت و با این بتهمه غفل

هایی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاردیم و  امام رضا چقدر مناسب حال ماست که چه ماه رمضان

و قوفیُلهضيافَتهَکَُفالَُتحرهمنیَُُسيِّدیَُسيِّدیَُسيِّدیَُموالَیَُموالَیَُموالَیَُقدَُتَکرَّرَُهمچنان دست خالی ماندیم: 

ای خدای من! ای سرور و آقای من! ای موالی من! مکرّر در مهمانی تو : 6م تهَعرِّضيَنُلهَمسألَتهکَُالُْماَُوَعدَتُ

 کنندگان درگاهت وعده دادی، محروم نکن. حاضر شدم. پس مرا از آنچه به مهمانان و درخواست

آورد؛ فقط از پذیرایی  ای با خود نمی میزبان است. مهمان توشه ی هنرها از مهمان هنری ندارد؛ همه

کند. اگر غذایی با خود بیاورد توهین به صاحبخانه است؛ مهمانی رفتن  صاحبخانه استفاده می

 خالی خوب است. امیرالمؤمنین نیز همین را روی کفن سلمان نوشتند: دست

َُعَلیُ َنُالَوَفدت  ُبهَغيرهُزاٍدُُُُُُمه َُوُلاَکريمه ُالسَّليمُهالَحَسناته َُقلبه

                                           

  الجنان، دعای پس از زیارت امام رضا. . محدّث قمی، مفاتیح6
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ُکاَنُ ُک ّلَُشیٍءُُُُُُُاهذا  7َکريمُهالُْو فود َُعَلیُالَُْوَُحمل ُالّزادهَُاقَبح 

ای بر خدای کریم وارد شدم؛ نه عمل صالحی دارم و نه قلب سالمی که غیرخدا  بدون هیچ زاد و توشه

شود،  انسان بر شخص کریمی وارد می در آن نباشد. هیچ ندارم؛ زیرا توشه با خود بردن هنگامی که

 ترین کارهاست. هرچه نیاز داریم، آن کریم پیش از ورود ما به مهمانی آماده کرده است. زشت

ُاجُْاَللّ ُ در دعای روز نخستین ماه رمضان آمده است؛   ُصياَمُالّصائهمينَُ ه مَّ ی مرا  خدایا روزه: َعلُصيامیُفيهه

َوُ ی من از روزه فقط تشنگی و گرسنگی باشد. . مبادا بهرهه قرار بدهداران راستین این ما ی روزه روزه

ُالُْ ُقياَم ُفيهه های من و به نماز ایستادن من در دل شب و در دل سحر را  داری زنده و شب ؛قائهمينَُقيامی

َوُ ی این ماه قرار ده. داران راستین و شایسته زنده فقط اعمال ظاهری قرار نده و مرا از نمازگزاران و شب

ُاْلغافهلينَُ ُنَوَمةه َُعن ُفيهه بهره عبور  تا از این فرصت گرانبها بی خدایا مرا از خواب غفلت بیدار کن: 8نَ بِّهنی

نصیب آن را  ترک کنیم.  نکنم و آن را از دست ندهم. خدا نکند این ماه بر ما بگذرد و تهیدست و بی

ُا گذرد. میزمان به سرعت  ُاَُتم رُُُّف َرصَُلُْاهنَّ  همچون ابر سریع و نامحسوسها  فرصت: 9لسَّحابُهَمرَّ

ی  هایی که برگشتنی نیستند و شاید تکرارشدنی هم نباشند. بنا به آنچه در خطبه فرصت ؛گذرند می

ُفيُهُقيُُّلشَُّاَُشعبانیّه نقل شده است، پیغمبر اکرم فرمودند:  کسی که در این : 10هرُهاُالشَُّذَُ َمنُح رهَمُغ فراَنُالله

انگیز است.  آور و هول این جمله بسیار ترس ل مغفرت و رحمت الهی واقع نشود، شقی است.ماه مشمو

های مغفرت و رحمت را  بارد، فرصت نکند در این ماهی که مغفرت از زمین و آسمان و در و دیوار می

