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 در ارجمن�ی و ح�مت م�ه رجب یامقّ�مه: فصل اّول

 گ�اری م�ه رجبدلیل ن�م

یعنی » ت�جیب«در لغت به معن�ی ب�رگ�اشت ام�ی است و » رجب«

که قبل از اس�م و در می�ن تعظیم. وجه تسمیه ی این م�ه به رجب، آن ب�د 

ری�ی را به احت�ام اع�اب ج�هلی نی� م�رد تعظیم و احت�ام ب�ده و جنگ و خ�ن

 ک�دن�.میاین م�ه ره� 

یعنی آب ب� » صّب الم�ء«است. » اصّب «یکی دیگ� از اس�می م�ه رجب 

که در م�ه رجب رحمت الهی ب�  شّ�ت از بلن�ی ب� چی�ی ف�ود آی�. از آن ج� 

ش�د، این م�ه را ب�ین اسم ن�می�ن�؛  شّ�ت و وسعت ب� اّمت اس�م ن�زل می

 نی� ق�بل مش�ه�ه است. »ملک داعی«که این معن� در روایت مشه�ر چن�ن

 بع� از اين، دسِت من و دامن آن س�و بلن�

كه صب� م�ده  داد» ف�وردين«ی  خ�صه اكن�ن، 

 در این م�ه» ح�یم الهی«ض�ورت رع�یت 

شم�ده ش�ه. م�ح�م می�زا » ه�ی ح�ام م�ه«در اس�م نی� م�ه رجب از جمله 

0Fج�اد آق�

١
 ن�یس�: ذیل م�اقب�ت م�ه رجب می 

                                                                    
ه.ق)، ع�لم و فقیهی متبح� ب�د. ایش�ن در ته�یب نفس و سی� و سل�ک ۱۳۴۳ -۱۲۷۴ا� می�زا ج�اد آق� ملکی تب�ی�ی (. آیت١

گ�دان ب�جسته که وقتی ام�م خمینی (پس از پی�وزی محس�ب میقلی هم�انی  ی م� حسینت�حی�ی از ش� ش�. نقل ش�ه 

ک  ک�دن� و به زی�رت قب�ست�ن شیخ�ن و م�ار می�زا ج�اد آق� رفتن�، ب� تحت الحنک خ�د غب�ر سنگ قب� را پ� انق�ب) به قم ع�یمت 

 »ج می�زا ج�اد آق�ی تب�ی�ی است!در قب�ست�ن قم یک م�د خ�ابی�ه و او ح�«ف�م�د:  ک�دن� و مشغ�ل ق�ائت ف�تحه ش�ن�؛ ایش�ن می

کت�ب  که  گ�دان خ�د را به خ�ان�ن آن دست�ر » الم�اقب�ت«از آنج�  ایش�ن بسی�ر م�رد ت�جه اس�تی� و ب�رگ�ن سی� و سل�ک ب�ده و ش�

کت�ب ارجمن� به�ه می کت�ب «�م�ی�: ف ی الم�اقب�ت می ی طب�طب�یی درب�ره ایم. ع�مه ی ف�اوان ب�ده دادن�، م� در این اث� از این  این 
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که س�لک معنی م�ه ح�ام را بتاز دیگ� م�اق« ه� در این م�ه این است 

ک�ره� و ح�لت که وارد قلبش میب�ان�؛ ت� م�اظب تم�م  ه� و حتی ام�ری 

1F»ش�د ب�ش�.
١
 

ل�ا در اینج� ش�ح م�اقب�ت م�ه رجب را از تبیین اس�ار ح�مت آن آغ�ز 

 کنیم. می

2Fم�ح�م سی� بن ط�ووس

٢
ف�م�ی�: م�ه ح�ام  در ابت�ای م�اقب�ت م�ه رجب می 

که اع�اب  از رس�م ب� ج�ی م�ن�ه از دوران قبل از اس�م است؛ آن هنگ�م 

که  پ�داختن� (چن�ن ه�ی واهی به جنگ و غ�رت یک�یگ� می ج�هلی به به�نه

ی اوس و خ�رج در م�ینه مع�وف ص� س�له می�ن دو قبیله ه�ی یک جنگ

که در چه�ر م�ه از س�ل، جنگ و خ�ناست)، ب� هم پیم� ری�ی را  ن بستن� 

ی خ�د و زن و ف�زن�انش�ن س� و کن�ر بگ�ارن� و به زن�گی شخصی و ام�ر قبیله

 س�م�نی دهن�؛ و خ�صه آنکه مّ�تی را در آرامش بگ�رانن�.

