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ْيطَاِن الرَِّجيم   أُعوُذ بِاللَِه ِمَن الشَّ

  بسم هللا الرّحمن الرّحيم

و الصَّلوة و   َرّبِ اْلعالَميناْلَحمد لِلّه 

المُ  ِّنا أبى السَّ   علَى َسيِِّدنا و نَبِي

 اْلقاِسِم ُمَحمَّد  

و   و علَى آلِِه الطَّيِّبيَن الطَّاِهرينَ 

  اْللَْعَنة علَى أعدائِهم أجَمعين

 



آمدن ماه رجب یعنی دوباره دعوتنامه ای 

الهی برای ما فرستاده شده است که 

دعوت کردیم اگر خودت دوباره ما تو را 

نیامدی و پای این سفره ننشستی این 

دیگر به خودت مربوط است، ما دعوت را 

فرستادیم و نگویید که از کجا معلوم است 

که این برای ماست، این برای بزرگان 

است، این حرفها را نزنید، بزرگان در همان 

موقع که مثل ما بودند، مثل ما بودند 

فقط تفاوتشان  تفاوتی با ما نداشتند،



یکی بود که همتشان را بردند باال و االا 

اول بزرگان که بزرگ نبودند و اولیای خدا 

که ولیا نبودند، اول آن علمای رباانی که 

عالم رباانی نبودند، کم کم آمدند همات 

داشتند و صّلبت داشتند و مسأله را 

 گرفتند.

 

 

  



 روایت ملکۀ داعی

آله وسلام  از پیغمبر اكرم صل هللا علیه و

اَن هللا  روايت شده است كه فرموده اند :

َماِء السابَِعة َمِلَكاً  تََعالى نََصَب فِى السَّ

خداوند متعال در آسمان » ُيقاُل لَُه الدااعى

) آسمان هفتم يك مسألۀ عجیبى   هفتم

فرمايد در آسمان اوال يا دوام  است، نمى

فرمايد در آسمان  يا سوم يا چهارم، مى

كه آن مقام تجلیاات ذاتی است ( هفتم 



خداوند َملكى را در آنجا قرار داده است 

گويند )يعنى كسى  كه به او داعى مى

َفإَذا  زند( خواند، صدا مى افراد را مى  كه

َدَخَل َشْهُر َرَجٍب ُينادى ذلَِك اْلَملُِك ُكلَّ 

چون ماه رجب » لَْیلَة ِمْنُه إلَِى الصَّباحِ 

ك هر شب تا صبح شود اين َملَ  داخل مى

طوبى لِذااكِرين، « صدايش بلند است

خوشا به حال آن »طوبى لِطاائعین 

كسانى كه در حال ذكر هستند، خوشا 

« به حال آن كسانى كه در حال اطاعتند



 ی:يَُقوُل اللَُه تَعال سپس ملک می گوید:

خداوند متعال » أنَا َجلیُس َمن َجالَسنى

می فرماید من همنشین كسى هستم 

َو ُمطیُع  «ه خود را با من همنشین كندك

من اطاعت كسى را » َمْن أطاَعنى

توجه « كنم كه او اطاعت مرا بكند مى

کنید! خداوند متعال می فرماید: من 

و » َو غافَِر َمِن اْسَتْغَفرنَى كنم اطاعت مى

بخشم كسى كه از من طلب  مى

هُر َشْهرى «بخشش كند اين ماه، » الشَّ



اين بندگان » ْلَعْبُد َعْبدىَو ا «ماه من است

الرَّْحَمة  وَ « همه بندگان من هستند

رحمت هم اختصاص به من » َرْحَمتى

ْهُر  «دارد َفَمْن َدَعانى فى هذا الشَّ

كسى كه مرا در این ماه بخواند او » أَجْبُتهُ 

 َو َمْن َسَئلَنى «كنم را اجابت مى

كسى كه از من بخواهد به او » اْعطَْیُتهُ 

به اين  َو َمن اْسَتْهدانى َهَدْيُتهُ  «دهم مى

كسى كه در »عبارت خیلى توجاه كنید 

اين ماه از من طلب هدايت كند من او را 



يعنى تمام جمّلتى « كنم هدايتش مى

كه در اينجا هست يك طرف، اين يك فقره 

در اينجا يك طرف! ما در اين ماه بايد از 

خدا بخواهیم كه خدا ما را هدايت كند، 

كردن يعنى موانع را از جلوى راه هدايت 

برداشتن، راه خود را مستقیم كردن و از 

َوَجَعْلُت هَذا  .خطرات حفظ كردن

ِهُرَحْبًّل بَیْنى َو بَْیَن ِعبَادى من اين » الشَّ

ماه را ريسمان بین خودم و بین بندگانم 

َفَمِن اْعَتَصَم بى َوَصَل  «قرار دادم



چنگ هر كسى كه به اين ريسمان » إلىَّ 

 «رسد بزند به من مى

تأکيد مرحوم عاّلمۀ طهرانی بر 

اهميت ماه رجب به رفقا و دوستان 

 شان

ماه رجب ماهى است كه فیوضات 

پروردگار در اين ماه خیلى زياد است و از 

توانیم اين  كیفیات ادعیۀ ماه رجب، ما مى

مطلب را استنباط كنیم. دعاهاى آن با 



جنبۀ كند.  ادعیۀ سائر ایاام فرق مى

توحیدى در اين دعاها غلبه دارد. دأب و 

مۀ طهرانی رضوان هللا  -ِديَدن مرحوم عّلا

اینگونه بود و بنده به كراات و  -علیه

شاهد بودم كه ایشان هر ساله   مراات

دوستان و شاگردان   قبل از ماه رجب

كردند و راجع به اهتمام  شان را جمع مى

فضائل این ماه براى آنها   ماه رجب و

كردند و خیلى تأكید  مطالبی را بیان مى

داشتند بر اينكه انسان در اين ماه بايد 



و مواظبت كند. مراقبۀ او و   خیلى مراقبت

توجاه او بايد از ساير شهور و اياام بیشتر 

باشد. و حساب جدایی برای این ماه 

نسبت به سایر ماهها در نظر می گرفتند. 

الس حتی به یاد دارم در بعضی ازاین مج

می فرمودند كه بزرگان طریق و اولیاء 

الهی از ماهها قبل مراقبه و مجاهده و 

بیشتر می كردند، كمتر  توجه خودشان را

صحبت می كردند، و مطالبی را که 

ضرورت نداشت بیان نمی کردند. تا اینكه 



توجه آنها به نفس و تمركز آنها بیشتر 

شده باشد و از تشتات و افتراق دورتر 

به تجمع و جمعیات و اجتماع  باشند و

نزدیك تر باشند، خّلصه بیشتر در 

بخواهند به   خودشان باشند تا اینكه

مسائل دیگری فكر كنند. آنچه را كه من 

بدون توجاه به روايات و احاديثى كه در 

فضیلت ماه رجب آمده است از تجربیاات 

شخصى خودم با ایشان و ساير بزرگان به 

در تمام اياام سال، ياد دارم اين است كه 



به اين ماه نسبت به سایر ماهها اهتمام 

 بیشترى داشتند.

  

بهترین كار برای سالك این است كه 

 در آغاز ماه رجب توبه كند

ورود در ماههای حرام و ماههایی كه  

مورد عنایت و لطف خاص پروردگار است 

آداب و شرایطی دارد، شما وقتی كه به 

همان لباسی كه دیدن یك نفر می روید با 



در منزل است كه نمی روید، لباس خود را 

عوض می کنید، حمام می روید، عطر 

می زنید، خودتان را آماده می كنید، چه 

صحبتی بكنید؟ چگونه تكلام كنید؟ ماه 

یک چنین   رجب هم از دیدگاه اولیاء الهی

خصوصیتی دارد، لذا می فرمودند بهترین 

ه كند، كار برای سالك این است كه توب

قبل از ماه غسل كند، غسل توبه و 

غسل استخاره و سر به سجده بگذارد 

 » بعد از دو ركعت نماز، صد مرتبه



بگوید یعنی خدایا  «ْسَتخیُراللـَه بَِرْحَمتهِ ا

این ماه می  من خودم را برای ورود در

خواهم آماده كنم، دست و پای خودم را 

می خواهم جمع كنم، وضع خودم را 

درست كنم و حساب خودم را  خواهم می

یك جایی  می خواهم با تو تصفیه كنم! در

بودیم و رفقا از من سؤال كردند، بهترین 

عمل برای ماه رجب چیست؟ گفتم: من 

همانی را عرض می كنم كه بزرگان 

فرمودند، بهترین عمل این است كه 



انسان خود را از خود بیرون بیاورد، از 

ن یك عبد خودیت بیرون بیاورد و بعنوا

باشد و ارادۀ خود و اختیارخود را تسلیم 

اختیار پروردگار كند، هركاری را قبل از 

اینكه بخواهد انجام دهد، اول ببیند كه 

خواهد؟ بعد انجام بدهد، هر  خدا چه می

فكری كه می خواهد در ذهنش بیاید اول 

ببیند که خدا بر چه امری رضایت دارد؟ 

اقدامی كه بعد راجع به آن فكر كند، هر 

می خواهد بكند اول یك جنبۀ اتصال و 



ارتباط به او را در نظر بگیرد و بعد نسبت 

به این قضیه اقدام كند، این مقام 

عبودیتی است كه اگر خداوند توفیق 

ای، می تواند حظا و نصیب  بدهد به بنده

 بیشتری را ببرد.

فیوضاتى كه در ماه شعبان و رمضان 

ماه رجب شود، از  نصیب انسان مى

 شود منبعث مى



توانیم بگويیم كه فیوضاتى كه در ماه  مى

شعبان و رمضان هم حتاى نصیب انسان 

شود و  شود، از ماه رجب منبعث مى مى

از این ماه است كه به ماه شعبان و ماه 

كند و رجب  رمضان سرايت پیدا مى

گويند. يعنى اختصاص  مى «شهُر هللا» را

هم آنطورى به خود خدا دارد و جهتش را 

فرمودند و از بزرگان شنیده شده،  كه مى

اين است كه تجلیاات حضرت حقا در ماه 

»  روايت  رجب بیش از ساير اياام است و



أال إنَّ لَِرباُكم فى أيَّام َدهِرُكم نََفحاتٍ أال 

كه از « َفَتعرَّضوا لَها َو التََعرَّضوا َعنها

پیغمبر اكرم مروى است را مربوط به ماه 

دانستند. البتاه ممكن است  مى رجب

مربوط به ساير اياام هم باشد، ولى در ماه 

رجب اين حالت شديدتر است. روايت 

فرمايند: بدانید كه  پیغمبر اكرم كه مى

خداوند متعال در هر وقتى از اوقات يك 

اى است و  نفحاتى دارد كه نفحات خاصاه

مواظب باشید، پیگیر باشید، مترصاد و 



كه خود را در َجنب و در كنار مراقب باشید 

اين نفحات قرار بدهید و مبادا إعراض كنید 

و آن غفلت شما موجب بشود كه آن 

نفحه بیايد و به شما نخورد و شما را 

 مند و متنعام نكند. بهره

آدم مؤمن، ِرند »فلهذا المؤمن َكیاِس 

و آدم ِرند و زرنگ آن كسى است « است

ها را  تیجهكه از بهترين فرصتها، بهترين ن

گويند آدم رند و زرنگ.  گیرد؛ اين را مى مى



اگر قرار است انسان زرنگ باشد، زرنگ در 

آدم رند و زرنگ به آن   امر آخرتش باشد.

معطال  -آقا! -گويند كه خودش را آدمى مى

شود آدم زرنگ.  ديگران نكند. اين مى

معطال ديگران: زید چطور است، من هم 

او بخواهم بیايم.  اينجور باشم؛ پا به پاى

نه، آقا جان! ديگران حساب و كتابى براى 

خودشان دارند، ما براى خودمان حساب و 

كتابى داريم. هر كسى براى خودش 

حساب و كتاب خاصای دارد معطال بقیاه 



بخواهیم بشويم قافیه را باختیم؛ قافیه را 

از دست داديم. پس به دنبال اين بگرديم 

بیشتر بتوانیم  چه كارى انجام بدهیم كه

 استفاده بكنیم.

 ماه رجب ماه فناء فى هللا است

ماه رجب ماه فناء فى هللا است، ماه 

خداست، شهر هللا است. پیغمبر اكرم 

»  صلاى هللا علیه و آله و سلام فرمودند:

الرََّجُب َشْهُر اللَِه َو َشْعبَاُن َشْهرى َو 



رجب ماه خداست،  ؛َرَمَضاُن َشْهُر اماَتى

ن ماه من است كه منظور واليت شعبا

است و رمضان ماه امات من است، ماه 

يعنى يك ارتباط  « عموم امات من است.

خاصاى بین نفوس و بین پروردگار در ماه 

رمضان هست كه ماه امات است. ولى 

رجب شهر هللا است، رجب ماه خداست! 