که خدای متعال برای میهمانانش تدارک دیده است از دست بدهیم؛ فرصت خلوت و مناجات و عبادت 

بکوشیم از صیام و قیام این ماه، از تالوت قرآن و ای ببازیم.  هیچ بهره و فایدهرایگان و بی بندگی را به و 

                                           

 . کلمات( در تفاوت )با 871ص ،89 ج ،غهالبال نهج شرح الحدید، ابی ابن ؛13 ص ،1 ج ،البالغه نهج شرح فی البراعه منهاج خوئی، .7
 ماه اوّل روز دعای الجنان، مفاتیح قمی، محدّث ؛1 ص ،99 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛829 ص ،8 ج االعمال،اقبال طاووس، بن سیّد. 8

 رمضان.
 .173 ص غررالحکم، آمدی،. 9

 .391 ص ،93 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛383  ص ،82 ج الشّیعه،وسائل عاملی، حرّ. 10
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و نمازها و اذکار این ماه، ماهی که مشحون از عبادات و مراقبات عبادی است، نهایت  ادعیه و مناجات 

 بهره را ببریم و از غفلت و نفسانیّت خالص شویم. 

ی آخر این  ان چنین فرصت مغتنمی است. بنا به روایات پیغمبر اکرم معموالً دههماه مبارک رمض   

شدند. پیغمبر اکرم که گرد عالم کثرت به دامنشان ننشسته بود  النّبی معتکف می ماه را در مسجد

ی زهرا  گزیدند و حتّی برای دیدار امیرالمؤمنین و فاطمه کردند، خلوت می ی ارتباطات را قطع می همه

بردند. این  سر می رفتند. ده روز تمام را برای یک خلوت کامل با خدای متعال در مسجد به منزل نمی به

نکته ما را به عظمت موضوع رهنمون کند و ماه مبارک رمضان را فرصت مغتنمی برای خلوت با 

 خداوند بدانیم. 

است سر کار اداری یا کسب ی ما یک سری اشتغاالت خاص داریم و باالخره هرکس ناگزیر  البتّه همه  

و تولید و کشاورزی...  برود و ساعاتی را مشغول باشد؛ یا کسی که محصّل و دانشجوست ساعاتی را سر 

ها را با  حال برای هرکس ساعات فراغت هم وجود دارد که معموالً این وقت کالس درس باشد. بااین

اوقات را در خلوت تنهایی بین خود و ی این  گذراند. بکوشیم در ماه مبارک بخش عمده دیگران می

ی ارحام  ی شعبانیّه نقل شده به صله بنا به آنچه در خطبه خدایمان بگذرانیم؛ گرچه پیغمبر اکرم

معنای انزواطلبی مطلق نیست؛ اما بخش قابل  و اکرام ایتام در ماه رمضان تشویق کردند. خلوت به

ختصاص دهیم. تا حد امکان روابطمان را با مردم کاهش توجّهی از اوقاتمان را برای تنها با خدا بودن ا

های  دهیم و برای ارتباط با خدا، برای با خدا بودن و با خدا خلوت کردن وقت بگذاریم. شاید در ماه

چنان سازندگی هم نداشته باشد. ما معموالً غرق  ها آن دیگر این فرصت پیش نیاید و آن خلوت

های شغلی و تحصیلی و امثال آن هستیم یا  یا مشغول فعّالیّت دیگرانیم و وقت تنهایی کم داریم؛

وآمد کنیم؛ با آشنا؛ با  مشغول مراودات اجتماعی و آمدوشدها؛ با این رفیق بنشینیم با آن فامیل رفت

ماند. خلوت یکی از پنج اصل بسیار مهم  غریبه... و در این میان برای تنهایی و خلوت هیچ وقتی نمی

 در سلوک است. 

