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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 روزهای پایانی ماه مبارک رمضان

 

ن برخالف روزهای آغازین که شادی و بهجت و سرور و طراوتی به انسان آخرین روزهای ماه رمضا

و  داشتنی نشاند. بوی هجران این ماه عزیز و دوست ای از حزن و اندوه بر دل انسان میبخشید؛  هاله می

تر از روز؛ ماه هایی نورانیرسد؛ ماهی با روزهای طالیی و شب سرشار از خیر و نور و برکت به مشام می

رهای لطیف عارفانه و عاشقانه، ماه تالوت قرآن، ماه قیام به صالة، و قعود به مناجات. این ماه با سح

های ارزشمندی که برای پرواز انسان به آسمان معنا فراهم کرده بود، رو به پایان گذاشته ی زمینههمه

ز این ماه دل بکنم ی اینکه چگونه ااست. بساط این مهمانی و ضیافت درحال جمع شدن است و دلهره

رغم میل ما به  آید. این ماه علیاهلل می و جدا شوم، از چند روز قبل از عید فطر به سراغ مهمان ضیافت

رسد و تنها یک راه برای گریز از فراق وجود دارد؛ اینکه ما نیز همراه آن برویم و حقایق آن را، پایان می

ی ضیافت اهلل، ارتباط با کالم خدا و و نشستن بر سفرهاز توجّه به خدا، خویشتن را میهمان خدا دیدن 

شود، در عالم راز و نیاز و مناجات با خدا، امتداد بخشیم؛ تا گرچه ماه رمضان در عالم زمان تمام می

ی بزرگ الهی را تا خانهحقیقت استمرار پیدا کند و ما همچنان میهمان ضیافت اهلل بمانیم. این میهمان

 نیم و همواره اهل شهر اهلل باشیم.پایان عمر ترک نک

روزهای آخر ماه مبارک روزهای دغدغه و دلهره و اضطراب است. مؤمن نگران است که این ماه تمام 

ای برنداشته باشد و به آنچه قرار بود از رهگذر ماه رمضان نائل شود، دست نیافته باشد. شود و او توشه

آیا دست از خودبینی و خودرأیی و خودخواهی کشیدیم  آیا روح عبودیّت مطلق در وجود ما حاکم شد؟

ی الهی، عرش الرحمان و  ی ما تسلیم خدا شد؟ آیا دل ما کعبه و عبد خدا شدیم؟ آیا اندیشه و سلیقه
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حرم اهلل شد؟ آیا تقوا با آن معانی بلندش بر وجود ما مستولی شد؟ آیا تقوای بدن پیدا کردیم که جز 

ام ما جاری نشود؟ آیا تقوای نفس پیدا کردیم که خلقیّات و روحیّاتی که خواهد بر اند آنچه خدا می

ی دلمان تنها  مورد پسند خدا نیست، از وجود ما رخت بربندد؟ آیا تقوای دل پیدا کردیم که خانه

 ی خدا باشد و محبّتی جز به خدا و توجّه به غیرخدا نداشته باشیم؟  خانه

ات فقهی روزه پرهیز کرده باشیم؟ روزه آمده بود ما را صائم کند تا ی ما صیام بود که از مفطر آیا روزه

جای اینکه جسم و نفس عنان اختیار ما را  های طبیعی و جسمانی خود غالب شویم؛ بهبا صیام بر جنبه

به دست داشته باشند و ما را درپی خود بکشانند، ما بر آنها چیره شویم و کنترل خود را به دست 

 گونه شدم؟! ار نگران است که آیا واقعاً ایندبگیریم. روزه

اى پروردگار : 1 قداَمنااَ ا َو ثَ بِّت فرِغ َعَلينا َصبر  اَ رَبَّنا دار صابر است و صبر مقاومت در مسیر جهاد است: روزه

 ی با نفس بود.. جهاد این ماه، جهاد اکبر و مبارزههای ما را استوار گردان و گام ما، بر ما شکیبایى ببار

ی ما صبر بود که دربرابر تمنّیات نفسانی و وساوس شیطانی ایستادگی کنیم و صابرانه در برابر  آیا روزه

 ی جهاد اکبر به مقام صبر نائل شویم؟ هوای نفس به میدان مبارزه رویم و در عرصه

ظم برویم و ی ما سیاحت بود که به جهاد اع دار سائح است. آیا به مقام سائحین رسیدیم؟ آیا روزهروزه

ی بر جسم و نفس به تقوای قلب نائل شدیم؟ دلمان کن کنیم؟ آیا با غلبه غیر خدا را از وجودمان ریشه

ها و زمین، سیر و ی دل ما به ملکوت عالم گشوده شد و توانستیم در ملکوت آسمانبیدار شد؟ دیده

 سیاحت کنیم و از صالحون و صالحات باشیم؟

تی مهمان ضیافت اهلل بودیم؟ آیا در این ضیافت به دیدار میزبان و صاحبخانه و راس فراتر از این، آیا به

ی عاشقان بود که عشق الهی دل ما را از هرچه غیر اوست،  ی ما روزه حقیقت لقاء نائل شدیم؟ آیا روزه

مّل باز دارد و تماشای جمال محبوب ما را سیر کند و هجران یار ما را از خواب و خور بیندازد؟ جای تأ

 و اندیشه دارد.

                                           

 .052 یآیه بقره، یسوره. 1
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های آخر ماه، لحن دعاها افکند؛ لذا روزها و شبدار را به التهاب میها، یکی پس از دیگری روزهنگرانی

  َوجِهكَ   َاُعوُذ ِبَجاللِ کرد: دار از شب اوّل ماه مبارک با خدای خود گفتگو میکند؛ اگر چه روزهتغییر می

بُني َعَليِه.و َذنٌب اَ تَِبَعٌة ِذِه َو َلَك ِقَبلي َاو يَطُلَع اْلَفجُر ِمن لَيَلتي ه     ُر رََمضانَ َشه  َعّني  َان يَنَقِضيَ   اْلَكريمِ  خدایا  :2تُ َعذِّ

ی برم که ماه رمضان بر من بگذرد یا امشب به صبح منتهی شود و خطا و گناهی در نامهبه تو پناه می