يعنى يك حالت خاصاى در ماه رجب برقرار 

، اهل هللا فقط است كه از آن حالت خاصا 

كنند، نه هر كس ديگر.  استفاده مى



هاى ديگران ضعیف است. اهل  استفاده

توانند درك  هللا هستند كه اين ماه را مى

هاى مقام ربوبى و  كنند. يعنى جاذبه

هاى توحیدى كه سالك را  توحیدى و بارقه

كند و تعلاق سالك را از همه  زير و رو مى

متوجاه به كند و او را فقط  چیز قطع مى

كند و از همۀ آن  حقیقت توحید مى

ها و تعلاقات و  تزئیّلت و فروعات و رشته

ُبرد، آن در ماه رجب است.  ارتباطات مى

حتاى ماه رمضان هم اين كار را انجام 



دهد. ماه رمضان ماه رحمت است،  نمى

ماه بركت است، ماه انبساط است، ماه 

بخشد.  ُغفران است، خدا همه را مى

ن عمل زير بنايى متعلق به ماه ولی آ

رجب است. بخشیدن گناه به درد سالك 

اولین چیزي   خورد، بخشیدن گناه نمى

است كه ما انتظارش را از ائماه و از 

ُشفعاء داريم که بیايند و شفاعت ما را 

خورد  بكنند. آنچه كه به درد سالك مى

حالت انبساط نیست، آنچه كه به درد 



جت نیست، نه خورد حالت به سالك مى

اين كه اينها بد است، اينها خیلى خوب 

آيد، خیال  است! گیر هر كسى هم نمى

نكنید! ولى آنچه كه بدرد آن سالك واقعى 

خواهد در راه  و ِرندى كه همه چیز را مى

خدا ببازد و از همه چیز بگذرد و ژولیده و 

سر و پا برهنه فقط در حريم او بیايد ديگر 

انبساط و بَهجت و  در آنجا بخشش گناه و

خواهد  اينها نیست آن يك آتشى را مى

كه بزند به وجودش و او را خاكستر كند 



خورد و اين در ماه  اين بدرد سالك مى

گويند رجب شهر هللا  رجب است. لذا مى

 است.

ماه رمضان براى عاّمۀ مردم انفع  

است ولى ماه رجب براى خصوص 

سالكان الى هللا نفعش از ماه 

  بيشتر استرمضان 

ماه رمضان براى عاماۀ مردم نَفع بیشترى 

دارد ولى ماه رجب براى خصوص سالكان 



الى هللا از ماه رمضان نافع تر است در 

واقع ماه رجب تفاوتش با دیگر ماه ها این 

است که بروزات آن خفیا است، در ماه 

رمضان همه می فهمند، همه این اختّلف 

ای که را متوجه می شوند، همین روزه 

انسان می گیرد می فهمد که این روزه 

چه تغییری در او ایجاد کرده است حتی 

افرادی که خیلی اهل این مطالب هم 

نیستند معترف اند، متوجه می شوند و 

می فهمند ولی ماه رجب را کسی نمی 



فهمد، نکته اش هم همین است، ماه 

رجب برای خاصاان است، لذا خدا 

متعلق به نگذاشته که همه بفهمند، 

کسانی است که به دنبال مطلب 

هستند، برای آنهایی است که در راه اند، 

برای آنهایی است که به دنبال یک چاره 

ای می گردند، ماه رجب برای آنهاست، 

بزرگان نسبت به ماه رجب حتاى   اهتمام

از ماه رمضان هم بیشتر بود و عبارت 

ايشان اين بود که ماه رجب و ماه های 



ماه هایی هستند که سالکین حرام ، 

ها باید واکنش و نسبت به این ماه

حساسیت بیشتری نشان بدهند، مسأله 

یک مسألۀ اعتباری و توهامی نیست، 

بلکه یک مسألۀ واقعی است، مشخص 

است وقتی که ماه رجب می آید حال و 

هوا با ماه جمادی فرق دارد، چطوری که 

شما ماه رمضان را می فهمید و متوجه 

شوید! حال و هوا در ماه رمضان  می

تفاوت می کند، چطور وقتی محرام می 



آید متوجه می شوید حال و هوا عوض 

شده است، آن اثر معنوی این حادثه، 

فضا را تغییر می دهد و محزون   چطور

 می کند و فضا را فضای دیگری می کند.

و صفات   بطور کل همان طوری كه اسماء 

م يك اثر الهی متفاوت است و هر اس

خاصای دارد و هر صفت يك اثر خاصی 

اسماء و صفات الهی بر اين   دارد اين نزول

عالم و در نفس، هر كدام اينها يك جنبه از 



های تربیتی و تكاملی انسان را به  جنبه

كنیم  آورد فلهذا ما مشاهده می وجود می

در قضايای مختلف اثرات مختلفی برای 

كه برای  شود در حوادثی انسان پیدا می

آيد يك اثرات خاصای دارد،  انسان پیش می

نماز برای انسان يك اثری دارد كه آن اثر را 

روزه ندارد! روزه يك اثری برای انسان دارد 

كه آن اثر را نماز ندارد! هر كدام از اينها 

يك اثر خاصا به خودش را دارد حج برای 

انسان يك اثری دارد كه آن اثر را روزه 



ما به جای حج روزه بگیريد ندارد اگر ش

فايده ندارد! هیچ فايده ای ندارد! چرا؟ 

چون جهات وجودی نفس متفاوت و متكاثر 

است و اين عبادات برای تكمیل و ترمیم و 

تدبیر يك جنبه از جهات مختلفۀ نفس 

وضع شده و مشروع شده است. همین 

طور اياام و اوقات هم اثرات خاصا به 

 خودشان را دارند.



ات ماه رجب برنفس سالک تأثير

 تأثيرات بنيادی و عميق است

در ماه رجب، عرض شد كه گرچه رحمت 

پروردگار شامل همۀ افراد است اماا يك 

خصوصیات خاصا نسبت به اولیاء خودش و 

افرادى كه از نقطه نظر سلوكى مراتبى را 

اند دارد و حاالت و َجَذبات  طى كرده

ایاام توحیدى در ماه رجب بیشتر از دیگر 

است يعنى آن جنبۀ حاالت توجاه انسان و 



آن روحانیات، انبساط، حالت لطافت، حالت 

سُبكى، در ماه رجب مسأله به نوع 

دیگری وجود دارد؛ حاالت، حاالت سنگین 

سلوكى است، حاالت سنگین آن جذبات 

توحیدى است و واردات و بارقات 

تأثیراتى كه در ماه رجب بر نفس وارد   و

تری  تأثیرات، تأثیرات عمیق شود آن مى

است، تأثیرات زير بنايى تری است نسبت 

به آنچه كه در ساير اياام هللا )كه شعبان و 

القعده  رمضان و يا فرض بكنید كه در ذى



الحجاه كه بسیار  به خصوص دهۀ اوال ذى

آن َجلوات و َجذبات خاصاى دارد در آن 

ُعشر اوال ذی الحجاه( وجود دارد و خود 

هم در ماه رجب يك تغییراتى  ايشان

داشتند التفات كرديد ماه رجب يك جنبۀ 

خاصای كه دارد اين است كه يك نوع اثر 

عمقی روی آن خصوصیاات نفس و روی 

كیفیات ارتباط انسان با آن حقیقت توحید 

دارد منظورم از آن اثر عمقی اين است كه 

در بعضی از اوقات انسان احساس 



ساس خوشی، احساس راحتی، اح

خواند  كند، نماز می انبساط و روحانیات می

يك احساس روحانیاتی برايش پیدا 

گیرد يك احساس  شود، روزه می می

روحانیاتی برايش پیدا می شود دلش 

خواهد ادامه بدهد، اين حالت حالتی  می

است كه ما احساس روحانیات و نورانیات 

كنیم ولی بعضی از اين  در خود می

كارها يك اثرات عمقی عبادات و بعضی از 

دارند يعنی ممكن است برای انسان آن 



حالت روحانیات ظاهری نباشد ولی در 

كند كه  باطن يك جوری قضیاه را عوض می

كند ، برنامۀ ماه رجب  نفس را زير و رو می

يعنی خصوصیاات نفس   اين طوری است

را و كیفیات ارتباط انسان با پروردگار را در 

 دهد. عمق تغییر می

در ماه خدا   ماه رجب ماه خداست!

 غير خدا را نبايد داخل كرد



حضرت عّلمه طهرانی به طور كلاى در  

زندگیشان، در اعمال شخصى خودشان، 

كردند و به  توصیه به مراقبت بیشترى مى

فرمودند: ماه رجب  دوستان مى  رفقا و

ماه الهى است، در ماه خدا غیر خدا را 

 نبايد انسان داخل كند.

اجع به شّدت بزرگان رهای يۀ توص

 ماه شریف  در این بهمراق



رفقا از رعایت آداب وخصوصیات ماه  

رجب غفلت نكنند كه این مأدبه، مأدبۀ 

ای كه خداوند متعال  الهی است و سفره

برای بندگان خاص خودش در این ماه قرار 

داده است و در سایر ماهها نیست، 

در تأثیرهایی كه به واسطۀ فیوضات الهی 

این ماه می آید، با ماههای دیگر تفاوت 

دارد و انگار یك جنبۀ توحیدی و تجلیات 

قوی تری در این ماه وجود دارد، كه برای 

قطع تعلاقات در این ماه تأثیر بسیار زیادی 



دادند که برای  دارد، بزرگان دستور می

ورود به این أشُهر مبارکه )ماه رجب و 

را آماده  شعبان و رمضان( از قبل خودتان

کنید! نه اینکه از شب اوال رجب بگوئید 

که: خوب ماه رجب آمد حاال بساطمان را 

آماده کنیم! نه! از مداتی قبل خودتان را 

آماده کنید تا قلبتان برای وفود در این ماه 

 آماده باشد! آماده کردن خود یعنی چه؟



ترین آفت  صحبت کردن مهم   .1

 سلوک در نزد بزرگان 

يعنی : مراقبت ، مراقبت بیشتر و آمادگی 

عنايت بیشتر و رعايت بیشتر نسبت به 

آنچه كه به نظر انسان مي رسد كه او 

مقراب است، هر كسی، هر چیزی را که 

به نظرش می رسد، در همان محدودۀ 

ظرفیات خودش انجام بدهد! یعنی صحبت 

خود  های بی با افراد را کمتر کنیم! از حرف



یم! در دفتر کارمان معنا پرهیز کن و بی

خواهد بیاید با ما  هستیم، یکی می

بنشیند حرف بزند به او بگوئیم: آقا برو با 

أساس،  های بی دیگری حرف بزن! )حرف

های ضروری که مربوط با کار  نه حرف

ارزش مثل اینکه  هست، بلکه مسائل بی

فّلن چیز گران و فّلن چیز ارزان شد یا 

هائی که  حرففّلن جا زلزله آمد و از این 

زنند( یا در جائی هستیم و  همه می

کنند  بینیم افراد دارند صحبت می می



ها نسپاریم، دل به آن  گوش به آن صحبت

ها نسپاریم همین که دل  حرف

آیند و در دل اثر  سپاریم آنها می می

آید و آن زهر  کنند! همانطور که تیر می می

کند! ولی اگر نه، به  خودش را وارد می

صحبت دیگران فقط یک چیزی از  هنگام

گوشش بگذرد و به آن توجاه نکند این اثر 

ندارد! باید دائم به ذکر مشغول باشیم ولو 

اینکه به زبان نیاوریم! مراقبه را بیشتر 

در حد ضرورت مسائل را مطرح   كنیم،



كنید، از توجه به مسائل زائد كه چندان 

نفعی به حال ما ندارد، اخبار اینطرف و 

ف چه می شود؟ باال چه می شود؟ آنطر

رفت و   دیدنها، مسائل، ظواهر، آداب،

آمدهای بیجا، ارتباطهای بیجا كه فقط غیر 

از اتّلف وقت و تشویش اذهان و اضطراب 

ای ندارد، انسان باید پرهیز  خاطر ثمره

كند. حال كه مسئله به دست ما نیست 

و ما كه كاری نمی توانیم انجام بدهیم. و 

توانیم تأثیری بگذاریم، اقّلً به  یما كه نم



خودمان بپردازیم، غیر از اینكه ذهنمان 

فكرمان با این مسائل به تشویش بیافتد و 

به اضطراب بیافتد و برای ورود و نفوذ 

های الهی قلب آرام و ضمیر مطمئن  جلوه

الزم است شما یك مسئله ریاضی را می 

توانی با فكرناراحت حل كنی؟ یا معادله را 

ی توانی با یك فكر مشواش بخواهی م

شود در  شود؟ نمی حل بكنی؟ می

فیوضات الهی هم شرطش قلب آرام و 

نفسی صاف است، قلبی كه در اضطراب 



است فیض الهی بر آن نمی آید كه نمی 

آید، می آید رد می شود به یكی دیگر 

 می خورد.