 صمت و جوع و سهر و خلوت و ذکری به مدام            ناتمامان جهان را کند این پنج تمام
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داری؛ خلوت، خلوت با محبوب است؛ و  زنده صمت یعنی سکوت؛ جوع گرسنگی؛ و سَهَر یعنی شب

بی برای این پنج اصل ذکری به مدام یعنی همواره به یاد محبوب بودن. ماه رمضان چه فرصت مناس

داری در  زنده است. صمت یعنی کم حرف بزنیم؛ جوع همان روزه است؛ یعنی کم بخوریم. سهر و شب

شویم. فرصت خلوت را هم  هرحال برای سحری خوردن بیدار می ماه رمضان بسیار ممکن است و به

خدا باشد. ناتمامان جهان را برای خود فراهم کنیم. ذکری به مدام یعنی سعی کنیم دائماً دلمان به یاد 

های انس با خدای متعال بیشتر بهره  کند این پنج تمام! بکوشیم از فرصت ماه رمضان برای خلوت

شود و اگر عمری باقی باشد، زمانی نخواهد گذشت که  سهولت و سرعت طی می ها به ببریم. فرصت

این ماه بزرگ الهی، ماه تالش و خواهیم دید ماه مبارک به پایان رسیده است. مبادا دست خالی از 

کوشش سالکان الی اهلل و ماه نهایت مجاهدت اولیای الهی، بیرون بیاییم. خدا نکند این لحظات و 

دست  های عظیم الهی را بهتوان با آن مراتب بلند کمال را تحصیل کرد و ثواب ساعات گرانبها را که می

علوم نیست این لحظاتی و آناتی که نصیب ما شده است م .عملی بگذرانیمآورد، با بطالت و تنبلی و بی

کند که اگر کسی نوجوان یا جوان یا میانسال است، پس هنوز تکرار شود. سن هیچ تضمینی نمی

برد. آید و آنها را میها میسوی انسان فرصت دارد و مرگ به او نزدیک نیست. مرگ در هر سنّی به

ه مبارک آینده را درک کنیم. شاید این آخرین فرصت ما برای هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانیم ما

ها به ای از این روزها و شبی الهی باشد. نگذاریم ثانیهالعادهمندی از چنین موقعیّت ویژه و فوقبهره

ی امام سجّاد تمام همّت خود را بسیج کنیم تا از  غفلت یا خدای ناکرده به معصیت طی شود. به توصیه

جای نشستن پای تلویزیون و گفتگوهای بعد از افطار با  ها بهره ببریم. بهاین روز و شب یلحظه لحظه

دعا و مناجات و تالوت قرآن روح و جان خود را لطافت بخشیم. باالتر از این چیست که خواندن یک 

ُاللهُالرَّحم ُ ی قرآن، یک  آیه ُالرَّحيمُهبهسمه سازندگی دارد، چرا  در این ماه معادل یک ختم قرآن تأثیر و ،نه

این زبان را بیکار رها کنیم؟ یا خدای ناکرده مشغول سخنان لغو و بدتر از آن مشغول غیبت و تهمت و 

شود و به هیچ  ی آن، معادلی در عالم یافت نمی امثال اینها شویم؟ این روزهایی که برای هر ثانیه

رود. ماه مبارک رمضان ماه بسیار میشود آن را خرید، چه آسان و چه ارزان از دست ما قیمتی نمی
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ی این ماه باشد تا انسان قدر آن عظیمی است و جا دارد که تأمّل و آگاهی و توجّه، همراهِ لحظه لحظه

 را بشناسد و آن را به ثمن بخس از دست ندهد. 

ار است؛ ماه ماه رمضان در بُعد عبادی فردی، ماه نماز است؛ ماه روزه، ماه دعا و مناجات و توبه و استغف

موفّق  تهجّد در دل سحر است؛ ماه تالوت قرآن است؛ اینها اعمالی است که در خلوت سحرخیزی و

شویم. در بعد اجتماعی، ماه خیرخواهی و آرزوی خیر برای خلق خدا و تالش در جهت کمک به  می

مضان و روایات خلق است؛ ماه گام برداشتن برای رفع نیاز حاجتمندان است که دعاهای ماه مبارک ر

های ماه مبارک رمضان و فرمودند: یکی از حکمت آموزد. امام صادق معصومین بسیار زیبا به ما می