ی آخر، حال او های دهه. امّا شبن مؤاخذه کنیعمل من باقی بماند و فردای قیامت بخواهی مرا با آ

بیند نتوانست کاری کند؛ پس به محضر الهی ها جدّی است؛ گویا میدگرگون شده است و نگرانی

َول  ُبول  َوَتَسلَّمُه ِمنّا َمق لَنا َتقصيَرنا فيهِ  َو اْغِفر ِمن َشهِر َرَمضانَ   ما َمضى   ُهمَّ اَدِّ َعّنا َحقَّ     اَللّ دارد: عرضه می

نچه از ماه رمضان بر ؛ خدایا آ3ل َتجَعلنا ِمَن اْلَمحُرومينَ  اْجَعلنا ِمَن اْلَمرُحوميَن وَ  وَ  اَنُفِسنا ُتؤاِخذنا بِِاسراِفنا َعلى  

ها و تقصیرها ما گذشت و نتوانستیم حقّ آن را ادا کنیم، تو آن حق را از جانب ما ادا کن. خدایا کوتاهی

دانیم؛ ما خود چه خدایا اعمال ما قابل قبول نیست؛ خود میدر این ایّام و لیالی ببخش.  و جرائم ما را

هستیم که عملمان چه باشد؛ ولی خدایا همین اعمال ناقص و آلوده و شکسته و معیوب را خودت به 

کردیم و که به خویشتن وارد  ای ما را در قبال زیان و  لطمه عنوان یک عمل سالم، کریمانه پذیرا باش.

خدایا ما را از کسانی قرار ده که در این ماه  این فرصت گوهرین تباه کردیم، مورد مؤاخذه قرار نده.

مورد رحمت تو واقع شدند. از کسانی که محروم از این خوان عظیم کرم و فضل و رحمت و مغفرت 

 عبور کردند، قرار نده. 

اندازد کند و به یاد او میانسان را تازه میی آخر ماه مبارک رمضان هر شب داغ های دههدعای شب

ها جدّی است؛ چه کردیم؟ دستاورد ما از این موقعیّت ممتاز و که فرصت رو به اتمام است. التهاب

خوردند، چه بود؟ این ماهِ باعظمت، های گذشته، حسرت آن را میکه انبیاء عظام در امّت ای العادهفوق

                                           

 رمضان. ماه آخر یدهه های شب اعمال ،الجنان مفاتیح قمی، محدّث ؛230 ص ،7 ج کافی، کلینی،. 2

 رمضان. ماه آخر یدهه های شب اعمال ،الجنان مفاتیح قمی، محدّث .3
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ت پیامبر خاتم است و در اختیار امم قبلی نبود؛ به برکت وجود عطای خاصّ خدای متعال برای امّ

 رسول اهلل به ما عنایت شد. در فرصتی که خدا برای این امّت پیش آورد، به کجا رسیدیم؟

دهد و آنگاه که انسان به عملکرد ای را به ذهن انسان راه میساعات و روزهای آخر چنین اندیشه   

شود؛ شرمندگی د این فرصت طالیی را چگونه باخت، غرق شرمندگی مییاب گردد و درمیخویش برمی

و  توجّهی، از کوتاهیو بی از جرائم و گناهانی که در این ماه به آنها مبتال بود؛ شرمندگی از غفلت

ی این ماه گونه که شایستهنظیر این ماه و از اینکه نتوانست آن های بیهمّتی در استفاده از فرصت کم

اعمال و عبادات خود را  هاها و طاعتجا آورد؛ شرمنده از معصیت فتار کند و ادب بندگی را بهاست، ر

هایی که مرتکب شد. داند؛ چه رسد به معصیتوجه درخورِ حقّ بزرگ پروردگار خویش نمی به هیچ

هیچ کند، جز نقص و عیب و کوتاهی ها و رفتارهای خود نگاه میسرافکنده از اینکه هرچه به کرده

بیند نتوانست شاگرد خوبی برای مدرسه و دانشگاه ماه مبارک رمضان باشد و مضطرّ و بیند. مینمی

کننده، کننده و ترمیمکند و از خدای جبّار، بسیار جبران نیاز دراز می درمانده دست نیاز به درگاه بی

و تکمیل و اصالح؛  ترمیم درپی جوید. از ما پیوسته خرابکاری و نقص و عیب است و از او پی یاری می

های عظیمی را از بیند فرصتآورد. میلذا با همین امید، درمانده و سرافکنده به خدای متعال رو می

دست داد؛ ساعاتی که از جنس ساعات و اوقات دیگر نیست؛ ساعاتی که تنفّس در آن تسبیح و خواب 

مَّن ُيجيُب اَ گوید: آید و میسوی خدا می با چنین حسرت عظیمی، مضطرّ و درمانده به آن عبادت است.

دهد و رنج از او دور  که درمانده را چون بخواندش پاسخ مى آنکیست : 4ذا َدعاُه َو َيكِشُف السُّوَء اِ اْلُمضَطرَّ 

ها و تقصیرهای خویش، معترف به کوتاهی جز تو کسی را ندارم که دردم را درمان کند.خدایا  ؟کند مى

ای آنکه جز تو معبودی نیست، پاک و  :5نّي ُكنُت ِمَن الظّاِلمينَ اِ نَت ُسبحاَنَك اَ ّل اِ َه    لاِ ل کنیم: عرض می

ها و تقصیرها، به طور درخواستِ جبران کاستی .ام درستی که من از ستمکاران بوده منزّهی تو! به

 کند. طبیعی به دنبال احساس شرمندگی ظهور می
                                           

 .26ی ی نمل، آیه. سوره4
 .78ی ی انبیاء، آیه. سوره5
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شود؛ نخست طلب آخر دو خواسته با نگرانی از خدا طلب می یهای دههدر یکی از دعاهای شب

  َو َلكَ   َو لَياليهِ   َشهِر َرَمضانَ   اَيّامُ   تَنَقضيَ   َان  اْلَعظيمِ   َو ِبَجالِلكَ   اْلَكريمِ   َو َاُعوُذ ِبَوجِهكَ   ِهي ِال   مغفرت و بخشش: 