قلبی كه در افكار غیر صحیح و غیر  

ن فیض می آید واقعی دارد دور می زند، آ

ایستد، گیرنده وجود  شود، نمی و رد می

ندارد، فرستنده هست، گیرنده نیست، 

نمی گیرد، پس باید شرایطش را آماده 

كرد، موانع را از سر راه برداشت تا اینكه 



انسان بتواند فیض بیشتری ببرد، هر چه 

در اين ماه حالت سكوت و حالت سكون و 

خواهد  آرامش بیشتر باشد واردات بیشتر

شد و بالعکس، مّلئكه در جايى كه 

آيند،  تشويش و اضطراب است نمى

آيند،  مّلئكه در جاى سكون و آرامش مى

مّلئكه در جايى كه دائماً محلا َجَوالن فكر 

و تخیاّلت و خیاالت است نمی آیند. 

سكوت يك ِوزانى را در انسان به وجود 

آورد كه با حرف، يك همچنین وزان و  مى



ین متانتى و يك همچنین ُپرى يك همچن

كه الزمه اين قضیاه اين است كه افاضات 

الهى بر قلب انسان بیايد، با صحبت يك 

آيد. افرادى كه زياد  همچین چیزى نمى

كنند، قلب آنها مشواش است،  صحبت مى

ها فرض كنید  اضطراب دارد. ديديد بعضى

مه  كه ما مثًّل ديديم، مرحوم عّلا

زرگانى را ديديم يا مثًّل طباطبايى يا مثًّل ب

مرحوم آقاى حدااد، در مجلس كه 

نشستند، تا از ايشان سؤال  مى



مه  نمى كرديم حرف نمی زدند؛ يا عّلا

نشستیم،  طباطبائى، يك ساعت مى

كرد. ولى  همینطور به انسان نگاه مى

گويند: آقا! يعنى چه؟ انسان  ها مى بعضى

بنشینند ِهى همینطورى نگاه بكند، 

ك حرفى بزنیم، يك چیزى، آقا! ساكت، ي

هوا گرم است، خیابان شلوغ است، 

جنسها گران شده، يك حرفى باألخره 

 بزنیم، این روش يعنى چه؟



اينها اضطراب دارند، در نفسشان اضطراب 

گذارد كه آرام  دارند، اين اضطراب نمى

باشند. ارتباط انسان با اينگونه افراد براى 

رادى بايد انسان مضرا است. انسان با اف

ارتباط داشته باشد كه اين حالت در آنها 

كمتر است، حالت سكون و آرامش در آنها 

بیشتر است و در اين زمینه روايات زياد 

اند، شیاطین  است كه مّلئكه در سكون

 در اضطرابند.



نباید به دنبال آن بود که زید فّلن حرف را 

زد، عمر فّلن مطلب را گفت ، چرا فّلنی 

اين فكر را كرد؟ اينها به درد  نسبت به من

خورد. اگر شخصى با اين  ماه رجب نمى

تصوارات و تخیاّلت داخل در ماه رجب 

بشود نصیبى نخواهد داشت. تا آنجایی 

که به نظرم می رسد مرحوم آقا در قضیۀ 

سکوت خیلی تأکید داشتند ، حتی 

مطالب مفید ، در مورد مطالب غیر مفید 

مطالبی که که جای صحبت نیست و اما 



مطالب مفیدی هم هست مطالب خوبی 

هست من حیث المجموع ، باز هم 

انسان در این سه ماه مراقبت بیشتر 

داشته باشد و سکوت را باید رعایت کند ، 

مگر در موارد ضرورت که آن یک مطلب 

دیگری است، و حتی ایشان می فرمودند 

که بسیاری از شاگردان اساتید و بزرگان 

در حالت خلوت خودشان و  در این سه ماه

در آن حالت توجه به خود در دهان خود 

ریگ می گذاشتند که تا اگر یک جایی 



صحبتی پیش می آمد و نفس تمایل به 

عرض اندام و اظهار مطلب پیدا می کرد، 

گاهی یک   پیدا می شود دیگر در مجالس

می بینیم خّلف   نفر یک حرفی می زند و

اید است و نفس تحریک می شود و ب

حرف بزند ، نه آقا بنشین سر جایت و 

گوش بده ، نیازی نیست، عرض کردم 

مطلب را ادا می کنند و نیازی   دیگران حقا 

نیست که انسان بیاید و از خود مایه 

بگذارد الحمد هلل من به الکفایه موجود 



هست اگر وجوب، وجوب کفایی باشد 

بعضی ها در مقام ادای تکلیف هستند، 

این کار را انجام می دهند و این بعضی ها 

نیازی نیست که ما این کار را بکنیم! ولی 

این مطلب را دائماً انسان باید در 

خودش قرار بدهد و نتیجه اش را  مراقبۀ 

خواهد دید ، مسأله سکوت بسیار مهم 

است، و چه بسا انسان بسیاری از 

عبادتهای خودش را و توجهات خودش را و 

ک کّلم از دست آن آثار را به واسطۀ ی



می دهد ، و انگار نه انگار که کاری انجام 

داده و زحمتی کشیده و مراقبه ای انجام 

داده ، مخصوصا در مشاجرات در داخل 

منزل، که این خیلی مسألۀ مهمی است 

که انسان باید از اینگونه مسائل خود را به 

دور نگه دارد و بی دلیل در هر چیزی 

نکند و داخل نشود و اظهار سلیقه 

مقداری اختیار را در امور به دیگران واگذار 

کند در حدای که مورد اختیار آنهاست نه 

اینکه بخواهد از حد و مرز تعدی شود ، 



بگذارد در این مسأله مقداری کنار باشد 

نسبت به شریک و همسایه ، بیرون در 

رفت و آمد و حرکت و به عنوان مثال در 

ماشین نشسته است ، یک کسی 

فی می کند الزم نیست انسان خّل

جوابش را بدهد اگر انسان بخواهد در 

کوچه و خیابان جواب همه را بدهد که 

دیگر شیرازۀ همه چیز از هم گسسته 

می شود ، ما نباید به اعمال و رفتار 

دیگران نگاه کنیم ، ما باید به وظیفۀ خود 



نگاه کنیم ، اگر بخواهیم به دیگران نگاه 

معرکه است و هیچ کنیم کّله ما پس 

نتیجه ای نمی بریم و هیچ گاه دیگران را 

مثل خودمان نخواهیم کرد ، این فایده ای 

ندارد ما باید به خود نگاه کنیم که در قبال 

کارهای مختلف دیگران چه عکس العملی 

نشان بدهیم ، حرف بزنیم یا نه؟ ساکت 

باشیم و بگذریم و کار عوام را به عوام 

ر جاهل را به جاهل واگذار واگذار کنیم و کا

کنیم و باالخره یک فرقی باید 



باالخره باید یک امتیازی باشد نمی   باشد

این کیفیت باشد که  شود که مسأله به

باید دانست که صحبت  در منظر است.

ترین آفاتی است که  کردن یکی از مهم

های پروردگار را از دل ما بیرون  این مهمان

آنقدر که کند! خیلی عجیب است:  می

بزرگان راجع به این مسأله تذکار دادند 

 اند. دربارۀ سائر مسائل سفارش نکرده



قلب انسان یا جای رحمان    .2

 است و یا جای شيطان

رود باید مهمان دیگر  این مهمان که می

شود زیرا  بیاید چرا که خانه خالی نمی

شود یا جای رحمان  قلب خالی نمی

ها  است یا جای شیطان! آن مهمان

آیند!  های دیگر می روند بیرون مهمان می

این وسط ما حالت خّلَء نداریم و شقا 



ثالثی نیست! باید در خود بنگریم و ببینیم 

 هائی را داریم. در قلب خود چه مهمان

چگونه ضرر صحبت بيهوده را   .3

 دریابيم

شما یک نماز بخوانید و بعد از نماز در 

کوت تان بنشینید و به س همان سجااده

بگذرانید و به حال خود باشید در اینحال 

ناگهان کسی بر شما وارد بشود و شروع 

کنید با او به حرف زدن، وقتی که رفت 



حال خودتان را با حال قبل مقایسه کنید 

خواهید دید که چقدر فرق کرده است! 

زیرا این حرف زدن تمام آن حاالت آرامش و 

لذا  برد! و گیرد و با خود می سکونت را می

 از اآلن باید متوجاه این مسأله بود.

 وظایف سالک در شب و روز     .4

برای این منظور بهتر است انسان 

اوقات خود را هم تنظیم کند، شب بهتر 

است زود بخوابد، غذای او غذای 



مناسبی باشد از این مسائلی که سایر 

باید پرهیز کند،   افراد به آن مبتّل هستند

ارزش، تصاویر، دیدن  اخبار و مسائل بی

ها و مسائلی که غیر از اتّلف  این فیلم

وقت و ورود شیاطین در حوزۀ منزل و 

وجود انسان هیچ اثر دیگری ندارد همۀ 

اینها را کنار بگذارد؛ قبل از خواب بهتر 

است از کلمات بزرگان و مطالب آنها چند 

ای مطالعه نموده به آنچه را که  صفحه

شب با وضو  گفته شده است عمل کند؛



بخوابد و صبح زود برخیزد تا برای نماز 

 آمادگی داشته باشد.

وظيفۀ سالک در خارج از  .5

 در ایام این ماه منزل

شود فقط  وقتی که از منزل خارج می

رود تا یک  به این نیات باشد که می

تکلیفی را انجام دهد و برگردد! خود را 

آغشته با مسائلی که در دور و بر است 

از مطالب آنها پرهیز کند، اینها  نکند و



شود حالت آمادگی و  است که باعث می

 تهیاؤ برای انسان پیدا بشود!

قدردانی از مواهب الهی موجب  .6

توفيق بدست آوردن مرتبۀ بعد 

 شود می

علی کلا حاٍل، این را ما باید بدانیم: هر 

ای از تقوی را که خداوند نصیب ما  مرتبه

و از آن محافظت کرد، اگر قدر دانستیم 

کردیم و اگر بر طبق دستور عمل کردیم، 



شود، و اگر  توفیق برای مرتبۀ بعد پیدا می

عمل نکردیم آن مطلب بعدی از دست 

 خواهد رفت!

 کيفيت معاشرت در ماه رجب

دادند  دستور مى  مرحوم عّلمه طهرانی

سالک باید ارتباطش را با افراد به حداقل 

مراوده و معاشرت برساند، با هر كسى 

صحبت نكند، نفوسى كه گناه كار هستند 

گذارند، هر كدام  در ارتباط با انسان اثر مى



گذارند خواهى نخواهى.  يك اثرى مى

رفتن هر جا و ديدن هر كس اين براى 

صحیح نیست. از طرفی بیشتر انسان 

كردن مجالست با دوستانی كه ارتباط با 

آن دوستان انسان را از ماداه و مادايات 

بیرون بیاورد. رفت و آمد با برادران روحانى 

ء روحانى و برادران ايمانى خیلى  اِخّلا

مؤكَّد است و تأثیر بسزايى در انبساط و 

که   رفع قبض دارد. بسیار مهم است

چه کسانی معاشرت داشته  انسان با



صحبت کند و با چه کسانی  باشد و

برخورد کند چه بسا ممکن است که یک 

صحبت و یک برخورد حال انسان را متغیار 

کند و این مسأله برای خود من بسیار 

اتفاق افتاده یک مرتبه من در یک حال و 

هوایی بودم و مدتی این مسأله ادامه 

و داشت یک شب از جایی می گذشتم 

یک نفر از افرادی که فرد مخالفی بود و 

این وسط راه به ما سّلمی کرد و ما 

علیکی گفتیم و یک حال و احوال پرسی و 



همین و خداحافظ شما ، آن حال و هوای 

ما رفت که رفت و تا یکی دو هفته هم به 

این کیفیت ادامه داشت و دیگر آنقدر 

التماس کردیم که خدایا غلط کردیم ، 

مسأله صورت دیگری پیدا کرد ، باالخره 

ببینید یک صحبت کردن ده ثانیه ای چه 

تأثیری دارد آن وقت ما با هر کسی رفت و 

آمد می کنیم و صحبت می کنیم و دل 

می دهیم و قلوه می گیریم در ارتباطات و 

حرفها ، اینها تأثیری ندارد؟ لذا بزرگان در 



این معاشرت خیلی دقت کردند و چقدر 

در انسان اثر دارد ،  این معاشرت

کامّل می تواند عکس العمل آن   انسان

نفوس را در خود حس کند ، با اولیای خدا 

اگر انسان بنشیند یک جور است و با غیر 

اولیای خدا یک قسم است ، این همان 

اثری است که این دارد احساس می کند 

، همان اثر نفس همان اثر صفای روح ، 

ی نخواهی همان اثر خلوص ضمیر خواه

منتقل می شود ، و این را عوض می کند 



و تغییر می دهد ، مقابل این مسأله هم 

وجود دارد ، اگر انسان با افرادی که اینها 

دارای اعوجاجات و انحراف هستند و 

فساد باطل هستند و کدورت و ظلمت 

ضمیر هستند ، با آنها بنشیند کم کم 

بدون اینکه خود متوجه شود تغییر پیدا 

کند ، یک دفعه می بیند عجب من  می

سابق چه حالی داشتم و االن چه حالی 

دارم ، راجع به محیط چقدر ایشان تذکر 

می دادند که انسان در آن محیطی که 



هست باید مستعد باشد نه فاسد ، 

اینهمه ایشان میگفتند رفتن به 

کشورهای کفر برای انسان ضرر دارد و 

سکونت در آنها حرام است برای 

چون در آنجا روح نیست و روح در  ست؟چی

آنجا وجود ندارد ، االن می گویند چه 

اشکالی دارد در آنجا نماز هم می خوانیم 

، آنجا نماز نیست! عروسک است! ربات 

است ، ربات کوکش کنید راهش بیندازیم 

او هم شروع می کند دستهایش را باال و 



پایین می آورد ، این نمازی که در والیت 

مان است خیلی فرق می کند با آن امام ز

نمازی که در آنجاست با آن نمازی که در 

مکه و در عتبات است خیلی فرق می 

کند ، چرا؟ چون در اینجا نور والیت است و 

آنجا کدورت است ، در آنجا توجه نیست 

این حالت می آید انسان را منگ می کند 

، انسان نمی فهمد، می گوید خب نماز 

و طوری نشده و روزه هم هم می خوانیم 



می گیریم و قرآن هم می خوانیم ، بسیار 

 محیط در این مسأله تأثیر دارد.