ی این ماه، آن است که اغنیاء و کسانی که از امکاناتی برخوردارند، طعم گرسنگی و محرومیّت روزه

ماه عظیمی . 11گامی بردارندمحرومان را بچشند و آنگاه درصدد برآیند تا برای رفع محرومیّت آنان 

است که باید از آن توشه برداشت؛ چه در حاالت معنوی، چه در توفیقات عملی و عبادات و چه در 

 ی حسن معاشرت با خلق و دستگیری از نیازمندان و مهر و عطوفت با ایتام و درماندگان. حوزه

است؛ برای اهل قبور طلب  ی دیگرانخوانیم، دعا برا یکی از دعاهایی که بعد از نمازهای ماه مبارک می

کنیم؛ برای برهنگان طلب جامه و کسوت کنیم؛ برای گرسنگان و تشنگان طلب آب و غذا میمی سرور

کنیم؛ برای کنیم؛ برای اسرا طلب آزادی و رهایی میکنیم؛ برای بیماران طلب شفا و سالمتی میمی

کنیم. عبارات زیبای این دعا که امید است ایش میگرفتاران و افرادی که وضع خوبی ندارند طلب گش

 باشیم، آموزشی است برای اینکه در این جهت قدم برداریم.به خواندن آن موفّق 

 اهل ماه رمضان باشیم

                                           

 .270، ص 32؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 7، ص 01الشّیعه، ج  ؛ حرّ عاملی، وسائل372. صدوق، من الیحضره الفقیه، ج 11
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ُالَّذهيه ُ ُُاهنّاَُاهلُ  ه مَُّاَللّ ُ گوید:  میهمان شهر اهلل در دعای این ماه به خدای متعال می  َوُُُناُبههُهَشرَّفتََُُُذاُالشَّهره

خدایا ما اهل این ماهیم؛ ماهی که ما را به آن شرافت بخشیدی و با منّت و لطف خود : 12َوفَّقَتناُبهَمنَِّكُلَهُ 

در این تعبیر که خدایا ما اهل این ماهیم، تأمّل کنیم.  به داشتن چنین ماهی در ایام سال موفّق کردی.

اقعاً اهل این ماهیم؟ کسی ممکن است با این ماه برخورد اهل این ماه یعنی چه؟! آیا ما اهلیّت داریم؟ و

کند؛ دیگری در کنار این ماه زندگی کند و مصاحب این ماه و از اصحاب آن باشد؛ امّا کسی که 

 گوید خدایا ما اهل این ماهیم، یعنی اهلیّت داریم. می

بود. اصحاب منافق هم کم ن اصحاب زیاد داشتند؛ امّا در اصحاب رسول اهلل پیغمبر اکرم

بیتی دارد که حسابشان کامالً از اصحاب متمایز است. بهشت و  اهل غیر از اهل است؛ پیغمبر

؛ هم اصحاب النّار داریم، هم اهل النّار؛ اهل الجنّةداریم، هم  الجنّةگونه است؛ هم اصحاب  دوزخ نیز این

راستی ما اهل این ماهیم؟!  ا بهزنیم! آی کند. در این دعا حرف بسیار بزرگی می اصحاب با اهل فرق می

بسا ماه شوّال برسد، نماز عید فطر را هم بخوانند و ما هنوز وارد ماه مبارک رمضان نشده باشیم!  چه

، االنابةوارد شهر اهلل االکبر، شهر الصیّام، شهر االسالم، شهر الطّهور، شهر التّمحیص، شهر القیام، شهر 

 نشده باشیم!  بالجنّة، شهر العتق من النّار و الفوز حمةالرّ، شهر المغفرة، شهر التّوبةشهر 

َُاهلُ توانیم این ادّعای بزرگ را بکنیم که  آیا ما می ُالشَّهرُهه ُ ُُاهنّا ؟! هر خصوصیّتی را برای زمانی  َذا

اند؛ امّا ممکن است کسی در آن زمان باشد و واجد آن خصوصیّت نباشد. یک ماه رمضان مربوط  گفته

