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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

 

 وهفتم ماه مبارک رمضان شب بیست

وهفتم ماه مبارک رمضان شب بسیار مقدّس و بزرگی است که اهل سنّت آن را شب قدر  شب بیست

ی با خصوصیات خاصّ ا و ویژه  العادهآورد؛ ولی شب فوق حساب نمی دانند. شیعه آن را شب قدر بهمی

 شمارد که باید قدر آن را دانست. خود می

هفتم از  و دعایی کوتاه ولی بسیار عمیق از امام سجاد روایت شده است که حضرت در شب بیست   

کردند. این دعا سه جمله است؛ امّا دریایی از معارف در آن وجود ابتدای شب تا به صبح، بارها تکرار می

ٰالتَّاَللَّٰـ . دارد ٰاْرزُقِنی ٰاْلُغُرورِٰـُهمَّ ٰداِر َٰعن ر پهلو خالی کنم. خدایا به من روزی کن از این دار غرو؛ 1جاِفَی

ی پلید ندهم. دنیا دارالغرور و سرای فریب ی دروغین را نکنم و تن زیر بار این خانهحمّالی این خانه

ماند که از دور آب دهد. به سراب میزند. نیست؛ امّا خود را هست نشان میاست. انسان را گول می

ٰٰالظَّمآنُِٰٰٰبقيَعة َٰيحَسُبهَُٰٰٰكَسرابٰ  ن کریم فرمود:نماید؛ امّا درحقیقت هیچ نیست؛ سایه و توهّم است. قرآمی

پندارد؛ امّا وقتی بعد کام از دور آن را آب میکه تشنه ی تفتیدهمثل سرابی در یک دشت گسترده ؛2ماءٰ 

َٰشيئاٰ  رسد،از تقالّهای بسیار به آن می َٰيِجدُه ای چیز نیست. دنیا از دور نمود و جلوه بیند هیچمی، َلم

کند، هیچ تفاوتی دارد؛ امّا حقیقتش نیستِ صرف است. انسان تا غافل است و از دور به سراب نگاه می

ای بیند، ذرّه شود آب است. تا وقتی انسان در خواب رؤیا میبیند و به یقین مطمئن می با آب نمی
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رفته  خواب عین واقعیّت است. وقتی آن فرد به سراب نزدیک شد و آن به ند،بیتردید ندارد که آنچه می

 ماند.  دید باقی نمیبیدار شد، هیچ اثری از آنچه می

به ما توفیق دهد دیگر پهلو زیر بار دنیا ندهیم. دیگر بس است! به اقتدای امام سجّاد از خدا بخواهیم 

دویدیم؛ از پول و ثروت، نام و شهرت،  های دنیاو جلوههرچه حمّالی دنیا را کردیم؛ هرچه دنبال دنیا 

 . 3های خودمان، بس است! دیگر دنبال دنیا نرویمپست و مقام، لذّت و شهوت، منیّت

ٰداِرٰاْلُخُلودِٰٰ ی جاودانگی و حقیقت ماندگار هستی روی خدایا به ما روزی کن که به خانه ؛َوْٰااِلنابََةِٰالى 

آوریم؛ به آن هست پایدار، آنجا که بویی از نیستی در آن نیست؛ دار القرار و دار البقاء است. خدایا 

های فریبنده ما را چنان کن که رویکردمان به سمت آخرت و حقایق ماندگار عالم باشد و این جلوه

ای که خدای نکند. حقایق گرانبها و گوهرهای ارزشمند عالم هستی هدف ما شود. آن عرصهراه  بی

گیری و آرمان ما باشد. به باطن راه پیدا کنیم؛  ی قیامت، جهتکند، عرصهمیمتعال در آن تجلّی تام 

روی به هرچه ماندگار است . به باطنی که حقیقت است؛ نه این ظاهری که فریبنده و دروغین است

آوریم و از هرچه گذراست، بگذریم. لفظ گذرا هم با ارفاق و تسامح است. دنیا نیست؛ نه اینکه هست و 

فانی است. هم  اکنون نفرمود فانی خواهد شد؛ هم ؛4 َعَليهاٰفانٰ َٰٰمنُٰٰكلٰ رود. گذرد و از بین می روزی می

بینیم. سمان پرت است؛ خوابیم و نمیموت و هم فنا اکنون وجود دارد. همین اآلن در موتیم، امّا حوا

ای؛  در آینده خواهی مرد؛ بلکه اکنون مرده؛ نفرمود 5 َميُِّتونََٰٰٰوِٰانّـَُهمَٰٰميِّتٰ ِٰٰانَّكَٰخداوند به پیامبرش فرمود: 

ٰفانٰ ُٰٰكلٰ همین ترتیب  اند؛ ولی موت را در وجود خود پیدا نکردند. به دیگران هم مرده یعنی  ،َمنَٰعَليها

ای های ناپایدار فقط نمود و جلوهیز در این عالم، همین اآلن فانی است و هستی ندارد. این جنبهچ همه

ها را نخوریم و به آن هست پایدار و دارند؛ وجودی ندارند. خدایا به ما روزی کن، فریب این جلوه
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ٰيَبقىٰ ؛ جاودان رو کنیم؛ به آنچه واقعاً هست ْٰااِلكرامُِٰٰٰذواْلَجاللِٰٰٰرَبِّكََٰٰٰوجهَُٰٰٰو تنها وجه پروردگارت که ؛ 6َٰو