                                                                                                                                                                         
که در پیم�نه نگنج� و ن�یسن�ه که ق�ر و ار دری�یی است پ� از م�واری�  زشش ب� ی آن ب�ون شک الگ�ی بلن�م�تبه و وا�مق�می است 

 »ش�د... مقی�س ان�ازه نمی

 .۱۰۴هـ.ق.)، ص۱۳۸۵�ت (ط. اخ�ق، . الم�اقب١

ف به سی� بن ط�ووس، از جمله علم�ی ب�رگ شیعه است. نقل ش�ه ه.ق.)، مع�و ۶۶۴ -۵۸۹ال�ین علی بن م�سی بن ط�ووس (. رضی٢

گ�دی�ه ب�د. م�ح�م عّ�مه گ�د ایش�ن) جن�ب سی� را  که ایش�ن مفتخ� به زی�رت حض�ت ولی عص��  ی (ش�
ّ
ک�امت«ی حل و » ص�حب 

پیش�ای ع�رف�ن، چ�اغ «س را ب� نم�دن�. م�ح�م مح�ث قمی نی� سی� بن ط�وو مع�فی می» جم�ل الع�رفین«ی مجلسی ایش�ن را  ع�مه

ک�ام�تزن�هشب سه نف� در ط�ل ت�ریخ «ف�م�ی�:  ی سی� بن ط�ووس می ی�د نم�ده. م�ح�م سی� علی آق�ی ق�ضی درب�ره» داران و ص�حب 

ی و سی� مه�ى بح�العل�مع�رف�ن، به مق�م تمّکِن در ت�حی� رسی�ه
ّ
 ».ان�: سی� بن ط�ووس، احم� بن فه� حل

که اغلب م�رد ت�ّجه وی�هایش�ن ص�حب آ کت�ب  ی ب�رگ�ن و علم�ی م� ب�ده است؛ از جملهث�ر متع�دی است  » اقب�ل ا�عم�ل«ی آنه�، 

کت�ب م�رد ت�جه وی�ه که این  کت�ب، م�نن� مف�تیح الجن�ن، ح�وی ادعیه و اعم�ل س�ل و زی�رات معص�مین� است. از آنج�  ی  است. این 

کت�ب پیش رو ب� اقتب�س از آن می عم�هاس�تی� اخ�ق و ع�ف�ن ب�ده،   ب�ش�. ی دست�رات و اعم�ل در 
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ک�د، پس ف�م�ی�: ع�ب ج�هلی ح�مت م�ه رجب را حفظ میایش�ن می

�ه را نگه دارد و در این م�ه ب� پ�وردگ�ر به مخ�صمه م�من نی� ب�ی� ح�مت این م

3Fب�نخی�د!

١
 

ی از ه�ای  جنگ ب� پ�وردگ�ر یعنی شکستن عه� بن�گی پ�وردگ�ر و پی�و

 »:شیط�ن رجیم«نفس و اط�عت از دشمن انس�ن و پ�وردگ�ر؛ یعنی 

طٰ�  بݔْ
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َ
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ݦݦݦݦݦۚ
ݭٖی٭ ݫ

ویݐ �ݩُ بݓݨُ
ݪݭِ اعݨْ نݐ

َ
4Fَوا

٢
 

که او  ای بنی که شیط�ن را نپ�ستی�؟!  آدم، آی� من از شم� پیم�ن نگ�فتم 

که تنه� این راه ص�اط مستقیم  دشمن آشک�ر شم�ست؟! و م�ا بپ�ستی� 

 است؟

دوستی ب� شیط�ن و عصی�ن الهی به معن�ی اع�ن جنگ و دشمنی ب� 

 پ�وردگ�ر است.

که » م�اقبه«ت�ین دست�ر در این م�ه، بن�ب�این، اّولین و مهم گن�ه�ن است؛  ب� 

در چنین ف�هنگی، حفظ ح�مت این م�ه به معن�ی اع�م صلح ب� پ�وردگ�ر 

 است.

 عصی�ن پ�وردگ�ر؛ اه�نت به حقیقت انس�نی

ک�م� در ح�یثی ق�سی می رس�ل  ف�م�ین�:ا

ی...« یݑِ
َ َ� ِلُمَ��َربݓ ْرص�

ݘَ
ْ� ا ٯݑ�

، فݐَ
ً
�  �ِ� َوِلبݔّ

�نݐ� ه�
ݘَ
نݐْ ا ی: م�

َ
�� ع� �َرَ� َو بݑَ � بݓ

ُ� بݑَ
َ
�َل ا�ّ�

� 5F»فݑ
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 .۶۲۸، ص۲ هـ.ق.)، ج۱۴۰۹،  . إقب�ل ا�عم�ل (ط. دار الکتب ا�س�میه١

 .۶۱و  ۶۰. یس، ٢
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ک�ده است. که ولّیی از اولی�ی م�ا خ�ار ب�ارد، ب� من اع�م جنگ  کس   ه� 

ی� اولی�ی  در روایت ش�یفه به معنی ت�هین به یکی از م�منین» وهن«

گفتن به ایش�ن و ی� ب��ت� از همه، ب� او وارد جنگ ش�ن  الهی� ی� ن�س�ا 

 است. 