خدایا به وجه کریم تو و جالل  :6ٌة تُريُد َان تَقَتصَّها ِمّني َلم تَغِفرها ليَاو َخِطيئَ   بِهِ   ُتؤاِخُذِني  تَِبَعٌة َاو َذنبٌ   ِقَبلي

های ماه رمضان به پایان رسد و هنوز گناهی و پیامد خطایی که برم که روزها و شبعظیم تو پناه می

ا برای ای مر و اراده کردهعملکرد نادرستی که پیامدهای تلخی درپی دارد در قبال آن مرا مؤاخذه کنی، 

ی شعبانیّه فرمودند: شقی  پیغمبر اکرم در خطبه ی عملم باقی مانده باشد.آنها قصاص کنی، در نامه

. طلب مغفرت در تمام 7کسی است که ماه رمضان بر او بگذرد و مغفرت الهی شامل حالش نشود

شود،  می  دهی آخر هر شب خوان شود. امام صادق در دعایی که دهه دعاهای آخر ماه رمضان تکرار می

ما    هي ِمنُه ِالى  َقد َتَصرََّمت، َو َقد ِصرُت يا ِال     َقِد انْ َقَضت، َو لَياليهِ   َشهِر َرَمضانَ   اَيّامُ   ِذهِ َو ه      ُهمَّ اَللّ   فرمایند:  می

مضان است که به پایان خدایا این روزهای ماه ر: ِلَعَدِدِه ِمَن اْلَخلِق َاجَمعينَ  اَنَت َاعَلُم بِِه ِمّني، َو َاْحصى  

ام که تو خود بهتر آگاهی؛  بندد؛ خدایا در این ماه به جایی رسیدههایش رخت برمیشب رسد و می

تو بیش از همه خبر داری شماری. ی خالیق برمیام و عملکردم را بهتر از همهدانی من چه کرده می

حضرت بعد از ه نحو هزینه کردم. های استثنایی را به چچگونه فرصت من طی شد و این روزها و شب

 کنند.  چند جمله طلب مغفرت می

َه ِاّل اَنَت ِان ُكنَت َه ِاّل اَنَت ِاذ ل ِال   َسيِّدي َسيِّدي َسيِّدي، َاسأُلَك يا ل ِال   ی دوّم طلب رضایت است:  خواسته

 :8َرضيَت َعّني َفِمَن ْاآلِن فَارَض َعّني يا َارَحَم الّراِحمينَ َذا الشَّهِر فَازَدد َعنِّي ِرضا ، َو ِان َلم َتُكن َرضيَت َعّني في ه   

کنم ای خدایی که جز تو معبودی ای آقای من، ای سرور من، ای بزرگ من، از تو درخواست می

نیست؛ حال که چنین است که جز تو خدایی نیست؛ اگر در این ماه از من راضی شدی؛ پس رضایتت 

                                           

 ی آخر ماه رمضان.های دهه ، اعمال شبالجنان قمی، مفاتیح ؛ محدّث423، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبالبن. سیّد6
 .452، ص 34، ج االنوار ؛ مجلسی، بحار414، ص 11الشّیعة، ج  حرّعاملی، وسائل .7
 ی آخر ماه رمضان.های دهه، اعمال شبالجنان ؛ محدّث قمی، مفاتیح423، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبالبن. سیّد8
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از من راضی و خشنود شو؛ ای  اکنون از من راضی نشدی، پس همرا از من افزون کن؛ و اگر 

  ترین مهربانان! مهربان

کند؛ یکی مغفرت و دیگری رضوان؛ پاکی  ها دو هدف را دنبال می دار در آخرین فرصت ترتیب روزه بدین

 ها و رسیدن به مقام رضا و رضوان الهی.از آلودگی

شود این است که دو نوع طلب مغفرت  ن برداشت میی لطیفی که از دعاهای ماه مبارک رمضانکته

نبَ   َو اغِفر ليَ خواهیم: و خطاها مغفرت می بار از گناهان و معاصی داریم. یک ُخُلَق َو لْ َيحِبُس َعَلیَّ ا  الَّتي  الذَّ

کند؛ اخالق میخدایا گناهانی را بر من ببخش که آن گناهان، خُلق مرا تنگ و مرا بد: 9الرِّزقَ  َعَلّی َ  ُيَضيِّقُ 

خدایا خودم را : 10اغِفر لي   ُهمَّ اَللّ   گوییم: بندد. امّا گاهی میو راه ارزاق معنوی و مادّی تو را بر من می

نبُ ببخش؛ نه فقط گناهانم را. وای بر من! خودم بزرگترین گناهم.  وجود  :11ُوُجودَُک َذنٌب ليُقاُس ِبَها الذَّ

قابل قیاس نیست. همین احساس بودن و احساس وجودی که  تو گناهی است که هیچ گناهی با آن

داری بزرگترین گناه است. گناهان عملی و رفتاری و اخالقی و روحی تو در قبال این منیّت و احساس 

خواهیم که ما را ببخشاید؛ این وجودی که در برابر خدا داری هیچ است. در ماه رمضان از خدا می

بگیرد و به مقام فنا نائل کند تا به نیستی خود پی ببریم. آیا به مغفرت منیّت و احساس بودن را از ما 

ها و چه مغفرت از احساس وجود خویش؟ آیا به مقام رضا و ایم، چه مغفرت از کرده الهی دست یافته

 دست از آن بیرون بیاییم. رضوان الهی رسیدیم؟ مبادا این ماه تمام شود و ما تهی

دهد، هم بیانگر تقصیر و ناتوانی در ایفای حقّ  بارک رمضان هم بوی فراق میی آخر ماه م دعاهای دهه 

ها را از دست دادم و ماه رمضانم  این ماه است و یاری جستن از خدا که خدایا به دادم برس، فرصت

ی تباه شد! خدایا ما نتوانستیم حقّ این ماه را ادا کنیم، تو از جانب ما این کار را انجام بده و تقصیرها

ما را ببخش؛ نه قصور، بلکه تقصیر! ما مقصریم. خداوند این فرصت طالیی را فراهم آورد؛ این همه 

                                           