جلوگيری از مسائلی که نفس را از 

 پيشرفت باز می دارد

باید از ورود افكار و تخیاّلت به ذهن 

خودداری كرد .خوب انسان مي نشیند ، 

تخیاّلت مي آيد، افكار مي آيد از اين طرف 

طرف ، انسان جلويش را بگیرد و  ، از آن

نگذارد بیايد . موانع براي حركت را از سر 



راه برداشتن ، ممكن است چیزهايي 

باشد در منزل يا در خارج، انسان با آنها 

برخورد كند، آنها تولید فكر ، تولید خیال 

كنند براي انسان ، ذهن انسان را از خدا 

 دور کند، آن موانع را انسان بردارد اصّلً 

ديگر در جلوي چشمش نبیند. اشتغال به 

كارهايي كه انسان را از آن توجاه به 

پروردگار و توجاه به خود، يعني فرو رفتن 

در خود، باز مي دارد و پراكنده مي كند و 

قواه مخیاله انسان را قويتر می كند و تخیال 



را در انسان بیشتر می كند را باید ترک 

 نمود.

تصور کند که سالک باید در ماه رجب 

 تازه متولد شده است

پس شرط اوالى را كه مرحوم آقا ذكر 

فرمودند اين است كه انسان قلب  مى

خود را از هر چه كه تا به حال با او بوده 

پاك كند و اگر این کار را انجام ندهد هر 

چه ذكر بگويد فايده ای ندارد، هر چه 



توجاه كند فايده ندارد، چرا؟ چون اين توجاه 

ر توجاه صوری است، توجاه ُعمقى و ذك

نیست، ُعمق خراب است، در او تشويش 

است، ُعمق در او هوا و هوس است، در 

در كثرات   او تكثارات است، در او توغال

است، فايده ندارد، فقط از يك صورت ظهور 

كند و به همان صورت هم ختم  پیدا مى

شود. پس بنابراين اوالین كارى كه  مى

م بدهد اين است كه تصوار سالك بايد انجا

كند در ماه رجب تازه متولاد شده است. 



شود، آیا  اى كه تازه از مادر متولاد مى بچاه

دشمن دارد؟ هنوز در اين دنیا كارى 

اى كه از  نكرده! دشمنی ندارد! آيا بچاه

شود كسى راجع به او  مادر متولاد مى

حرفی می زند؟ كسى غیبتش را می 

ده و نه دوستى پیدا متولاد ش  کند؟ تازه

كرده، نه دشمنى پیدا كرده، نه كسى را 

احترامى كرده، نه  زده، نه به كسى بى

احترامى كرده،  شخصى نسبت به او بى

هیچى! هیچ گونه ارتباطى نداشته ! 



انسان بايد تصوار كند كه در ماه رجب 

متولاد شده و همچون بچاه كه در قلب و 

)بچاه  در نفس او هیچ چیزى وجود ندارد.

اش  فهمد فقط گرسنه هیچ چیز نمى

بشود صدايش در بیايد براى شیر خوردن 

فهمد حتاى  همین، و االا هیچ چیز نمى

فهمد ديگر. البتاه يك  مادرش را هم نمى

احساس خاصاى دارد اماا .... ديگر نه 

اى در بچاه است، نه ُبغضى در بچاه  كینه



هست، نه َحسدى ، نه حسابى هیچ 

 نیست! (چىز در او 

اعمالی که به سير سالک در مسير 

 حق سرعت می بخشند

 عيادت مرضی،رفتن به قبرستان. 1

سر زدن به مرضي و عیادت كردن از آنان و 

همچنین زیارت اهل قبور البتاه نه اينكه هر 

اي يكبار به  روز انسان برود، هفته

قبرستان رفتن و طلب مغفرت براي آنها 



بین  كردن، آن هم نه ظهر و شب،

الطلوعین ، پنجشنبه بین الطلوعین 

انسان برود در قبرستان ، االن که دیگر 

قبرستانها پارك شده و باغ شده و باغ 

الله و گل و سنبل شده، اين قبرستانها 

نه تنها انسان را از كثرت بیرون نمي آورد 

بلكه انسان را متوجاه كثرات و متوجاه دنیا 

ل همین مي كند ، قبرستاني پیدا كنید مث

قبرستان حاج شیخ در قم، اين قبرستان، 

ّلم .  قبرستان است . قبرستان وادي السا



بايد انسان در قبرستاني برود كه نگاه به 

اين قبرستان او را تكان بدهد ، بلرزاند، او 

را متوجاه كند فردا نوبت توست ، امروز 

براي اين و فردا می آيند سر جنازه تو را 

ضیاه ندارد می گیرند، شوخی هم ق

درست شد؟ برويم بنشینیم ساعتي ، 

نیم ساعتي بنشینیم، همانطوری كه 

خود مرحوم آقا فرمودند در كتابشان يك 

فاتحه بخوانیم بدون اينكه قرآن و چیزي، 

يك نیم ساعتی ، يك ساعتی به سكوت 



بگذرانیم ، اين سكوت از قرآن خواندن 

اثرش در نفس بیشتر است. بعد حاال يك 

اركی ، يك سورۀ يس، يك چیزی سورۀ تب

بخوانند اشكالی ندارد، انسان براي اهداء 

ثواب براي آنها بكند. مهم اين است كه در 

خود انسان اين مسئله اثر مثبت داشته 

عیادت مرضي كردن و صله رحم   باشد.

كردن ، انسان به رحمش سر بزند، ببیند 

گرفتاري دارد، برطرف كند. به زيارتش 

مرضى، رسیدگى به امور برود، عیادت 



بیماران اين به حال انسان سرعت 

بخشد ؛ صله رحم سرعت  مى

 بخشد؛ مى

 البين  اصالح ذات. 2

اگر كدورتي بین او و بین كس ديگر است، 

درصدد برطرف كردنش بر بیايد ، اگر 

اي هست خود او اقدام كند، اينها  مسئله

اگر بین دو نفر   را مي گويند چي ؟ تهیاؤ!

است انسان آن نقار را برطرف كند نقارى 



اين اثر بسیار عجیبى دارد، بسیار اثر 

فرمودند:  عجیبى دارد. ايشان بارها مى

اگر شخصى اصّلح ذات البین را بكند، 

ممكن است بعضى از درهائى كه به روى 

او بسته شده به واسطۀ اين عمل باز 

البین خیلى اثر عجیبى  بشود، اصّلح ذات

البین يعنى انسان  دارد. اصّلح ذات

شیطان را از بین دو نفر بیرون كند و 

جايش خدا را بیاورد ، اين معنا معناى 



اصّلح ذات البین است. ايشان روى اين 

 مسأله خیلى تأكید داشتند.

در ادعیۀ ماه رجب كه در پیش است مگر 

خدايا مرا از جمله   »نمي خوانیم : 

افرادي قرار بده كه بسوي تو از هم 

ماه رجب   مرحوم آقا«. مي گیرندسبقت 

كه می آمد برای رفقايشان و تّلمذه شان 

صحبت مي كردند، غالباً من يادم است 

كه اين جمله را همیشه مي گفتند: كه 



وقتي قرار است ما سبقت بگیريم در يك 

امری و مردم سبقت بگیرند، ما در راه خدا 

بر يكديگر سبقت بگیريم ، سبقت در راه 

ت در بازار فرق می كند ، با با سبق  خدا

سبقت در تجارت فرق می كند ، با 

سبقت در گرفتن متقاضی و مراجعه 

كننده از اين و آن و داد و ستدهای پنهانی 

و ايادی مرموز فرق می كند ، سبقت در 

راه خدا به عبارت بزرگان سبقت است در 

آن اموری كه انسان را از خوديات بیرون 



وندد، اين مسئله می آورد و به او می پی

چه در بازار می خواهد اتافاق بیافتد ، چه 

در منزل می خواهد اتافاق بیافتد يا در هر 

َوالَّذيَنُهْم بِاْلبِداِر اِلَْیَك » جای ديگر، 

امام می فرمايند: خدايا مرا « ُيسارُعونْ 

ملحق كن به آن كسانی كه در سبقت 

بسوی تو از هم پیشی می گیرند، نه 

ر نماز می خواند، نه اينكه اينكه بیشت

بیشتر دعا می كند، اينها همه بجای خود 

محفوظ ، نه اينكه در شب بر می خیزد و 



به تهجاد می پردازد، اينها درست . آنچه 

السّلم است، اين  كه منظور امام علیه

است كه در آن اموری كه بتواند مرا از 

نفس و خودم بیرون بیاورد مرا موفق كن، 

كه بتواند مرا از خود برهاند و  در آن اموری

به تو بپیوندد مرا موفق كن ، اين معنا 

معنای سبقت است . در يك روايت داريم 

ای پیش آمده بود بین امام  كه يك مسئله

السّلم و حضرت  حسن مجتبی علیه

سیدالشهداء در زمان خّلفت 



السّلم ظاهراً بوده ،  امیرالمؤمنین علیه

كه در زمان  گرچه يك احتمالی هم داشت

خود امامت و خّلفت امام حسن 

ای پیش  السّلم باشد، يك مسئله علیه

آمده بود، باصطّلح يك مسئلۀ ظاهراً 

داخلی بوده ، يك قضیاۀ داخلی بوده شايد 

بین اينها هم حتی نبوده ، ديدند امام 

السّلم صبح لباس پوشیده  حسین علیه

دارد می رود. يكی از رفقای 

می روید؟ حضرت  پرسیدند کجا حضرت



فرمودند دارم می روم منزل برادرم! دارم 

ای را كه  می روم آنجا كه اين مسئله

بوجود آمد من پیش قدم بشوم برای از 

بین بردنش، التفات كرديد ؟ من زودتر 

بروم و اين را از بین ببرم و من جزء افرادي 

باشم به تعبیر حضرت سجااد 

ذيَنُهم بِاْلِبداِر َوأَْلِحْقنِي بِالَّ » السّلم: علیه 

آدم رند اين است ديگر! « إلَْیَك ُيساِرُعون

اين را مي گويند مسابقه، نه زياد نماز 

خواندن ، نه قرآن زياد خواندن . سباق ، 



يعنی عملی انجام بدهی كه با آن عمل 

از خوديات و نفس بیرون بیايی و در راه 

رضای او وقتی قرار بر اين است كه يك 

بگیرد شما زودتر انجام بده ، عملی انجام 

شما پیشقدم باش و چه بسا اين 

پیشقدم شدن مشكلتر است ، مگر ما در 

بین خودمان نداريم؟ وقتی بین دو نفر يك 

مطلبی پیش می آيد می گوئیم او بیايد 

عذر خواهي كند، چرا من بروم ؟ دیگری 

بیايد عذر خواهی كند  هم مي گويد، او



د من ، آن مي چرا من بروم؟ اين مي گوي

گويد من! اين گونه مشکّلت همه جا 

هست، حاال ما اآلن مي خنديم، نه آقا 

جان در همۀ ما اين قضیاه موجود است. 

خیلی بی تعارف، هم در بنده و هم در 

سركار، همه مان ! بله بايد در راه باشیم 

، بايد تقّلا كنیم ، بايد زحمت بكشیم ، 

ی ندارد بايد مجاهده كنیم ، رو در بايست

ديگر، خودمانی و رفیقانه حرف می زنیم 

ديگر، اينجا ديگر بنا نیست كه ما مطلبي 



را بپوشانیم و مخفي كنیم و خیال می 

كنم كه رفقا هم به اين مسئله رضايت 

اين مسئله ، مسئله نفس است   بدهند.