ایم که از منظر  ی من از این ماه رمضان کجاست؟ بارها گفته رون و جهان آفاق است؛ امّا بهرهبه عالم بی

عرفان هرچه در جهان بیرون وجود دارد، مقارن آن در جهان درون هم موجود است. این دو عالم 

د، ی مطابق هم هستند. پس اگر ماه رمضانی در عالم خارج و جهان آفاق وجود دار صغیر و کبیر نسخه

یک ماه رمضان هم در عالم درون و جهان انفس باید باشد. آیا من در جهان درون خود وارد ماه رمضان 

                                           

 ص ،99 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛092 ص ،8 ج االعمال، اقبال طاووس،سیّدبن وپنجم؛ چهل دعای جّادیه،س یصحیفه سجّاد، امام. 12

879. 
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ایم سالک سه مرحله را  شدم؟! آیا ماه رمضان در سیر روحی من فرارسید؟ در مباحث ماه رجب گفته

آید، سپس ماه  درپی ماه رجب می های پی کند. در تقویم و در عالم بیرون سال در سیر باطنی طی می

شود. آیا من وارد ماه رجب شدم؟ تقویم باطنی خود را نگاه  رسد و تمام می شعبان و ماه رمضان می

ام و آن را  ای بردم؟! اکنون که در ماه رمضانیم، اصالً وارد ماه رجب شده کنم؛ از تقویم زمانی چه بهره

ایم؟ کجا به سر  رمضان سیر باطنیمان شدهام؟ واقعاً ما وارد ماه  ام؟ ماه شعبان را طی کرده طی کرده

 بریم؟!  می

ها شعر نیست! در دعای روزهای ماه مبارک رمضان در  کنم تا بدانیم این حرف یک قرینه عرض می

َُعلىُُفيهُهَُُوفِّقنيمفاتیح الجنان یک فراز این است:  ُاْلَقدره بُُُُّحالٍَُُُافَضلُهُُلهَليَلةه َُاحََُُُيك ونََُُُانُُت حه ُمهنَُعَليَها ٌد

َُشهرٍَُُُاوليائهكَُ ُاَلفه ُمهن َُخيرًا ُلي ُاْجَعلها ُث مَّ َُلَك ُاَرضاها القدر در برترین و  به لیلةخدایا مرا موفّق کن : 13 َو

ترین حالی که دوست داری یکی از اولیاء تو در آن حال باشد؛ سپس آن را برای من بهتر از  پسندیده

نُاَلفُهی باشد، مگر قرآن نفرمود فقط بیرون لیلة القدراگر  هزار ماه بگردان. َُخيٌرُمه شب : 14 َشهرٍُُُلَيَلة ُاْلَقدره

َخيراًُُُاهْجَعلهاُليگوید:  کننده می خداوند این را قرار داده است؛ چگونه این دعا قدر برتر از هزار ماه است.

ُاَلفُه ن ست، پس چرا دعا خود ه : خدایا آن را برای من بهتر از هزار ماه قرار بده؟! اگر خودبهَشهرٍُُُمه

عالم درون است. از خدا  لیلة القدرِعالم بیرون نیست؛  لیلة القدرِشود اینجا سخن از  معلوم می ؟کند می

درون خود، در بهترین حاالتی که برای اولیاء دوست دارد و  لیلة القدرِخواهد او را به  دستیابی  می

هرکس یک زمان  لیلة القدرِهزار ماه قرار دهد.  درونی را بهتر از لیلة القدرِپسندد، موفّق کند و این  می

لیلة ی دارد؛ امّا لیلة القدرولیّ اعظم خداست. البتّه حجّت خدا  لیلة القدرِمن غیر از  لیلة القدرِرسد.  فرامی

                                           

 ماه روزهای اعمال الجنان، مفاتیح قمی، محدّث ؛820 ص ،99 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛01 ص ،8 ج االعمال، اقبال طاووس،سیّدبن. 13

 .رمضان
 .3 یآیه قدر، یسوره .14
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ُاَلفُهای در باطنم رسیدم که  من کو؟! آیا من به لیله القدرِ ن ُمه ُليگوید:  باشد؟ می َشهرٍَُُُخيٌر ُاْجَعلها ؛  ث مَّ

در عالم زمان بیاید و هنوز لیلة  لیلة القدربرای من آن را بهتر از هزار ماه قرار ده! پس ممکن است 

ایم یا نه؟! ماه  القدر من نرسیده باشد. به این لحاظ است که باید ببینیم اصالً وارد ماه رمضان شده

 رمضان من، ماه رمضان شما، نه ماه رمضان عالم طبیعت! کجاییم ما؟! 