  شعبان. ی نیمه شب اعمال ،الجنان مفاتیح قمی، محدّث. 9
 .رمضان ماه روزهای اعمال ،الجنان مفاتیح قمی، محدّث .10
 معرفت(. اهل اقوال )از 383 ص ،1 ج الکافی، اصول شرح شیرازی، صدرالدّین ؛123 ص ،1 ج وافی، کاشانی، فیض. 11
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های خذالن...  ی توفیق و به بند کشیدن شیاطین و  محدود کردن عرصه راهنمایی و ارشاد و زمینه

ه خود ظلم شک مقصریم! خدایا ما خود به تقصیرمان معترفیم؛ ب گونه عمل کردیم؛ بی آنگاه ما این

کردیم؛ ولی ما را برای آتش زدن چنین فرصت طالیی مؤاخذه نکن. خدایا ما را از کسانی قرار ده که 

زده این ماه را ترک  در این ماه مشمول رحمت تو شدند و از کسانی قرار نده که محروم و خسارت

 کنند. می

 و ارزیابی دستاوردها محاسبه

کند که چه چیزی به دست آوردم و چه بندی می، در پایان آن جمعدانید هرکس، هر فعّالیّتی داردمی

های کنند و یک نگاه به جنسهنگام پیش از بستن مغازه، یک نگاه به دخل می ها، شبکردم. کاسب

که چه چیزی فروختیم و چقدر درآمد داشتیم؟ سود کردیم یا ضرر؟ کارمندهای بانک، وقتی  مغازه

کنند؛ ولی تا یکی دو ساعت بعد شود، در بانک را قفل میتری تمام میی خدمات به مشساعت ارائه

کنند. آیا تراز عملکرد  کنند و کم و زیاد حسابشان را بررسی میرسی میهنوز مشغول کارند؛ حساب

نشینند و حاصل می ها در پایان زمان فعالیّت، به محاسبهی انسانخواند؟ همهی آنها می مالی یک روزه

 سنجند.  د را میکار خو

ی قبل از اینکه به محاسبه ؛12َان ُتحاَسُبوا  حاِسُبوا اَنُفَسُكم قَبلَ منسوب به رسول اهلل است که فرمودند: 

رسی کنید؛ ببینید چه کردید؛ این عمری که گذشت، این کردار شما بپردازند، خود بنشینید و حساب

به کجا رسیدید؟ واقعاً این روزها زمان محاسبه  بهایی که صرف شد، چه ثمری بخشید؟ی گرانسرمایه

است. در این ماه مبارک چه کردیم؟ چه اهدافی در ماه مبارک مدّ نظر بود؛ و تا چه میزان به آنها 

گونه که مکتب  دست یافتیم؟ دستاوردهای ما چه بود؟ چقدر انسان جدیدی شدیم؟ تا چه حد آن

                                           

 است: شده روایت کوتاهتر گاه متأخّر منابع در حدیث نای .35 ص ،12 ج الشّیعة، وسائل عاملی، حرّ ؛343 ص ،15 ج کافی، کلینی،. 12

  .22 ص ،7 ج غررالحکم، شرح خوانساری، ؛حاِسبوا قَبَل َان ُتحاسبوا
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: قبل از اینکه اعمالتان را بسنجند، خود آنها را 13ُتوزَنُوا  َان  قَبلَ  َو زِنُوهاخواست، پرورده شدیم؟ رمضان می

االعمال امیرالمؤمنین است. شهید رمضان، فردای قیامت تراز عمل  بسنجید. معیار سنجش و میزان

سنجند. از چنین اعمالی دربرابر چنان میزانی به گیرد و عملکرد همگان را با آن میقرار می ها انسان

 بریم! پیش از فرارسیدن آن، خود را با علی بسنجیم.اه میخدا پن

  ُكلِّ    في  ُيحاِسب نَفَسهُ   ِمّنا َمن َلم  لَيسَ : ی نفس تأکید زیادی شده است. امام کاظم فرمودندبر محاسبه

پردازد، از ما اهل بیت نیست؛ نام ی نفس خود نمیبار به محاسبهروز یک : کسی که در هر شبانه14 يَوم  

کند که این روز را چطور صرف کردم؛ چه  بار تأمّل نمی کسی که در هر روز یکیعه بر خود ننهد. ش

هایی کردم؟ به چه چیزهایی گوش هایی زدم؟ چه نگاهدست آوردم؛ به کجا رسیدم؛ امروز چه حرف به

 هایی نوشیدم؟ چه کارهایی انجام دادم؟ چه چیزهاییهایی خوردم؟ چه جرعهسپردم؟ چه لقمه

هایی در ذهنم پروراندم؟ چه آرزوهایی نوشتم؟ چه امضاهایی کردم؟ به کجاها قدم نهادم؟ چه اندیشه

حساب کار کارش حساب دارد؛ بی فرمودند، بیهوده نام شیعه بر خود نگذارید؛ شیعه؟ در دلم کاشتم

 .توان برگرداندمیی عالم ناش را به قیمت همهخصوصاً در این فرصت گرانبهایی که یک ثانیه کند.نمی

ای مؤمنان مراقب باشید. خود را تحت کنترل داشته ؛ 15ذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَ َها الَّ ي ُّ اَ يا قرآن کریم فرمود:  

مهابا عمل نکنید. هر حرفی بر زبانتان آمد، توجّه، هرچه پیش آمد، انجام ندهید. در زندگی بیباشد. بی

آن تقوای نفس، و  این تازه تقوای عمل است. باالتر از !الل ااتّ ُقو ای پیش آمد، نخورید. نگویید. هر لقمه

. اتّ ُقوا َمعاصَی اللبه تقوای قلب توجّه دارد؛ چون نفرمود:  !الل ااتّ ُقو از آن هم باالتر تقوای قلب است. شاید 

های الهی در : از معصیت16 فَِانَّ الّشاِهَد ُهَو اْلحاِكمُ   اْلَخَلواتِ   ِفي  اللِ   ِات َُّقوا َمعاصيَ امیرالمؤمنین فرمودند: 

در خلوت خیلی خطرناک است؛ چون همان کسی که قرار است داوری  ا بسیار پروا کنید؛ گناههخلوت

                                           

