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 مق�مه

که بهانس�ن در زن رود و ب� ذره ذره  س�ی اب�یت می �گی دنی�یی خ�د مس�ف�ی است 

گ�می بلحظ�ت عم� خ� ب�  ،دارد و در ه� ص�رت میس�ی سع�دت و ی� شق�وت ب� هد 

بلکه خ�یشتن خ�یش را  ،من�ل مقص�د داردتنه� سی� به س� عم�ل و اعتق�دات خ�د نها

کنش به تن�سب بینش کس به می�ان  ،در نتیجه .س�زد ه�ی خ�د می ه� و  ارزش ه� 

ک�ده است ارزش که در زن�گی ب�ای خ�د تعیین   .ه�یی است 

 ؛ه آف�ی�ه استت�ین چه�خ�اون� فط�ت انس�نی را در زیب�

س�نݐ� �ݐيݔ <
�ݐْ �ݙِ

ْ
� ا� � نݐ فݑْ

َ
� ْ� �ݐ� فݑ�

َ
م  ل �تݔ فݑْ نݐِ تݑَ ْحس�

ݘَ
 0F١> ا

که اف�اد انس�نی  انن� این زیب�یی ت� در حی�ت دنی�ی ت� چه ح� میو مهم آن است 

 ،او�ً ه کی�ب�  . ل�ا انس�ن وقتی ارزش میدادی خ�د را به منصه ظه�ر بگ�ارن�خ�ا

ه�ی ذاتی خ�د را  ب� امتث�ل ف�امین الهی زیب�یی ،ی�ً ث�ن خ�د را بی�ب� وت�حی�ی فط�ت 

خ�د ق�ار ده�. این فط�ت الهی ط�یق حی�ت خ�د را ط�یق فط�ت و  شک�ف� نم�ی�

که رس�ل اک�م همه انس�نهم�ن جل�ه ن�ر ت�حی� در نه�د   :پی�ام�ن آن ف�م�د �ه�ست 

�ٍد  ّ�ُ ك«
ُ
ْ�ل ُ�  م�

َ
�ل ُ ي تݔ

َ
ْطَ�ةݑِ  َ�� فݐِ

ْ
ی ال ْعیݐِ َ ةݑَ  تݔ ْعِ�فݐَ م�

ْ
نݐّ�  ال

ݘَ
� َ�  تݓِ

َ
�َّ  َو  َع�ݐَّ  ا�ّ� ة �ݓ� �ِلفݑُ �  1F٢» �ݐ

 و این ط�یق هم�ن ط�یق دین است:

ْم < فݑِ
ݘَ
� � ه�  فݐ ْ نݐِ  كَوحݓ نݔ   ِللّ�ِ

ً
� فݐ نݔ نݐِ ْطَ�ةݑَ  ح� � فݐِ

َ
2F...>ا�ّ�

١ 

                                                                    
 .۴التين،  -١

 .۱۳، ص۲ ا�س�مي�)، ج -الك�في (ط  -٢
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ق�ر ه چکبه این است  یدر حی�ت انس�ن ای ای�ه � این مبن�، ارزش ه�ب

به می�ان  ه� چی� ارزش ل�ان�. ک �ف� میکانس�ن را ش ت�حی�ی فط�تاستع�اده�ی 

گ�ی ت�حی� است. پس انس�ن ب�ی� تم�م ام�ری  تط�بق ب� دین الهی و ظ�فیت در جل�ه

ن�، بسنج� ت� معل�مش ک ده� ی� دوری می دارد و انج�م می ه دوست ی� دشمن میکرا 

 ن�. ک او می یت�حی�مع�رف ی به کمکن او دارد و چه ه چه نقشی در ت�ّی کش�د 

حی�ت  ای از و جل�ه س�ل و ح�ل ع�لم و آدم است، ه جشن ت�زه ش�نک» ن�روز«ای�م 

کب�ی را در  م�ه بت�ان� ک من� استبه می�انی ارزش، است م�ج�دات در نش�ر قی�مت 

 �دن دین و عمیق ش�ن در ت�حی� ی�ری ده�.ک�ف�یی فط�ت و پی�ده کش

ت�ان� م�خلی به س�ی  میهم ه کل�ا ن�روز در واقع ف�صتی است پیش روی انس�ن 

و آدم ب�ش�  ی بنیت ت�حی�در ط�یق فط�ت و ن�رانّی  ن� و ب�لن�ه گ�میس�نی و نملک�ت ا

گ�فت�ری در ت�ر و پ�د دامه�ی شیط�نی ب�ش�ی�   .لغ�شگ�هی به س�ی و�یت شیط�ن و 

                                                                                                                                                                  
 .۳۰ال�وم،   -١
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 س�ل ج�ی�، قبل از ورود به و ت�به گ�شتهه مح�سب

 ،به مث�به ته�ی� ی� ف�صت ان� کهه�ی ن�روز و آث�ری   قبل از ه� بحث درب�ره وی�گی

که ج�ی� �زم است در نظ� ای�م  همهدر ورود به دست�ر عم�می  عن�ان به مطلبی 

 كدر سنت و سی�ه تم�م ب�رگ�ن و اهل سل�ه ک چن�ن .مح�سبه و ت�به است داشت و آن

گ�شته خ�د می ، مح�سبهه در ورود به ای�م خ�صکاین ب�ده   ینم�دن� ت� مهی� ای از 

  .ش�ن�ورود به وقت خ�ص 

کت�ب مح�سب� �ط�ووس �ح�م سی�بنم انس�ن خیلی « :��یف�م می نفسالدر 

مح�سبه دقیقی از  ،پ�ی�ن س�لو  پ�ی�ن م�ه ،پ�ی�ن هفته ،خ�ب است در پ�ی�ن روز

 ».خ�دش داشته ب�ش�

کسب که اهل تج�رت و  رسی دقیقی  س�ل حس�بوک�ر در پ�ی�ن  معم�ل آن است 

ک�ری خ�د  گ�دش  و تنه� ب� ، خ�د را ب�سن�زی�ن ی� س�د و ن� ت� می�ان کن میدر س�م�یه و 

 و اگ�خ�بی رقم زد  هرفت را ب رفت و ی� پس ت�ان می�ان پیش که میمح�سبه دقیق است 

ک�ده آغ�ز را ب�  س�ل ن�ب�د و  پی به این مهم نمیرسی نکن�،  حس�ب که س�د  این تص�ر 

که ب می ک�ده است. یعنی س�د و ی� �ان� در واقع کن�، ب�ون آن  ی�ن  ی�نز گ� ز ک�ر ب�ش�  ا

بلکه  کن�، س�ان س�ل قبل آغ�ز میتنه� س�ل را ب� خ نهو نق�ط ضعف خ�د را پی�ا نکن� 

در این ب�ره  �ام�م ص�دقب� ش�ت بیشت� در انح�اف خ�د ق�م ب� می دارد چن�نکه 

 ف�م�ی�: می
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َ�ةݑٍ « صنݔ ِ� تݓَ نݔ
ُ�ُة الع�ِمُل َ��ي عݐَ تݔ �ݐ ، �� تݔ ِ قݑ ِ� الّط�تݔ نݔ

ِ� َ��ي عݐَ �   ك�لّس�تݘِ
ّ
� ِ� اݙ نݔ

ُس�َعةݑُ الّس�

.
ً
ع�ا  3F١»تݓُ

کسبگ� میتنظی�ی چنین  در علم�ی اخ�ق گ� اهل ب�زار در ب�ب  که ا وک�ر  ین� 

ای خیلی ب��ت� و  مح�سبهب�ب سی�وسل�ک دارن�، در �زم ای  خ�د چنین مح�سبه

�ی� مح�سبه دقیقی ب�ش� و پس از آن این مح�سبه آخ� س�ل هم ب .استنی�ز ت�  ج�ی

که  ک�د.است  که ه ب�ی� به ت�به اق�ام  کسی  ن�ز عی�ب خ�د را نی�فته چگ�نه و 

کن� می  .خ�اه� ت�به 

ب�ون مح�سب�النفس نب�ی� استغف�ر که ف�م�د  می سع�دت پ�ور� است�دم�ح�م 

ک�ت�هی ؛ک�د مت�جه نب�ش�،  ه�ی سی�ه زن�گی خ�د ه� و نقطه زی�ا ت� انس�ن به ج�ئی�ت 

گ�شته و تصمیم ب� ع�م تک�ار آن در آین�ه میس� نخ�اه� ب�د.  امک�ن جب�ان آنچه 

 دست�رات مح�سبه و ت�به آخ� س�ل

 مح�سبه دست�ر در سه -۱

ه بهت�ین زم�ن در ای�م هفته ک- س�له در آخ�ین جمعانس�ن ه ک ش�د میه ت�صی

م�ه  ای�م پ�ی�نیامس�ل مص�دف ش�ه است ب� از قض� که -ی� روزه�ی آخ� س�ل ، است

گن�ه�ن خ�د رسی�گی ده�  انج�مگ�شته  دقیقی از س�له مح�سب ،رجب و به تم�م 

  .�نکه� ت�به  آن كت كده و از تنم�

                                                                    
كنن�ه ب�« -١ (هم�ن، » ش�د. دورت� مىبصي�ت، م�نن� رون�ه در بي�اهه است. ه� چه تن�ت� ب�ود، از مقص�،  عمل 

 ).۱۶۲ح
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گن�ه شن�س بش�د یعنی ب� ت�جه به رس�له عملیه م�جع خ�د ببین�  دست�ر اول آنکه 

که بیش از س�ی�  گن�ه�ن اخ�قی  ک�ام عمل او خ�ف ش�ع ب�ده و خص�ص� در 

گ�دد  گ�فت�ر آنه� می   مح�م�ت انس�ن 

ک�رببین� ب� ج�ئی�ت و ری� به ری�  ،خ�ددر مح�سبه  دست�ر دوم آنکه ه ک�د چه 

کنگی�ی  را م�ه به م�ه و ب� دقت و سخت اسفن�ت� یعنی از ف�وردین  .است  .�مح�سبه 

، چگ�نه یشگن�ه�ن و خط�ی� �در مح�سبه خ�د ببینکه است این بع� دست�ر 

می�ن  دائمی و مک�ر است، ی� یک ب�ر ب�ده و تک�ار نش�ه است؟ آی� �ی�یی است؟خط

که  گن�انس�ن یک گن�هی  ک�ده است و  ه�ن مک�ر و ب�ر م�تکب ش�ه و سپس از آن ت�به 

تب�یل به آرام  آرام ش�ن�، در واقع میتک�ار که گن�ه�نی  .تف�وت ق�ئل ش�د او، م�اوم

گ� ل�ا .�نش� ملکه می ک�دس�له خ�د  در پ�ون�ه یک یگن�ه�ن انس�ن چنین ا ب�ی�  ،پی�ا 

که بدر س�ل بع� بن� را ب� این بگ�ار کنآب�  یط�ر ج� هد  گن�ه�ن ب�خ�رد   به حتی�. ن 

گن�ه فض�ی گن�ه�ن و در ه�یی  � ق�مبت�انبلکه ت�  ،�دنب�ی� وارد ش آن  در طه�رت از 

 .دب�دار سی� خ�د

 ب� این تف�وت ؛گ�رد میزدن  چشم ب� همیک  بع� هم بهس�ل  در غی� این ص�رت،

گن�ه و دان�  میانس�ن که  رس� ک�ر به ج�یی میش�ه است.  ملکه گن�هکه آن  م�تکب 

یشه  آل�دگیولی  ،استک�ر زشت  که ق�در به ر یشه دوان�ه  گن�ه آنچن�ن در روح او ر به 

ک�دن آن نیست  ف�م�ین�:  میالم�منین علی�امی�. کن 
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» 
ُ

�ِد  َرّد � ُمْعنݑ
ْ
ِة  َعنݐْ  ال ِ  َ��َدتݑِ �ݐ ُمْعجݓِ

ْ
 4F١».َك�ل

کن�، امی�  ه�  گن�ه�ن  ق�ر انس�ن در ج�انی خ�د اق�ام به اص�ح خ�د و ت�ک 

که واقع� ب�ایش ن� ت�ا بیشت�ی به اص�ح است. ج�ان می گن�ه و ام� زشتی  آن 

که  بن�ب�ده،  آف�ین مشکل کن�در س�ل ن� بگ�ارد  گ� م�فق ش�د . انس�ن واقع� ت�ک  ه� ا

گن�ه�نت� از ر دو ی� س�ل یک  شیط�ن را از خ�دجن�د  �نف�م�ن�هیک ی� دو ت� از  ،ئ�س 

 .ش�د س�یع میخیلی رش�ش  ،کن�دور 

 در ت�به دو دست�ر -۲

که او�ً  نکته مهم در گن�ه�ن و خط�ی�ی خ�د پشیم�ن  ،ت�به این است  ف�د ب�ی� از 

کن�. چن�ن ،ث�نی�ً  ؛ب�ش� ام�م هشتم� که  ع�م ج�ی ب� ت�ک و ع�م تک�ار آن 

5Fاست خ�د�دن کمسخ�ه ه ، به من�لاین دو ش�طه ت�به ب�ون کف�م�ین�  می

. ایش�ن ٢

 ف�م�ین�: همچنین می

ُل « َ نݒ �ِر م� � فݐ عݐْ ْسنݑِ ُل ا��ݙِ َ نݒ َ��َّ م�
َ�ةݑٍ �ݑُ � جݓ � ي سݒ

َ
��َ ٍ ُ� ِمنݐْ  كَوَرقݑ فݐِ

عݐْ ُمْسنݑَ
ْ
ُ� َو ال

َ �تݒ � نݐ تݑَ نݔَ
بݐْبݓٍ   فݐَ َو   دݐَ

 �ُ
ُ
ل ع� فݐْ َ ِة ك  تݔ ِ

َ�تݓّ ئݘِ تݓِ ِ ْه�ݐ ُمْسنݑَ
ْ
 6F٣».�ل

                                                                    
 ۴۸۹تحف العق�ل ، النص ، صفحه  -١

َض��: َمِن « -٢  اِ�َم�ُم الّ�ِ
َ

ْم   اْسَتْغَفَ� ِبِلَس�ِنِه   َق�ل
َ
 ِبَنْفِسه  َو ل

َ
 )۳۳۰، ص۱ (كن� الف�ائ�، ج.»  َيْنَ�ْم، َفَقِ� اْسَتَهَ�أ

كه تك�ن داده مى« -٣ گن�هى  و ب�گه�ی خشك آن ف�و مىش�د  استغف�ر م�نن� ب�گى ب� درخت است  كه از  كسى  ری�د، پس 

كه پ�وردگ�رش را مسخ�ه مى ،ش�د كن� و ب�ز م�تكب آن مى استغف�ر مى كسى است  ا�س�مي�)  -(الك�في (ط  »كن�. م�نن� 

 ).۵۰۴ص  ۲ ج
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عملی در طه�رت نفس هم نخ�اه� داشت. ل�ا �زم ه چنین استغف�ری نتیج

گن�ه�ن ك�یکی ،نفسه مح�سب زم�ندر است  یماعم�ل و  ه ت� بلک م�ن را به ی�د آور

 پشیم�نی و ع�م ب� ت�ک به دست آی�.