ُاَللّ ُ  گوییم: ابراین وقتی میبن    َُاهلُ  ه مَّ ُالشَّهرُهه ُ ُُاهنّا : خدایا ما اهل این ماهیم، ماه خالص شدن، ماه َذا

تسلیم مطلق حقّ بودن، ماه طهارت مطلق از ماسوی اهلل داشتن، این ماه کجاست؟ آیا وارد چنین 

بَُمگر نفرمود:  ؟ایم؟! در دستگاه خدا ادّعا خریدار ندارد؛ حقیقت کجاست ماهی شده َانُُُالّناسُ َُُاَحسه

َُان ُي فتَ ن ونَُُُي ترَك وا ُال ُه م َُو ُآَمنّا پندارند به صرف اینکه بگویند ما ایمان آوردیم از  آیا مردم می: 15يَ ق ول وا

َدُاللهَُانَُكب  َرَُمقتًاُعهنُلهَمُتَ ق ول وَنُماُالُتَفَعل وَن؛؟! مگر نفرمود: زنیم کنیم و آنها را محک نمی ایشان قبول می

گویید  خشم خدا باال گرفت از آنچه می ؟کنید گویید که عمل نمی چرا چیزی را می: 16تَ ق ول واُماُالُتَفَعل ونَُ

ُتَنَسونَُُُالنّاسَُُُاَتَأم رونَُ کنید. و عمل نمی َُو کنید و خود را  آیا مردم را به نیکی امر می: 17 اَنف َسك مُُبهاْلبهرِّ

َعنُْفرمودند:  ؤمنین؟! امیرالمکنید فراموش می خداوند ؛ 18اهالُّبهطاَعتههُهَُُمرضات هُ َُُجنَّتهههَُوُالُت نالُ ُالُي خدَع ُاللُ 

توان رسید، مگر از رهگذر  خورد و به رضایت و رضوان الهی نمی درمورد بهشتش فریب کسی را نمی

با این ادّعا در تعارض  خرد! وقتی زندگی و رفتارت خدا نه از فرد، و نه از جامعه ادّعا نمی طاعت او.

گویی  گویی مؤمنم؟ آثار ایمانت کو؟! می گوید آثار عملیش در زندگی تو کجاست؟! می است، می

 مسلمم؟ آثار تسلیمت کو؟! مثل داستان آن شتر: 

 آیی ای فرخنده پی؟ از کجا می            آن یکی پرسید اشتر را که هی

 تو! خود پیداست در زانویگفت             ام گرم کوی توحمّاز  گفت
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آیی!! اینکه من بنشینم  راستی از حمّام گرم کوی من می دهد که به ات خوب نشان می بسته زانوی پینه

گذارد؟! زندگی من بویی از این حقایق گرفت؟!  می مپیوسته سخن بگویم و قلم بزنم، اثری در زندگی

خواهد؛ هم از فرد، هم  عاهای ایمانی ما را میعمل من با این سخنان هماهنگی دارد؟ خدا آثار عملی ادّ 

از جامعه. از جامعه و حکومت هم به صرف اینکه ادّعا کند من اسالمی و ایمانی و علوی و چنین و 

را داری؛ آثارش کو؟  گوید آثارش کو؟ ادّعای خالفت رسول اهلل پذیرد. می چنان هستم نمی

چگونه حکومت را  شدی، رسول اهلل را کنار زدی و جانشین رسول اهلل امیرالمؤمنین

نامی؛ آثار  معاویه می گونه است؟! خود را امیرالمؤمنین یزیدبن اداره می کرد، حکومت تو همان