  .33 ص ،12 ج الشّیعة، وسائل حرّعاملی، ؛103 ص ،32 یخطبه البالغه، نهج رضی، شریف.  13
  .35 ص ،12ج الشّیعة، وسائل عاملی، حرّ ؛453 ص ،0 ج کافی، کلینی،. 14
 .08 یآیه حدید، یسوره. 15
 .033 ص ،15 ج الشّیعة، وسائل عاملی، حرّ ؛530 ص ،332 حکمت البالغه، نهج رضی، شریف. 16

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CFcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fheldin.ir%2Farchives%2F198&ei=B9fuT8_oCqHm4QSy2t32DQ&usg=AFQjCNFWdZRTsme1Nc7L4yGp807ec4ITYg
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ِات َُّقوا با  ِات َُّقوا َمعاصَی اللِ بیند. پس ی جرم حاضر است و میکند و حکم صادر کند، خود قاضی در صحنه

سوی  ز غیرخدا بپرهیز؛ نگذار دلت بهباالتر است؛ شاید به این معنا باشد که ا ِات َُّقوا اللَ متفاوت است.  اللَ 

ای مؤمنان! مراقبه داشته باشید؛  ؛وا اللَ قُ َها الَّذيَن آَمُنوا ات َّ ي ُّ اَ يا غیرخدا پر بکشد؛ در دل غیرخدا را نخواه. 

گوید شود؛ بعد از اینکه حرفی را زد، میحواستان از خودتان پرت نشود. گاه انسان حواسش پرت می

، یعنی ت َُّقوا اللَ اِ ست. اصالً نفهمیدم چه شد که این حرف از دهانم بیرون آمد؛ حواسش به خودش نی

روی؛ پوشی؛ کجا میخوری؛ چه میشنوی؛ چه میگویی؛ چه میحواست به خودت باشد؛ ببین چه می

هر کس باید بنشیند و ببیند برای  ؛17َتنظُر نَفٌس ما َقدََّمت ِلَغد  لْ ي َُّها الَّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا الَل َو اَ يا کنی؟ چه می

ده است؟ نگاه کند؛ دقّت کند؛ ببیند برای فردای قیامتش چه کرده است؛ این فردای قیامت چه فرستا

دوم، غیر از اوّلی است. اوّلی تقوای  تقوایاین ؛ َو اتّ ُقوا اللهمان محاسبه است. خداوند مجدّداً فرمود: 

ی عمل و مراقبه است؛ دوّمی تقوای در محاسبه است؛ یعنی عزیز دلم، حال که نشستی محاسبه و بررس

کنی تا بدانی در طول عمر چه کردی، سر خودت کاله نگذار! بیهوده خودت را توجیه و تبرئه نکن؛ 

 کن.  رسی تقوا داشته باش و درست حسابوجدانت را فریب نده. در حساب

 ارزیابی در تحقّق اهداف

شود،  وین میای که تدرسی علمی، ارزیابی در تحقّق اهداف است. هر برنامههای حسابیکی از روش

-ساله در قالب بودجهی یکتوسعه یا برنامه ی ی پنج سالهبرای تحقّق هدفی است. برای مثال در برنامه

شود. برنامه برای تحقّق آن اهداف تدوین شده است. بعد از اجرای  ی کشور اهدافی تعیین میی ساالنه

شده است؛ به این ارزیابیِ تحقّق اهداف  کنند که چند درصد از اهداف برنامه محقّقبرنامه،  ارزیابی می

کند؛ در پایان ماه باید ارزیابی کنیم و ی ماه مبارک رمضان هم اهدافی را دنبال میگویند. برنامهمی

محاسبه در سلوک جایگاه مهمّی به کجا رسیدیم.  ببینیم چقدر از آن اهداف در وجود ما محقّق شد و

 دارد.

                                           

 .18 یآیه حشر، یسوره. 17

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CFcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fheldin.ir%2Farchives%2F198&ei=B9fuT8_oCqHm4QSy2t32DQ&usg=AFQjCNFWdZRTsme1Nc7L4yGp807ec4ITYg
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مضان و هدف نزول قرآن در این ماه، هدف این همه ادعیه و هدف مقرّر شده در ماه مبارک ر

بخش و  کننده و حیات های زنده های زیبا و عاشقانه و جانگداز، هدف این همه دستورالعمل مناجات

راستی  هدف روزه با تمام ابعاد عظیمش چه بود؟ قرار بود از رهگذر اینها چه اتّفاقی در ما بیفتد. آیا به

ی  آیا از رهگذر عبادت به مقام عبودیّت و بندگی مطلق راه یافتیم!؟ آیا تقوا در همه آن اتّفاق افتاد؟!

، در قلب و عقل ما مصداق پیدا کرد؟ آیا مراتب وجود ما، در ظاهر و باطن و سرّ و خفیّ و اخفی

 ی ایمانی و عقالنی من درآمد؟  جسمم، فکرم، روحم، دلم، جانم همه تحت کنترل اراده

ی عمر خود را مهمان ضیافت اهلل بدانم و  ای که در همه رینی بود برای رسیدن به روحیّهاین دوره تم

ادب ضیافت را مراعات کنم و بهره ببرم؟ آیا رسیدم؟ ماه رمضان تمرین رفتارهای یک عاشق راستین 

مثل  بود تا از رهگذر اصل وراثت این رفتارها و خوی عاشقی را در جانم به ارث گذارد. در ماه رمضان

ها را درآوردم تا  آمد و به خورد و خوراک رغبت نداشتم؛ ادای عاشق ها خواب به چشمم نمی عاشق

ی  خواست روحیّه کم عاشق واقعی شوم. آیا شدم و به عشق و محبّت الهی راه یافتم؟ ماه رمضان می کم

یم والیت و در صبر و پایداری و ثبات قدم در مسیر عبودیّت و بندگی حقّ متعال و در صراط مستق

های بلند الهی و انسانی در من ایجاد کند. آیا این روح صبر و استقامت و پایداری و ثبات  مسیر ارزش

ی اخالص را در ما حاکم کند تا فقط  خواست روحیّه قدم و پایمردی در ما ایجاد شد؟ ماه رمضان می

. حتّی در کارمان دنبال کاسبی برای خدا کار کنیم و در مقام خودنمایی و جلب نظر دیگران نباشیم