ه در کان�  �دهک� ک�مل شش م�تبه را ذکه امی�الم�منین حض�ت علی� ب�ای ت�ب

7F� ش�ه استکمی�ن علم�ی اخ�ق نی� همین دست�ر ب�ای ت�به ذ

١: 

�َل  َو « � ٍل  �فݑ �تݘِ
� �َل  ِلفݑ � ِة  فݑ َ�تݑِ َ�صݐْ �ُ  �ݓِ فݐِ

عݐْ ْسنݑَ
ݘَ
َ�  ا

َ
  :ا�ّ�

َ نݑْ كتݒ
َ
مُّ  ك�

ݘُ
  !كا

ݘَ
ْ�ِرئݔ  ا � تݑَ  م�

�رُ  � فݐ عݐْ �رُ  ؟!اِ��ْسنݑِ � فݐ عݐْ ةݑُ  اِ��ْسنݑِ � نݐَ  َدَرحݓ نݔ ِ
نݔّ ِ
ّ
ِعل

ْ
ٌع  اْسٌم  ُه�َ  َو  ال ي َوافݑِ

َ
ةݑِ  َ��

ٍ  ِسنݑَّ �نݐ ع� � م� ه�
ُ
ل ّوَ

ݘَ
 ا

َ�ُم 
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� م�اتب ششگ�نه ت�به در بي�ن امي� الم�منين�، ر.ك: ادب حض�ر -١ (جل� س�م:  درب�ره تفصيل این مطلب در ش�

 .۶۶اس�ار م�ه رمض�ن)، ص

گفت: استغف� ا�، ام�م ف�م�د: م�درت ب� ت� بگ�ي�! مى« -٢ دانى معن�ى  شخصى در حض�ر ام�م� ب�ون ت�جه �زم 

گ�شت؛ دوم،  استغف�ر چيست؟! استغف�ر درجه وا�مق�م�ن است و داراى شش معن� است: اّول، پشيم�نى از آنچه 

كه چي�ى ب� عه�ه ت� نب�ش�؛  س�م، پ�داختن حق�ق م�دم، چن�ن تصميم به ع�م ب�زگشت؛ كنى  كه خ�ا را پ�ك دي�ار 

كه از ح�ام ب� ان�امت رویي�ه، ب� ان�وه ف�اوان آب  ه�ى ض�یع س�خته را به چه�رم، تم�م واجب گ�شتى  ج� آورى؛ پنجم، 

گ�شت ت�زه ب�وي�؛ ششم، رنج ط�عت  كنى، چن�ن كه  را به تن بچش�نى، چن�نكه پ�ست به استخ�ان چسبي�ه و 

گن�ه را به او چش�ن�ه ب�دى؛ پس آنگ�ه بگ�ی� استغف� ا�.  ) ۵۵۰الب�غ� (للصبحي ص�لح)، ص  (نهج» شي�ينى 
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 م�حظ�ت تعطی�ت عی� ن�روز م�اقب�ت و

که �زم است ه� انس�ن  ت�ین ام�ری می اکن�ن به مهم یم  و س�لک م�من و پ�داز

که از  م�اقبی در م�اجهه ب� ای�م ن�روز ب�ان ت�جه داشته ب�ش� و نسبت به آف�ت و ب�ک�تی 

 ست از:ا این ب�بت مت�جه انس�ن است هشی�ر ب�ش�؛ این ام�ر عب�رت

 �مه روزم�ه زن�گی؛اول، تغیی� در ب�ن

 دوم، تغیی� در ش�ایط زن�گی ؛

 ؛ب� ارح�م و مع�ش�ت ب� وابستگ�ن ی�اردس�م، 

 .ه�ی ج�ری زن�گی ف�اغت از مشغلهچه�رم، 

 

 تغیی� ب�ن�مه روزم�ه زن�گی: اولفصل 

م� �اقل به ه روزم�زن�گی ی� ج�ی�ن ه ب�ن�مه کاولین وی�گی ای�م ن�روز این است 

ه تغیی� کت�ان� مض� ی� مفی� ب�ش�. ض�ری  این وی�گی مین�. ک میم�ت دو هفته تغیی� 

ه ف�صله کای  از دست رفتن نظم زن�گی است. ام� ف�ی�هدارد،  در ب�ن�مه روزم�ه انس�ن

ه بت�انیم کت�ان� داشته ب�ش�، به دست آوردن ف�صتی است  گ�فتن از ج�ی�ن روزم�ه می

د و ج�یگ�ه خ�د را ب�زشن�سیم. در ل زن�گی خ�د نگ�هی داشته ب�شیم و وضع خ�کبه 

 .بیشت� و ب�ن�مه ری�ی بهت� واقع ف�صتی است ب�ای ت�مل



 م�اقب�ت عی� ن�روز
 

۱۳ www.jelveh.org 

 ب� هم خ�ردن نظم زن�گی

اصل  كاین ی ؛ز نظ� روحی ب�ای انس�ن مض� استاهم خ�ردن نظم زن�گی � ب

� ب ،به سف� ب�ون�ه کم�یل نب�دن� چن�ان ب�رگ�ن بسی�ری از ه کد�یلی ی از کی .است

 .نظم زن�گی استهم خ�ردن 

در ع�ض دو ایم،  ل دادهکشم�ه  ۸ - ۷ه طی کنیم آن نظم روحی کسعی ب�ی� 

گ� که  نش�ن دادهتج�به  .�ودهفته از دست ن ب� خ�د  وی�ه اهل م�اقبت، م�منین و بها

ک�دن م�اظبت نکنن� و اهتم�م دوچن�ان ب� م�قبه ن�اشته ب�شن�،  بع� از سپ�ی 

ن صف�ی روحی از دست دیگ� آ گ�دن�؛ ب�زمی�ر که�یی  روحتعطی�ت ط��نی ن�روز، ب� 

گ� رفته است  ن� و خ�د را کدوب�ره همت ب�ی�  ،بخ�اه� به من�ل اول ب�زگ�دد شخصو ا

که بس�  چهو  ن�ازدبه زحمت بی کن�ه�  م�تی ط��نی، حتی م�ه�زم ب�ش�   .ت�ش 

که  گ�دان  ،اخ�ق اس�تی� از ق�م�یبه همین دلیل ب�د   اج�زهبه ب�خی ش�

گ�دان به هکاین نه ؛ب�ون� مس�ف�ت به دادن� نمی  كس�لکه - رفتن� می ح�ام مس�ف�ت ش�

 روحی نّک تم كی به شخص هک ط��نی م�ت ت� هکبل ،رود نمی ح�ام مس�ف�ت منم� و

که س�لک ب�  است�د اج�زه نمی ،�س�ب یخت هم �بداد  خ�یش را  روح ،خ�د زن�گی نظ�من ر

 .دچ�ر ت�طم نم�ی�

که  که  ستا مقی� و �خ�اب میمشخصی  س�عتدر ح�ود  شب ه�شخصی 

 ی� ب�ای نم�ز صبح از خ�اب ب�خی�د، سح�س�عت مشخصی ب�ای نم�ز شب و درک 

که  .است �دهک پی�ا وفق نظ�م این ب�او  ب�ن س�عت  ت�او ب�ن�مه، این  تغیی� ب�ط�ری 

گ�ه ه� م�ت در سح�گ�ه هم  و �نک می آل�دگی خ�اب احس�س س�عتدر هم�ن  ن�خ�دآ
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گ�ارش انس�ن هم  ،شکل همین به د.ش� بی�ار می خ�اب ازدر هم�ن زم�ن  سیستم 

گ�و پ�ی� است  نظم  در ،ق�ار داده مشخصی س�ع�ت را درخ�د  غ�ایی ه�ی وع�ه ا

که .�نک می گ�سنگی احس�س س�عت آن درخ�دبخ�د  دیگ� روزه�ی ح��ت  از آنج� 

گ�روحی و معن�ی م� بسی�ر به این نظ�م و سیستم ب�ن وابسته و از آن مت�ث� است،   ا

 ح��ت ،بخ�رد هم�ب اوب�ن  نظ�مدر این تعطی�ت ط��نی  و ب�ش� ن�اشته ت�جه انس�ن

 از خ�د را روحی نظم هکبل ،�ب�ش �دهک گن�ه هکاین نه �؛هد می دست ازخ�د را نی�  روحی

 .است داده دست

گ�  خ�ابب�ن�مه  ،اق�ام و خ�ن�اده ب� گع�ه و ین�روز ه�ی نشینی شب در شخص ا

ی�ب�  سح� ت�ان� نمی دیگ� هک است طبیعیخ�د را ب�هم ب�ی�د،   او از شب نم�ز ورا در

خ�اه�  قلب حض�ر ب�ونو  آفت�ب طل�عنم�ز صبحش را هم ن�دیک  و ش�د می ف�ت

روزی او  شب�نه منظمدر ب�ن�مه  هکاو نی�  عب�دی اعم�ل دیگ� ،ت�تیب همین به وخ�ان� 

ک�ده ب�د،  هک خ�شی ح�ل و ب�د �دهک ع�دت آن بهق�ار داشت و   دست از همهپی�ا 

 .رود می

گن�ه،  که در قی�مت بعضی اشخ�ص را به خ�ط� یك  یم  ص� س�ل پشت روایت دار

نشین�نش در بهشت  بهشتی است و دوست�ن و هم ،شخص .دارن� در بهشت نگه می

 متنعم هستن�، ام� او ب�ی� ص� س�ل منتظ� بم�ن� ت� به بهشت راهش دهن�.

و  انس ب� فض�ه�ی دینی و مط�لب ت�حی�ی است م�منین،در دنی� هم بهشت 

که ب�ی� چ�ا انس�ن ل�ت م�منین و اهل سل�ک در همین فض�ه�ست.  کن�  حتی ک�ری 
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دچ�ر  ،و غفلت ت�جهی بیانگ�ری و  سهلواسطه  بلکه به �ی،خ�دخ�استه و تعم

ک�ورت گ�دد؟! ش�دروح  آل�دگی و   و از این بهشت مح�وم 

 مس�ف�ت در تعطی�ت ن�روزی

ک�دیم، بحث مفصلی درب�ره سف�ه�ی ن�روزی و  در ج�وه گ�شته منتش�  که س�ل  ای 

ب� ت�جه به ش�ایط خ�ص پیش آم�ه در ن�روز . ام� نم�دیمم�حظ�ت م�ب�ط به آن ارائه 

کی� و امس�ل  در مس�ف�ت ن�فتن و به ح�اقل رس�ن�ن  ربط و مسئ��ن ذیپ�شک�ن دست�ر ا

ک�دیم. ،رفت و آم�ه�یم�ن  در ج�وه ح�ض� این بخش را ح�ف 

که در اینج� این نکته را ی�دآور می گ�  ش�یم  ک�ون� بمق�در ه�یک از م� ا له ب� بیم�ری 

کم و ب� سهل م�ی�ک�ت�هی ن ت�جهی خ�د ب�عث س�ایت و انتق�ل وی�وس به  انگ�ری و 

 الن�س ش�ه و  م�تکب حق، ش�ددیگ�ان 
ً
 .است مسئ�لقطع�

یم: ه�ی ن�روزی می ت�صیه ادامهح�ل به   پ�داز

 تغ�یه در ای�م ن�روز

که در بهمهمع�مل  یختگی نظم زن�گی در ای�م ن�روز بسی�ر م�ث� است،  هم ی  ر

 نظم غ�ایی است. ت�طم درمس�له خ�رد و خ�راك ن�روز و 

یختن نظم غ�ایی،  ه�ی ای�م ن�روز در  خ�ری خ�ط� خ�ده بهخص�ص  هببه هم ر

ش�د انس�ن در مهم�نی چی�ی  نمی طبع�ً  .گ�ارد ه�، در روحی�ت انس�ن اث� می مهم�نی

کن�. مث�  میولی  خ�رد،ن که در ه� مهم�نی هم  به ج�ی اینت�ان� نظم غ�ایی را حفظ 

شی�ینی، هم می�ه و هم آجیل و هم شک�ت بخ�رد، در ه� مهم�نی یك قسمت 
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ظه� م�ک�ل که ظه� ب�ش�، به بع�ازن�ه�ر انس�ن به ج�ی این در غی� این ص�رت، .بخ�رد

که نم�ز شبو  دش� میش�م هم دی�وقت تن�ول طبع�  ،ش�د می خ�اب  نتیجه این است 

 رود. از دست می خ�رد و خ�ای نک�ده ی� حتی نم�ز صبح به آفت میش�د  می

ک�ون� طبع� مهم�نی البته امس�ل، به کم ش�ه و حتی ت�صیه  واسطه ب�ی  ه� بسی�ر 

کش�ر ب�ره� ت�ک� داده ش�د هم�ن می که مسئ�لین ام� س�مت  ه� به  ان�، مهم�نی ط�ر 

که احتم�� ب� صف� ب�س �. ام� ب�ز هم ت�جه به حفظ نظم غ�ایی بسی�ر مهم است. چ�ا 

ک، به حض�ر دائمی در خ�نه وی�ه خ�ردن آجیل و شی�ینی و می�ه و  ه�، خ�رد و خ�را

ه�ی وقت ف�اغت ش�د.  ت�ین تف�یح�ت و ب�ن�مه امث�ل آن، تب�یل به یکی از معم�ل

که در مهم�نی پیش می تی  ه�ی  �، ممکن است این ب�ر در خ�نهآی یعنی هم�ن مشک�

 خ�دم�ن پیش بی�ی�.

گ�فت.  که این مطلب را نب�ی� س�ده  ی� به  خ�ردم�ن دست ن م�اجبسی�ر مهم است 

که آل�ده ش�، نش�ن این ح�م است�د، به ق�ل م� هم ن�ی�د. کثیف ش�، مع�ه  که  خ�ن 

که م�اج به هم خ�رده است.  که به هم ب�ی�د،است  کن�.  میب�ن  نفس را درگی� م�اج 

که به  به ج�ی پ�داختن به مط�لب ع�لی و ام�ر معن�ی، مجب�ر میل�ا مغ� و ذهن  ش�د 

 .و دفع زوائ� و بیم�ریه� ش�د و از ام�ر معن�ی ب�ز می م�ن� اداره ب�ن 
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 دست�رات مص�نیت از آف�ت تغ�یه ب�

 : به ق�ر طبیعی خ�ردنتغ�یهق�ع�ه داشتن در  -۱

ک خ�د داشته ب�ش�،  گ� انس�ن ب�ن�مه منظمی ب�ای خ�اب و خ�را که ا اش�ره ش� 

ش�د. ب� این اس�س، ت�صیه اصلی در م�ض�ع  س�عت ب�ن طبق آن ب�ن�مه تنظیم می

که در وادی سل�ك و ته�یب �نکس وی�ه م�منین و بهب�ای تغ�یه و ع�دات غ�ایی  ی 

که منظم غ�ا بخ�ر ان� نفس وارد ش�ه گ� ای�م تعطی�ت ب� اوق�تی مثل �. ناین است  ا

 ،�ایط مشخص استکه شب�دیم  دار روزهم�ه رجب، شعب�ن ی� رمض�ن مق�رن ش� و 

گ� روزه نیستیم که نم�ز قص� نیست و می ت�صیه می ولی ا ت�ان  ش�د حتی در سف�ی 

گ�فت، خشك نب�شیم کنیممی�ب�ن ی�سف�ان  و رع�یت ح�ل هم روزه  این  -�ن خ�د را 

که یمغ�ا ه ق�ع�ه ب مهم است   .بخ�ر

در دست�راتش�ن  طب�طب�ئی�تب�ی�ی و م�ح�م ع�مه  م�ح�م می�زاج�ادآق� ملکی

گ�سنه نش�ه غ�ا نخ�رد و قبل از این می که انس�ن ت�  دست از هم ش�د که سی�  ف�م�دن� 

که قبل از سی�  ت�صیه نمی وی�ه به ج�ان�ن به رغم این دست�ر، علیغ�ا بکش�.  ش�د 

که ج�انی�، چز غ�ا بکشنش�ن دست ا ک�ر و ت�لی� است و ب�ن ب�ی� نش�ط  �ا  زم�ن 

ک�ر م�ل�انه و همچنین ب�ای عب�دت را داشته ب�ش�  خ�رینب�ی� پ�. ام� ک�فی ب�ای 

این است  ن�روزدر ای�م گ�فت�ری اصلی  .�ک�د، بلکه وقتی سی� ش�، دست از غ�ا بکش

گ�فت�ر  ک�ورت  ش�یم  ب�خ�ری میکه عم�م�  که ب�ای انس�ن  و این ب�خ�ری است 

 راه مص�نیت ازبه ق�ع�ه خ�ردن، بیش از ه� چی� ب�ی� م�اقب ب�خ�ری ب�د و آورد.  می

 است.و آف�ت آن ب�خ�ری 
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 عم�م و ک�لب�س، پیت�ا، س�سیساز غ�اه�ی آم�ده مثل  ش�د میت�صیه خص�ص� 

که  به .ش�د� است، پ�هیاف�ودنی و شیمی�یی م�اد ح�وی که ه�یی  خ�راکی وی�ه 

 آل�دگی این غ�اه� خ�د یکی از من�بع مهم خط� ابت� به وی�وس است.