 تو کجاست؟  امیرالمؤمنینی

ای از روشنفکران و  بین عدّه در زمان حکومت معاویه در مِنی این همان فرمایش اباعبداهلل الحسین

مراسم حجّ مشرّف بودند. حضرت در آن سخنرانی عجیب در زمان حکومت  اهل فکر است که برای

خواهیم آثار عملی حکومت اسالمی را به جامعه  معاویه قیام خود را مطرح کردند و فرمودند: ما می

ُُاَنَّهُ ُُتَعَلمُ ُُاهنَّكَُُُ ه مَُّاَللّ ُ برگردانیم. معاویه مدّعی خالفت و حکومت اسالمی است؛ ولی آثارش کو؟! فرمودند: 

ّناُم ناَفَسًةُفيُُكانَُُُُالَّذيَُُيك نُهَُُلم ُاْلح طامُهُُس لطانٍُُُمه الُاْلتهماَسَُشيٍءُمهنُف ض وله دانی قیامی  خدایا تو خوب می: وََُ

خواهیم  . نمیکه ما در پیش داریم نه رقابت بر سر پست و مقام است و نه برای کسب دنیای بیشتر

های حکومتی و پست و مقام دولتی در  خواری کنیم؛ از موقعیّت هایمان را پر کنیم و رانت جیب

خواهیم به قدرت برسیم  حکومت اسالمی سوءاستفاده کنیم و برای خود آالف و الوف جمع کنیم. نمی

ُل ُ خود را ارضا کنیم.   طلبی و جاه ُبهالدهكََُو ُفي صالَح ُْااله ُن ظههَر َُو ُدينهَك ن ُمه ُاْلَمعالهَم ُلهَنرهَد ن قیام ولیک: 19کهن

سیمای  های تو حاکم کنیم. کنیم تا آثار دین تو را به جامعه برگردانیم و صالح را در سرزمین می

خواهیم فسادی که  جامعه سیمای دین شود، سیمای تقوا و عفّت و پاکدامنی و حجاب و حیا شود. می

رد، مگر اینکه با عمل پذی کن کنیم. خدا ادّعای اسالمی بودن را از فرد نمی جا را فراگرفته ریشه همه
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ادّعای پذیرد، مگر اینکه در عمل تصدیق شود. واالّ مگر  ها نیز نمی ها و نظام تلفیق شود؛ از حکومت

خواندند؟! آنچه خدا  نام امیرالمؤمنین خطبه نمی خالفت رسول اهلل را نکردند؟! مگر معاویه و یزید به

های حکومتی و اجتماعی.  عملی داشته باشد؛ چه در فرد، چه در نظام پذیرد ادّعایی است که آثار می

تواند خود را اسالمی بنامد که آثار اسالم در آن دیده شود. بنابراین باید ببینیم ما چگونه  ای می جامعه

 ر اهلیّت داریم؟ ؛ برای این ماه طهوَذاُالشَّهرُهه ُ ُُاهنّاَُاهلُ  ه مَُّاَللّ ُ توانیم بگوییم:  هستیم؛ آیا واقعاً می

اندکی بیندیشیم. در خود بازنگری کنیم و به آنچه در عظمت این ماه گفته شده غرّه نشویم. ببینیم 

پرستان و کفّار و  رسد، بت ی ما از این همه عظمت چیست؟ وقتی ماه مبارک رمضان فرامی بهره

ی آنها  گیرند؛ امّا بهره میلحاظ زمانی در این ماه قرار  ها و ملحدان هم به مشرکان و ماتریالیست

چیست؟ پس هر که از نظر تاریخ بیرونی به ماه رمضان وارد شد از آن بهره ندارد؛ باید ماه رمضانِ 

این ماه برایش محقّق است.  های ی عظمت گونه شد همه اگر این شود. َذاُالشَّهرُهه ُ َُُاهلُ درونش فرارسد و 

 ت و نفسش تسبیح است.عبادتش مقبول و دعایش مستجاب و خوابش عباد
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