برای خود نباشیم، محض محبوب و معبودمان عمل کنیم و فقط خشنودی او هدف ما باشد. خدا 

 داند این حرف چقدر بلند است! به قول حافظ: می

 وصال و قرب چه باشد، رضای دوست طلب               که حیف باشد از او غیر از این تمنّایی

خواهم به لقاء و وصال برسم! اخالص یعنی هیچ  ء و قرب هم سخن مگو؛ نگو میحتّی از وصال و لقا

چیز در عمل و عبادت و طاعت و مجاهدت و ریاضت و سیر و سلوکت نخواهی؛ نه فقط خودنمایی 

 رسیدیم؟  ای نکنی و به ریا و سمعه مبتال نشوی. آیا به چنین مرتبه
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ما ایجاد کند تا درد محرومان را بچشیم و بفهمیم  ی مواسات در ماه مبارک رمضان قرار بود روحیّه

ی وجود درد آنها را لمس کنیم و  کشد. با همه کشد! تشنه و برهنه و محروم چه می گرسنه چه می

های آنها شویم. آیا به  های خود کنیم و شریک محرومیّت درصدد درمان برآییم. آنها را شریک داشته

های بسیار  ی شکر را در ما ایجاد کند و نعمت واست روحیّهخ این مواسات رسیدیم؟ ماه رمضان می

منّت و رایگان و  هایی که چون بی عظیمی را که خداوند در دسترس ما گذارده یادآور شود. نعمت

سادگی در  کنیم. همین آب و نانی که به سهولت در دسترس ماست، اهمّیّت آنها را احساس نمی به

زش دارد؛ اصالً بهایی برای آن قائل نیستیم و آن را نعمت به شمار فهمیم چقدر ار ماست، نمی ی سفره

ی شکر و  خواست روحیّه ایم. روزه می زنیم و کسل و افسرده آوریم؛ و لذا ناسپاسیم و دائم نق می نمی

ها و شادمان بودن به عطایای خدا و شاکر بودن در قبال  ی دیدن نعمت سپاس در ما ایجاد کند؛ روحیّه

 ی. آیا به این احساس شادی و شکر رسیدیم؟! مواهب اله

شکنی و رهایی از اسارت  های بد را به ما دهد؛ نیروی عادت ماه رمضان آمده بود تا قدرت ترک عادت

خطرتر است! ما  تر و کم اعتیاد. همۀ ما معتادیم. موادّ مخدر دربرابر اعتیادهای اخالقی ما کوچک

و خالص شدن از آنها را نداریم. چقدر اسیر اعتیادهای رفتاری معتادیم و نیروی شکستن این اعتیادها 

تر از همه، اعتیادهای فکری ماست! عادت به یک نوع اندیشیدن و در یک  خود هستیم! وحشتناک

چارچوب خاص و با یک مکانیزم خاص تجزیه و تحلیل کردن، چنان روح و فکر ما را در زندان 

داند چه حقایق عظیمی در عالم قابل  زندان بشکند خدا می این ی ه محبوس کرده است که اگر دیوار

ای این ساعت بخوابی و آن ساعت بیدار  شکنی بود؛ عادت کرده ادراک است! ماه رمضان تمرین عادت

شوی؛ این ساعت صبحانه بخوری و آن ساعت ناهار و شام؛ عادتت را بشکن! قرار بود با نیروی 

فتارها و خلقیّات و روحیّات و اندیشه و افکار مبارزه و مقابله شکنی، با عادات منفی خود در ر عادت

 کنیم. آیا به این دگرگونی رسیدیم؟!

گیریم و انتخاب و اقدام  خواست دیدی دوربرد به ما دهد تا وقتی تصمیم می ماه مبارک رمضان می 

بندی  ی کشور بودجهکنیم دورترین پیامدهای تصمیم و انتخاب و اقدام خود را ببینیم. گاهی ما برا می
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ریزیم و پیامدهای  ی پنج ساله می بینیم؛ گاه برنامه کنیم و پیامدهای این تصمیم را در یک سال می می

کنیم  ساله طرّاحی می انداز بیست بینیم؛ گاه در سطوح عالی نظام چشم را طی پنج سال می  این تصمیم

ا قرآن و اسالم و ماه رمضان به ما گفتند: بینیم؛ امّ سال آینده می و پیامد این تصمیم را ظرف بیست

ای نگاه نکن! رسول اکرم در  یک دید دوربرد پیدا کن و تا قیامت را ببین و آنگاه تصمیم بگیر. لحظه

: در گرسنگی و 18 َو اذُْكُروا ِبُجوِعُكم َو َعَطِشُكم  ِفيِه ُجوَع يَوِم اْلقياَمِة َو َعَطَشهُ ی شعبانیّه فرمودند:  خطبه

 گونه شدیم؟!  ی ماه رمضان یاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت بیفتید. آیا در زندگی اینتشنگ

رسد؛ یکی افطار که  ماه رمضان قرار بود ما را به لقاء الهی برساند، روزه دار از رهگذر روزه به دو چیز می

! آیا ی سلوک است شادمانی موفقیّت سلوک است و یکی لقاء ربّ که شادمانی دستیابی به میوه

 رسیدیم؟ 

 ی تمام عبادات و مجاهدات میوه« توانم نمی»

یابد خیلی باخته و خراب کرده است. اینجاست که باید با  ، درمیها ی ارزیابی دار بعد از همه سالک روزه

شهامت و صداقت به پیشگاه الهی رود و اعتراف و عذرخواهی کند و بگوید من نتوانستم! خدایا تو خود 

ها رسیدن  ی تمام طاعات و عبادات و مجاهدت ایم که میوه های سیر و سلوک گفته بحث کاری کن. در

خدایا تو را  :19 َمعرِفَِتكَ   َحقَّ   َو ما َعَرفناكَ   ِعباَدِتكَ   َحقَّ   ما َعَبدناكَ و اقرار به عجز است. اقرار به: « توانم نمی»به 

در پیشگاه خداوند  حقّ معرفتت بود، نشناختیم.گونه که  گونه که حقّ عبادتت بود، نپرستیدیم و آن آن

از اهداف بلندی که  یک سر به خاک عجز گزاریم و بگوییم خدایا تباه کردیم؛ مقصّریم. خدایا به هیچ