که ب� رع�یت ق�ع�ه در تغ�یه، ب�ی�  خ�ب  ف�هنگیک مطلب مهم همین است 

کهیس ئال� شیخجن�ب . کنیمایج�د  خ�ردن را گ� مث�لی دارد ب� این مضم�ن  یک  ا

که م�هی  گن�ی�ه شن�  م�ترا  کنن�،  ه،ک�ده� در م�داب  آشفته و به آب س�لم منتقل 

ک�دهافت� و به تق� میش�د  ب�ح�ل می گن� م�داب ع�دت   .است . چ�ن به ب�ی 

ف�د  آم�ده و فستغ�اه�ی  م� ع�دت بهوی�ه ن�ج�ان  و بهج�ان و سف�نه نسل ج�ی� �مت

 ش. چ�ن م�اجکن� میلی می اب�از بی ،گ�ارن� ل�ا وقتی غ�ای خ�ب جل�یش می ،ک�ده

که نسل ق�یم اص� . ن�اردع�دت  س�لمبه غ�اه�ی  چنین آف�تی نب�د و گ�فت�ر در ح�لی 

وج�د وب�ق و مصن�عی اص�  ه�ی متن�ع و پ�زرق ه� و شی�ینی خ�راکیاین قبیل 

 .ن�اشت

کهل�ا  و  ا�مک�ن طبیعی ق�ار دهیم ن�روز، حتی تغ�یه خ�د را در ت�صیه این است 

که ه�ی ت�ت  ه�ی سنتی و س�ده م�نن� شی�ینی یو ی� شی�ین ج�ت می�هاز  بیشت� و خ�م� 

کنیم. ،ت� است  س�لم گ� ج�یی مجب�ر به خ�ردن شی�ینی چ�ب  استف�ده  ب�  ش�یم، او�ا

یم؛ ث�نی�ً  ی� شب را غ�ایی ظه� غ�ای  بع� از آن شی�ینی چ�ب، رغبت و مفصل نخ�ر

یخته، که برا ای  مع�هو ق�ار دهیم س�ده  مع�ه بلکه  ت� �ی�یمه هم نبیشت� به هم ر

ک�ون� ب�ای ج�معه م� داشته، همین  م�یض نش�د. که ب�ی  بحم�ا� یکی از ب�ک�تی 

که امس�ل بسی�ری از خ�ن�اده گی�ن� و خ�د اه�لی خ�نه  ه� از ب�زار شی�ینی نمی است 
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ک�ده تنه� خط�ی در ابت� به  ه�ی خ�نگی نه ان�. شی�ینی اق�ام به پخت شی�ینی 

 ت� و مفی�ت� هستن�. بلکه ب�ای مع�ه هم س�لموی�وس ن�ارن�، 

گ�  ه� و غ�اه�ی چ�ب و  پ�ی�ایی ب� همین شی�ینیبه دع�ت  شخصالبته ا

گ� اج�بت نکنسنگین ش�ه  شکسته  مک�ر ی� حتی دل وال�ین ی� همس��، و ا

که در پخت این غ�اه� دست�رات به�اشتی �زم رع�یت ش�ه  �،ن�ش می به ش�ط این 

غ�ا  -ع�ی�انیعنی ش�دی دل - ن�چ�ر و ب� این دلیل ث�ن�ی به و نکن� را رد دع�ت ب�ش�،

 د.بخ�ر

 

 و پ�هی� از تجسس 9F١سخّمَ م�ل ُم  -۲

س، فقط درب�ره تغ�یه نیست، بلکه درب�ره تم�م م�اقبت درب�ره م�ل مخّم 

یم. ام� در ای�م ن�روز، به استف�ده که از م�ل خ�د ی� دیگ�ان دار سف� ی� خ�ط�  ه�یی است 

ب�زدی� و مهم�نی و امث�لهم، مس�له رع�یت م�ل مخمس درب�ره تغ�یه بسی�ر دی� و 

 مبت�به است.

که مط�بق دست�رات به�اشتی مسئ�لین ذی گ�چه ب�ز هم ت�صیه می ربط،  ش�د 

ه� ب�ی� به صف� ب�س�. ام� ب� ت�جه به ف�هنگ دی�ین میهم�نی در ای�م ن�روز،  مهم�نی

ص�رت ح�اقلی ب�گ�ار ش�د. در این ص�رت رع�یت  بهه�ح�ل ممکن است میهم�نی  به

 دست�رات ش�عی درب�ره حلیت و ح�مت غ�اه� ب�ی� م�رد ت�جه انس�ن م�من ب�ش�.

                                                                    
كه خمس آن پ�داخت ش�ه. -١  يعنى م�لى 
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که در این زمینه  که ه�  ب�بن� را انس�ن ب�ی� اصل اولی این است  این بگ�ارد 

که می ل�ا ت� آن .ده� اش را انج�م می مسلم�نی وظیفه که تفحص نکن�  ،ش�د ج�یی 

  می�ب�ن خمس م�لش را می
َ

اص� تفحص و تجسس،  .ی است ی� خی�ده�، م�لش م�ّک

 آورد.  می� و ب�ایش مسئ�لیت کن گ�فت�ر میخ�د انس�ن را 

ی�د نمی آناص� معم�ً� اف�اد مت�سط ج�معه  کهمطلب دوم این که  ق�ر م�ل ز آورن� 

که ب�ان تعلق  خمس که بع� گی�د  پ�داخت خمس  ازامتن�ع این مس�له پیش آی� 

که همچنین  ی� نه.� نکن می  ، از درآم� س�ل�نآور ب�ای مهم�نی میاف�اد معم�ً� چی�ی 

 .هن�ز س�ل م�لی به آن ن�سی�ه است واست 

کهل�ا  یم. حتی بهت� است  درب�ره  اصل را ب� طه�رت م�ل و طع�م می�ب�ن بگ�ار

یم کسی ، طی استولی از لح�ظ م�لی آدم مت�س ،اهل خمس نیست که یقین دار

یم که جل�ی  اصل را ب� این بگ�ار از درآم� س�لش  ان ش�ءا�، دگ�ار م� میکه چی�ی را 

کبی�ه  ل�ازمی دارداظه�ر تق�س بن�ب�این نخ�ردن غ�ای می�ب�ن و است.  گن�ه  گ�ه به  که 

خ�اری و نپ�داختن خمس  می�ب�ن به تهمت ح�امعملی تفسیق منج� می ش�د از قبیل 

گن�ه�ن و ام�ر دیگ�ی از این قبیل وآزار م�من و  ک�ورت  کبی�ه، ک�ورت این  بیشت� از 

که ممکن است مخمس نب�ش�.خ�ردن آن   غ�ایی است 

که انس�ن ظن  در عین ح�ل، دست�ر تکمیلی و احتی�طی درب�ره مهم�نی ه�یی 

که م�ل شبهه ک ب� س� سف�ه است، ق�یب به یقین دارد  که ن�  شخص این است 

ک�ده بپ�دازدمب�لغی را بعن�ان  که مص�ف   .خمس احتی�طی غ�اه�یی را 
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ق�   در رس�له لق�ءا�ملکی تب�ی�ی� دست�ر می�زا ج�ادآ

گ�د  عقـببن�ی بحث حفظ نظم زن�گی و مص�نیت از آشفتگی روحی و  در جمع

ــــــه من�ســــــب اســــــت  ،معنــــــ�ی ــــــاشــــــ�ره ای ب ــــــ�م م�حــــــ�م ک ــــــ� ا� می�زاج�اد تآی آق

. ایش�ن در اش�ره به ض�ورت نظـم و ب�ن�مـه بنم�ییمدر رس�له لق�ءا�  �تب�ی�ی یکمل

 ف�م�ین�: ی میکسل�

 و ش�ه م�ق�م هک واقعی�ت به وص�ل ع�م و رسمّی�ت جه� و جّ�  از اع�اض ب�ب در«

 هک آنچه حقیقت بن�ه رسمیت بی ،ای� ف�م�ده م�صله مق�مه استع�م مفلس این از

 خ�د ابت�ا ش�یف خ�مت در مفّص� را نت�یجش بعضی و گ�فته ی�د ع�الم این سی� ب�اى

 مّخ  و اّس  بش�م، هم�نگ ع�الم همه در رفق� ب� هکآن ش�ق ث�تک از و ام �دهک صحبت

 به را آن اجم�ل هم ح�ل. داشتم ع�ضه مض�یقه بی دانستم می سی� این ل�ازم از آنچه

 :دارم می اظه�ر مجّ�دا ام گ�فته ی�د هک اى ط�یقه

 مث�ل ع�لم از ت� انس�نی نفس چ�ن: گفتن� نفس مع�فت راه ب�اى را مطل�ب ط�یق

 حقیقت ،ن�سی�ه عقلی ع�لم به ت� و رسی�، نخ�اه� عقلی ع�لم به ،نگ�شته خ�د

 .رسی� نخ�اه� مطل�ب به و نب�ده ح�صل مع�فت

10Fمغف�ر م�ح�م ،مقص�د این  اتم�م جهت به ل�ا

 ج�اء خی� عّن� ا� ج�اه -١

 :هک ف�م�دن� می -المعّلمین

                                                                    
 قلى هم�انى� است. منظ�ر م�ح�م م�حسين -١
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ی�ده مق�ار كی انس�ن ب�ی�  جنبه ت� ن�کب است�احت و غ�ا تقلیل معم�ل ب� ز

 انس�ن هک: ف�م�د می همچنین را آن می�ان و بگی�د؛ قّ�ت روح�نّیت و مت�،ک حی�انیت

ی�ده شب و روز او�  ث�نی�. ن�کن الغ�اءین بین م� تنّقل حتی نخ�رد غ�ا م�تبه دو از ز

 هک بخ�رد ق�ر آن و بخ�رد، گ�سنگی از بع� س�عت كی مث� ب�ی� خ�رد می غ�ا ه�وقت

ی�د گ�شت مع�وفه، آداب از غی� ب�ی� یفشک ام� و غ�ا، ّم ک در این. نش�د سی� تم�م  ز

 را دو ه� دفعه سه دو هفته ه� در و نخ�رد، دو ه� روز و شب هک معنی این به نخ�رد،

گ� هم یکی و ن�؛ک كت� را شب هم و روز هم یعنی  مح�ل� � و نخ�رد، ّیفکللت بت�ان� ا

گ� ؛نب�ش� خ�ر آجیل ی�د نفسش وقتی احی�ن� ا گ� و ن�ک استخ�ره �دک آجیل مط�لبه ز  ا

 روز شب�نه ف�م�دن� می خ�اب تقلیل ام� و .ن�کن كت� را م�ه ه� روز سه ه�ى روزه بت�ان�

 11F١».ب�ش� داشته مطل�ب به وص�ل ع�م جهت س�عت شش

 ف�صتی ب�ای ت�مل در ش�ایط زن�گیب�ک�ت تغیی� در ب�ن�مه روزم�ه: 

یختگی نظم زن�گی  هم ن�روز م�جب تغیی� ج�ی�ن عم�می زن�گی روزم�ه است. به ر

ه این تغیی� دارد. ام� این تغیی� ف�صتی ب�ای ب�رسی زن�گی و کت�ین خط�ی است  مهم

 .ت�مل در وضع خ�د است

�فیق آغ�ز ب�ن�مه ت�بیتی ن�ن تکه ت� کس�نی است کیشت� ب�ای البته این ف�صت ب

این اف�اد از ف�صت تغیی� ج�ی�ن عم�می زن�گی و ف�صله از ان�.  ب�ای خ�د ن�اشته

ت خ�د را به کو ح�ه بی�ار ش�ه کمن� ش�ن�  ق�ر به�ه ت�انن� آن ه داشتن�، میکع�داتی 

                                                                    
 .۲۷۰تب�ی�ى)، ص رس�له لق�ء ا� (ملكى -١
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ه آن کبینیم  ه در ش�ح ح�ل ب�رگ�ن نی� میک چن�ن نن�.ک سمت حی�ت حقیقی آغ�ز

گه�ن ح�صل میکه آغ�ز سی� سل�ک »یقظه« این یقظه هم ش�ه است.  ی ایش�ن ب�ده ن�

 كان� و در ی ه این ب�رگ�ن سی� ع�دی زن�گی خ�د را داشتهکمعم�� چنین ب�ده 

ه خ�وج از کی�فتن� و همین ت�جه  م�قعیت خ�ص، ت�جهی به واقعیت زن�گی خ�د می

 �ن ع�دات زن�گی ب�ده، نقطه تح�ل و آغ�ز سی� ت�بیتی این ب�رگ�ن ب�ده است.ج�ی

ه در م�اتب مختلف ت�بیتی در ح�ل رش� هستن�، ب�ز هم کس�نی کام� حتی 

ت�انن� از این ف�صت به�ه ب�ده و ج�ی�ن زن�گی و سی� ت�بیتی خ�د را م�رد ت�مل و  می

ی�بی ق�ار دهن� ت� ب� نگ�هی  ه در ج�ی�ن کظ�یف و البته اس�سی ص �ن، همه ن�اقکارز

نن�. که�  �ی به ح�ل آنکن است به چشم نی�ین�، ب�زشن�سن� و فکروزم�ه زن�گی، مم

 ن�،ک زن�گی م� ایج�د میج�ی�ن ع�دی ه ن�روز در کت�انیم به من�سبت تغیی�ی  م� می

یشه ف�صت را غنیمت شم�ده و نیم. کی�بی  ع�دات ن�ش�یست خ�د را بشن�سیم و ر

نیم. که� و تس�یع در سی� خ�د پی�ا  ه�ی خ�د را ب�ای رفع آل�دگی ین ظ�فیتهمچن

ی�بیم کده�  همچنین این ف�صله از ج�ی�ن عم�می زن�گی، این ف�صت را به م� می ه در

یتی. ب�ین �ام ح�شیهکهستن� و  ذاتی وج�د م� ،�ام ام�ر و مس�ئلک ت�تیب  ای و ع�ر

وی�ه امس�ل  به حقیقت خ�د از ف�ع و مج�ز.، ف�صتی است ب�ای شن�خت اصل و ن�روز

گ�فته است. چ�ا  ک�ون� ف�صت بیشت�ی ب�ای این ب�زنگ�ی در اختی�ر م� ق�ار  در اث� ب�ی 

گ�یی تعظی�ت امس�ل خیلی ط��نی گ�شته ب�ده و  ت� از تعطی�ت س�ل که  ه�ی 

 خ�اه� ب�د.
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از یکی  �منس�ب به ع�مه سی� مه�ی بح�العل�م كدر رس�له سی� و سل�

ه رس�له در کن�. بی�نی ک � میکذ» ع�دات و رس�م و تع�رف�ت كت�«را  كش�ایط �زم سل�

 ت�ضیح این مطلب دارد،  به ش�ح ذیل است:

ّیه ام�ر ان�اختن دور و«...   آن منظ�ر و. ن�ک می منع ط�یق طّی  از را كس�ل هک اعتب�ر

 .نم�ی� زن�گی م�دم بین در اعت�ال ط�ر به كس�ل هک ستا

 ه� آن �کذ و �کف و ب�ده اجتم�عّیه م�اسم در غ�ق پی�سته م�دم از اى دسته چه

 ی� مض� وآم�ه�ى رفت و آداب گ�نه ه� از خ�د شخصّیت حفظ ب�اى و ب�ده ی�بی دوست

یغ ف�ئ�ه بی  خ�د اعتب�رى، ظ�ه�ى آب�وى حفظ و ع�دت اس�س ب� ص�ف� و نن�ک نمی در

 حفظ ب�اى و ش�ن� می دچ�ر سخت ه�ى ن�راحتی به بس� چه و ان�ازن� می ّلفکت به را

 ع�ام ت�ده هک- را م�دم ع�ّمه تقبیح و تحسین و رون� می عقب زن�گی متن از ،ح�شیه

 ق�ار تلف مع�ض در معی�ر این ب� را خ�د عم� و حی�ت داده، ق�ار معی�ر و می�ان -هستن�

 اجتم�عّیه ع�دات و رس�م مت�طم ام�اج دستخ�ش وج�دش�ن شتیک و دهن� می

 روان آن دنب�ل به ،ن�ک تکح� عم�می اخ�قّی�ت و آداب ام�اج ج�ک ه� ،ش�ه

 محض تبع ن�اشته خ�د از اى اراده اجتم�ع در ب�اب� م�دم از دسته این ؛گ�دن� می

 .ب�شن� می

 و رون� می ن�رک جم�عت از هک هستن� م�دم از اى سلسله ،دسته این مق�بل در

 اجتم�ع م�ای�ى از ع�رى را خ�یشتن �دهک كت� را اجتم�عی ادب و ع�دت ه�گ�نه

 هک ط�رى به ،ان� آرمی�ه خل�ت نجک در و ن�ارن� مع�ش�ت و م�اوده م�دم ب� ان�، نم�ده

 .ان� ی�فته اشته�ر نشینی گ�شه عن�ان به و ش�ه م�دم نم�ى انگشت
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ّیه بین معت�لی مشی ب�ی� ،گ�دد ن�ئل مقص� به بت�ان� هکآن ب�اى كس�ل  دو این رو

 12F١»...ن�ک تکح� مستقیم ص�اط در و بپ�هی�د تف�یط و اف�اط از و نم�ی� اختی�ر گ�وه

ه در ب�رسی زن�گی خ�د ب�ی� دنب�ل چه ب�شیم. ب�ی� کش�د  ب� این بی�ن معل�م می

زن�گی م� ن است از چشم�ن م� پنه�ن ب�شن� و در عین ح�ل، که ممکبت�انیم ع�داتی 

ع�دات و  كای ب�ای ت� دهن� بی�بیم و ب�ن�مه �ار میالشع�ع ق م�لی م� را تحتکو سی� 

 اص�ح آداب ب�ی�یم.