گ� ب� نگ�هی ج�مع به این ح�یث ت�جه ش�د، عصی�ن الهی به معن�ی  ام� ا

گ�ه� فط�ت ت�حی�ی انس�ن و اه�نت به او است. به این بی اعتن�یی به 

گن�ه به من�له ب� فط�ت ت�حی�ی خ�دم�ن ی اع�م جنگ  ت�تیب، ارتک�ب 

ک�م�؟  است. چه ولّیی ب��ت� از ام�م زم�ن�؟ چه ولّیی ب��ت� از پیغمب� ا

ک�دن ب� این ب�رگ�اران است. ب� این  گن�ه، اع�م جنگ  ارتک�ب م� به 

که ت�ضیح�ت، می کسی  گفت  گن�ه خ�ار » فط�ت ت�حی�ی«ت�ان  خ�د را ب� 

ک�ده کن�، بهت�ین ولّی خ�ا را تحقی� نم می �ده و ب� خ�ای خ�د اع�م جنگ 

 است.

 ی این روایت آم�ه:  در ادامه

ْی «...
َ ْسَ�ُع �ݒ

ݘَ
� ا � بݐ

ݘَ
�یݘِی. ا ْوِلبݔ

ݘَ
ْصَ�ةݑِ ا ی بݐُ

َ
�  »ٍء اݙِ

یش هستم. من س�یع کس در ی�ری اولی�ی خ�  ت�ین 

که از اّمت که خ�اون� در ق�آن، آن هنگ�م  ه�ی ع�صی به همین دلیل است 

ب�د و عظمت ق�رت و تمّ�ن ف�ع�ن و نم�ود ن�م میم�نن� ع�د و ثم�د و ی� ق�م 

ک�ت�ه، ط�م�ر هستی آن�ن را در هم میآنه� را ذک� می پیچ� و کن�، در عب�رتی 

 ف�م�ی�:  می

                                                                                                                                                                         
 .۳۵۱، ص۲هـ.ق.)، ج۱۴۰۷�س�می�، . الک�في (ط. ا١
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< بݓٍ اٰ َط َ��ݐ �ݦݨݨْ َك س� ِ�ْم َربݓُّ �ݔْ
َ
بݓݦݩّ� َ�� � ݨݧ صݧ

6F<فݐَ
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ی�نه گه�ن ت�ز گ�فت. ن�  ی ع�اب الهی آن�ن را در ب� 

که خ�اون� همی گن�هت� روشن ش�د  کمین  ک�ران است ت� در م�قع  شه در 

کن�.  من�سب ایش�ن را ادب 

ی اش�ره می
ّ
کل که:سپس به اصلی   نم�ی� 

ݣݣصٰ�ِد> �ݦݨݨْ مݭِ
ْ
�ل بݓِ

َ
َك ل  َربݓَّ

7F<ِانݐّ�

٢
 

ک�ران است. گنه  کمین  ردگ�رت در   پ�و

کمین» م�ص�د« گفته می به  که شک�رچی در آن مخفی می گ�هی  گ�دد ت�  ش�د 

گه�ن ی�نه ش�د. م� نمی ور  به صی� حمله در ف�صت من�سب، ن� ی  دانیم ت�ز

کی ب� س� م� ف�ود می آی�؛ ل�ا همیشه ب�ی� در ح�ل ت�به و ان�به  خشم الهی 

 ب�شیم.

که م�ه م�ح�م سّی� در اقب�ل می ه�ی ح�ام، ای�م اع�م صلح ب� ف�م�ی� 

 پ�وردگ�ر است؛ ت� ح�اقل در این م�ه ب� خ�اون� به ستی� ب�نخی�یم.

م در صلح ب� پ�وردگ�ر، حس�ب�سی وضعیت خ�د است. به همین اولین ق�

که در این م�ه بیش از پیش به خ�د رسی�گی نم�ییم.  منظ�ر، �زم است 

 

                                                                    
 .۱۳. فج�، ١

 .۱۴. فج�، ٢
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١٠ 

 

گن�ه و ث�اب مض�عف ب� م�ه  ش�د. ه�ی دیگ� حس�ب میدر این م�ه، 

ی ج�اح�ت دو  که: در این ای�م، دیه ه�ی ح�ام آن ی م�ه ی دیگ� درب�ره نکته

کن� ی� به دیگ�ی ص�مه می ب�اب� حس�ب که قتل نفس  کسی  ای ش�د؛ یعنی 

کن�. این ق�ن�ن در وارد س�زد، ب�ی� دو ب�اب� م�ه ه�ی دیگ� دیه پ�داخت 

که احک�م ظ�ه�ی ب�گ�فته از مص�لح و  خط�ه�ی ام�ر ظ�ه�ی است. از آنج� 

گ�  که ا گ�فتن�  مف�س� حقیقی است، اهل معن� از این حکم ظ�ه� نتیجه 

ت ای�م ح�ام به حسب ظ�ه� دو ب�اب� عق�ب دارد، ج�اح�ت شکستن ح�م

که روح و قلب را مج�وح می-ب�طنی  گن�ه�نی  به ط�یق اولی در  -کن�یعنی 

که در  این م�ه دو ب�اب� ن�د پ�وردگ�ر عق�ب دارد. به عب�رت دیگ�، هم�ن ط�ر 

شکنی درگ�ه الهی نی� عق�ب  ه�ی ح�ام عب�دت ارزش بیشت�ی دارد، ح�یم م�ه

کسی  ختس که در م�ه رجب ح�یم الهی را حفظ نکن�، م�نن�  کسی  ت�ی دارد. 