. 

 مطالعۀ احوال بزرگان. 3

مطالعۀ احوال بزرگان را كردن ، مطالعه 

ان ، اشعار بزرگان و اولیاء را احوال بزرگ

گاهي زمزمه كردن و توجاه كردن به آن 

معاني . هر روز انسان مثّلً چند خط شعر 



فرض بكنید كه از شعر خواجۀ شیراز، 

مطالعه كند و مفاد او را در حدود وسع 

خودش و درحدود ظرفیات خودش مطالعه 

كند. يا اشعار موالنا رحمةاللـه علیهما، يا 

خواندن   یاء ديگر ، بزرگان ديگر .اشعار اول

اين اشعار انسان را از اين عالم تكثارات 

خارج مي كند و انسان اين مطلب را 

خودش مي فهمد، يعني خودش متوجاه 

مي شود كه چطور با وارد شدن در 



مطالعۀ احوال بزرگان و مطالعۀ اين اشعار 

 اين حالت براي انسان پیدا می شود .

ماه رجب )  اعمال شب جمعه اوّل

 ليلة الرغائب(

در روايت داريم كه اگر كه شخصى ماه 

رجب بر او داخل بشود و پنجشنبه اوال آن 

اى كه شب  ماه را روزه بگیرد؛ پنجشنبه

جمعه آن، اوالین شب جمعه ماه رجب 

است و در شب جمعه، بین نماز مغرب و 



عشاء، دوازده ركعت نماز دارد؛ شش تا 

در هر ركعتى دو ركعت، مثل نماز صبح 

بعد از سوره حمد، سه مرتبه سوره إنا 

أنزلناه و دوازده مرتبه سوره )ُقْل ُهَو اللَُّه 

أََحٌد( و بعد از تمام شدن اين دوازده ركعت 

)تفصیلش را در همین مفاتیح نوشته، 

توانند نگاه كنند( هفتاد مرتبه:  رفقا مى

 أللهمَّ َصلاِ َعلى ُمَحماٍد النَّباِى االماىاِ وَ 

گذارند،  َعلى آلِه، بعد سر به سجده مى

هفتاد مرتبه: ُسبوٌح ُقدواس َربُّ الَمّلئكة َو 



دارد، هفتاد  الراوح، دوباره سر بر مى

ِ اْغِفْر َواْرَحْم َو تَجاَوز َعماا تَعلَم  مرتبه: َربا

إنََّك أْنَت الَعلىُّ األَعظَم، دوباره سر به 

 گذارد و هفتاد مرتبه: ُسبوحٌ  سجده مى

ُقداوس َربُّ الَمّلئَِكة َو الراوح و داريم كه 

آمرزد و هر  خداوند تمام گناهان او را مى

حاجتى را كه بخواهد، خداوند به او عطا 

 كند. مى



اوالین شب جمعه ماه رجب را لیلة 

گويند. رغائب جمع رغیبه به  الرَّغائب مى

معناى آن پاداشهاى بسیار ارجمند و 

ى است كه ثمین و گرانسنگ است. شب

بسیار مهام است و همۀ اساتید تأكید 

داشتند بر اين كه شاگردانشان اعمال 

 شب لیلة الرغائب را بجا بیاورند.

زمان انجام این اعمال بین نماز مغرب و 

)در مفاتیح هم هست(   عشاء است



مرحوم عّلمۀ طهرانی در آن وقتى هم كه 

در تهران بودند رفقاى ما به خاطر دارند كه 

لیلة »نماز مغرب و عشاء آن اعمال بین 

دادند و حتماً  را ايشان انجام مى« الرَّغائِب

كردند كه رفقايشان اين را  توصیاه مى

انجام بدهند و بسیار اين اعمال، اعمال 

مهماى است البتاه يك اختّلفى هست در 

اين كه چون پیغمبر اكرم فرمودند كه: 

كسى كه ماه رجب بر او وارد بشود در 

كه او پنج شنبه را روزه گرفته باشد  حالى



و اين اعمال را در شب جمعه بخواند كذا 

و كذا مسائلى كه هست. سابق، من 

آيد يك وقتى  اين طورى كه به ذهنم مى

نظر مرحوم آقا )خیلى وقت پیش البتاه در 

دوران طفولیات ما بود( اين بود كه اگر 

شب اوال ماه رجب مصادف شد با شب 

شب جمعۀ دوام را  بايست جمعه مى

شب لیلةالراغائب انسان قرار بدهد به 

آيد  جهت اين كه از روايات اين طور برمى

كه پنج شنبۀ خود همان ماه را روزه 



بگیرد. پس بنابراين پنج شنبه همانطورى 

كه امسال ظاهراً اگر ماه ديده بشود 

گیرد و بايد  شنبه آخر جمادى قرار مى پنج

دشان يك وقتى، شنبه دوام باشد و خو پنج

خیلى وقت پیش البتاه اين قضايا مال 

سى سال پیش است كه يا حدود بیست 

و پنج، شش سال پیش يادم است كه 

همان شب جمعه دوام را ايشان شب 

دادند ولى بعدها من  لیلةالرَّغائب قرار مى

ديدم ايشان تغییر نظر دادند و همان شب 



اوال را در صورت مصادف با شب اوال رجب 

فرمودند  لیلة الرَّغائب مى  لین جمعه رااوا 

و آنچه را كه خود من هم استنباط 

كنم از خصوصیاات روايات اين است كه  مى

روايت در مقام أغلبیات و غلبه اكثريات 

فرمايد كه كسى  آمده يعنى وقتى كه مى

كه ماه رجب بر او داخل بشود و پنجشنبه 

اول را روزه بگیرد، اين در مقام اكثريات 

است، چون اكثر سنوات اوال ماه رجب، 

شب جمعه نیست، حاال بر حسب اتافاق 



در بین اين همه احتماالت امسال شب 

اوال جمعه درآمده اماا فرض كنید كه ممكن 

است بیست سال اول ماه شب يكشنبه 

چون باآلخره شش شب   و دوشنبه بشود

از هفته هم وجود دارد، خیلى به حسب 

د. لهذا پیغمبر از اين افت ُندرت اتافاق مى

اند و  نقطه نظر غلبه اكثريات را داده

فرمودند كه پنجشنبه را روزه بگیريد و االا 

روزه گرفتن خود پنج شنبه در ماه 

 همان اثر را دارد!  جمادى



على اىا حال توصیۀ من به دوستان و به 

رفقا اين است كه اگر ممكن است هر دو 

ى شب جمعه اين عمل انجام بشود يعن

اى كه شب اوال ماه رجب  هم شب جمعه

هست اين عمل انجام بشود، چطور كه 

بعضى از بزرگان هم بر اين مسأله تأكید 

فرمايند كه: انسان این اعمال  دارند و مى

را در هر دو شب انجام بدهد، كلا عملش 

كشد.  هم نیم ساعت بیشتر طول نمى

انشاءهللا رفقا و دوستان فراموش 



اً اين اعمال را انجام كنند كه حتم نمى

 بدهند.

 تأکيد بزرگان بر روزه ماه رجب 

اى تأكید شده  روزه در ماه رجب به اندازه 

كه شايد مضمون بعضى از روايات به نظر 

انسان اغراق آمیز بیايد، در روزۀ ماه 

رجب؛ خیلى عجیب، امام صادق 

ّلم مى علیه روايتش در همین  -فرمايد السا

فرمايد  لم مىبه سا -مفاتیح هم هست



 -كه: از ماه رجب را چقدر روزه گرفتى؟

گفت: هنوز روزه  -اواخر ماه رجب بود

نگرفتم. حضرت فرمودند: آن قدر ثواب از تو 

فوت شده است كه غیر از خدا كسى 

داند. يعنى چه؟ ثواب چه چیز؟ ثواب  نمى

يعنى در ارتباط تو با پروردگار آن قدر 

كات از مواهب الهى از تو فوت شده و بر

تو فوت شده كه ثوابش را كسى غیر از او 

روزه در ماه رجب بسیار   داند نمى

مۀ طهرانی  مستحب است مرحوم عّلا



رضوان هللا تعالی علیه می فرمودند : 

برای ورود در ماه رجب خوب است كه 

انسان به هر مقداری كه می تواند روزه 

بگیرد، البته اين قضیاه مربوط به ماه 

ت، منتهی در ماه رجب شعبان هم هس

اهمیِات بیشتری دارد، برای افرادی كه 

توانند هر روز را روزه بگیرند، خوب هر  می

روز را بگیرند، اگر مزاجشان، 

استعدادشان، قوایشان آمادگی این را 

دارد خوب چه بهتر! ولي نه آن مقداری كه 



ضعف بر آنها غلبه كند. مثّلً اگر در اياام 

ای دو  بیند هفته تابستان است، اگر مي

روز ، روزه بگیرد كافیست، اگر بخواهد 

ضعف بواسطۀ طوالني بودن روز و عطش 

غلبه بكند كه او را بیاندازد، نه اين صحیح 

نیست! یك روز در میان، دو روز درمیان و 

ای یك مرتبه یا مانند ماه های  اگر نه هفته

قبل سه روز در ماه روزه بگیرد. علی كل 

مقدار سعه و به مقدار  حال هر شخص به

توانش میتواند روزه بگیرد. در روایت داریم 



بزرگان و اولیاء الهی، ائمه علیهم السّلم، 

رسول خدا بخصوص اصّلً این سه ماه را 

كردند از  پشت سر هم به هم وصل می

ماه رجب تا ماه رمضان را از نظر روزه وصل 

می كردند و اگركسی نمی تواند روزه 

است كه به جای آن صد بگیرد مستحب 

ُسبحاَن اإللـِه »مرتبه در هر روز این ذكر 

اْلجلیل، ُسْبحاَن َمْن ال ینبَغی الَّتْسبیُح ااِل 

لَُه، ُسْبحاَن ْاألََعزاِ ْاألَْكَرم ُسْبحاَن َمْن لَِبَس 

را بگوید و حتماً تأكید « اْلِعزَّ َوُهَو لَُه اَْهلٌ 



داشتند كه رفقا و دوستانشان در ماه 

جب، چنانچه موفاق به گرفتن روزه به هر ر

اندازه شدند َفبِها و االا حتما مداومت بر 

اين ذكر داشته باشند. اين ذكر را که 

 بگويند ثواب همان روزه را به او می دهند.

تأکيد بزرگان بر زیارت مشاهد 

 مقّدسه در ماه رجب

 -يكى از دستوراتى كه مرحوم قاضى

آنها بزرگان و به تبع  -رضوان هللا علیه



دادند به  ديگر،خیلى دستور مى

دوستانشان و به شاگردانشان و به 

رفقايشان زيارت مشاهد مشرافه است، 

مثًّل افرادى كه در طهران هستند، حضرت 

عبدالعظیم سّلم هللا علیه، اين بسیار 

مغتنم است و خیلى مهم است. در 

ّلم،  روايت از امام على النقى علیه السا

ريم كه فرمودند: َمن زاَر امام هادى دا

َعبَدالَعظیِم بِِرى َكَمن زاَر الُحَسیَن بَِكربَّلء 

كسى كه حضرت عبدالعظیم را در رى »



هداء را  زيارت كند، مثل اينكه سیادالشا

يا اينكه اگر در هر شهرى « زيارت كرده.

ند  اى هست، امامزاده َصحیحُ  امامزاده السَّ

كه آنجا  تواند و معتمد و موثَّق، انسان مى

  مند بشود. برود و از فیوضات آنجا بهره

روايت ديگرى از پیغمبر اكرم در اينجا نقل 

فرمايند كه: تمام مّلئكه تمام مّلئكه  مى

آسمان و زمین، در شب اوال رجب همه 

شوند و در آنجا  در خانه كعبه جمع مى



شوند. لذا مكاه و عمره  مشغول طواف مى

بسیار مؤكاد رجبیاه ثواب حج را دارد و 

است همانطورى كه مرحوم آقا در روح 

مجردشان فرمودند زيارت على بن موسى 

ّلم ثواب حج را دارد در  الرضا علیهماالسا

ماه رجب و حتاى طبق آن رواياتى كه 

ّلم  نسبت به زيارت امام رضا علیه السا

آمده خیلى روايات عجیب است. ما حتاى 

راجع به سیادالشهداء هم عجیب است 

يك همچنین رواياتى نداريم يعنى با  كه



هداء  اين خصوصیااتى كه مثًّل سیادالشا

اى كه همه ائماه هم  دارد روايات اكیده

توصیه داشتند بر زيارت امام حسین 

ّلم ولى عجیب اين است كه  علیه السا

روايت زيارت على بن موسى الرضا يك 

چیز ديگر است، بخصوص در ماه رجب و 

كسى شده است  توفیق الهى نصیب هر

ّلم را در اين  كه بتواند امام رضا علیه السا

ماه زيارت كند و از آن حضرت خّلصه 

بخواهد، ول نكند، بیايد يك زيارتى بكند و 



بگويد: خداحافظ شما و ...، نه، برود 

بچسبد و بگويد بايد بدهى و تا ندهى ما 

رويم از اينجا، امام رضا هم به خاطر  نمى

گويد:  حت كند مىاين كه خودش را را

 اندازيم. دهیم، راهت مى خیلى خوب مى

دهیم  اند كه ما مى خودشان گفته  فلهذا

حاال كه گفتند بايد پايش هم بایستند، ما 

رويم و خّلصه به امام رضا  هم مى

ّلم عرض مى علیه كنیم كه شما به  السا



آن استكبار و أنانیات ما نگاه نكن، شما به 

عنايت بیکران و آن بزرگوارى و كرامت و 

لطف بیكران و رحمت بیكرانى كه خداوند 

براى شما قرار داده شما با او با ما برخورد 

ّلم مى كن. امیرالمؤمنین علیه فرمايد:  السا

اللَُهمَّ َو آِخْذنَا بَِعْفِوَك َو ال ُتؤاِخْذنَا بَِعْدلَِك. 