آم�ه، منظ�ر از این ب�رسی و  ��م م�ح�م بح�العل�مکه در کط�ر  البته هم�ن

ه منظ�ر ک�دن آداب روزم�ه و �زمه زن�گی نیست. بلکی� اص�ح، ره�  كمح�سبه و ت�

است و طبع� این مهم به دست ی�فتن ط�یق اعت�ال و سی� در ص�اط مستقیم 

آی� مگ� ب�  آی�، مگ� ب� ب�رسی ع�دات زن�گی و ب�رسی ع�دات زن�گی به دست نمی ینم

گ�فتن از ج�ی�ن ع�دی زن�گی. ل�ا پیشنه�د می که در ای�م ن�روز، ف�صت را  ف�صله  ش�د 

کنیم. یم و حس�ب خ�د را ب� خ�دم�ن معل�م   مغتنم بشم�ر

 ع�دات زن�گی �زم ب�ای ب�زشن�سی دست�رات

 حفظ خل�ت در ای�م ن�ر�ز -۱

کن�، ی�بی خ�د استف�ده  کسی قص� داشته ب�ش� از ف�صت ن�روز ب�ای ارز گ�  �زم  ا

ی�بی در نظ� بگی�د. انس�نوقتی را ب�ای این مح است ت� خل�تی ن�اشته  �سبه و ارز

                                                                    
لبـــــ�ب، ع�مـــــه ســـــي�مه�ی  سي�محم�حســـــين حســـــينى -١ طه�انى، رســـــ�له لـــــب اللبـــــ�ب در ســـــي� و ســـــل�ك اولـــــى ا�

 .۱۰۴بح�العل�م�، ص 
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کن�. ل�ا پیشنه�د می ت�ان� در وضع و اح�ال خ�د به ب�ش�، نمی که ش� درستی ت�مل  د 

کنیم و در آن در ای�م ن�روز س�عتی را روزانه ی� در بعضی ای�م ب�ای این ت�ّم  ل مشخص 

که دفت� ی�دداشتی به هم�اه  س�عت از اط�افی�ن ف�صله بگی�یم. همچنین خ�ب است 

که  ک�ر او� این است  کنیم. ف�ی�ه این  داشته ب�شیم ت� مط�لب درب�ره خ�دم�ن را ثبت 

، ب�ون ن�شتن، تم�ک� و ب�رسی دقیق اوض�ع و اح�ال خیلی اهدر ابت�ای رب�ای انس�ن 

ی�بی م� ب� سی� و  سخت است؛ ث�نی� این ن�شته ک ارز که نی� ه� بع�ه� م� مسی�ی 

 ایم خ�اه� ب�د. داشته

 

 مط�لعه آث�ر و اح�ال ب�رگ�ن اهل دین و مع�فت -۲

که  یکی از اق�ام�ت آم�زن�ه ، مط�لعه آث�ر و اح�ال ب�رگ�ن ط�یق است. چ�ا 

که م� چه ام�ری را از ل�ازم زن�گی تص�ر  مط�لعه ش�ح زن�گی آن�ن، به م� می فهم�ن� 

عن�ان اص�ل  ایم؛ و چه ام�ری را ب�ی� به ک�دیم و در نتیجه ب�ای خ�د ع�دت ق�ار داده می

کم�لی رع�یت می که به سی�  که آنخ�ط� ب�خی ع ک�دیم، در ح�لی  ه� را ام�ر  �دات 

ه� را  ایم ی� حتی آن از آن اص�ل و آداب غ�فل م�ن�هدانستیم،  طبیعی زن�گی می

که مط�لعه این آث�ر م� را در خ�صه اینایم.  ک�ده غی�معم�لی ی� غی�ممکن تص�ر می

13Fکن� شن�خت اصل و ف�ع خ�د و صف�ت و افع�ل خ�د ی�ری می

١. 

                                                                    
كه عم�م م�دم در اي�م  -١ كه وی�ه اهل م�اقبه و سل�ک است و نه م�دم و عم�م م�منين. چ�ا  دست�ر س�مى هم هست 

كه اتف�ق� خيلى خ�ب و م�رد ت�یي� دین است. ام� وضع اهل  ن�روز ع�قه به مهم�نى و سف� و جشن و ش�دی دارن� 

كن�ه ش�ن از » زي�رت اهل قب�ر«سل�ک متف�وت و دست�ر س�م مخص�ص آن�ن است. دست�ر  است. زي�رت اهل قب�ر در 
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 وم: تغیی� در ش�ایط زن�گیفصل د

ب� حسب آداب و رس�م ف�هنگ ای�انی، ه� س�له م� ای�انی�ن که آنن�روز  �گی دیگ�وی

کنیم. البته می یم تغیی�ی در ش�ایط زن�گی خ�د ایج�د  گفت  سعی دار یشه و ت�ان  ر

. ب� اقتض�ی فط�ت، متن�سب است و نه تم�م مص�دیق آن این آداب و رس�ماس�س 

که یکی از فط�ی�ت که دع�ت به هم�هنگی و و ،چ�ا  ح�ت ب� ع�لم است. ل�ا ح�ل 

که ش�ایط زن�گی طبیعت و ش�ایط ع�لم ت�زه می م� نی� ت�زه ش�د.  ش�د، ش�یسته است 

کم�ل طبیعت است، تغیی�ات ن�  هم�ن که تغیی� و ت�زگی طبیعت ب�عث رش� و  ط�ر 

کم�ل م� ب�ش�. کی  در ش�ایط زن�گی م� نی� ب�ی� در جهت رش� و  ب� این اس�س، م�

ی� که در زن�گی خ�د میب�ای ارز که چه دهیم به دست می بی تغیی�اتی  ق�ر  آی� و آن این 

کم�ل م�ست.  این تغیی�ات در جهت رش� و 

ته�ی� و خط� آن در ت�ان� مفی� ی� مض� ب�ش�.  تغیی� در ش�ایط زن�گی نی� خ�د می

که معم�� ایج�د   .است ه�یی دچ�ر به آل�دگیتغیی� در ش�ایط ظ�ه�ی و م�دی زن�گی 

که در پی تغیی� ل�ازم خ�نه ی�  البته امس�ل به کسی است  کمت�  ک�ون�،  واسطه ب�ی 

ک�ر ب�ش�.  که میمحل  ت�ان�  ف�صت آن نی� در ایج�د تغیی� در ب�ن�مه زن�گی است 

ک�ده گ�شته از آن غفلت  که در س�ل   ایم.  جب�ان مط�لبی ب�ش� 

                                                                                                                                                                  
كه  چن�ن ج�ي�ن ع�دی زن�گى و انقط�ع از ع�دات و دري�فت واقعيت زن�گى و حقيقت خ�د بسي�ر مفي� و مج�ب است. آن

ك كي�.  �م و دست�رات عم�م ب�رگ�ن، زي�رت اهل قب�ر ي� ج�و دست�رات اصلى ب�ده است ي� ج�و ت�صيهدر  ه�ی م�رد ت�

كن� و هم  اهل م�اقبه ني� مى ك�ده و در زي�رت اهل قب�ر، وضع و ح�ل خ�د را ب�رسى  ت�ان� در اي�م ن�روز از ف�صت استف�ده 

 �زم را از ع�دات ب�زشن�س�.حقيقت خ�د را از ام�ر مج�زی و هم آداب صحيح و 
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 تغیی� در ش�ایط ظ�ه�ی و م�دی

ت�ین الگ�ی تغیی� در ش�ایط زن�گی، تع�یض ی� ن�  رایجت�ین و  معم�� ابت�ایی

ک، ل�ازم خ�نگی،  است. مثل ک�دن ظ�اه� م�دی زن�گی ک�دن پ�ش�  ل�ازم اداریت�زه 

ک�ام از اف�اد از طبق�ت ادارات، من�ل مسک�نی و گ�ن اجتم�ع،... ه�  گ�ن� به  و اقش�ر 

که دار  کنن�. تغیی�ات می�، اق�ام به این نتن�سب امک�ن�ت و همچنین نی�زه�یی 

که در این م�قعیت خ�د را نش�ن می زدگی  مص�فاس�اف و ده� ، مس�له  آفت اس�سی 

در این و س�لک ه�ی شیط�ن است.  ت�ین حیله زدگی از ب�رگ ف و مص�فاست. مص�

� ب�ن�مه تغیی� ل�ازم زن�گی و امث�ل آن، ب�ی� ب� دقت م�اقب این مس�له ب�شیم و ب

 .ب�یست�آن ق�طعیت مق�بل 

 خ�ی� ن�روزی

طبع� خ�ی� ن�روزی، ب�رزت�ین جل�ه در تغیی� ش�ایط ظ�ه�ی و م�دی زن�گی است. 

گ�  ش�یم، ب�ی� در همین زدگی  گ�ایی و مص�ف روح مص�فبخ�اهیم م�نع تق�یت ل�ا ا

 ست:ت�خ�ی� ن�روزی دو خ�ی�ه�ی ن�روزی دقت و ت�جه به خ�ج دهیم. آفت اصلی 

 �؛ اول، اس�اف و تب�ی

 لطمه به اقتص�د ج�معه اس�می.دوم، 
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 م�ب�ط  به خ�ی� ن�روز م�اقب�تو دست�رات 

 اس�اف و تب�ی� ازد�ری  -۱

 ،س�له ن�دیك عی� ه در بین م� ای�انی�ن ع�ف و سنت است همهچ در ب�ب آن

د ش� می اج�ا لب�س ن� و امث�ل آنتغیی�ات من�ل و و دک�ر خ�نه تغیی� م�نن�  ه�یی ب�ن�مه

کن�ر همه م�اهب و ب�ک�ت، ممکن است که  ه�ن گن�مع�ض ب�خی انس�ن را در در 

 .ده� ق�ار می... م�نن� اس�اف و تب�ی� و

در آی�ت مختلف تعبی� به دوست ن�اشتن آن�ن خ�اون� درب�ره اس�اف و مس�فین 

  ف�م�ی�: میف�م�ده مث� در س�ره اع�اف 

ُة <
تݐَّ �ا اݙِ

ْسِ�فݐُ
�ا َو �� �ݑُ ُ َ�تݓ ْ �ا َو اسݒ

ُ
� نݐ كُ نݔ ُمْسِ�فݐ

ْ
ِ�بݓُّ ال  14F١> �� �ݔُ

به جهنم است زی�ا  ت� از ته�ی� �طب چنین تعبی�ی ب�ای اهل دل سختو مخ

که همه تق�ب به س�ی محب�ب است  �شش�ن ب�ای جلب رض�ی م�� وت کس�نی 

ت�انن� تحمل عت�ب بغض محب�ب را داشته ب�شن� و اس�اف نم�د بغض  چگ�نه می

دگی به مبغ�ض محب�ب، محب�ب محب�ب م�لی به مس�فین است و ه�گ� ب� آل�

 .نخ�اهیم ش�

گ� تعبی� ق�آن و  «درب�ره دیگ� وضع  ،است چنین تن�مس�فین  درب�ره ا
ّ

ه چ »رینمب�

. در ش�ایط فعلی ابت�ی عم�می تب�ی� است و نه اس�افکه ح�ل آن خ�اه� ب�د؟!

که تب�ی� یعنی  ک�دن م�ل و اس�اف یعنی تف�وت اس�اف و تب�ی� در این است  ن�ب�د 

                                                                    
 .۳۱ا�ع�اف،  -١
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ک�دن بی گ� .م�ل ج� خ�ج  کثیف و در خ�د را لب�س مهم�نی انس�ن مث�  ا ک�ره�ی 

ک�ر و ی� در  ک�ده است،ن�ردی و  ک�ه وورزش محیط  ش ن�ب�دولی  ... بپ�ش�، اس�اف 

که ق�بل استف�ده ب�ای چی�ه�یی را در این ای�م  ف�ادام� ا .نک�ده است دور می ری�ن� 

 .ضعیف ج�معه است طبق�ت

یشه این اس�اف و تب�ی� روح مص�ف و مص�ف اش هم  گ�ایی است، نتیجه ر

که م� ب�ای اصل مص�ف ستق�یت همین روحیه در انس�ن است.  خن در این است 

کنت�ل و م� که آل�ده به اس�اف و تب�ی� نیست، ب�ی�  اقبت خ�د، حتی مص�ف ح�ل 

ک�دن بییعنی ملکه  زدگی داشته ب�شیم. ع�دت به مص�ف یه و  روحیه مص�ف  رو

ک�امت انس�نی نمی س�ز بیمص�ف حس�ب است.  بی  .دحس�ب ب� 

ک  چه و ب� این مبن�، دست�ر اول در خ�ی� ن�روزی، چه در ل�ازم خ�نه، چه در پ�ش�

که م�اقب ب�شیم دچ�ر اس�اف ی� حتی ب�ت� از آن تب�ی� در  ه� خ�ی� دیگ� همین است 

که در ب�� ذک� ش� و طبق هم�ن نش�یم. تع�یف عملی  اس�اف و تب�ی� هم هم�ن ب�د 

ک�د. می  ت�ان م�اقبه و مح�سبه 

که آی� در پیشگ�ه خ�اون�، در قب�ل  کنیم  در هنگ�م خ�ی� و مص�ف، به این ت�جه 

 ت�انیم ج�اب ب�هیم ی� نه؟! این خ�ی� و مص�ف می

 

 ایف�ی وظیفه در تق�یت اقتص�د ج�معه و حک�مت اس�می -۲

که در ت وی�ه به رهب� معظم و  ح�یم و ش�ایط سخت اقتص�دی هستیم؛در این ای�م 

کی� ب� انق�ب   یاعتق�دداشته و دارن�؛ و اص�ل دینی و اقتص�د مق�ومتی هم دائم� ت�
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م� در ام� خ�ی� ب�ی� رع�یت  کن�، م� هم همین خط مشی اقتص�د مق�ومتی را اقتض� می

گ�شته و مص�ف   ب�ش�.بیش از 

که  ی درب�ره خ�ی� و مص�فاصل اس�س کنت�ل را م�ن  ب�ی� مص�ف او�این است 

وظیفه خ�د را در قب�ل حک�مت  ، ث�نی�احتی�ج خ�ی� و مص�ف نکنیمب�  و م�زاد  کنیم

گ�ن ج�معه اس�می انج�م دهیم.  درب�ره هم�اهیو اس�می  گ�ن� ح�ل در ب� طبق�ت 

 ت� هم ش�ه است. ش�ایط تح�یم، این اصل اس�سی واجب

که مشغ�ل به ت�لی� محص��ت مفی� و ض�وری  هب وی�ه درب�ره اف�اد و اصن�فی 

که ،هستن� که م�جب�ت تق�یت و  ب�ی� ت�جه داشته ب�شیم  همین اف�اد هستن� 

کمک به  را ف�اهم میو احی�ی اقتص�د پیش�فت ج�معه و حک�مت اس�می  کنن�. ل�ا 

خ�ب، بلکه ب�ای این اف�اد و ایف�ی نقش در پیش�فت حک�مت، نه یک صفت 

 م�منین �زم و واجب است.

که  ک�دن�  ب� آنخیلی در این س�لی�ن  رهب� انق�بل�ا یکی از نک�تی  کی�  این  ت�

کنیم.است  دست�ر دوم در خ�ی�  که تعصب داشته ب�شیم جنس ای�انی مص�ف 

که  میاقتض�ء  م� غی�ت ملی و ن�رزوی همین است. غی�ت دینی  س�م�یه خ�دکن� 

کهت غی� ای�انی نکنیم. ص�ف محص�� ، تغیی� اث�ث خ�نهم�قع تغیی�  در ای�م ن�روز 

گ� ام� دای�  ،ستمث�ل آن الب�س شب عی� و اخ�ی� ه� و  ه� و لب�س م�ل بین  استا

 ای�انی را که جنسعصب داشته ب�شیم م� ت خ�ی� محص��ت ای�انی و خ�رجی،

که در ح�ل ح�ض�، حق� و واقع�  به .خ�یمب محص��ت و اجن�س و  بسی�ری ازوی�ه 

کیفی  .کن� ت ب� محص��ت خ�رجی ب�اب�ی میوس�یل ای�انی در 
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 تغیی� در ش�ایط روحی و معن�ی زن�گی

گ� تغیی� در ش�ایط ظ�ه�ی و م�دی زن�گی می ت�ان� هم�اه ب� آف�تی ب�ش�، تغیی� در  ا

ت�انیم به به�نه ن�روز و  ت�ان� بسی�ر مفی� ب�ش�. م� می ش�ایط روحی و معن�ی زن�گی می

ه�ی فک�ی و روحی خ�د  ای ب�ای رش� جنبه ب�ن�مهن� ش�ن ح�ل و ه�ای زن�گی، 

کنیم.ب�ی�یم و در س�ل ج�ی�، این ب�ن  �مه را ب� ج�یت اج�ا 

 س�ده ب�ای عمل م�اوم ب�ن�مه

گ� بخ�اهیم ب�ن�مه خ�بی در س�ل ن� داشته ب�شیم، مهم ک�ر ب�ای ای�م  ا ت�ین 

که ب�ن�مه این س�ل را در ای�م ن�روز ب�ی�یم ت� در همین  تعطی�ت ن�روز این است 

کنیم.  تعطی�ت ی� ب�ف�صله پس از تعطی�ت، اق�ام به اج�ای آن 

که ب�ی� م�رد ت�جه ق�ار دهیم ام� درب�ره ب�ن�مه از . ری�ی نکته عملی مهمی است 

که می یک ط�ف، ب�ن�مه که در یک س�ل آین�ه ق�بل  ای  ری�یم ق�ار است چی�ی ب�ش� 

که  ب�ن�مه ،گی�ی ب�ش� و ح�اقل یک س�ل بت�ان آن را ادامه داد؛ از ط�ف دیگ� پی ای 

ی�دی از روح و نفس انس�ن ب زودی آن  و نفس به هب�د، م�جب خستگی نفس ش�ت�ان ز

 زن�. را پس می

گ� بن�ست روی ام�ر عمیق  ای ب�ای یک س�ل ب�ی�یم، �زم نیست ب�ن�مه ل�ا ا

که اج�ای دست�رات ت�بیتی و سل�کی معن�ی و روحی ب�ن�مه کنیم، مخص�ص�   ،ری�ی 

�نی ی� خ�د نی�زمن� طی مق�م�تی است. بلکه ب�ی� ب� ام�ر ذهنی و فک�ی ی� ب
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که مس�ئل فک�ی و عقی�تی، تق�یت  چن�ن یم. آنش� متم�ک�ابت�ائی�ت دینی و اخ�قی 