که در ح�یم ح�م مسج�الح�ام، ح�مت خ�نه ی خ�ا را حفظ نک�ده و  است 

 ت� است. چنین ف�دی ج�مش سنگین

ی شکستن ح�مت ح�یم ح�م خ�ا ب� شک�ر حی�ان�ت  خ�اون� درب�ره

 ف�م�ی�: می

ںݐَ  نݔ ٖ �ݐ
َّ
� ال � هݧ ُ ّݧ بݔ

َ
 ا

�
�ٰ ً� <بݔ ِّ ݧ مݧ َ عݧ بݑَ ْم مݦُ

ُ
ك ۥ ِمبݦݩݩݐݨْ �ݩُ

َ
ل ݩݑَ بݧ

ݨْ فݑَ نݐ �  َومݧ
ݦݦݦۚ

٭ مݩݩٌ �ݨݦُ ْم حݩُ ݑُ ݧ بݩݧ
ݩݐݨْ بݧ

ݦَ
َ� َوا بݔْ

�
�ا الّص

ُ
ل بݑُ ٯݑْ �ا �ٰ� بݑَ ُ بݐݧ م� ا ءاٰ

 
ْ
ِعݐَ ال ݫ ٰ�لݫ � بݓ � ْ�بݔ ْم ه�

ُ
ك واٰ َ�ْ�ٍل ِمبݦݩݩݐݨْ

ٖه دݐَ ُم بݓِ
ُ

ݩْك �ݧ َ ݔݧ ِم �ݫ ع�
َل ِمنݐ� البݐَّ ݩݑَ بݧ

ُل مٰ� فݑَ
ݨْ ٌء ِمبݒ

� ݢاٰ ݢ َ�ݦݩݩݐ ݨݨݧ �ݓ
 �ݨݐَ

َ
ْو ك

َ
هݑِ ا ْعبݓَ

<
ݦݦۗ
ِ�ٖة٭ ْ مݨݧ

َ
ٰ�َل ا  َوبݓ

� وٯݨݦݑݧ
ݩُ ݧ ݧ �ݦݐݧ َ ݧ ݔݧ ݫ ݫ ِبݫ � �ݫ ٰ�م� ِلَ� ِصبݔ

ْو َ�ْ�ُل دݐٰ
َ
ںݐَ ا شٰ�ٖكںݔ ݥ َطعٰ�ُم م� ݑٌ ٰ�َرةݧ

ٯݨݐّ
َ

8Fك

١
 

                                                                    
 .۹۵. م�ئ�ه، ١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

١١ 

 

رده که ایم�ن آو کس�نی  ای�، شک�ر را در ح�ل اح�ام به قتل ن�س�نی�؛ و ه�  ای 

کّف�ره ل آن از ای مع�د کس از شم� عم�ًا آن را به قتل ب�س�ن�، ب�ی� 

کف�ره پ�ی�ن ب�ه�؛  که دو نف� ع�دل از شم� مع�دل ب�دن آن را  چه�ر ای 

کعبه ب�س�، ی� (به ج�ی  کنن�؛ و به ص�رت ق�ب�نی به (ح�یم)  تص�یق 

ک�ر خ�د را  کیف�  زه بگی�د ت�  کن�، ی� مع�دل آن رو ق�ب�نی) اطع�م مستمن�ان 

 بچش�.

که در م این آیه کس�نی دارد  ی  ح�ودهی ش�یفه اش�ره به حکم 

شکنن� و به شک�ر حی�ان�ت  ی خ�ا را می مسج�الح�ام، ح�مت خ�نه

کسی در مح�وده پ�دازن�. خ�اون� می می گ�  ی ح�م الهی حی�انی را  ف�م�ی�: ا

کّف�ره ب�ه�، ت� تلخی این ح�یم کن�، ب�ی� مع�دل آن حی�ان  شکنی را  شک�ر 

که ح�یمبچش�. در ادامه کس�نی داده ش�ه  ح�مت الهی را  ی آیه، هش�ار به 

 ف�م�ی�: شکنن�؛ خ�اون� میب�ای ب�ر دوم می

ٰ�ٍم> ٯݑ ِ بݩݑ
و ابݐݨْ

ُ ݧ �ݐٌ دݐݧ بݔ ٖ ُ� َع�ݐ  َوا���
ݨݨݦݦۗ
٭ هݩݦُ ُ� ِمبݐْ مݦُ ا��� ݨݑِ ٯݧ

ݑَ بݧ
ٮݐݨْ ݔݨَ ݫ بݫ

َد فݐݦَ نݐݨْ ��ٰ � 9F<َومݧ

١
 

کن�، خ�اون� از او انتق�م می کس تک�ار  گی�د و خ�اون� ت�ان� و ص�حب  و ه� 

 انتق�م است.