خدايا با عفوت با ما برخورد كن و با »

 «عدلت برخورد نكن.



آيند در كعبه و به دور كعبه  ّلئكه مىاين م

كنند و خداوند به اينها خطاب  طواف مى

كند كه: اى مّلئكه من! از من  مى

خواهید به شما  بخواهید كه هر چه مى

هاى با  كنم. مّلئكه، اينها آدم عطا مى

گويند: سالك بايد  مرواتى هستند. مى

رفیق باشد، با معرفت باشد، تنها تنها 

به ياد رفقايش هم باشد.  نخورد، خّلصه

ك حسابى  اين مّلئكه همه از ُسّلا

كنند  هستند، براى خودشان دعا نمى



گويند: خدايا! خواست ما از تو اين  مى

است كه به افرادى كه در اين ماه روزه 

كنند حاجات  گیرند و عبادت تو را مى مى

آنها را بدهى. اين خواست مّلئكه است 

فرمايد  د مىدر شب اوال ماه رجب. خداون

كه: من حاجت شما را برآورده كردم. البتاه 

گويند چون  حساب نمى هم بى  مّلئکه

دانند كه به حساب خودشان هم  مى

 شود . نوشته مى



دنیا آقا، دنیاى معامله است، دنیاى 

گويند:  معامّلت است، آنها به خدا مى

خدايا! آنها را درست كن، آنها درست كنند 

. فلهذا مرحوم حاج كنند ما را درست مى

میرزا جواد آقاى ملكى تبريزى أَعلَى هللا 

َمقاَمَه در اين كتاب شريف المراقبات 

فرمايند كه: رعايت ادب و شكر  ايشان مى

مّلئكه اين است كه انسان در   نسبت به

ماههاى رجب بر مّلئكه درود بفرستد 

حاال كه آنها دارند براى ما خّلصه پیش 



ند و حاجات را كن سلطان استدعاء مى

انسان هم يك  پیش سلطان می برند

 تشكارى از آنها بايد داشته باشد.

 قرائت قرآن در ماه رجب

راجع به قرآن نظر مرحوم آقا اين بود كه 

حداقل يك بار اگر انسان بتواند قرآن را در 

 اين ماه دوره كند بسیار فضیلت دارد.

کيفيِت ادعيه، تهّجد و تفکّر در ماه 

 رجب



عّلمۀ طهرانی بسیار تأکید بر  مرحوم

قرائت ادعیۀ ماه رجب داشتند، دعاهاي 

این ماه بسیار عجیب است و بهتر است 

كه انسان اين دعاها را بخواند. البته نه 

اينكه همه را يك مرتبه بخواند، مثّلً بعد از 

نماز صبح يك دعا را بخواند، بعد از نماز 

ظهر يكی ، بعد از نماز مغرب يكی. چند 

عا دارد كه اين دعاها را متناوباً انسان د

بخواند. ایشان ادعیۀ ماه رجب را ضبط 

شده داشتند و در شبهای ماه رجب آنها 



را گوش مي دادند ، شبها كه از مسجد 

برمي گشتند هر شب ماه رجب يك چند 

تا دعا بود يا مناجات شعبانیه را در ماه 

شعبان ايشان گوش مي دادند و 

ساعت، همینطور به همینطور يكي دو 

تفكر و به تأمال، مي گذراندند. بعد مي 

آمدند براي استراحت! درهمان شبهاي 

اول تابستان بود . و تهجاد و بیداري را هر 

ايم در ماه رجب، كه  چه بگوئیم ، كم گفته

خصوصیااتي كه در اين شبها هست اين 



خصوصیاات در شبهاي ديگر نیست. و بهتر 

شب را به نماز و  است كه انسان قدري از

قدري را به تأمال و تفكار، فكر كردن در 

وضعیات خود ، مآل خود ، موقعیات خود، 

رسیدن به حساب و كتابهاي خود و اينها 

 بپردازد.

اذكار ماه رجب بسیار اذكار، اذكار مهماى 

دادند كه  است و به دوستانشان تذكار مى

از دعاهايى كه در ماه رجب است 



ى است كه به بخصوص دعاى شريف

واسطۀ محماد بن عثمان كه فرزند عثمان 

بن سعید بود، از طرف حضرت بَقیاة هللا 

ارواُحنا فِداه به دست او رسید كه 

شیعیان اين دعا را در ماه رجب بخوانند: 

أللهمَّ اناى اسَئُلَك بَمعانى َجمیعِ ما »

اين دعا در هر روز در « يَدَعوَك بِه ُوالة أمِره

ده بشود و بهترين وقتش ماه رجب خوان

يا بین   هم بین نماز ظهر و عصر است

خوب است و بسیار دعاى   الطلوعین هم



من  -عجیبى است و يك شب مرحوم آقا

يادم است، در مسجد قائم، شب سه 

اين فقره اوال اين دعا را معنا  -شنبه

كردند، فقره اوالش را و خیلى مسائل  مى

ید فرمودند. همان قضیاه رس عجیبى مى

به لى مع اللَه حاالة ال يسعها ملُك مقرب 

و ال نبى مرسل، اين دعا اشاره به اين 

است و عجیب اينجاست كه ادعیاه ماه 

رجب، همه ادعیاه توحیدى هست و جنبه 

توحیدى در اين ادعیاه لحاظ شده است و 



ايشان، بعضى از لیالى رجب، در بعضى از 

سالها اين دعا را شرح 

فانه يكى از مطالب متأسا   كردند. مى

اى كه براى ما بود، اين است كه  ُمأسفه

شرح اين دعا از مرحوم آقا، در دست 

نیست و بسیار مضامین عجیبى دارد و 

اگر خداوند توفیق عنايت كند به فردى و 

انكشاف حقائق توحیدى و معانى اين دعا 

براى او بشود، خواهد فهمید كه چه 

اُحنا فِداه، اسرارى را حضرت بَقیاة هللا ارو



ايشان در اين دعا بیان كردند و خواندن 

اين دعا در هر روز ماه رجب بسیار مؤكَّد 

اى است كه  است. اين يكى از آن ادعیه

حتماً بايد در ماه رجب هر روز خوانده 

اِه الَّذى »بشود. يكى از آن ادعیه:  ألَحمُد لِل

هست كه داريم « أشَهَدنا َمشَهَد أولیاِءه

كه هستیم و مكان متباركى  در هر جايى

هست، فرض كنید كه كسى در مشهد 

است، خب آنجا در خدمت حضرت علىا 

بن موسى الراضا، اينجا در قم است، 



خدمت حضرت فاطمه معصومه َسّلُم هللا 

علیها، يا اينكه در حضرت عبدالَعظیم 

است؛ در هر صورت اگر هم نبود، اين 

عا را منافاتى ندارد به اينكه انسان، اين د

بخواند اين هم بسیار دعاى ُمؤكَّدى است 

كه در مفاتیح اين دعا ذكر شده است. 

دعاهاى ديگرى كه در مفاتیح هست اينها 

هم كه در خصوص ماه رجب هست، تمام 

ند است و  آنها صحیح است وصحیُح السَّ

مثل اين فرض كنید يا َمن أْرجوُه لُِكلاِ َخیر 



كه بعد از نماز  َو آَمُن َسَخطُه عنَد ُكلا َشرا 

مستحب است، يا مانند دعاهاى ديگر كه 

يا َمن »دعاى حضرت سجااد در آنجا است 

ائِلین كه اين هم بسیار « يَملُِك حوائَِج السا

دعاى عالیة المضامینى است. اينها هم 

چنانچه انسان در اوقات مختلف بخواند 

 خوب است،

توجه کنید خوب نیست انسان چند تا دعا 

در یک زمان بخواند، بهتر اين را با هم 



است كه فرض كنید كه انسان در موقع 

صبح يك دعا بخواند، بین نماز ظهر و عصر 

يك دعا بخواند، موقع نماز مغرب و عشاء 

يك دعا بخواند، قبل از غروب يكى بخواند. 

آدم پنج خط بخواند با تدبار بخواند، بخوانید 

و با تأمل بخوانید و روی مضامینش فکر 

ید اینها اسماء و صفات جمالیه و جّللیۀ کن

پروردگار است که از آن عالم، پایین آمده و 

از نفس معصوم بیرون آمده است برای 

تأثیر گذاریش بر نفس ما است و با هم 



خواندن اينها، مرجوح است، بلكه جدا، 

جدا، انسان بخواند. اين تأثیرات عجیبى 

 براى انسان دارد.

  

شریف خاب  شرحی مختصر بر دعای

 الوافدون علی غيرک

َخاَب اْلَوافُِدوَن َعلَى َغْیِرَك َو َخِسَر  »

اْلُمَتَعراُِضوَن إاِل لََك َو َضاَع اْلُمِلمُّوَن إاِل بَِك َو 

أَْجَدَب اْلُمْنَتجُِعوَن إاِل َمِن اْنَتَجَع َفْضلََك بَاُبَك 



لِبِیَن َو َمْفُتوٌح لِلرَّاِغبِیَن َو َخْیُرَك َمْبُذوٌل لِلطَّا

ائِلِیَن َو نَْیُلَك ُمَتاٌح لِْْلِملِیَن  َفْضُلَك ُمبَاٌح لِلسَّ

َو ِرْزُقَك َمْبُسوطٌ لَِمْن َعَصاَك َو ِحْلُمَك 

ْحَساُن إِلَى  ُمْعَتِرٌض لَِمْن نَاَواَك َعاَدُتَك اإْلِ

ْبَقاُء َعلَى اْلُمْعَتِديَن  اْلُمِسیئِیَن َو َسبِیُلَك اإْلِ

ْهِدنِى ُهَدى اْلُمْهَتِديَن َو اْرُزْقنِى اللَُّهمَّ َفا

اْجتَِهاَد اْلُمْجَتِهِديَن َوال تَْجَعْلنِى ِمَن 

ينِ   اْلَغافِلِیَن اْلُمْبَعِديَن َو اْغِفْر لِى يَْوَم الداِ

»                        



يكى از دعاهايى كه در ماه رجب 

خواندنش در هر روز وارد است، اين دعاى 

ّلم است كه در  امام صادق علیه السا

مفاتیح هم آمده است كه حضرت اين دعا 

خاَب الوافِدوَن خواندند:  را در هر روز مى

. َعلى َغیِرَك و َخِسَر الُمتَُّعراِضوَن إالا لَك

يعنى خائب شد. خائب يعنى « خاب»

ى كه ديگر امیدى به رسیدن به كس

مطلوب ندارد، كسى كه از كاروان عقب 

گويند خائب است. خائب  بماند، مى



وخاسر، دو عبارتى است مضمونش 

نزديك به هم است. خائب به كسى 

دهد.  گويند كه مطلبى را از دست مى مى

گويند كه خسران زده  خاسر به كسى مى

است، يعنى نه تنها مطلب را از دست 

آورد و  دهد، ديگر هم به دست نمى مى

تواند به او برسد. خاب الوافدون على  نمى

تمام آن كسانى كه وفود كردند، »غیرك 

وارد شدند بر غیر تو، اينها دستشان 

اينها هیچ مايۀ ُپركننده ای « خالى است



ندارند. چون غیر از تو پوچ است، غیر از تو 

عدم است، غیر از تو ُحباب است. افرادى 

به دنبال غیر از تو رفتند و بار خودشان  كه

را در آستانى غیر از آستان تو فرود آورند، 

به دنبال مقام رفتند، به دنبال مال رفتند، 

به دنبال كسب شهرت رفتند، به دنبال 

تمام اين  -استفاده دنیوى -استفاده رفتند

افراد، اينها خائب اند. افرادى كه به دنبال 

ى، حتاى به دنبال حتاى غیر از جنبه مادا 

بزرگى رفتند، حتاى به دنبال امام رفتند، 



ولى اين به دنبال امام رفتنشان، امام را 

در تعیان و در حد ديدن و بدون توجاه به 

توحید به او نگاه كردن، باز اين خاب 

الوافدون است. آن كسانى كه واليت را 

دانند و واليت را يك  جداى از توحید مى

دانند و به امام  توحید مىاى مادون  مرتبه

نه به عنوان وسیله بلكه به عنوان 

كنند، باز اينها  مى  موضوعیات نگاه

حسابشان با آن كسانى كه به خود ذات 



پروردگار تواجه دارند و امام را وسیله براى 

 كنند. دانند، تفاوت مى وصول به او مى

خسران »و خسر المتعرضون االا لك 

اند و خاسر اند  اند، خسران زده شده زده

« اند. آن كسانى كه متعراض غیر تو شده

اند، افراد ديگر را  غیر تو را به حساب آورده

به حساب آوردند، حسابهايى در 

ارتباطاتشان در نظر گرفتند، حساب و 

كتاب در ارتباطاتشان مدا نظر قرار دادند. 