دارای جالل و اکرام است، باقی است. آن هستی که نیست به آن راه ندارد. دنیا، نیستی است که اصالً 

ای از هست و نیست است. دنیا، نیستِ هست به آن راه ندارد. و راه بین دنیا و آخرت، برزخ، آمیزه

ما توفیق ده هدفمان را، آن هستِ صرف و پایدار، آن  صرف و آخرت، هستِ صرف است. خدایا به

 ی فانی و هیچ محض.هستِ جاودان و باقی قرار دهیم؛ نه این جلوه

خدایا به ما روزی کن پیش از آنکه فوت ما فرارسد، آمادگی موت  ؛َوٰااِلْسِتعداَدٰلِلَموِتٰقَبَلُٰحُلوِلٰاْلَفوتِٰ

لّق از دنیا و دامن برچیدن از دنیاست. امّا فوت، همان پیدا کنیم. موت غیر فوت است. موت، قطع تع

کنند. موت قطع اش را دفن می کند و جنازهمرگی است که دست و پاهای شخص را رو به قبله دراز می

ی ناپایدار است. نگاه برداشتن از دنیا و دل شستن از نبودن بر این جلوه دلبستگی از دنیا و خیره

عداد موت را روزیِ ما کن؛ مثل غافالن موتمان، هنگام فوت فرانرسد. غافالن محبّت دنیاست. خدایا است

کَنند. این ی طنّاز دنیا نمیاند، دل از این معشوقهشوند؛ یعنی تا زندهبه موت اضطراری نائل می

ی زشت و کریه خود را آراسته و به سحرآمیز، چهره گری و آرایشی پیر فرتوت، با مشّاطه معشوقه

یک نوعروس جوان دلربا درآورده است؛ واالّ باطن دنیا، بسیار زشت و پلید است. اکثریّت مردم صورت 

اند، دل از محبّت خورند و تا زندهبینند، گول آرایش و تزیین دنیا را میی ظاهری را میکه همین جلوه

ش این معشوقه بیرون زور از آغو شویند؛ تا اینکه باألخره حضرت عزرائیل برسد و آنان را بهدنیا نمی

کشد و به موت اضطراری نائل شوند. این متعلّق به اکثریّت خلق است که غافلند. امّا اقلّیّتی که به 

عجوزه و عفریته و دیو وحشتناک، پی بردند و دانستند زیبایی و جذّابیت او حقیقتی ندارد،  زشتی این

آمدند. آنان به پست و مقام، نام و شهرت، لذّت و شهوت و تمام این  با اختیار از آغوش او بیرون 

د؛ پس دهیابند که دنیا نیست، و با سحر، خود را هست جلوه می بازند؛ درمی چیزهای خیالی دل نمی

 شوند. شویند و به موت نائل میدرحالی که زنده هستند، دل از محبّت دنیا می

 چو پیوندها بگسلی، واصلی    حاصلی      تعلّق حجاب است و بی
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 ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد، آزاد است  غالم همّت آنم که زیر چرخ کبود

 . شوندبه موت اختیاری نائل می شوند واز دلبستگی به هرچه زیر این آسمان کبود است، آزاد می

 ی عشقی، به اختیار بمیرتو زنده کرده  عشق به اختیار نمیرند، مردم بی

َٰانَٰتُموُتوافرمودند:  پیغمبر اکرم َٰقبَل قبل از آنکه به اضطرار و اجبار، شما را به موت نائل  ؛7ُموُتوا

کنند؛ با اختیار از موت استقبال کنید؛ و استعداد موت در خود ایجاد کنید. یعنی دلبستگی و 

به دنیا از بین برود؛ نه اینکه بمیریم. چرا مرگ و جدا شدن از دنیا سخت و دردناک است؟  چسبندگی

زخمی که به  شود. گفتیم مثل چسب نمان دردناک و وحشتناک میایم، جدا شد چون به دنیا چسبیده

خواهند این چسب را بکنند، با هر تکان قسمتی از پوست بدن که مو دارد، چسبیده است. وقتی می

و سلّول سلّول وجودش به دنیا چسبیده، وقتی  . انسانی که ذرّه ذرّهشود چندین مو از ریشه کنده می

دلیل  را از دنیا بکنند چه درد وحشتناکی دارد! سختی جان دادن بهی وجودش خواهند همهمی

 دلبستگی به دنیا و محبّت دنیاست. 

دستاورد اجابت این دعا بسیار عظیم است. انسانی که فریب طنّازی دنیا را نخورده و از محبّت دنیا دل 

ن بسیار موفّق و بزرگی است اللّهی عالم رو کرده و استعداد موت دارد، انسا ی وجه کنده است، به جنبه

 های آید و گلای با دو شاخ ریحان میو جدا شدنش از دنیا بسیار راحت است. مطابق روایات، فرشته

شود؛ بوید، روح از بدنش جدا میکه عطر آن را می همینگیرد، می معطّر بهشتی را جلوی بینی مؤمن

ناک، ولی برای مؤمنانی که استعداد موت راحتی! جان دادن برای عاشقان دنیا بسیار دردبه همین 

 بخش است. دارند، آسان و لذّت

وهفتم ماه مبارک رمضان را به تبعیّت از امام سجّاد از سر شب تا به صبح تکرار کنیم  دعای شب بیست

 ی ما اجابت فرماید.ی بزرگ امام سجّاد را درمورد همهو از خدا بخواهیم سه خواسته

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