کّف�ره  گ�دی�ه، ع�م ذک�  که تخفیفی ق�ئل  در اینج�، به این معن� نیست 

کّف�ره گ�  گن�ه  بلکه اش�ره به شّ�ت ع�اب پ�وردگ�ر دارد. به عب�رت دیگ�، ا ی 

ک�د،  گن�ه را تک�ار  کسی ب�ای ب�ر دوم و ی� بیشت�  گ�  ب�ای تنبیه خ�طی است، ا

ک�ف گ�یی ت�دیب او م�ک�ل به س�ای دیگ� می ی ش�د و ع�اب دنی�ی ب�ایش 

                                                                    
 .۹۵.م�ئ�ه، ١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

١٢ 

 

کن�، خ�اون� از او انتق�م  کسی در ح�م خ�ا دو م�تبه صی�  گ�  نیست. ل�ا ا

 گی�د. می

که عق�بت الهی در م�ه ب� این ت�ضیح�ت می گفت  ه�ی ح�ام بیشت� ت�ان 

ق به رس�ل خ�ا� دارد و خ�اون� درب�رهمی
ّ
ی  ش�د. مثً� م�ه شعب�ن تعل

 ف�م�ی�: شکنی رس�ل خ�ا� می ح�یم

 
�

�ٰ ۥ <بݔ ُ �ݩݧ
َ
ُ�وا ل ه� ْ �ݓ

�ٰ� �ݑَ ّیِ وݩَ یݓِ
بݑِ البݐَّ �ݦݨْ ْ�ٯݑَ ص�

ْم فݐَ
ُ

ك بݑَ ْص�اٰ
َ
ُعٓ�ا ا

ْ�فݐَ �ا �ٰ� بݑَ ُ بݐݧ م� ںݐَ ءاٰ نݔ ٖ �ݐ
َّ
� ال � هݧ ُ ّݧ بݔ

َ
ا

< ونݐ� �ݨُ ُ ݧ عݩ
ْ شݒ

ْم �ٰ� �ݑَ ݑُ ݧ بݩݧ
ݩݐݨْ بݧ

ݦَ
ْم َوا

ُ
ك

ُ
ْعمٰ�ل

َ
َط ا بݓݨَ

�ݦݨْ
نݐْ �ݑَ

َ
ضݐٍ ا ْ عݧ َ ݓݧ بݫ ِ ْم لݫ

ُ
ك صݐِ عݩْ َ ِ� بݓ ݩݩْ هݧ ݨَ ْ�ِل َكحݓ ٯݑ�

ْ
�ل 10Fبݓِ

١
 

که ایم�ن کس�نی  رده ای  ای�، ص�ای خ�د را ف�ات� از ص�ای پی�مب��  آو

که  گ�نه  یی� (و داد و ف�ی�د ن�نی�)؛ آن  نکشی�، و در ب�اب� او بلن� سخن مگ�

کنن�. مب�دا اعم�ل شم� ن�ب�د ش�د؛ در  بعضی از شم� در ب�اب� بعضی می

که نمی  دانی�. ح�لی 

ک�دن ص�ای خ�د در ب�اب� پی�مب� نهی آیه �، یعنی ی ش�یفه از بلن� 

ِ� اهتم�م به رع�یت س�حت ایش�ن و حفظ ادب.  ݩݩْ هݧ ݨَ ْ�ِل َكحݓ ٯݑ�
ْ
�ل ۥ بݓِ ُ �ݩݧ

َ
ُ�وا ل ه� ْ �ݓ

<�ٰ� �ݑَ

< ضݐٍ ْ عݧ َ ݓݧ بݫ ِ ْم لݫ
ُ

ك صݐِ عݩْ َ کنی�، مب�دا  یعنی مب�دا بی بݓ ادب�نه ب� پیغمب�� صحبت 

کس ح�یم رس�ل خ�ا� را حفظ نکن�،  که ه�  جه� به ق�ل داشته ب�شی�؛ 

 .گ�دد اعم�لش حبط می

که حفظ ح�یم ظ�ه�ی پیغمب�� واجب ح�ل س�ال این ت� است  ج�ست 

ی� ح�یم ب�طنی ایش�ن؟ م�ه شعب�ن ح�م پیغمب�� است و م�ه رجب ح�م 

کس در  امی�الم�منین� است، م�ه رمض�ن نی� ح�م پ�وردگ�ر است. ل�ا ه� 

کن�، ج�مش دوچن�ان و عق�بش بیشت� است. چن�ن این ح�م بی گ� ادبی  که ا
                                                                    

 .۲. حج�ات، ١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

١٣ 

 