خدا شاهد است كه يك خطور كه از 

ور كه انسان سر بزند، يك خطور، يك خط

اين خطور، خطور غیر الهى باشد، خطور، 

خطور ماداى باشد، خطور، خطور دنیوى 

نويسند؛ يك  باشد، به پاى انسان مى

خطور: با اين رفیق بشويم، به دردمان 

مى خورد. بد نیست حاال فرض بكنید كه 

سّلم، علیكى با اين داشته باشیم. اينها 

خسر اش  اش چیست؟ اينها همه همه

است. تمام كسانى كه اال لك  المتعرضون



متعراض غیر تو شدند، اينها خسران پیدا 

آيد و پشت  كنند. يك روزى همین مى مى

توجاهی می  آيد و بى كند. همین مى مى

کند، آن وقت انسان خسران زده يعنى 

چه؟ يعنى اينكه: عجب! من كه دو سال 

با اين بودم، اين همینطور سر يك مطلب 

ناراحتى كه  واهى گذاشت رفت؟ اين

شود، اين ناراحتى  براى انسان پیدا مى

اين خاطر نیست كه او  برای چیست؟ به

گذاشته و رفته، بلکه به این علات است 



که دوسال سرگردان او بوده، دو سال 

ف او بوده و  بیكار او بوده و دو سال عّلا

ذهن خودش چیزهاى ديگرى را ترسیم 

كرده، برای این است که اينقدر  مى

شود. يعنى چه؟ يعنى  احت مىنار

حاال اگر دو سال انسان باشد «. خاسر»

ولى تعلاق نداشته باشد، حاال وقتى كه 

رود كه  شود؟ نه، مى برود، ناراحت مى

رود كه برود. ناراحتى  رود، برود، مى مى

خواهد برگردد،  دارد؟ دوباره برگردد، مى



خواهد برنگردد. چرا ناراحتى ندارد؟ به  مى

كه دل در اينجا گرو نگذاشته، خاطر اين

متعراض او نشده، ارتباط داشته، ولى 

  متعراض ديگرى بوده، دل در گرو ديگرى

گذاشته و او هم كه هیچ وقت از بین 

رود. حاال اگر او از بین رفت خب  نمى

انسان ديگر بايد خّلصه، نداى وا 

مصیبتايش برود باال. ولى نه، او از بین 

روند. ما  و همه مىرود. ولى غیر از ا نمى

به چه كسانى دل بسته بوديم! در زمان 



مرحوم آقا ما به چه كسانى تعلاق 

داشتیم! به چه افرادى دل بسته بوديم! 

به چه افرادى تعلاق داشتیم! به چه 

افرادى پشت گرم بوديم! به چه افرادى 

توجاه داشتیم! كجايند؟ كجايند؟ رفتند 

ن االا و خسرو المتعرضوهمه. اينهم نتیجه 

. پدر به ما گفت: متعراض نباش! لك

حرفش را گوش نداديم. او گفت و ما 

كرديم مطلب  گوش نداديم. البتاه خیال مى

جور ديگر است و حاال ايشان مثًّل نظر 



فهمیم: نه بابا! جداى  جداى ندارد. حاال مى

گفت و اينها  گفت، داشت جداى مى مى

 همه براى انسان عبرت است.

باالترين  -اهم خدمتتان بگويمخو اين را مى

اى كه تمام اين مطالبى را كه ما  مرتبه

خدمتتان عرض كرديم، اينها را شما در 

كنید  جريانات ماداى طبعاً جستجو مى

ديگر، افراد عادى، همسايه، رفیق، 

خواهم  من مى -شريك، اين جهات عادى



عرض كنم مسأله باالتر است؛ حتاى 

وك و در راه و در افرادى را كه آنها را در سل

مسیر، شريك و رفیق و مؤانس و مصاحب 

دانید هم از اين قاعده  با خودتان مى

مستثنا نیستند. مگر افرادى كه در زمان 

مرحوم آقا بودند، مگر ما آنها را سالك 

دانستیم؟ آن كه ديگر مسأله،  نمى

مسألۀ همسايه نبود، مسألۀ شريك و 

دااقل، اينها نبود، مسألۀ ماداى كه نبود ح

به خاطر منفعت ماداى كه من با آنها در 



ارتباط نبودم و ما با آنها ارتباط نداشتیم، 

اين كه ديگر مشخاص است. ولى چه بود؟ 

همینى كه ما بدون توجاه به او با يك نفر و 

لو در طريق، احساس پشت گرمى كنیم، 

باز اين چیست؟ غلط است. بايد انسان 

 دنبال رفیق بگردد. حضرت حافظ

 فرمايند: مى

 



دريغ و درد كه تا اين زمان      

كه كیمیاى سعادت                  ندانستم

 رفیق بود رفیق

اين هست. اين همه تأكید شده نسبت  

به اين كه انسان نیاز به رفیق دارد، نیاز 

به راه دارد، ممدا است، اينها همه 

ُدرست، ولى صحبت در اين است كه 

اس و د قیق است كه اينقدر مطلب حسا

گزيند،  حتاى رفیق راه را كه انسان برمى



اگر بخواهد نظر استقّللى رويش بكند، به 

من ديگر اين را پیدا كردم، »اين عنوان: 

نه، فردا يكدفعه « ديگر كارم تمام است

بینى گذاشت، رفت؛ همین شخص!  مى

من ديگر اآلن به اين رسیدم ديگر پشتم »

كند،  رق مىگرم است، اين ديگر با بقیاه ف

نه، « اين ديگر حسابش با بقیاه جداست

گويم ما همۀ  اينكه من دارم خدمتتان مى

ايم، ما تجربه كرديم، دارم  اينها را گذارنده

گويم. تمام اين  ام را به شما مى  تجربه



ها، تمام  اتكائات، تمام اين تدلاى افكار، اين 

اينها را ما انجام داديم، گذشتیم، تمام 

طى كرديم. اآلن دارم به شما اينها را 

گويم: آن كه اگر براى من مانده باشد،  مى

فقط اوست، فقط او، همه اينها همه 

گذشته و مطلب وقتى براى من يك مرتبه 

صورت ديگرى پیدا كرد كه من در اين يك 

سال آخر، يك شب در خدمت مرحوم آقا 

بودم راجع به ارتباط ايشان با آقاى حدااد 

چون يك مسائلى برايم  -كه سؤال كردم



يك مرتبه از ايشان شنیدم گفتند: آقا  -بود

سیاد محسن! خیال نكن من به آقاى 

كردم، نظر  حدااد هم نظر استقّللى مى

من به ايشان هم نظر، نظر آلى بود، نظر 

َو اى بود،، نظر ) وساطت بود، نظر وسیله

بود ولى حواسم  [1](اْبَتُغوا إِلَْیِه اْلَوسیلَة

جاى ديگر بود. اين آقايى كه اين كتاب را 

نوشته راجع به استادش، اين كتاب روح 

مجراد را نوشته، باالترين حداى كه شما 

توانید يك شخصى را وصف بكنید،  مى



كنید. باالترين  شما در اين كتاب پیدا مى

مرتبه از توصیف و از حمد و ثنا را شما در 

ى حداد و بايد هم اين كتاب نسبت به آقا

همینطور باشد. آقاى حدااد همه چیز آقا 

بود؛ سر تا پاى وجود آقا، آقاى حدااد بود؛ 

گفت، بلند  نشست از آقاى حدااد مى مى

گفت،  شد از آقاى حدااد مى مى

خوابید، اصًّل تمام  خوابید به ياد او مى مى

وجود مرحوم پدر ما فانى در اين بود. بارها 

دم را در قبال ايشان فرمود: من خو مى



بینم و ايشان شوخى هم  صفر مى

گفت. با تمام  كرد، واقعاً جداى مى نمى

اين احوال، يك نكته خیلى، خیلى، باطِن 

باطن، سرا سراى كه دارم اينجا فاش 

كنم. آن سراى كه به كسى  مى

گفت ايشان  گفت، آن شب به ما مى نمى

این بود كه: اين اوضاعى را كه تو 

ر ارتباط با آقای حدااد، اين باز بینى د مى

اش اين بود كه به جاى ديگر ما  ته قضیاه

ديديم  توجاه داشتیم. ايشان را وسیله مى



و خود ایشان اين را از مرحوم آقا 

خواست  خواست. او از شاگردش مى مى

خواست آن سرا را  اينجور باشد، اگر نمى

سپرد. چون ديد اين شاگرد،  به او نمى

ه قابلیات دارد اين سرا را شاگردى است ك

حمل كند، آمد اين را به عنوان شاگردى 

پذيرفت. نه اين كه آقاى حدااد بیايد بگويد: 

نه، شما بايد من را قبول داشته باشید 

آقا! ما اين همه برايت زحمت كشیديم، 

اين همه برايت چكار كرديم، چرا شما 



حواست جاى ديگر است؟ اين است 

ست فرض بكنید كه دست درد نكند؟ اين ا

يك عمر تربیت كردن؟ نه، او يك عمر آقاى 

مه طهرانى  آقا سیاد محماد حسین را، عّلا

برد تا تازه به اينجا  را، يك عمر راه مى

يك عمر  -آقا كه از اوال اينطور نبود -برساند

دهد تا به اين مطلب  او را حركت مى

برساند كه احساس كند از درون وجدانش 

وسیله است. اگر آقاى  كه حدااد هم يك

اى برساند  حدااد بخواهد آقا را به يك نكته



كه احساس كند آقاى حدااد است در اين 

میان، تازه اوال شرك است، ولى حدااد 

كسى نیست كه شاگردش را به اينجا 

 دعوت كند.

امام حسین و پیغمبر كسانى نیستند كه 

ه اينجا دعوت بخواهند اصحابشان را ب

ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد رآن كنند، در آيه ق َو ما ُمَحمَّ

اين همه آياتى  [2] َقْبلِِه الرُُّسلُ   َخلَْت ِمنْ 

كه شما در قرآن می بینید تمام اين آيات 



به شما نشان   دارد آن نوك قلاه را

دهد، آن رأس مخروط را دارد اين آيات  مى

دهد. بابا! پیغمبر با اين يد و  نشان مى

ور  ور و آن مر و اين، اينالق بیضاء و اين شقا 

يك »و تمام اينها باز )إاِلَّ َرُسوٌل( 

منم اين وسط، منم « اى است فرستاده

همه كاره اين وسط، منم در اينجا كه به 

پیغمبر، پیغمبرى دادم، منم كه او را عبد 

صالح خودم قرار دادم. اين نكته را دارد از 

( اش ُقْل ُهَو اللَّهاوال سوره حمد تا آخر )



خواهد بگويد.  در قرآن اين نكته را مى

يعنى اين شش هزار و ششصد و 

اى كه در قرآن هست، از اوال  اى آيه خورده

تا آخر معاد و مبدأ و اخّلق و دين و 

اجتماعیاات و فقه و معامّلت، تمام اينها 

آن نكتۀ ظريف در قرآن، آن همین قضیاه 

است كه آنچه كه حقیقت در عالم وجود 

ات پروردگار است؛ غیر از ذات دارد فقط ذ

پروردگار همه اينها چه هستند؟ مخلوق 

خواهد  خواهد پیغمبر باشد، مى اند؛ مى



افراد عادى، مثل ما باشد. او اين نكته 

است. به اين نكته اگر رسیديم، به رمز 

قرآن رسیديم، به رمز بعثت رسیديم، به 

رمز خّلفت رسیديم. به اين نكته، مرحوم 

ن از ايشان سؤال كردم كه: آقا رسید. م

آقا! در اين روح مجراد شما مطالبى گفتید 

كه حتاى به ما هم تا به حال نگفتید. 

ايشان فرمودند: آقا! اين مطالبى كه 

شود گفت، تازه من گفتم، چیزهايى  مى

توانم بگويم. مكتب حقا  است كه من نمى



اين است. اگر يك وقتى ديديد به خود 

د آنجا با حق فاصله كنند، بدانی دعوت مى

 دارد.