همگی در واقع نفس را ب�ای انج�م دست�رات ت�بیتی و  ،ب�ن و تم�ین ب�خی عب�دات

 کنن�. ل�ا انج�م این مهی� میت�  ت� و عمیق ت�جه و انس ب� مع�نی و مط�لب لطیف

گ�می اب کم�لی شخص محس�ب میب�ن�مه، در واقع خ�د   ش�د. ت�ائی در سی� 

که از خ�د دارد و ب� ب�رسی و مح�سبه کسی طبق شن�ختی  که در آغ�ز س�ل  ه�  ای 

ت�ان� مس�ئل م�رد نی�ز خ�د را ب�ای س�ل ج�ی�  کن�، می ای�م ن�روز از خ�د میدر ن� و 

کن�. تشخیص ده� و طبق هم�ن مس�ئل، ب�ن�مه  ری�ی 

که ری�ی، ف�رغ از محت�ای آن،  ن�مهکه پس از ب�نکته دیگ� آن ب�ی� ع�م ج�ی داشت 

که ش�ایطی ت�ک نکنیم.  هیچب�ن�مه را تحت  م�جب این همت و ج�یت م�ست 

 م� از س�ل ج�ی� است.من�ی  به�هب�روری و ب�کت ب�ن�مه و طبع� 

گ� از ای�م ن�روز ب�ای ب�ن�مه ری�ی س�ل ن� و حتی اق�ام به اج�ای آن استف�ده  ا

ت�انیم انتظ�ر دست�ورد خ�صی در س�ل ج�ی� داشته ب�شیم. چنین  نکنیم، نمی

کمت� به دست می که ف�صت ف�صتی  کسی به آن می�ان  ه�ی خ�د را مغتنم  آی� و ه� 

که از  یی هم در اختی�رش ق�ار میشت�ه�ی ب ف�صتبشم�د،  کسی  گی�د؛ و ب�ای 

ک�فی نمی که ح�ل  ب�د، اص� ف�صت دیگ�ی در اختی�رش ق�ار نمی ف�صت به�ه  گی�د 

 بخ�اه� به�ه بب�د ی� خی�:
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ُ
ك ُّ نݐ� َرتݓ

دݐَّ
ݘَ
� � دݐْ تݑ  15F١>َو اݙِ

                                                                    
 .۷اب�اهيم،  -١
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 نه ب�ن�مه س�ل ج�ی� این است:دست�ر اصلی در زمینه�یت� 

 ؛ت�ارک ببینیمری�ی، ب�ن�مه را س�ده و ق�بل ت�اوم  در هنگ�م ب�ن�مه ،او�

16Fداشته ب�شیمهمت و ج�یت و دقت در اج�ای ب�ن�مه،  ،ث�نی�ً 

١. 

                                                                    
كس طبق استع�اد و طبق مس�ئل خ�د مى -١ ری�ی س�ل ن�  ت�ان� ب�ن�مه س�ل ج�ي� را بچين�، ام� در ب�ن�مه گ�چه ه� 

كه ب�ای عم�م م�منين مفي� ب�ش�. ل�ا، مجم�عه پيشنه�ده�ی� در قسمت  مى ك�د  ضميمه ت�ان پيشنه�ده�ی� ارائه 

كه در ص�رت تم�یل مى كني�. در انته�ی متن آم�ه است   ت�اني� مط�لعه 
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 دی�ار ب� ارح�م و مع�ش�ت ب� وابستگ�نم: س�فصل 

دی�ار و مع�ش�ت ب� ارح�م و وابستگ�ن  ،ه�ی اصلی ن�روز یکی دیگ� از وی�گی

که می است. این وی�گی خ�د ح�وی م�لفه ت�ان� در مق�م ف�صت ی� ته�ی�  ه�یی است 

که می ق�ار بگی�د. صله ت�ان� ای�م ن�روز را  رحم از آداب و دست�رات م�ک� اس�می است 

کن�. در مق�بل کم�ل انس�ن  آتشی ، مع�ش�ت ب� اف�اد ن�ب�ب ،تب�یل به ف�صتی ب�ای 

که می  ج� بس�زان�. ت�ان� خ�من دست�ورده�ی معن�ی را یک است 

که مط�بق رع�یت دست�رات  البته این مطلب در ش�ایطی ب�ی� م�رد ت�جه ب�ش� 

گ�چه ب� ت�جه به ط��نی  به�اشتی، اس�س� دی�ار ب� ارح�م و وابستگ�ن مق�ور ب�ش�. 

رحم در ای�م س�ل ج�ی� ـ  ب�دن تعطی�ت امس�ل و همچنین رسم نیک� و دی�ین صله

ت�ین اعی�د و ای�م س�ل، یعنی عی� ب�رگ مبعث  که اتف�ق� امس�ل مص�دف است ب� ب�رگ

رحم و دی�ار ب� ارح�م و وابستگ�ن حتی  و اعی�د شعب�نیه ـ احتم�� ب�ن�مه صله

 ص�رت ح�اقلی ب�ق�ار ب�ش�. به

  

 انست ب� اف�اد ن�ب�بمع�ش�ت و م�رع�یت ح�یم در 

 سّم  اف�اد اهل ته�یب نفسوی�ه  عم�م اهل ایم�ن و بهه ب�ای که�یی  هّی ی از بلکی

که به س�عت در روح اث� می  م�أنست و مع�ش�ت ب� اف�اد ن�ب�ب است ،است كمهل

کن�  .گ�ارد و شخصیت انس�ن را ع�ض می 

ی ی�نک ب� بگ� اول ت�  یستیک ت� هک بگ�یم آنگه من …ستیز
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که از جمله آنه�  ک�ورت روح می دانن�  ام�م ب�ق� چه�ر ام� را م�جب م�دن قلب و 

ک�ر و ی�  گن�ه  ک�دن استمع�ش�ت ب� اف�اد  گفتگ�  17Fاهل دنی� و ی� ب� ن�م�م�ن ش�خی و 

١. 

که از یک  ه�، مهم�نی و ه� در مج�لستو این ای�م م�من ب�ی� در  ت�جه داشته ب�ش� 

که وقتی می دیگ��؛ و از ط�ف کننقطع رحم ط�ف  گن�ه  دان�   ش�د، میوارد فض�ی 

گن�ه�ن ن�خ�استه نش�د.خ�د را م�اقبه  گ�فت�ر   ب�� بب�د و 

کهآ که به زمین  جمع می لب�سش رارود  می محل آل�دهبه  دمی  �خ�رد ب آل�دهکن� 

گ� ن�چ�ر کن�.  ف�ق می ، محل قض�ی ح�جت ب� محل عب�دتب� مسج�م�بله . نکن� ا

 ،که این ابت�ی م�منین و امتح�ن اهل م�اقبت است هستیم،گن�ه  در فض�یبه ورود 

ک�ر نش�دب�ی� خیلی م�اظب ب�ش  .� روح او نجس و 

که  گن�ه  انس�ن م�من ب�ی� خیلی م�اقب ب�ش� نهت�ک� بع� این  تنه� وارد ح�یم 

که  نش�د.من�فی�ت م�وت نش�د، بلکه دچ�ر  ک�ری را  ن انس�ن م�من مط�بق ش�یعنی 

ه�،  ه�، ب�خی فیلم ، م�تکب نش�د. مثل ب�خی ح�فاینکه ح�ام نب�ش�ول� نیست، 

که ح�ام نیستن�، ام� من�سب ه� و ه� ی� ب�خی س�گ�می  ب�خی رفت�ره�، ب�خی خ�راکی  ...

نش�نه پستی  ممث� غ�ا خ�ردن در خی�ب�ن و محل رفت و آم� عم� ش�ن م�من نیستن�

                                                                    
 اِ��: أرَبٌع « -١

ُ
 َرُس�ل

َ
س�ِء  القلَب   ُيِمتَن   َعن اِ�َم�ِم الَب�ِقِ��: َق�ل نِب، وَكثَ�ُة ُمن�َقَشِ� الّنِ

َ
ى الّ�

َ
نُب عل

َ
َيعني  -: الّ�

  -ُمح�َدَثَتُهّنَ 
ُ

 و� َی�ِجُع إلى وُمم�راُة ا�حَمِق، َتق�ل
ُ

َسُ� الَم�تى  وَيق�ل
َ
، وُمج�ل

ً
 اِ�، وم�  َخيٍ� أَب�ا

َ
ُه: ي� رس�ل

َ
 ل

َ
. فقيل

 َغِنّيٍ ُمتَ�ٍف. الَم�تى
ُّ

ُكل  :
َ

 »؟ ق�ل
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18Fاست

که مط�بق ش�ن او نی ١ کنی  گ�فتن در مع�ض تهمت و ی� حض�ر در ام� ست  ق�ار 

 .است

که  در  .ش�دم�ج  ه اسی�ک نه این ،ن�ک می م�من خ�دش م�ج ایج�دت�ک� دیگ� این 

که جمع آل�ده و بی ه�ی ن�روزی به دورهمی م� ت�ثی� بگ�ارد،  م�م�حظه ب�  ج�ی این 

که در مسی� ب�ن�مهب�ی� م�ث� ب�شیم گفت . ح�اقل این است   و تف�یح�ت،وگ�ه�  ه� و 

کنیم گن�ه ط�ری حض�ر داشته ب�شیم و م�ی�یت   آل�ده نب�ش�. که 

 ق�ع�ه اضط�ار اختی�ری

کسی مع�ش�ت در زمینه دیگ� نکته مهم  که ممکن است  گ�چه  �کن تص�راین 

ای�م ن�روز آل�ده ش�ه، ام� م�قعیتی مثل ش آل�ده ب�ده و طبع� او هم در ا زن�گیمحیط 

که مجب�ر ب�ده و به به  �ده ش�ه، این ان وارد فض�ه�ی آلدرخ�است دیگ�خ�ط� این 

ک ش�ه و جب�ان می ه� اث� ان�کی دارد و به �دگیآل که ش�د.  راحتی پ� فک�  اینام� ب�انیم 

 هیچ ت�جیهی ب�ای آل�دگی وج�د ن�ارد.اس�س� است.  ف�یب شیط�ن سخن، و چنین

که ب� دست خ�دش گن�هی ش�د ارضط�به اخ�دش را ، کسی   ،بین�ازد و م�تکب 

کسی ب�  �مث دچ�ر ش�ه ب�ش�. ارضط�گ�چه به ا ؛ن�یسن� می ب�ایشدم مخت�ر را آگن�ه 

گ�سنگی و  اختی�ر خ�دش ب�ود در یک بی�ب�ن، درست  ن�دیک م�گ ب�ش�،از ش�ت 

که  را به  شخ�د، ب� دست خ�د اوولی  ،گ�شت م�ده را بخ�ردو ب�ی�  مضط� استاست 

کل گن�ه  ل�ا .ه استاضط�ار ان�اخت در ممکن است ل�ا ن�یسن�.  می شمیته را ب�ایأ

                                                                    
١- » 

ُ
كل

َ
 اِ��: ا�

ُ
 َرُس�ل

َ
 )۴۸(تحف العق�ل، ص» َدن�َءٌة.  الّس�ِق   في  َق�ل
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گن�ه م ینت�انبه هیچ نح� که ق�ار بگی�یم  ه�یی م�قعیت کناز  ام� ب�ی� از خ�د  ،میف�ار 

 ای میهم�نیبه آی� مجب�ر ب�دیم  ؟مق�ار دادیدر این م�قعیت را  چ�ا خ�دکه  بپ�سیم

یم  گن�ه میکه ی� وارد جمعی ش�یم ب�و  ؟!کن� یآل�ده منی�  آل�د است و م� را دانیم 

 معصیت اهل از دوری

که به همه اف�اد داد ه اجتن�ب از مع�ش�ت ب� اهل معصیت دست�ر ع�می است 

گن�ه گ ن�رهکش�مل اول ه در درجع�لت ع�م  به دست�ر ش�ه و در و  است؛ی�ی از اهل 

و هّم ه همکه است کس�نی  . منظ�ر از اهل دنی�گی�ی از اهل دنی�ست ن�رهکدوم ه درج

نتیجه  در .�ری به ح�ل و ح�ام آن ن�ارن�کست و غّم آن�ن ح�ص بیشت� ب�ای دنی�

خ�ا و آخ�ت دور ی�د از کن� و  ص به دنی� میح�ی ه� انس�ن را مص�حبت ب� آن

 . نم�ی� می

یعنی دوری از اهل معصیت و هم�اهی نک�دن ب� اهل دنی�،  ع�لت، از م�تبه این

 حّ�ی به ع�لت از م�تبه این ض�ورتاست.  م�منین عم�م به ت�صیه ت�ین ابت�ایی

 هم از �یگ�،کی ب� ارتب�ط�ت در نف�س زی�ا ن�ارد، است��ل به نی�زی هک است روشن

  :ن�ف�م�د خ�ا� رس�لکه  چن�ن آن گی�ن�. می لکش

نݐِ « ي ِدتݔ
َ
ْ�ُء َ�� ُ�   الم� ��

ݘَ
� ا طݐُ نݐْ نݔَ

ْ
ل ِلِ�، فݐَ ِ�نݔ �ِللُ ك�ݐ� �ݐ ُ نݐْ �ݔ  19F١».ْم م�

                                                                    
كه رفتنشينش است؛  انس�ن ب� دین دوست و هم. «١ (ا�م�لي » آم� و مع�ش�ت داري�. و پس م�اقب ب�شي� ب� 

 ).۵۱۸(للط�سي)، النص، ص
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 ،و سطحی نگ� در ام�ر دینی سفیه اف�اد و معصیت اهل ب� مج�لست نتیجه، در

گ�ه  ام�م. ده� می س�ق دین در سف�هت و گن�ه س�ی به و آل�ده را نفس ن�خ�دآ

 :ف�م�ین� می علی�

��ِء « ُعفݑ�
ْ
ةݑِ ال س� �فݐَ ُمنݐ ِ تݓِ ��قݑ �ݐْ

�ݘَ
ْ
��ُح ا� ه�ِء، َو ض� فݐ� َ�ةݑِ الّسُ � ُمع�سݒ ِ تݓِ ��قݑ �ݐْ

�ݘَ
ْ
س�ُد ا�  20F١».فݐَ

ه� را  ه ع�اب آنک�دن� کای عب�ر  ه حض�ت عیسی� ب� ق�یهکدر روایت است 

ه� زن�ه ش�د و علت  ی از آنکه یک ن�ک�د . ایش�ن از خ�اون� درخ�است�ده ب�دکن�ب�د 

ن�ی ه�ی شب ب� بل ه در نیمهکن�ول ع�اب را بی�ن نم�ی�. به حض�تش خط�ب ش� 

گی� گه�ن ی �دن�،ک�. حض�ت عیسی� چنین نن� و آن�ن را ص�ا ب�نق�ار  ی از آن�ن کن�

ه به ک: شم� را چه ش� ن�ف�م�یی�؟ ایش�ن پ�سی� ه ای نبی خ�ا چه میکپ�سخ داد 

گ�فت�ر ش�ی�؟ پ�سخ داد:  ٍل َو «ع�اب  ِلنݔ ٍ فݑَ ْ�فݐ َع حݐ� � م� � نݔ
تݐْ

ُ
�بݑِ َو ُحبݓُّ الّ� �عݐُ

�
�َدةݑُ الّط � ٍل  ِعنݓ م�

ݘَ
ا

�ݑٍ �ݐِ 
َ
ل فݐْ ٍ� َو عݐَ ِعنݔ َ . يتݓ ِعبݓٍ

َ
ْهٍ� َو ل

َ
دلیل داشت اولی اط�عت از یعنی ع�اب م� دو  21F٢»ل

است ط�غ�ته�ی زم�نم�ن و دوم دوستی مف�ط دنی� و در نتیجه ت�س از قی�مت و ب�زخ�

ح�صل دنی�ی ش�یم و در غفلت از  بیآرزوه�ی  الهی از قل�ب م� رفت و س�گ�م به

ک�دیم و  : چگ�نه ط�غ�ت را عب�دت ن�سپس حض�ت پ�سی�ت�حی� روزگ�ر را سپ�ی 

گفت: اط�عک می آم�ه روایت ه �دیم. سپس در ادامک ه� می ت از اعم�ل زشت آن�دی�؟ 

فݐَ ك« :ن�پ�سی� �ه حض�ت عیسیک است ْم�ِ كنݔْ
ݘَ
ةݑُ ا نݓَ ک�رت�ن ( »؟ْم ك�نݐ� َ��فݑِ ع�قبت 

                                                                    
� مى فس�د اخ�ق به. «١ (كشف الغم� » نشينى ب� عق�. واسطه هم ده� و اص�ح اخ�ق به واسطه مع�ش�ت ب� ج�ه�ن ر