کن�. ت� طی می کسی در این ح�م ادب به خ�ج ده�، م�ارج تع�لی را س�یع

که اول م�ه ه�ی ح�ام در س�ل قم�ی است،  بن�ب�این، اصل اولی در م�ه رجب 

که جنگ ب� دیگ�ان در این م�ه ب�ش� و چن�ن حفظ ح�مت ح�یم این م�ه می

گن�ه ح�مت بیشت�ی دارد.  ح�ام است، جنگ ب� خ�اون� و ارتک�ب 

کت�ب اقب�ل ا�عم�ل  هنکت که م�ح�م سّی� بن ط�ووس در  ی ظ�یف دیگ�ی 

گ� م�ه رجب از م�ه پی�ام�ن ح�مت م�ه رجب ذک� می که ا ه�ی ح�ام  کن� آنست 

الهی است و بن�گ�ن در این م�ه در ح�یم امن پ�دش�هی » گ�ه ق�ق«است، یعنی 

که اج�زه نمی �رش بب�ن�. ده� شی�طین و دشمن�ن ب� آن�ن ی مقت�ر ق�ار دارن� 

کث� به�ه را در  که اّوً� بک�شیم از این ح�م امن الهی ح�ا بن�ب�این ب� م� �زم است 

گ�ار ش�یم، ت� چه مق�ار  گ� به خ�د وا که معل�م نیست ا کم�ل بب�یم؛  کسب 

بت�انیم از ش�ور دشمن�ن در ام�ن ب�شیم. و از س�ی دیگ�، ت�ش نم�ییم ت� به 

که ب� خ�وج ا گ�نه کنیم  ز این م�ه، از درگ�ه م�لی و ح�م الهی ران�ه ای عمل 

11Fنش�یم و همچن�ن در تحت و�یت م��ی خ�د ب�قی بم�نیم.

١
 

12Fا� سی� علی آق�ی ق�ضیم�ح�م آیت

٢
ه�ی رجب،  ی م�ه ، در آست�نه

گ�دان می شعب�ن و رمض�ن، در ن�مه  ن�یس�: ای خط�ب به ش�

                                                                    
 .۶۸۲، ص۲ هـ.ق.)، ج۱۴۰۹،  س�میه. إقب�ل ا�عم�ل (ط. دار الکتب ا�١

کم۱۲۸۵ -۱۳۶۶ه.ش./ ۱۲۴۸ -۱۳۲۵ا� سی� علی ق�ضی طب�طب�یی (. آیت٢ که م�ح�م نظی� ب�د؛ چن�نه.ق.)، فقیه، حکیم و ع�رفی 

گ�د ایش�ن می کن�ن ع«گ�ی�: سی� ه�شم ح�اد، از ع�ف�ی مع�ص� و ش� است... آق�ی ق�ضی �رفی به ج�معیت ق�ضی نی�م�هاز ص�ر اس�م ت� 

که از جهت فق�هت بی نظی� ب�د، حتی نظی� ب�د. از جهت تفسی� و عل�م ق�آنی بینظی� ب�د. از جهت فهم روایت و ح�یث بییک ع�لمی ب�د 

که احی�نً� حض�ر پی�ا میاز جهت تج�ی� و ق�ائت ق�آن؛ و در مج�لس ف�تحه کمت� ق�ری ق�آای  که ج�ات خ�ان�ن در حض�ر وی نم�د،  ن ب�د 

که اشک�ل  » گفت.ی ق�ائتش�ن را میه�ی تج�ی�ی و نح�هرا داشته ب�ش�؛ چ�ا 

ک�یم ی� ط��یی داشت و این «ف�م�د:  ی ایش�ن می ی طب�طب�یی نی� درب�ره ع�مه م� ه� چه داریم از ق�ضی داریم... ق�ضی در تفسی� ق�آن 

کنیم. ایش�ن در فهم مع�نی ه م� تعلیم دادن� و م� در تفسی� المی�ان، از مسی� و روش ایش�ن پی�وی میسبک تفسی� آیه به آیه را ق�ضی ب

گ�ین� از ایش�ن روای�ت وارده از ائّمه که فقه الح�یث  ی معص�مین� ذهن بسی�ر ب�ز و روشنی داشتن� و م� ط�یقه فهم اح�دیث را 

 »ایم. آم�خته



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

١٤ 

 

گ�امیم «... ر ط�عت خ�د م�ّفق که خ�ای شم� را د-ه�ن ای ب�ادران ع�ی� و 

که م� در ق�قگ�ه داخل ش�ه -ب�ارد گ�ه ب�شی�! مت�ّجه و هشی�ر ب�شی�  ایم  آ

که در زمین گ�نه  ه�ی ح�م ب�ی� از محّ�م�ت اجتن�ب نم�د و  و هم�ن 

که در ح�م ج�م نیست در آنج� ج�م محس�ب  ارتک�ب یك سلسله اعم�لی 

که ق�قگ�ه زم�نی محس�ب می ش�د، در این م�ه می ش�د چنین است  ه� هم 

که در ق�قگ�ه  و ب�ی� ب� هشی�ری و م�اظبت در آن وارد ش�، و به هم�ن نح� 

کعبه ن�دیك می که ح�م است، انس�ن به  که  ش�د، در این م�ه مک�نی  ه� هم 

رس�. پس چق�ر  ق�قگ�ه زم�نی است، انس�ن به مق�م ق�ب خ�اون� می

ردگ�ر ب� م� ب�رگ و تم�م است؟! و او ه� نعمت گ�نه نعمتی را ب� م� ه�ی پ�و

 تم�م نم�ده است.