 ما َمضى   ُهمَّ َادِّ َعّنا َحقَّ     اَللّ آید، خودت کاری کن.  برای روزه گذاشته بودی نرسیدیم. این کار از ما برنمی

 . َرَمضانِ ِمن َشهِر 

                                           

  .352 ص ،33 ج ،االنوار بحار مجلسی، ؛313 ص ،12 ج الشّیعة، وسائل حرّعاملی،. 18
  .74 ص زهد، اهوازی، فیکو ؛00 ص ،28 ج بحاراالنوار، مجلسی،. 19
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البتّه عجز به این معنا نیست که دست از تالش بکشیم، بلکه عزممان را جزم کنیم و تالشمان را در 

بدن و نفس و قلب  ی از خدا بخواهیم اگر آن تمامیّت روزه که روزهمانده مضاعف کنیم.  روزهای باقی

بزرگ روزه که سیاحت در ی  ی عاشقان و محبّان است و آن ثمره که روزه ی اعلی است و آن روزه

ی ما  فضای ملکوت هستی و دستیابی به شادمانی لقاء خداست تا امروز نصیب ما نشده، اگر روزه

  مانده تمام و کمال نصیب ما شود. عیاری نبوده، در این روزهای باقی ی تمام روزه

کات ماه رمضان از خدا بخواهیم به برکت خون شهید رمضان، امیرالمؤمنین، و با برخورداری از بر

 مانده آنچه را از دست رفته جبران و تدارک کنیم.  توفیق دهد در اندک فرصت باقی

 اکنون در دوزخ است. اسیر دنیا هم

اَلَغوَث الَغوَث َخلِّصنا  در دعاهای این ماه تعابیر عجیبی وجود دارد. در دعای جوشن کبیر صد بار گفتیم:

اکنون در آتشیم؛  رس! به فریاد رس و ما را از آتش خالص کن! یعنی هم به فریاد ؛20 الّناِر يا َربِّ   ِمنَ 

آتشی که در مراتب مختلف وجود ماست. صحبت از فردای قیامت نیست؛ همین امروز در آتشیم؛ 

ور کرده بیرون آور. در دعایی دیگر  هایی که تمام مراتب وجودی ما را شعله ی آتش خدایا ما را از همه

خدایا در این ماه عظیم بر من منّت گذار و گردنم را از بند  ؛21الّنارِ   ِمنَ   َرقَ َبتي  ِبَفكاكِ   َعَليَّ   ُمنَّ گوییم:  می

شود که دنیا متن دوزخ است و کسی که اسیر  چنین استنتاج می ی این عبارات  دوزخ رها کن. از همه

کافران  اینک جهنم هم: 22 حيطٌَة بِاْلكاِفرينَ نَّ َجَهنََّم َلمُ اِ  فرماید: در دوزخ است. قرآن می اکنون دنیاست، هم

اگر  :23َلَشديدٌ   نَّ َعذابياِ زيَدنَُّكم َو لَِئن َكَفرُتم ََ لَ لَِئن َشَكرُتم َ امّا کافر کیست؟ فرمود:  را احاطه کرده است.

کافر  پیشگی کنید همانا عذاب من بسیار سخت است. افزاییم و اگر کفران سپاس گزارید بر شما می

ها را در مسیر  آورد. نعمت جا نمی شناسد و حقّ آنها را به های الهی را نمی است که قدر نعمتکسی 

                                           

 کبیر. جوشن دعای ،الجنان مفاتیح قمی، محدّث ؛047 ص مصباح، کفعمی،. 20
 رمضان. ماه یمشترکه اعمال ،الجنان مفاتیح قمی، محدّث ؛82 ص ،1 ج  االعمال، اقبال طاووس،سیّدبن. 21
 .54 ی آیه عنکبوت، ی سوره ؛43 ی آیه توبه، ی سوره. 22
 .7 ی آیه ابراهیم، ی سوره. 23
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، یعنی خدایا مرا از دوزخ جهل، نفس، غفلت الّنارِ   ِمنَ   َرقَ َبتي  ِبَفكاكِ   َعَليَّ   ُمنَّ  .گیرد رضایت منعم به کار نمی

 و معصیت نجات ده. 

  سَرُفوا َعلى  اَ ُقل يا ِعبادَي الَّذيَن  .شود اه رمضان هرگز مأیوس نمیهایش، در م ی کاستی عبد سالک با همه

ی رحمت  دهنده ای بشارت؛  نَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحيمُ اِ نَّ الَل يَغِفُر الذُّنُوَب َجميعا  اِ نُفِسِهم ل َتقَنُطوا ِمن رَحَمِة الِل اَ 

تردید  از رحمت الهی مأیوس نشوید؛ خدا بیالهی، بگو ای بندگان من که بر خویشتن ستم کردید، 

سرَفُوا اَبخشد؛ حقّا که او بسیار بخشنده و مهربان و دارای رحمت رحیمیّه است.  تمام گناهان را می

تک این الفاظ و کلمه به  یعنی تا آنجا که توانستید تبهکاری کردید، گویا خدا در تکنفُسِهِم اَ ٰ   عَلى

گوید: مأیوس نباش، درست است که بر نفس اسراف کردی و  می گوید؛ اش سخن می کلمه با بنده

پرسیم: خدایا چه  بخشد. می های طالیی ماه رمضان را از دست دادی، امّا مأیوس نباش؛ خدا می فرصت

سوی  به  ؛ونَ نَصرُ ن يَأتَيُكُم اْلَعذاُب ثُمَّ ل تُ اَ سِلُموا َلُه ِمن قَبِل اَ رَبُِّكم َو   لى  اِ نيُبوا اَ َو فرماید:  کار کنیم؟ می

پروردگارتان برگردید و تسلیم خدا باشید؛ سلم و صلح و صفا را بین خود و خدا برقرار کنید، پیش از 

یاری نکند، با خدا آشتی  کس شما را ها از دست برود و عذاب شما را دربرگیرد و هیچ آنکه فرصت

ن اَ ن قَبِل ن رَّبُِّكم مِ لَيُكم مِ اِ نِزَل اُ حَسَن ما اَ وا َو اتَِّبعُ فرماید:  گوییم: خدایا چگونه برگردیم؟ می کنید. می