 )۳۴۹، ص۲الق�يم�)، ج -في مع�ف� ا�ئم� (ط 

 رزوه�ی ط��نى و غفلت در س�گ�مى و ب�زی.عب�دت ط�غ�ت و دوستى دني� و آ -٢
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کشی� کج�  �َل « ؟)به  � � �ݐِ  :فݑ
� نݐ تݑْ � �ݐِ   يتݓِ

� ْجنݐ ْضنݓَ
ݘَ
ةݑٍ َو ا نݔَ ةݑِ  يَ��فݐِ �ِوتݔَ ه�

ْ
م� شب را در بست�ه�یم�ن ( ».ال

ک�دیم خ�دم�ن را در جهنم در صحت و س�مت به  که چشم ب�ز  خ�اب رفتیم و صبح 

یه چیست :پ�سی�ن� �سپس حض�ت عیسی )ی�فتیم �َل « ؟بگ�یی� ببینم ه�و
�  :فݑ

نݐٌ  نݔ ِ
ّ �َل  .ِسجݓ � نݐٌ  �:فݑ نݔ ِ

ّ � ِسجݓ �َل  ؟َو م� � ةݑِ  :فݑ �م� � نݔ فݑِ
ْ
ْ�ِم ال َ ي تݔ

َ
� � اݙِ � نݐ نݔْ

َ
��َ �ُ �فݑَ ْ�ٍ� تݑُ َ �ٌل ِمنݐْ �ݓ � نݓ 22F.»حݓِ

او (  ١

ه�یی از آتش است  ک�هگفت  ؟�سی� سجین چیستگفت سجین است و حض�ت پ

 )ش�د و از ح�ارت آن در ع�ابیم ت� تکلیف م� در قی�مت روشن ش�د. ه میکه ب� م� دمی�

ت� اج�زه تنه� به ه در می�ن این جمع کچه ش�  :ن��یحض�ت در پ�ی�ن از آن ف�د پ�س

گفتبه ب� من سخن کداده ش�  ِ� « :گ�یی؟ 
َ
� ُروَح ا�ّ� � �ٍر  ،تݔ � ٍم ِمنݐْ تݐ ُ جݓ

ُ
ل  تݓِ

ُم�نݐ� � جݓ
ْ
�ݐَُّ�ْم ُمل اݙِ

�تݘِ 
َ
� ِ�ئݔ م� تݔْ

ݘَ
� ِ كتݓِ

يݐّ َ�اٍد َو اݙِ ٍ سݒِ �ظݐ
َ
�  ك ي ةݑٍ �ݐِ

ݘَ
ْم ا

َ
ِ�ْم َو ل �ݔ بݑُ فݐِ ُ�ْم كنݐْ   ،نݐْ ِم�ݐْ

َ
ل یݐِ فݐَ ابݓُ َعّم�

�ݐَ ع�
ْ
َل ال �ݐَ � تݐَ  یّم�

 
ݘُ
ْدِرئݔ ا

ݘَ
� ا

َ
َم �

نݐَّ ه� � ِ� حݓ نݔ فݐِ
� ي سݒ

َ
ْعَ�ةݑٍ َ�� � سݒ  �ݓِ

قݑٌ
َّ
ل � ُمع� � تݐ

ݘَ
� � ُهْم فݐ ع�  كنݓْ كم�

ݘَ
� ا ه� نݔ �بݓُ فݐِ ه� � ِمنݐْ ُ �ݓ

�ݐْ
ݘَ
یعنی  23F٢»!ْم ا

کشی�ه  ه�ی من ب� ده�ن ، دیگ�ان از همشه�یای روح ا� بن�ه�یی از آتش به لگ�م 

ئکهه ش�ه ان� و ب ولی من سی�هی لشک� آنه� ب�دم ولی  ؛ای خشن مع�بن� واسطه م�

گن�ه نب�دم و وقتی ع�اب ن�زل ش�  گ�فت و اکن�ن ب� م�نن� آنه� آل�ده به  م�ا هم در ب� 

ی یکی معلق در لبه جهنم هستم  سم�نر ش�م و ی�  دانم معلق در جهنم می و نمیب�ر

 .گی�م م�رد عف� الهی ق�ار می

                                                                    
گفت: شب در ع�فيت خ�ابي�يم و صبح در ه�ويه بي�ار ش�يم! حض�ت پ�سي�: ه�ويه  -١ كج� رسي�؟  ك�رت�ن به  س�انج�م 

ك�ه گفت:  گفت: سجين. حض�ت ف�م�د: و سجين چيست؟  كه ت� روز قي�مت ب� س� م�  چيست؟  ه�ی� از آتش جهنم 

 ور است. شعله

 .۲۵۶، ص۱۶ الشيع�، جوس�ئل  -٢
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 دارد، ت�حی�ی فض�ئل و ت�حی� به میل ذات�ً  هک انس�ن الهی فط�ت ، نکهخ�صه آ

 حی�ت و گی�د می خ�د به را آنه� ص�رت �س،کمن قل�ب و پلی� نف�س ب� ارتب�ط اث� در

 م�ارج و مع�رف به تع�لی و م�لک استع�اد نتیجه، در ده�. می دست از را خ�د الهی

  ش�د. می گ�فته او از الهی بلن�

چه�ر ام� را از ع�امل م�دن دل و ظلم�نی  �به نقل از رس�ل خ�ا �ام�م ب�ق�

کنن� گن�ه�ن مختلف  :ش�ن روح بی�ن می  گن�ه و آل�دگی مک�ر به  کث�ت  اولین آنه� 

کث�ت مع�ش�ت و ش�خی و خن�ه و م�اح ب� ن�مح�م است و س�م انس ب�  است و دومی 

ی�د ب� م�دگ�ن  اف�اد سطحی نگ� در ام�ر دینی و ج�ال ب� آنه� است و چه�رم مع�ش�ت ز

ک که از حض�ا س�ال می ش�د م�اد شم� از م�دگ�ن  پی�مب� ی�نن� است و هنگ�می 

که فقط در فک� ت�مین شه�ات بیشت� خ�د هستن� ف�م�ین� اغنی�ی خ�ش می 24Fگ�ران 

۱. 

 

                                                                    
 اِ��: أرَبٌع ُيِمتَن « -١

ُ
 َرُس�ل

َ
س�ِء  القلَب   َعن اِ�َم�ِم الَب�ِقِ��: َق�ل نِب، وَكثَ�ُة ُمن�َقَشِ� الّنِ

َ
ى الّ�

َ
نُب عل

َ
َيعني  -: الّ�

 و� َی�ِجُع إلى -ُمح�َدَثَتُهّنَ 
ُ

 وَيق�ل
ُ

،   وُمم�راُة ا�حَمِق، َتق�ل
ً
َسُ� الَم�تىَخيٍ� أَب�ا

َ
 اِ�، وم�  وُمج�ل

َ
ُه: ي� رس�ل

َ
 ل

َ
. فقيل

 َغِنّيٍ ُمتَ�ٍف. الَم�تى
ُّ

ُكل  :
َ

 (خص�ل شيخ ص�وق)» ؟ ق�ل
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 مع�ش�ت آداب

 ه�ی ن�روزی مع�ش�ت �تم�اقب

درب�ره خط�ات مع�ش�ت و دست�ر به ع�لت در اس�م و د�یل آن  در مط�لب ف�ق،

 استمع�ش�ت ب� اهل معصیت و ه�ف اصلی ارائه عمق خط�ات ت�ضیح داده ش�. 

 و این مهم را در ای�م ن�روز ف�ام�ش نکنیم.

که در مع�ش�ت گفت دست�ر عملی مط�بق این مطلب همین است  ه� ت� وگ� ه� و 

که می کنیماز ن ج�اً  ت�انیم ج�یی  ک�ر هیچ شستن ب� اهل معصیت پ�هی�  . در این 

گ� به و  �استه خ�د، وارد فض�ی معصیت نش�یمع�ری پ�ی�فته نیست. ه�گ� به خ ا

. در حین در اولین ف�صت ممکن ف�صله بگی�یم ،�ر ب� اهل معصیت نشستیماجب

کنیموگ گفت ی�  ه� مسی� بحثث�نی� در حین صحبت، و  �ه� او� م�اقبت خ�د را بیشت� 

کنیمه� را به سمت مس�ئل درس ب�ن�مه  .ت و اس�می و ت�حی�ی ه�ایت 

بسی�ری از  س�ز زمینه ممکن است ن�روزیه�ی  ه� و مهم�نی نشینی شبمث� 

گفتن غیبت و  در این جمعکه  مم�اقب ب�شیپس  ب�ش�. ه� ک�ورت ه� ب� شنی�ن و 

نگه را . در ارتب�ط ب� دیگ�ان ح�یم میه�ی لغ�، قلب خ�د را مکّ�ر نکن ح�فی� تهمت و 

ی گ� مدار کشی�ه میسمت به  ه� ح�ف و ا کنیمطلب �، نش� گن�ه   .مرا ع�ض 

ک�م، که فض�ی معصیت  در یک  که مجلسی  ی� نشستن ب� نب�ی� ط�ری ب�ش� 

ی به بخش ش�د، بلکه ب�ی� ب� م�اقبه و ت�ک� دائم م� ل�تب�ای است، اهل معصیت 

که  .مص�ن بم�نیمآن از آف�ت ت�  خ�دم�ن سخت بگی�یم انس�ن نف�ت اصل این است 
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کن�. شیط�ن از ب کف� و شیط�ن دائمً� تلقین  کمت�قلبی خ�دش را نسبت به   ی�ون 

ی� س�ی�  انس�ن در قب�ل سف�ه غ�اه�ی خ�شم�هخ�د وقتی ت�ان� اث� بگ�ارد، ولی  می

که در هم�اهی  ب�ن�مه شیفته و ح�یص ب�ش�،  است، اهل معصیتب� ه�ی تف�یحی 

 در پی خ�اه� آم�. همآل�دگی 

کهاین نکته را هم  کنیم  گ� آل�دگی، عم�م م�دمب�ای  نب�ی� ف�ام�ش  به  ،بی�ی� ا

که از قبل ب� این  اهل ایم�ن و بهولی ب�ای  ش�د. می س�دگی پ�ك وی�ه اهل سل�ک 

چن�نکه ام�م ص�دق ع به  ش�د میزدوده  یسخت به را ه� مط�لب آشن� هستن�، آل�دگی

مراقب باش که خداوند از افراد عامی و جاهل هفتاد گناه را می خبشد حفص ف�م�دن�: 
 که حجت بر آ�ا متام شده حتی يک گناه را ببخشدقبل از آنکه از علماء و کسانی  

ُع�نݐ� « نݓْ �ِهِل س� �ݓَ
ْ
ُ� ِلل فݐ� عݐْ ُ ُص، تݔ

فݐْ � ح� � لَ   تݔ نݓْ
 فݑَ

ً
� نݓ

تݐْ بݐْبݓٌ َواِ�ٌ�   دݐَ �ِلِم دݐَ ع�
ْ
َ� ِلل فݐ� عݐْ ُ نݐْ تݔ

ݘَ
 25F١».ا

کنیمل�ا   گ� خ�ای نک�ده نب�ی� فک�   ش�د. ب� استغف�ر جب�ان می ،اتف�قی افت�د که ا

 ت� است مشکلمسئله درب�ره م�عی�ن معن�یت 

 استغف�رات ی�میه -۱

ی�د و شعب�ن استغف�رات منظم و خص�ص� در ای�م م�ه رجب  که اذک�ر استغف�ری ز

ک�ورت ، از بیناست کهه� است و  ب�ن�ه  که احتم�ل در ای�م  خ�ب است  ن�روز 

ی�د می ی�د داشته ب�شیم.استغف�ر ش�د، ذک�  ک�ورت ز استغف�رات خص�ص  هب را ز

                                                                    
 مع زي�دة ال�افي، ج ۱۴۶، ص ۲تفسي� القّمي، ج  -١

ً
 .۱۵۰، ح ۲۱۷، ص ۱، م�س�
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استغف�ر ب�ر  ۷۰ کنن�: ذک� میدر مف�تیح  �شیخ عب�س قمی �قکه م�ح�م آی�میه 

 .ب�ر بین غ�وب آفت�ب و اذان مغ�ب ۷۰الطل�عین و  بین

 حض�ر قلب در نم�ز و ت�وت ق�آن -۲

کی� ش�ه  گن�ه ب� دو مسئله ت� ک�ورت  در دست�رات دینی ب�ای از بین ب�دن آث�ر 

 :ف�م�ی� � میم�ز و ذک� الهی چن�نکه خ�اوناولی حض�ر قلب در ن

ِصُ�ونݐ < ا ُهْم ُمنݓْ دݐ �ݙِ
� ُ�وا فݐ

َ
ّك

�ݐَ ِ تݑَ ط�نݐ نݔْ
�ّ فݐٌ ِمنݐ� السݒ ُ�ْم ط�تݘِ َ�ّ ا م� دݐ ْ�ا اݙِ

فݑ�
نݐَ اتݑَّ نݔ �ݐ

َّ
نݐّ� ال  26F١> اݙِ

که ت�ثی� ف�اوان در   .دل دارد ج�ی و نی� انس ب� ق�آن 

 در ای�م ن�روز ارح�مصله 

که اث� مستقیم در ن�رانیت دل و سعه ص�ر  صله ارح�م  از جمله واجب�تی است 

کلم�ت اهل بیت ج�و دست�رات اولیه ب�ده است و ب�  دارد و به همین دلیل در ق�آن و 

که می ت�جه به ت�ان� م�جب�ت ن�رانیت انس�ن را در ای�م ن�روز  فضیلت ف�اوانی دارد 

که بسی�ری از اق�ام و بست ف�اهم آورد. به گ�ن و حتی وال�ین را عم� غی� از ای�م وی�ه 

گ�یی در اوق�ت دیگ� غی� از ای�م ن�روز امک�ن  ت�ان به ن�روز نمی ک�د، ل�ا  ی�رت  درستی ز

 تحصیل آن ن�رانیت وج�د ن�ارد.

که در بخشی از روایت ام�م محم� ب�ق� آن  �به نقل از پی�مب� اعظم �چن�ن 

که:   آم�ه است 

نݑَ « نݐَ ِسْ� ِستݐَ ّ�َ   نݔ َ ةݑً ِضْل تݓ نݐَ َك ِسْ� س� 27F...»  َرِ�َ�ك  َواِلَ�تݔْ

١ 

                                                                    
 ۲۰۱ا�ع�اف :  -١



 م�اقب�ت عی� ن�روز
 

۴۵ www.jelveh.org 

که انس�ن دو س�ل کن� و ی� یک  یعنی ج� دارد  کن� ت� به وال�ینش خ�بی  ت�ش 

که  کن�. معل�م است ن�رانیتی  س�ل عم� خ�یش را در مسی� خشن�دی ارح�مش ص�ف 

که ارزش این همه زم�ن و این  ت�ان� بی�ورد آن صله رحم ب�ای ف�د می همه ق�ر هست 

 ت�ش را دارد.

که ص�ف صله رحم  که غی� از ن�رانیتی  مطلب دیگ� در زمینه صله رحم این است 

گفت انس�ن م�من نی� میدارد،   ب� اخ�ق خ�د،ه� را  وگ�ه� و مع�ش�ت ت�ان� فض�ی 

به سمت مط�لب مفی� و علمی و ت�حی�ی خ�د  ه�ی صحبتب� ی� ب�خ�رد خ�د، 

ک�ده و م�جب ن�رانیت اجتم  .�ع خ�ن�ادگی ش�ده�ایت 

که می حتی میانس�ن م�من  که ، مط�لب آم�زن�هی�ب� ت�ان� به تن�سب ف�صتی   ای 

گفت کن� و دروگ�ه من�سب و متن�سب ب� فض�ی  در ح� ف�صت ن�روز  �ست، ارائه 

کن�.  خ�دش، نقش معلم و مبلغ را ایف� 

 صله ارح�مب�ک�ت از  من�ی به�هدست�رات 

 ف�میلدی�ار ب� وال�ین و ب�رگ�ن  -۱

خ�مت وال�ین و  به ش�ط رع�یت دست�رات به�اشتی،که  ب�ی� مقی� ب�شیم

که به . اینخ�اه�ان و ب�ادران خ�د ب�سیم ی�رت  ،د�یل غی�م�جهخ�ط�  ط�ر نب�ش�  از ز

                                                                                                                                                                  
كن و راه يك س�ل را ب�و و خ�يش�ون�ان را دل به دست آر.« -١ (من � يحض�ه » دو س�ل راه بپيم� و به پ�ر و م�در نيك�ی� 

 )۳۵۲، ص۴ الفقيه، ج
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که رع�یت  .ین و خ�اه� و ب�ادر خ�د مح�وم ش�یموال� البته ب�ز هم به ش�ط آن 

 دست�رات به�اشتی وی�ه این ای�م، اص� امک�ن دی�ار را ب�قی بگ�ارد.