ّلم در  يك روز أمیرالمؤمنین علیه السا

خیابان بودند با اصحابشان، يك مرتبه يك 

ظاهراً عبدى بود، از  -شخصى بود

آمد رو كرد به أمیرالمؤمنین و  -عبیدى

البتاه حاال  -گفتش كه: يا على! تو

تعبیراتى كه كرده، تعبیراتش حاال يك 



را من بگويم، او ترش  قدرى حاال مؤدابانه

يا على! تو  -خیلی ُرک آمده بود گفته بود

هم يكى از بقیاه هستى و خّلصه يك 

اى هستى و با بقیاه هم فرقى  وسیله

كنى. أمیرالمؤمنین رو كردند و گفتند:  نمى

ٌد َوهللا.  موحاد است، راست »ُمَوحاِ

ُمَوحاٌد واللَه. « گويد، موحاد است. مى

 بگويد: بنده أمیرالمؤمنین نیامده حاال

خلیفه رسول اللَه هستم، تو آمدى 

گويى تو كسى نیستى! به من دارى  مى



گويى كسى  گويى؟ به من دارى مى مى

نیستى؟ اصًّل تمام ضربت خوردنش، تمام 

جنگهايش بخاطر اين بود كه اين را توى 

كلاۀ ما كند كه فقط حقیقت اوست، مِن 

على با فرزندانم كه ُگل َسر َسبَد عالم 

ستیم، درقبال او هیچیم، در قبال او ه

آئیم. با  صفريم، در قبال او به حساب نمى

او باشیم ُگل سر سبد عالمیم، بدون او 

كنیم. الهى!  باشیم با بقیاه فرقى نمى

نگرم از جملۀ تاجدارانم و  چون در تو مى



نگرم از جمله  تاج بر سر و چون بر خود مى

 خاك سارانم و خاك بر سر.

ضايع شدند، از » لِمُّوَن إالا بكو ضاَع المُ 

بین رفتند آن كسانى كه المام كردند، فرو 

َو  «افتادند، خود را انداختند مگر به تو

به » أْجَدَب اْلُمنَتجِعوَن إالا َمِن اْنَتَجَع َفْضلَكَ 

تنگدستى و فقر رسیدند آن كسانى كه 

باُبَك َمفتوٌح  «طلب كردند غیر از تو را.

تو و دِر رحمت تو همیشه  باب» للرااِغبینَ 



براى كسانى كه رغبت دارند به آن 

مسائل و به آن تجلیاات، همیشه باز 

و خیر تو » َوَخیُرَك َمبذوٌل للطاالِبینَ  «است.

َو  «همیشه براى طالبین مبذول است.

ائِلینَ   َفْضُلَك ُمباحٌ  براى سائلین، » لِلسا

َو نَْیُلَك  «فضل و احسانت مباح است.

نیل و فیض رحمت تو و » ْلِملینَ ُمتاٌح لِ 

عطا و بخشش تو، متاح است، در 

دسترس است، براى كسانى كه 

َو رزُقَك  «آرزومندند، در دسترس است.



رزق تو پخش است » َمْبسوطٌ لَِمن َعصاكَ 

َو  «براى كسى كه تو را حتاى عصیان كند.

به كسى كه » ِحلُمَك ُمْعَتِرٌض لَِمن ناواكَ 

دارد، حلم تو،  قصد دشمنى با تو را

معترض است و شامل حال او هم خواهد 

عادُتَك اإلحساُن إلَى  «شد.

عادت تو و روش تو، احسان » اْلُمسیئینَ 

َسبیُلَك اإلْبقاُء وَ   «به گناهكاران است.

راه تو، ابقاء و حفظ است » َعلَى الُمعَتدين

أللَُهمَّ  «كنند. بر كسانى كه تعداى مى



اينجا ديگر ،  اْلُمهَتدينَفاْهِدنى ُهَدى 

رود و سطح  مطلب يك قدرى باال مى

گیرد. خدايا! حاال كه  دعاى حضرت اوج مى

اين طوره، حاال كه تو داراى اين خصوصیاات 

هستى و حاال كه تو يك همچنین اوصافى 

دارى، پس تو مرا به هدايت مهتدين 

شود.  راهنمايى كن، از تو چیزى كم نمى

همه است، تو كه تو كه عطاى تو شامل 

راه تو براى همیشه باز است، تو كه حلم 

تو معترض است براى كسى كه دشمنى 



َو  كند، پس حاال بیا دست مرا بگیر! مى

اجتهاد و َجهِد » اْرُزقنى اْجِتهاَد الُمجَتهدين

كنند، آنها را  آن افرادى كه واقعاً َجهد مى

ال تَْجَعْلنى ِمَن  وَ « نصیب من بگردان.

و مرا از غافلیِن » َن الُمبَعدينالغافِلی

« مبعديِن از رحمت خودت قرار نده.

و مرا براى روز جزا »واْغِفرلى يَوَم الداين 

 «مورد آمرزش قرار بده.

  



  

تأکيد بزرگان بر ذکر مدام در ماه  

 رجب

يكى از مسائلى كه خیلى مؤكاد است در 

اين ماه، و همینطور در ماه شعبان و ماه 

ذكر مدامى است كه انسان رمضان، اين 

آن ذكر مدام را دارد. ذكر مدام آن ذكرى 

است كه عدد ندارد و انسان بدون عدد 

تواند آن ذكر را بگويد. اين را ذكر  مى



گويند؛ جزء اذكار عددياه نیست  مى  مدام

و اشكالى هم ندارد براى شخصى كه 

بگويد. مثل ذكر ال إلَه إالا هللا. همینطور به 

نسان آن ذكر را بگويد. دارد راه نحو مدام ا

رود ال إلَه إالا هللا بگويد. نشسته  مى

است، آرام بدون اينكه حتاى كسى هم 

بفهمد يا مثًّل دهان او حركتى داشته 

باشد، ذكر ال إلَه إالا هللا بگويد. اين خیلى 

مناسب است. يكى از آن اذكار، ذكر 

حانََك ُسبْ   ال إِلَه إاِلَّ أَْنتَ  يونسیاه است كه



اِى ُكْنُت ِمَن الظَّالِمینَ  است كه  [3] إِن

توصیه شده كه بدون عدد. اگر كسى 

تواند صد مرتبه مثًّل بگويد بین  مى

تواند، دويست  الطالوعین. اگر يكى مى

مرتبه بگويد. اين ذكر يونسیاه بسیار مهم 

است منتهى بدون عدد؛ پنجاه مرتبه، 

هفتاد مرتبه، صد مرتبه، صد و پنجاه 

مرتبه، هر كسى به آن مقدارى كه 

خسته نشود و خیلى از بزرگان تأكید 

 -كردند و خود حقیر از مرحوم آقاى حدااد



شنیدم كه ايشان  -رضوان هللا علیه

فرمودند كه: گنجهايى در اين ذكر  مى

يونسیاه نهفته است و اگر شخصى 

مداومت داشته باشد، خداوند او را به يك 

 اند.رس نعمات خیلى بزرگى مى

ما محتاجيم هر چند که حضرت حق 

 مشتاق است

حاال من از رفقا و دوستان و از خودم اين 

كنم: ممكن است يك  سؤال را مى



شخصى بگويد كه: آقا! اين اعمالى را که 

اند، حاال ما روزه بگیرم، دعا  ائماه گفته

بخوانیم، اين كارها را بكنیم، چه فایده ای 

عادى و خیلى خواهد داشت؟ اوااًل: خیلى 

بسیطش را خدمتتان عرض كنم: اگر ما 

كنیم؟  اين دعاها را نخوانیم، چه كار مى

كنیم. حاال پس  به در و ديوار نگاه مى

خیلى كار شاقاى انجام نداديم كه حاال 

بخواهیم يك مناتى بر سر امام بگذاريم و 

بر سر بزرگان كه آقا ما آمديم، نه! به جاى 



حرفهاى چرت و پرت اينكه آقا! با رفیقتان 

بزنید و بنزين گران شده و نفت ارزان شده 

بگوئید به جاى اين، دعاى امام صادق را 

خواندن، به کجای دنیا بر می خورد؟ ثانیاً: 

سؤال من اين است اگر با توجاه به اينكه 

يك همچنین مطالبى را ما بدانیم و بدانیم 

كه اين مقاماتى هست و اين معارفى 

الى را، مقام معرفتى را هست و مقام كم

كه پیغمبر وعده داده، أمیرالمؤمنین وعده 

لَوال األَجُل الَّذى َكَتب اللَه َعلَیِهم لَْم  داده،



يَسَتَقرَّ أرواُحُهم فى أجساِدِهم طَرَفة َعیٍن 

َشوًقا إلى الثَّواب و َخوًفا ِمَن 

حاالتى كه براى بزرگان   [4]الِعقابِ 

مدات مرگ هست، حاالتى هست كه اگر 

آنها معیان و محدود نبود، يك آن، اينها در 

ماندند؛ يك آن، واقعاً  اين دنیا نمى

و باَشروا روَح  ماندند در اين دنیا. نمى

 الیقین و السَتّلُنوا َما اْسَتْعَوَرُه الُمتَرفونَ 

اند، چه و چه  ينها به روح يقین رسیدها [5]

گان و ...، مطالبى كه از ائماه داريم و از بزر



رسیدن مراتب كمال و امثال   داريم راجع به

ذلك، با توجاه به اينكه اينها هست و 

يقینى است و در اين شكاى نیست، اگر 

ها را  ما اين دعاها را نداشتیم و اين روزه

نداشتیم، چه خاكى بر سرمان 

ریختیم؟ يعنى فرض كنید از يك طرف،  مى

يك همچنین مقاماتى را ما تصوار 

از اين طرف راه رسیدن به اين كرديم،  مى

كرديم؟  مقامات را نداشتیم، چه كار مى

گفتیم به خدا: خدايا! تو ظالمى؟  نمى



گفتیم: خدايا اين رسمش شد؟  نمى

گفتیم: خدايا! اين مسائل وجود دارد  نمى

ولى راه را به ما نشان ندادى؟ 

دهى  گفتیم: خدايا! درد را به ما مى نمى

دهى؟  ولى دوايش را به ما نمى

گفتیم ديگر. خدا گفته:  گفتیم؟ مى نمى

بسم هللا! حاال به شما دادم، اين دعا، 

اين روزه، اين مراقبه. اگر واقعاً نبود يعنى 

فرمود يك همچنین  اگر امام صادق نمى

دعائى را بخوانید، پیغمبر يك همچنین 



راهى را نشان نداده بودند، يك همچنین 

فتیم روز ر شد و ما مى اى باز نمى قضیاه

ديديم: يك مراتبى خدا در روز  قیامت و مى

قیامت براى بعضى از بندگانش قرار داده 

كه غیر از حسرت هیچ چیز بر دل ما 

ماند در روز قیامت، اگر اين طور بود،  نمى

گفتیم:  گفتیم؟ نمى ما به خدا چه مى

خدايا! تو ظالمى! چطور شد اين را به 

ر ها بدهى و به ما ندهى؟ چطو بعضى

ها  شد يك همچنین مقامى را به بعضى



گفتیم ديگر! اآلن خدا  نشان دادی؟ مى

گفته: بسیار خوب، من به شما دادم. 

هم مرض را   حاال اين منات دارد؟ دكتر

تشخیص بدهد، هم دوا را بیايد در خانه 

به مريض بدهد، حاال مريض بايد منات 

بگذارد سر دكتر كه من بخاطر شما است 

 ی خورم.که دارو را م

گويد كه: آقا! براى اينكه من  حاال خدا مى

به تو ثابت كنم ظالم نیستم، عادلم، 



نسبت به بندگانم قوم و خويشى و 

رحمیات و اينها ندارم، براى من پیغمبر و 

كند، بفرمائید: اين  غیر پیغمبر فرقى نمى

دوا را آمدم برايت گذاشتم. دوا چیست؟ 

ت و همین مراقبه است و همین روزه اس

همین بیدارى شب است و همین 

دعاهاست، اين دوا همین است ديگر، 

چیز ديگرى نیست. پس اين گوى و اين 

میدان! انشاهللا رفقا هماتى كنند و به قول 

مرحوم آقا، دود و َدِم درويشى، از آن 



نفسهاى درويشى به حال بدبختان و 

بیچارگان هم يك فكرى بكنند. إنشاءهللا در 

میدواريم خداوند ما را اين ماه رجب ا

مشمول عنايات خودش بكند و از آن 

مواهبى كه براى اين ماه، نسبت به 

بندگان خاصاش در نظر گرفته، ما را 

نصیب نگرداند و به ُحرمت و ارزشى  بى

كه بزرگان درگاهش، اولیاء مقرابین، در 

بارگاه ربوبى دارند، ما او را قسم 

ت دهیم بر اينكه ما را هم از رشحا مى



فیضى كه بر مخلصین خودش در اين 

دارد، ما را هم  ماههاى مبارك ارزانى مى

 محروم نگرداند.
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