که ب� م� واجب و �زم  که چنین است، قبل از ه� چی�، آنچه  پس ح�ل 

که دارای ش�ایط �زمه و نم�زه�ی معل�مه است. 13Fاست، ت�به ایست 

١
 

کبی�ه است؛  و پس از ت�به، واجب گن�ه�ن صغی�ه و  ت�ین چی� ب� م� پ�هی� از 

که ت�ان و ق�رت و  یم.ت� ج�یی   استط�عت دار

ی اّول م�ه (رجب) ی�  پس (ای ب�ادران ع�ی�)، دست�ر ت�به را در شب جمعه

ز یکشنبه ز جمعه و ی� رو ی آن انج�م داده، نم�ز ت�به را بخ�انی�؛ سپس  رو

ز یکشنبه  ی دّوم هم�ن م�ه تک�ار و اع�ده نم�یی�. آنه� را در رو

                                                                                                                                                                         
گ�دان شیخ محّم� به گ�دان م�ح�م م� حسینایش�ن از ش� که آن ب�رگ�اران نی� از ش� ک�ب�یی ب�د  قلی هم�انی ب�دن�. از �ری و سّی� احم� 

 شن�سن�. قلی هم�انی می همین رو، مکتب ت�بیتی و سل�کی ایش�ن را به ن�م م� حسین

که در روزگ�ر مع�ص� منش� اث�ات و تح��ت عمی گ�دان سی� علی آق�ی  قی ب�دهبسی�ری از علم� و ب�رگ�ن اخ�ق و سی� و سل�ک  ان�، ج�و ش�

 ا� بهجت و...  دستغیب، آیتا� ی طب�طب�یی، سّی� ه�شم ح�اد، آیته�یی همچ�ن عّ�مه ش�ن�؛ شخصیت ق�ضی محس�ب می

که رس�ل خ�ا� در م�ه ذی . مقص�د هم�ن دست�ر ت�به١ ک�دیم. ۴۱ی ان� و م� در صفحه القع�ة دادهایست   ذک� 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

١٥ 

 

ی� به م�اقبه، چه م�اقبه ز داشتن نفس از ی صغ�ی (ب� سپس ملت�م ش�

که خ�اون� ب�ان راضی نیست) و چه م�اقبه کب�ی (نگ�ه داشتن آنچه  ی 

 پسن�د). دل از آنچه محب�ب نمی

14Fو نی� خ�د را وادار به مح�سبه و مع�تبه

١
15Fو مع�قبه 

٢
که ش�یسته و   به آن چی�ی 

که در ص�د مت�ّک� ش�ن به  کسی  س�اوار است نم�یی�. پس به راستی ه� 

م خشیت از ذات اق�س حض�ت حّق متع�ل ب�ده ب�ش�، ذک� حّق و در مق�

گ�دد. می  ت�ان� از راه م�اقبه و مح�سبه و مع�تبه و مع�قبه مت�ّک� 

رده، بیم�ری پس از این م�حله، ب� دل ه�ی  ه�ی خ�د به خ�اون� روی آو

ی استغف�ر، ب�رگی و  گن�ه�نت�ن را مع�لجه و م�اوا نم�یی� و به وسیله

ک  �هش دهی�.سنگینی عی�ب خ�د را 

ه�ی حج�ب را ب�� زده،  و بپ�هی�ی� از اینکه ح�یم الهی را بشکنی� و پ�ده

ین  ی�ا به راستی چنین شخصی در نظ�م تک� ح�مت ح�م را هتك نم�یی�. ز

ک�مش، به حسب ظ�ه�  بی ک�یم از روی  گ�چه خ�اون�  آب�و و مهت�ك است، 

ردگ�ر آب�وی او را حفظ نم�ی�؛ و همین ج�ای اوست و نی�زی به م ج�زات پ�و

16F»ن�ارد...
٣
  

                                                                    
 م�دن در ص�رت لغ�ش.. س�زنش ن١

 نم�دن نفس در ص�رت ارتک�ب خ�ف. . تنبیه٢

ا� سّی� محّم� حسین حسینی طه�انی، این دست�ر را  در س�ل آخ� عم� ش�یف خ�یش، در  . آیت۱۸۸. مکت�ب�ت، م�اس�ت ،مق��ت، ص٣

که به » صفح�ت من ت�ریخ ا�ع�م«به ن�م ی خّطی م�ح�م سی� علی آق�ی ق�ضی یکی از جلس�ت ب�ای خ�اّص اصح�ب خ�د و از روی نسخه

که ب� ایش�ن م�ن�س ب�دن�،  کی� نم�دن� و مخص�صً� به طّ�بی  قلم ف�زن� ایش�ن ن�شته ش�ه است، بی�ن ف�م�ده، به عمل و م�اومت آن ت�

ک�دن  � آن را در دفت� خ�د ثبت نم�ین�.ام� 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

١٦ 

 