گونه برگردید: از بهترین چیزهایی که از جانب پروردگارتان بر  این ؛ نُتم ل َتشُعُرونَ اَ َو  يَأتَيُكُم اْلَعذاُب بَغَتة  

متوجّه شوید،  آنکه خود باره و بی شما نازل شد، پیروی کنید. فرمان خدا را ببرید، قبل از اینکه یک

: ن ُكنُت َلِمَن الّساِخرينَ اِ ما فَ رَّطُت فى َجنِب الِل َو   َعلى    َحسَرتى   ن تَ ُقوَل نَفٌس يااَ  سوی شما بیاید. عذاب به

هایی که در جوار  هایم را نابود کردم؛ از آن فرصت طوری نشود که فرد بگوید واحسرتا بر من که فرصت

ت بر من که تفریط کردم و شاید کسانی را که سخنان الهی الهی داشتم استفاده نکردم. حسر

 گفتند، مسخره کردم.  می

اندیشد: خدایا! خودت مرا هدایت کن و دستم را بگیر. قبول دارم بد  مخاطب این کالم الهی با خود می

خواهم از بهترین چیزهایی  رود. می کردم و بیراهه رفتم؛ اشتباه کردم و هر لحظه فرصت از دست می
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  َاو تَ ُقوَل َلو َانَّ الَل َهداني دهد: درنگ پاسخ می که نازل کردی پیروی کنم؛ پس به من بیاموز. خداوند بی

شدم. یعنی نگو خدایا راه  کرد، متّقی می چنان نشود که بگوید اگر خدا مرا هدایت می:  اْلُمتَّقينَ   ِمنَ   َلُكنتُ 

و هم از بیرون به تو نشان دادم. نگو اگر خدا مرا هدایت را نشان بده و بیاموز. من راه را هم از درون 

نَّ لِى َكرَّة  اَ اْلَعذاَب َلو  و تَ ُقوَل حيَن َترىَ اَ رسیدم.  شدم و از رهگذر ماه رمضان به تقوا می کرد متّقی می می

یی که در ها ها کنار رفت و شعله طوری نشود که وقتی عذاب آشکار شد و پرده ؛ُكوَن ِمَن اْلُمحِسنينَ اَ فَ 

داد و به دنیا  زمان بگویی اگر خدا بار دیگری به من فرصت می وجود خود افروختی نمودار شود، آن

ياتِى َفَكذَّبَت بِها َو اْسَتكبَرَت َو ُكنَت ِمَن آَقد جاَءتَك   بَلى  شدم.  گشتم، از نیکوکاران و خوبان می برمی

د و راه را به تو نشان دادم و هدایتت کردم؛ امّا آنها را سوی تو آم های من به ؛ آیات و نشانه24ِفرينَ ااْلك

دروغ پنداشتی و طوری رفتار کردی که گویا منکر قیامت و فرامین الهی هستی، گویا منکر خدایی، 

ولی زندگی تو کجا این شهادت  ،َه ِالَّ اللُ َان ل ِال    َاشَهدُ گفتی  دادی و می گرچه شاید به زبان شهادت می

اد؟ آیا در زندگی تو غیرخدا حاکم نبود؟ واقعاً در قلب تو جز محبّت خدا نبود و هیچ معبودی د را می

کردی  رفت؟ یا اینکه رفتارت آنچه را به زبان جاری می جز خدا نداشتی؟ دلت برای غیرخدا نمی

و روحیّاتت هزار بت را  امّا در دلت، رفتارت َه ِالَّ اللُ َان ل ِال    َاشَهدُ گفتی  کرد. به زبان می تکذیب می

بردی و راه  گفتی پیغمبر خدا رسول اهلل است امّا در عمل فرمان او را نمی کردی. به زبان می سجده می

بَت بِها َو اسَتكبَ رفتی؛ در زندگی رهبر دیگری داشتی.  دیگری می : در عمل آنها را تکذیب کردی رتَ َفَكذَّ

هایت برداری و عبد  تو را گرفت؛ حاضر نشدی دست از منیّت ها بینی ها و خود استکبار ورزیدی. منیّتو 

 گونه از کافران شدی. ؛ و اینِفرينَ اَو ُكنَت ِمَن اْلكو تسلیم شوی، 

ل تَقَنُطوا ِمن خدای متعال در شروع این آیات یأس را سلب کرد و به بندگان خطاکار خود امید داد: 

ی عید  در خطبه کردید، درست راه بروید. امیرالمؤمنین سپس فرمود اکنون که امید پیدا ؛رَحَمِة اللِ 

ات  شود، این است که به او بگویند گناهان گذشته دار داده می فطر فرمودند: کمترین چیزی که به روزه

                                           

 .53 -53 آیات زمر، ی سوره. 24
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ی  اند؛ مراقب آینده باش. از آن پس باید برای جلب خشنودی خداوند حرکت کند و آینده را بخشیده

. خدای ی اوّل بداند هنوز دیر نشده است دن در راه حقّ بسازد. امّا در وهلهخود را با گام نها  زندگی

بخشد؛ از رحمت ی گذشته میی مجموع دو دههی آخر ماه رمضان، هر شب به اندازهمتعال در دهه

گرچه از خودش و اعمال خودش مأیوس است؛ امّا به  .25ُسوا ِمن َروِح اللِ اَ َو ل تَيخدا مأیوس نشویم: 

نهایت و بیکران الهی امید دارد؛ لذا مأیوس نیست. امیدوار است که خدای متعال همین اعمال بی فضل

خدا ناقص او را به کرم و فضل و عنایت خود پذیرا شود و با بزرگواریش او را ببخشاید و تطهیر کند. 

م و هنری های قدر هم نتوانستیم کاری کنیها کار ما را بسازد؛ اگر شبتواند در همین شبمی

های های این روزها و شبوهفتم و شب عید فطر را غنیمت بدانیم؛ لحظه لحظه نداشتیم، شب بیست

مانده را مغتنم بداریم تا به برکت شهید این ماه، امیرالمؤمنین و به برکت مولود قلب این ماه، امام  باقی

 دربرگیرد. ی وجود ما را احاطه کند و مجتبی رحمت و مغفرت و برکت خداوند همه

 

 

 

 

مْ اَللّهُّم َصلِّ عیَٰل  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
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