ی�رت  ب�رگ و پ�رب�رگ رات�ه�ی خ�ن�اده مثل م�در همچنین غی� از وال�ین، ب�رگ ز

کسی به دی�ارش�ن موی�ه  . بهکنیم کمت�  که در طی س�ل  . این �فق می ش�یمآن ب�رگ�نی 

گ� دل ایش�ن بهاف�اد از  خ�ط�  ط�فی خ�د در حکم پ�ر و م�در م� هستن�، از ط�ف دیگ� ا

کن�. ل�ا  ش�ت مج�زات می ت�جهی م� مک�ر ش�د ی� حتی بشکن�، خ�اون� م� را به بی

ی�رت این ب�رگ�ن نی� ت�صیه می  ش�د. ز

که خ�د می ک عملی ب�ای م�اقبه و مح�سبه  نکته مهم درب�ره صله ارح�م  ت�ان� م�

یم. م� ب که م� نب�ی� ب�ای دل خ�د ی� خ�شح�لی خ�د به دی�ار دیگ�ان ب�و �ش� این است 

یم و طبق وظیفه به دی�ار ارح�م  بلکه ب�ی� ببینیم درب�ره صله رحم چه وظیفه ای دار

که  یم، نه طبق ح�ل و ل�ت خ�د. ضمن این  عمل ب� اس�س وظیفه خ�د م�جب ب�و

ک�ورت  ه�ست. ن�رانیت عمل و دفع 

 

 در صله ارح�م زم�ن یتم�ی� -۲

که دست�رات ف�اوان و م�ک� وارده درب�ره صله رحم ن�ظ� عم�م� ، مطلب دیگ� این 

پ�سی  مص�دیق صله رحم را در ص�ف اح�ال ،ب�خی روای�تبه اصل صله رحم است. 

گ�فت�ری ک�دن در  کمک  که آزار ف�د به  و خب� داشتن از اح�ال ارح�م و  ه� ی� ص�ف این 

ک�دهارح�م خ�د ن�س�،  س�عته  �عته و یکس صله رحم ب� یک دی�ار نیمل�ا  .ان� ط�ح 

که ه� حض�ر انس�ن در مهم�نی ش�د و محقق می ی تش�یف�تی و ی� ب�زدی�ه�ی ع�فی 
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انج�م تکلیف ش�عی و مهم درب�ره صله رحم  و. ثم�ی ج� ع�فی�ت ق�می ن�ارد نب�ش�

مخص�ص� امس�ل  .ن�روزی استامتث�ل ف�م�ن الهی در صله رحم و دی� و ب�ز دی�ه�ی 

گی� بیم�ری، �زم است حض�ر در ب�ن�مه ک�م�  که ب� ت�جه به خط� ف�ا ه�ی صله ارح�م 

کنت�ل  ش�ه ب�ش�. مح�ود و 

 

 اف�ا مثبت و مع�فت وگ�ه�ی گفت -۳

گ�  در حین جلسه صله ت�ان�  می ،بین� و فض� را مهی� می مق�ور است م�منب�ای ا

کن� ت� ممع�فتی را به تن�سب سطح اف�اد آم�زن�ه و مط�لب ارح�م،  تب�یل  جلسهط�ح 

ک�ه علمی  به جلسه ذک� اهل ش�د. مث� خ�ان�ن یک روایت اخ�قی ی� بیت� و م�ا

ت�ان� بسی�ر مفی� و ن�رانی  بیت� و ش�ح و بحث آن، می یک روایت در فض�یل اهل

 که: آم�ه ک�م ام�م جعف� ص�دق�که در  چن�ن آن ب�ش�.

» 
�ݐْ ْم تݔ

َ
ِ�ٍس ل �ݓْ ْ�ٌم �ݐي م� َع فݑَ م� نݑَ ْ �م� احݓ كُ�وتݐ

�ݐْ ْم تݔ
َ
َ� َو ل

َ
ِلک  كُ�وا ا�ّ� � ك�نݐ� دݐ

ّ
ا�

ِ�ْم  �ݔ
َ
ْسَ�ةݑً َ�� ِ�ُس ح� �ݓْ م�

ْ
ْ�َم ال نݔ  تݔ فݑِ

ْ
 28F١»مةݑِ �ال

گ� در آن مجلس ذک�ی از خ�اون� و  گ�وهی در مجلسی جمع نمی ش�ن� مگ� آنکه ا

تلف ش�ه در آن حس�ت  ی� م� اهل بیت ص�رت نگی�د و در نتیجه آن مجلس و زم�ن

 در روز قی�مت خ�اه� ب�د

که: ک�م پی�مب� اعظم� آم�ه است   و در 

                                                                    
كه این « -١ كه در يک ج� جمع ش�ه ب�شن� و ي�د خ�ا و ي�د م� اهل بيت را ننم�ين�، مگ� این  گ�وهى نيستن�  هيچ 

 ).۴۶۸، ص ۷۵(بح�را�ن�ار، ج » ن ش�د.مجلس در قي�مت م�جب حس�ت آن�
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ئ تݔُ « �ݐ
َّ
�ل � ُم فݐ �تݐِ عݐ

ْ
� ال �ّم� � ، فݐ �ِحبݓٌ ٌم َو س�ِلٌم َو سݒ �تݐِ ، �ݐ ةݑٌ

َ ��تݒ
َ �ِلُس تݒ �ݓ م�

ْ
ُ� ال

َ
كُ� ا�ّ�

�ݐْ

 
َ
ع��  تݑَ

� �ِحبݓُ فݐ
� ّ � السݒ ، َو اّم� �كبݑُ �لّس� �ِلُم فݐ � الّس� ِة، َو اّم� نݔ ئ �ݔَ ي فݐ �ݐ

َّ
�ضݐُ �ل �ِطِل  �ݐُ نݓ

ْ
 29F١».�ݐِي ال

گ�وه هستن�  غنیمت و س�مت و حس�ت و ام� غنیمت مج�لس ذک� مج�لس سه 

که نه  که در آنه� رش� ت�حی�ی ب�ش� و س�مت مج�لسی است  الهی بط�ر اعم است 

 .گن�هی در آن بش�د و نه ذک�ی ب�ش� و حس�ت مج�لس له� و لعب است

که امک�ن د همچنین انس�ن می �ار ارح�م و وابستگ�ن به دست یت�ان� در این ای�م 

گ� مس�له عقی�تی آ می  ب�ای یکی از ع�ی�ان و وابستگ�نی� اخ�قی ی� امث�ل آن ی�، ا

ب�ادری و همچنین وظیفه �، نقش معلمی و ده او را در ج�ی�ن ق�ار میپیش آم�ه و 

کن�.  خ�د را در نش� مع�رف دین ایف� 

ک�ون� اص� چنین ممکن است تص�ر ش�د امس�ل ب� ت�جه به خط� بیم� ری 

که علی رغم همه خط�ه� و همه م�اقب�ت  م�حظ�تی �زم نیست. ام� ب�ی� ت�جه داشت 

گ�ن پ�ب�ج� خ�اه� ب�د. ل�ا  به�اشتی، احتم�� ب�ن�مه گ�ن� ه�ی صله ارح�م به اشک�ل 

ت�ان� در عین مص�نیت از بیم�ری، هم م� را از ام�اض روحی  ت�جه به این نک�ت، می

 من�ی م� را ف�اهم آورد. و هم م�جب�ت به�همص�ن ب�ارد 

                                                                    
كه در آن ي�د خ�ا ش�د،  مج�لس سه دسته« -١ ان�: مجلس غنيمت و س�مت و ه�ل. مجلس غنيمت مجلسى است 

گن�ه آل�ده ش�د. كه به  كه به سك�ت بگ�رد، و مجلس ه�ل مجلسى است  (بح�را�ن�ار، ج » مجلس س�مت مجلسى 

 .)۱۸۹، ص ۷۴
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 تعطی�ت ن�روز و ف�اغت از مش�غل ج�ریم: فصل چه�ر

ش�ی� ب�رزت�ین وی�گی ن�روز، تعطی�ت ن�روزی و ف�اغت از مش�غل م�ب�ط به 

ک�ر است. این تعطیلی هم به تن�سب همت و ت�جه انس�ن می ت�ان� تب�یل  تحصیل ی� 

گ� انس�ن بت�ان� از این ای�م در  ه�ی  اج�ای ب�ن�مهبه ته�ی� ی� ف�صتی ب�ای او ش�د. ا

ه� و  ه�ی ح�صل از مع�ش�ت ک�ورتعب�دی و علمی و جب�ان م�ف�ت و جب�ان 

گ� این ف�صت را به بط�لت  نظمی بی ه� بک�ش�، از ف�صت به�ه خ�د را ب�ده است. ام� ا

ک�ورت و عقب  گ�د معن�ی او خ�اه� ب�د. بگ�ران�، ع�مل 

 

 بط�لت در ن�روز

ک�فی بب�د و ب�ن�مه خ�بی ب�ای این ای�م نچین� و به  کسی نت�ان� از ن�روز به�ه  گ�  ا

ک�ورت او خ�اه� ب�د؛ ث�نی� طبق بی�ن  بط�لت بگ�ران�، او� ص�ف بط�لت م�جب 

که ع�طل و ب�طل میروای�ت،  کسی  گ�دد، در زمین  بط�لت م�تع شیط�ن است. 

گن�ه�ن است و  که چهشیط�ن حض�ر دارد و مهی�ی همه  گن�ه�ن هم مبت�ی به  بس� 

که ف�م�دن�:جعف�� بن این مطلب مع�ای روایت ش�یفه ام�م م�سی ب�ش�.   است 

َ�  انݐّ� «
َ
ّ�َ  َو  ع�ݐَّ  ا�ّ� صݐُ تݔُ  �ݓ� عݐِ َ�  نݓْ نݓْ ع�

ْ
اَم  ال َ�ّ

  النݐَّ
�ِرغݐَ فݐ

ْ
 30F١».ال

که به ق�ل م�ح�م ام�م خمینی اولیضمن� اصل  م� در اس�م « �این است 

یم صبح شنبه  �ب�وج�دی العظمی ا��یآ ف�م�د: می است�دم�ح�م  ».تعطیلی ن�ار

                                                                    
 ).۳۶، ص ۱۲(وس�یل الشيعه، ج » دارد. جل بن�ه پ�خ�اب بيك�ره را دشمن مى هم�ن� خ�اون� ع� و. «١
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[یعنی در  ».اجته�د من ضعیف ش�ه است ملکه« :گفت می ،م� درس بگ�ی�آ می که

تعطی�ت ن�روزی ب�ای اهل ایم�ن، ب�ای اهل علم و ل�ا . ه آخ� هفته!]روز دو اث� تعطیلی

که ف�م�د: ب�ای اهل سل�ک، تعطیلی ص�ری است.  چ�ا 

» 
ُ
 ْط ا

ُ
  بݓِ ل

ْ
 ِع ال

ْ
  نݐ� مِ  َم ل

ْ
  ِ� ْه م� ال

َ
  ي ا�

َّ
 31F١».ِ� ْ� الل

ک�دالبته  کنرفع  ب�ی�این ای�م  درشخص که  نب�ی� ف�ام�ش  فض�ی  ؛�خستگی 

که به است�احت و ب�ن�مه .ب�س� رامشآب�ی� به  ذهن ه�ی تف�یحی  ل�ا خ�ب است 

کم�لی و پیش�فت علمی ن�ارد.هیچ من�ف�تی  بپ�دازد و این مطلب نکته ام�  ب� سی� 

که ب�ی� این مهم  کن خ�د و ملکه علمی خ�د ح�ل معن�یاست  و م�ی�یت  �را حفظ 

 .سئله به ش�ایط ه� ف�د بستگی دارداین م

 

 مص�نیت از آفت بط�لت دست�ر

 بیشت� از ن�ر�ز به�هری�ی ب�ای  ب�ن�مه

کنیم و نگ�اریم �م تعطی�ت، حتم� ب�ای آن ب�ن�مهپیش از ف�ارسی�ن ای  ری�ی 

کن� و ف�صت به ه�ر رودن�روز تعطیلی و ف�اغت  ت�ان  می. مث� م� را بف�یب� و مشغ�ل 

ب�قی ای�م ط��نی اختص�ص داد و ... ب�زدی� وبه است�احت و دی�ورا  یك هفته

ک�ری و علمی و امث�ل آن به ب�ن�مه را تعطی�ت امس�ل که ب�ن�مه . البته ه�ی  نه این 

                                                                    
 .۲۱۸. نهج الفص�حه، صفحه ١
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تنطیم  م�نب�ای خ�د ای ب�ن�مهحتم�  ،ب�داری از این ای�م به�هب�ای ولی ب�ی�یم، فش�ده 

 .کنیم

 

 ه� ک�ورتف�صتی ب�ای جب�ان م�ف�ت و اص�ح 

که می کس�نی  ه�ی  ت�انن� ب�ن�مه ف�اغت ای�م ن�روز وقت خیلی من�سبی است ب�ای 

ک�ره�ی  ت�ی ج�یعلمی  داشته ب�شن�. ل�ا اف�اد م�فق و ج�ی و اهل سل�ک، حتی 

که نی�زمن� تم�ک� است، ب�ای ن�روز می که  گ�ارن�. همچنین از آن سنگین خ�د را  ج� 

کمت� ک�ر و مشغ�لیت درسی  اه�لی است، وقت و تم�ک� بیشت�ی در اختی�ر  دغ�غه 

که می ق�ار می ته�یب نفس ک�ده و ب�ن�مه مفصل گی�د  ت�ی ب�ای  ت�ان� از آن استف�ده 

 شب ی� عب�دات و ت�س�ت در روز داشته ب�ش�. تهج�ه�ی نیمه

 

 یاز ف�اغت ن�روزبیشت�  من�ی به�ه ی ب�ایدست�رات

کیفیت عب�دات کمیتاف�ایش  -۱ ک�ورتب�ای رفع هم  ،و  ، هم ب�ای ارتق�ی ه� و دفع 

 روحی

گن�ه واردک کسی« :هکاست�د ب�د م�ح�م این تعبی�   کسیمثل  ،ش�د می ه در مع�ض 

گ�د و غب�ر ب� لب�س تمی�  هکاست  بیشت� از ب�ی� لب�سش را  ش�د و �ج�م میوارد در 

ش�ایط را به شخص حتم� ب�ی� ه کاین است  ک�م معنی این .»بش�ی�ح�لت معم�ل 

 .�نکای جب�ان  گ�نه
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گ� م�منی مث� � و در این ای�م ف�اغت حتمً� مقی� ب�ش نیست،نم�ز شب اهل  ا

گ� دی�وقت می میحتی  .بخ�ان� � و خ�اب ت�ان� به خ�د چن�ان سخت نگی�د و مث� ا

بع� و � ننم�ز شب را بخ�ا ،دت�ان� ب�ای تهج� و نم�ز شب بی�ار ش� نمیکه ن� دا می

گ� م�منی اهل نم�ز شب است، ام� اهل ن�افل نم�زه�ی ی�میه نیست،  ؛بخ�اب�نم�ز  ی� ا

که  ؛�هم بخ�ان� ن�افل را نکروز سعی در ط�ل    .�بخ�انآن ق�بیشت� � نکسعی ی� این 

که  کنیمل�ا اصل این است  ک�ری  که آل�دگی روح را رفع �اتمطِهّ  در این ای�م  ی 

 انس�ن دچ�رکه تی �وقا ب�ای بیت� اهلام� در روای�ت  .�نش�بیشت�  کنن�، می

کی�ت بسی�ردو عمل ب�  ،ش�د ه�ی مختلف می آل�دگی  :ش�ه است �

 

 :نم�زه�ی ی�میه، اول

ت� از نم�ز نیست.  ب�ِّ مق انس�نهیچ عملی ب�ای  ،یکدر می�ن دست�رات سل�

 که ش�د ب��ت�ین عب�دت محس�ب مینم�ز  �در بی�ن�ت اولی�ی الهی که چن�ن آن

و هم می�ان اعم�ل و  ؛ت�ین م�اتب است ت� ع�لی كس�لم�من و هم ن�دب�ن ق�ب 

یک چن�ن .ستاعتق�دات او  :گ�ی� بن وهب می �ه مع�و

» �ِ
َ
ِ� ا�ّ� � َعنݓْ � تݓ

ݘَ
بݑُ ا

ْ
ل
ݘَ
� لِ  �س� ِ دݐَ

بݓّ ح�
ݘَ
ِ�ْم َو ا ِ

ّ ي َر�ݓ
َ
� �ُد اݙِ � ِعنݓ

ْ
ِة ال  تݓِ

بݓُ َ�ّ فݑ� نݑَ َ � تݔ ِل م� صݐ� فݐْ
ݘَ
 �َعنݐْ ا

� ُهَ�  ّ�َ م� ِ� َع�ݐَّ َو �ݓ�
َ
ي ا�ّ�

َ
� ُم  ؟اݙِ

َ
��ْ

ݘَ
� ا �َل: م� � فݑ ِة   فݐَ �ݐِ َل ِمنݐْ ه� صݐ� فݐْ

ݘَ
ةݑِ ا

ْعِ�فݐَ م�
ْ
ْعَ� ال َ  تݓ

ً
� نݘ تݔْ

� سݒ

�ةݑ 
َ
�

�
 32F1»...الّص

                                                                    
كه بن�گ�ن را به پ�وردگ�رش�ن ن�ديك مى. «١ ك�ره� ن�د خ�اون�  از ام�م ص�دق� از افضل اعم�ل  س�زد و محب�ب ت�ین 

ك�دم، ف�م�د: بع� از مع�فت، چي�ی ارزشمن�ت� از نم�ز   )۲۶۴، ص۳ ا�س�مي�)، ج -(الك�في (ط  »شن�سم. نمىس�ال 
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ک�ام عمل مق�ب ت� و محب�ب ت� ن�د خ�اون�  می پ�س� در می�ن دست�رات دینی 

از نم�ز است و حض�ت می ف�م�ین� من در می�ن ف�امین دینی چی�ی را ب��ت� 

 .شن�سم نمی

ش�ایط ب�ای انج�م این بهت�ین عب�دت ف�اهم است و ل�ا قبل از ه هم ای�م ن�روزدر 

ه وقتی از ک چن�ن ش�د. میاص�ح ام� نم�ز  هبیشت�ین ت�صیه ب ،ه� عمل مستحبی

 ،ی ایش�ن س�ال ش�کسل� ط�یق چکی�هه درب�ر �یکم�ح�م شیخ حسنعلی نخ�د

یمم� «: هکف�م�ده ب�دن�  نه آن است از این سخن م�اد  ».چی�ی ج� اهتم�م به نم�ز ن�ار

انس�ن، از اعم�ل ه همه ه جل�کبل ،نب�ی� عمل دیگ�ی انج�م ده� كس�لم�من و ه ک

همچنین حض�ر  ش�د. میظ�ه�  شدر خض�ع و خش�ع نم�زعب�دات و غی� عب�دات، 

 آورد. یقلب در نم�ز م�جب�ت ت�فیق در ادای درست س�ی� وظ�یف را ف�اهم م

کی�در می�ن نم�زه�ی ی�میه  زی�ا اولین نم�زی  است. نم�ز ظه� ش�ه ای ب� وی�ه ت�

آم�ه در روای�ت متع�د  .یعنی ظه� ب�د »نم�ز وسطی«تش�یع ش�  �ه ب� رس�ل خ�اک

33Fدره�ی بهشت ب�ز و دع� مقب�ل است وقت نم�ز ظه� ه درکاست 

این ای�م در  ل�ا .١

کنیم؛به جم�عت و اول وقت  را او� نم�ز ظه�ه کمن�سب است  گ� مق�ور ث�نی�،  اق�مه  ا

 .بخ�انیم ظه� ران�افل  ،ب�د

 

                                                                    
١- »:��ِ

َ
�َل َرُس�ُل ا�ّ�

� �َل: فݑ
� ٍ�� فݑ ْعفݐ� � يݓِيݔ حݓ

ݘَ
َ��ُء   َعنݐْ ا

ُ
بݓ� الّ� نݔ جݓِ ِ َو اْسنݑُ �نݐ � نݐ �ݓِ

ْ
ُ ا� َ�ابݓ ْ تݓ

ݘَ
�ِء َو ا م� َ�ابݓُ الّس� ْ تݓ

ݘَ
بݑْ ا ج� نݑِ

ْمُس فݐُ
�ّ بݑِ السݒ

َ
ال ا رݐَ

دݐَ اݙِ

ٌل  ُ� َعم�
َ
َع ل نݐْ ُرفݐِ َي ِلم�

ُط�يݓ
�ِلحفݐَ كه وقت ظه� ف�امى .» ض� گش�ده مى (هنگ�مى  ش�د و دع�  رس�، دره�ی آسم�ن و بهشت 

كه ب�ايش عمل ص�لحى ب�� ب�ده ش�د.) (ف�ح الس�ئل، ص مستج�ب مى كسى   )۹۶گ�دد. پس خ�ش� به ح�ل 
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 :ق�ائت منظم ق�آندوم، 

 در . ت�وت ق�آن نی�دینی انس ب� ق�آن راه می�نه است آداب و دست�رات در می�ن

یم است. نن�گی بسی�ر م�ث�ک كپ�  :که در روایت دار

» � نݐّ� : ��ُل ا�ّ�ِ� ُس �َل رَ فݑ ُ� اݙِ َ�ِ�تݔ
ْ
 ا�

ݘُ
ْصَ�ا َ � تݔ  َكم�

ݘُ
ْصَ�ا �بݓ� تݑَ

ُ
ل فݑُ

ْ
ِة ال �ݐِ َل  .ه� نݔ �  :فݑِ م� فݐَ

� ه� �وݘُ
َ
� �َل  ؟�ݓِ � �ُ  :فݑ

ْ
ك ِ  دݐِ نݐ

ݖ
ْ�ا فݑُ

ْ
�َوةݑُ ال

َ
� ِ� َو تݑِ

َ
 34F١».ا�ّ�

ت�ب الهی کت�وت  ،است بیشت�ه احتم�ل آل�دگی کای�می ن� در کسعی شخص 

پیش  ته�یب نفس سی�مدر که  اف�ادی .�آیه بخ�ان ۵۰ح�اقل روزی  .ن�کبیشت� را 

کنن� ، رون� می خ�ط�  بهه�ی احتم�لی و هم  �ورتکب�ای رفع هم  ،در این ای�مسعی 

 نن�.کج�ء ق�ائت  كح�اقل روزی ی ،ه وقت بیشت�ی دارن�کاین

ک�م اینکه ب�ن�مه عب�دی خ�د را به وی�ه درب�ره نم�زه�ی ی�میه، ق�ائت ق�آن  خ�صه 

کنیم نگینتهج� شب�نه بیشت� و سو البته ب�ن�مه  که  ین از اوق�ت نیمه. همچنت�  شب 

، ب�ای تفک� و ت�مل درب�ره آی�ت ق�آن ی� درب�ره خ�د و اح�ال ت�انیم بیشت� بی�ار بم�نیم می

کنیمخ�د بیش  .ت� از س�ی� ای�م س�ل استف�ده 

 ت�وین و نگ�رش مط�لب علمی و مع�فتی در ف�صت تعطی�ت -۲

ک ه رس�ئل خ�د را در ای�م مب�رک دینی البته در می�ن ب�رگ�ن سنت ب�ده است 

ه�ی  نگ�شتن�. نگ�رش بسی�ری از آث�ر اصیل و م�ث� علم�ی سلف در رشته می

                                                                    
گ� آب به آن رس� زنگ مى« -١ كه آهن ا بن�د. ع�ض ش�:  ىه� ني� زنگ�ر م زن�، این دل پي�مب� خ�ا� ف�م�د: همچن�ن 

(ال�ع�ات (لل�اون�ي)؛ سل�ة الح�ین، » ه� به چيست؟ ف�م�د: بسي�ر به ي�د خ�ا ب�دن و ت�وت ق�آن. صيقل دادن آن

 ).۲۳۷النص، ص
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گ�ارش خ�د آن ب�رگ�ن، در ای�م ا� و به گ�ن عل�م دینی، به  ه�ی ق�ر  وی�ه در شب گ�ن�

یشه روایی و سل�  کی دارد. طبق روای�ت، افضل عب�داتپ�ی�ن ی�فته است. این سنت ر

ک�ام در می�ن که ه�  ت�ین اعم�ل س�ل محس�ب  ن�رانی اعم�ل ف�اوان لی�لی ق�ر 

ک�ه علمی است. می  ش�ن�، م�ا

کم گ�چه ن�روز، ج�و ای�م مب�رک نیست، ام� از یک ط�ف ف�صت  نظی� و ی�  ح�ل 

نظی�ی ب�ای اهل علم و مع�فت است و از ط�ف دیگ� در این س�لی�ن، ن�روز  بی

ت�ین ای�م س�ل و در نتیجه اق�ام و ت�ش علمی در  ن�رانی مص�دف است ب� بهت�ین و

ی�ب�. ل�ا ف�صت ای�م ن�روز را در  ن ای�م ا�، ن�رانی ش�ه و ب�کت میای�م ن�روز، به تیّم 

 جهت ام�ر علمی و مع�فتی نب�ی� از دست داد.

که از قبل ب�ن�مه ری�ی  دست�ر اصلی ب�ای استف�ده از این ای�م هم همین است 

ک�ر علمی  من�سبی   داشته ب�شیم.و مع�فتی خ�د ب�ای 
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 ب� ن�روزو م�ه شعب�ن درب�ره مص�دف ش�ن م�ه رجب مه: تت

مص�دف ش�ه ب� ای�م ن�روز و نیمه ابت�ایی م�ه شعب�ن م�ه رجب ای�م پ�ی�نی امس�ل 

که ت�ان� ف�صت ی� ته�ی� ب�ش�.  است. خ�د این تص�دف می راجع به ب�ک�ت ی� نقم�تی 

 ت�ان� داشته ب�ش�، صحبت ش�. میاین تص�دف 

که ام� این تص�دف، به انس�ن در  ط�ر خ�ص، از این جهت خیلی خ�ب است 

و بیش از دیگ� اوق�ت به  بی�ار ب�ش� ب� آرامش بیشت�ی شب ه� را ت�ان� می ای�م تعطیل

ک می ، چ�ن روزه�تهج� بپ�دازد ک�ر ن�ارد. ن� و دغ�غت�ان� است�احت  ح�ل این ه 

که  ت�ین شب ت�ین و ن�رانی ف�صت تهج� شب�نه مص�دف ش�ه ب� ع�لی ه�ی س�ل 

و همچنین  »ملک داعی«ه�ی لبیک به ن�ای  ه�ی م�ه رجب و شب هم�ن� شب

که این  آناست. ه�ی ان�ر و اطه� م�ه شعب�ن و انس ب� من�ج�ت شعب�نیه  شب چن�ن 

که ف�صت ای�م مص�دف است ب� ب�رگ من�ی بیشت� و  ت�سل و به�ه ت�ین اعی�د س�ل 

 ؟ است. بیت؟عهم ت� از ذوات مق�س اهل ن�رانی

که  ام� که بهاز ط�فی خط� ب�رگی هم وج�د دارد  از ف�صت ن�روز ب�ای  ج�ی آن 

کن� بهت�ین ای�م س�لمن�ی از  به�ه را ف�ای و شعب�ن رجب  ه�ی ، ب�ک�ت م�هاستف�ده 

کن�. ل�ا  خ�ش گفت ن�رو میگ�رانی ن�روز  کن�ر ابت�ی عم�می به  ز امس�ل،ت�ان  در 

ک�ون�، ئ�ت خ�اون� ب�ای شیعی�ن خ�ص  ب�ی  ا�� و  رس�لیکی از ابت�

 امی�الم�منین� است.

شب و روز که عب�رت ب�ش� از و م�ه شعب�ن ت�ین اوق�ت م�ه رجب ع�ی�امس�ل 

 دکه ت�صیه ش�این  نهن�روز مص�دف است.  ای�مب�  مبعث و ای�م اعی�د شعب�نیه
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تعبی� ب�رگ�ارانی  �، ولی به تعبی� م�ح�م است�د و بهشخص دی�وب�زدی� و صله رحم نکن

گ�« ق�ضی� علی آق�سی�آیت ا� مثل م�ح�م  بین� در این  می انس�ن ا

آن  ش�د، ب�ی� استغف�رات، ح�ز و می ه�ی بیشت�یدی�وب�زدی�ه� و سف�ه� دچ�ر خط�

کن�، چ�ن حمله  هم ق�یسپ� خ�دش را   .»ت� است شیط�ن ق�یت� 

که تعطیل رسمی استرجب و روز آن مص�دف است ب�  ۲۷شب  . س�م ف�وردین 

گ�فت�ری که  ۲۷شب  ت�ان� از ط�ر می چه، و خ�اط� شیط�نی ه�ی روز انس�ن ب� آن  رجب 

ش�د، عب�دت درستی داشته ب�ش� و  محس�ب میلی�لی ق�ر اوق�ت س�ل و از از اعظم 

خ�دش را در نتیجه و  چه م�قعیت خطی�ی استکه در  مت�جه ب�ش�ل�ا  به�ه بب�د؟!

کن�.  کنت�ل  ک�م� داشته ب�ش�.ک�م�   ح�یم این س�ع�ت و اوق�ت را 
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 ری�ی ب�ای س�ل پیش رو دست�رات ب�ن�مهضمیمه: 

که » تغیی� در ش�ایط روحی و معن�ی زن�گی«در فصل دوم ذیل عن�ان  گفته ش� 

ای ب�ای  ت�زه ش�ن اح�ال آدم و ع�لم، ب�ن�مهخیلی خ�ب است در ای�م ن�روز و به به�نه 

س�ل ج�ی� ب�ی�یم و این ب�ن�مه را در هم�ن ای�م ن�روز ی� ب�ف�صله پس از تعطی�ت اج�ا 

 کنیم.

که در ب�ن�مه در ادامه چن� پیشنه�د خ�د ری�ی  عم�می مفی� و م�ث� ارائه ش�ه 

 ت�انیم م�نظ� ق�ار دهیم: می

 ب�ن�مه مط�لع�تی -۱

ی� مط�لع�تی س�ده را آغ�ز یک س ی� پس از تعطی�ت، از همین ای�م ن�روز یمت�ان می

س�له مط�لع�تی او�  . اصل مهم در این ب�ن�مه یکدهیمو آن را ت� پ�ی�ن س�ل ادامه  کنیم

که بهاستتق�یت و تعمیق مب�نی فک�ی و عقی�تی  ک�فی س�ده و ق�بل  ؛ ث�نی� این  ق�ر 

سی�  ،به تن�سب سطح علمی خ�دت�ان�  میکس ت�اوم ب�ش�. ب� همین دو اصل، ه� 

 مط�لع�تی متن�سب ب� خ�د را بی�ب�.

کتب آی�ا� مطه�ی،  درب�ره آم�زه ه� و مع�رف و اخ�ق اس�می، بیش از همه، 

پ�ور و حتی چهل ح�یث ام�م خمینی� م�رد  ع�مه طب�طب�ئی و آی�ا� سع�دت

یخ تحلیلی است�یی� و ت�صیه است کتب ع�مه عسک�ی� . درب�ره ت�ر �م نی� 

کت�ب  به کت�ب » در احی�ی دین �نقش ائمه«وی�ه  » س�له ۲۵۰انس�ن «ایش�ن و نی� 

 ش�د. رهب� انق�ب ت�صیه می



 م�اقب�ت عی� ن�روز
 

۵۹ www.jelveh.org 

 ب�ن�مه ت�بیت ب�نی -۲

گ� نفس و روح است  ب�ن انس�ن نقش مهمی در رش� انس�ن ایف� می که ا کن�. چ�ا 

در واقع م�کب این سی� است. ل�ا ت�بیت و تق�یت ی�ب�، ب�ن  کن� و ارتق� می که سی� می

که ب�ای این  جسم ب�ای همگ�ن و به وی�ه ب�ای م�منین �زم است. ح�اقل دلیل 

که ش�دابی و نی�وی ج�انی از سنین  مطلب می کم ۳۰ت�ان آورد این است  کم  به ب�� 

ک�ر ج�ی در ح�زه تحلیل می کشش  گ� ب�ن مهی� نب�ش�، دیگ�  لف ه�ی مخت رود و ا

که م�من ب�ی� ت� آخ�ین روز عم� خ�یش در ت�ش و مج�ه�ت  وج�د ن�ارد. در ح�لی 

علمی و روحی و ت�ان� امی�ی ب�ای رسی�ن به نت�یج خ�ب  ب�ش�، وگ�نه نمی

 چه رس� به درک مق�م�ت و مع�رف بلن� معن�ی. شخصیتی داشته ب�ش�،

که بت�ان ب� این اس�س، می در ط�ل س�ل ادامه  ت�ان یک ب�ن�مه س�ده ت�بیت ب�نی 

ک�د و ب� ج�یت به اج�ا در آورد.  ،داد ب�ن�مه منظ�ر از ب�ن�مه ت�بیت ب�نی، البته تنظیم 

 ورزش تخصصی نیست، بلکه حفظ ش�دابی و آم�دگی جسم است.

 ب�ن�مه عب�دی -۳

ک�د و به م�ت یک  ت�ان ب�ن�مه همچنین می ای ب�ای ابت�ائی�ت عب�دی تنظیم 

ک�د.  که میس�ل آن را اج�ا  ص�رت م�اوم در  ت�ان آن را به بهت�ین دست�رات عب�دی 

 ب�ن�مه روزانه ق�ار داد، به این ش�ح است:

 اول وقت؛ رع�یت نم�ز

 ق�ائت روزانه ق�آن؛
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ی�رت و ت�سل به حض�ات معص�مین، به خص�ص ام�م حسین� و ام�م  ز

35Fعص��.

١ 
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كه ب�ي� در ب�ن�مه -١ كت�ب آداب  ب�ای مط�لعه بيشت� پي�ام�ن نك�تى  گي�د، به مق�مه  ری�ی عب�دی م�رد ت�جه س�لک ق�ار 

 م�یي�.الم�ي�ین رج�� ن
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