ه�ی ع�ب ج�هلی و قبل از  ای از داست�ن م�ح�م سی� در اقب�ل م�ارد ع�ی�ه

که آن طل�ع اس�م ذک� می ه� ب�ای دع� و نف�ین ب� دشمن�نش�ن به انتظ�ر ف�ا  کن� 

گ�فتن�. ب� عن�یت به این  نشستن� و اغلب نتیجه می رسی�ن م�ه رجب می

که در این م�ه به اصلیشی لطیف، ت�صیه می نکته م�ن یعنی  ت�ین دشمن �د 

ی بع�، ب�ای ن�ب�دی دشمن�ن  شیط�ن، ف�اوان لعنت بف�ستیم، و در م�حله

کف� و نف�ق داخلی و  داخلی و خ�رجی اس�م و انق�بم�ن و ب�ای ن�ب�دی 

کنیم.  خ�رجی بسی�ر دع� 

ک�ره� ب�ای عب�دت ک�دن  کم   ل�وم 

که از ح�مت م�ه رج نکته گ�  ب استف�ده میی دیگ�ی  که ا ش�د آنست 

گ�ی�  اع�اب ج�هلی در همه ی اوق�ت س�ل پی�سته خ�د را درگی� جنگ و 

کنن�،  ی�فتن� به ام�ر خ�د و قبیله ک�دن�، دیگ� ف�صت نمی می ش�ن رسی�گی 

که چه�ر م�ه س�ل را م�ه گ�اشتن�  کنن� ت� به ام�ر  ل�ا ب� هم ق�ار  ه�ی ح�ام اع�م 

ی م�ه رجب استف�ده  ه لح�ظ ب�طنی نی� از ادعیهشخصی خ�د بپ�دازن�. ب

گ� م�دم در س�ی� م�ه می که ا گ�فت�ر ام�ر روزمّ�ه ش�د  ی خ�د هستن� و از  ه� 

که در این  ی خ�د و رسی�گی به ام�ر ب�طنی مح�سبه ش�ن غ�فلن�، �زم است 

ای�م از فع�لیت دنی�ی خ�د ق�ری بک�هن� و به مح�سبه و اص�ح ام� آخ�ت 

یت ه�ل م�ه رجب بخ�انن�:خ�د بپ�د  ازن� ؛ و ل�ا ب� رؤ

» �ُ
َّ
ِهل

ݘَ
ُهّمَ ا

َّ
ْمنݐِ   الل

�ݘَ
ْ
�� � بݓِ � بݐ بݔْ

َ
�ِم   َ��

َ
ْس� �ݙِ

ْ
هݑِ َو ا� �م�

َ
� �نݐِ َو الّش� م� بݔ �ݙِ

ْ
17F»َو ا�

١
 

                                                                    
 .۱۷، ص۱هـ.ق.)، ج۱۴۰۹،  �س�میه. إقب�ل ا�عم�ل (ط. دار الکتب ا١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

١٧ 

 

که م�احم ت�جه به  خ�ای�! ه�ل [و آغ�ز] این م�ه را هم�اه ب� ایمنی [از ب�ه� 

ه�ی ظ�ه�ی و  [از بیم�ریت� است] و ایم�ن [راستین به خ�دت] و س�متی 

ک�مل در پیشگ�هت ق�ار ده.  ب�طنی] و تسلیم 

 ف�م�ی�: م�ح�م می�زا ج�اد آق� می

که س�لک ب�ان�... سه م�ه رجب، « از دیگ� م�اقبته� در این م�ه این است 

شعب�ن و رمض�ن م�ه عب�دت است. بن�ب�این س�اوار است ط�لب�ن علم در 

گ� چه تحصیل علم نی�  ه� عب�دت را مق�م ب� تحصیلآن م�ه علم نم�ین�؛ 

18F»از ب�ت�ین عب�دته�ست.
١
 

که ه�چن� طلب علم ب�ای همه  این ف�م�یش می�زا ج�اد آق� ب�ین معن�ست 

واجب است و ب�ای اهل علم از اوجب واجب�ت، ولی حتی ب� اهل علم �زم 

کنن� و بیشت� به عب�دت  کم  که در م�ه رجب مق�اری از این ام�ر  است 

که  زی�ا ثم�هبپ�دازن�.  است، ب�ی� در عب�دت ظ�ه� » مع�فت«ی تحصیل علم 

کسی علمی را بخ�ان� و محص�ل آن خض�ع و خش�ع در ظ�ه� و  گ�  ش�د. و ا

که:  ٰ�ِدِة ب�طن نب�ش�، این علم حقیقی نیست؛ چ�ا  َ� ِمنݐݨْ ِعبݓ ی ا���
�ݒَ

ݩݐݨْ �ݧ َ مٰ� �ݔ
ݐَّ <ِابݧ

<
ݦݨݦݨۗ
ُء٭

�
مٰ�

َ
ل ُ عݩݧ

ݨْ
19Fال

٢
کن�ر علم اس که به انس�ن درجه می. و ایم�ن در  ُ� ده�:  ت  عݭِ ا���

ݐَ ݣݣفݧ �ݦݨْ ݦَ <بݔ

<
ݦݦݦݩݩۚ

٭ بݑٍ ٰ� �ݓ َ َم َدرݧ
ْ
ِعل

ْ
�ا ال وبݑُ

ُ
ںݐَ ا نݔ ٖ �ݩݐ

َّ
ْم َوال

ُ
ك �ا ِمبݦݩݩݐݨْ ُ بݐݧ م� ںݐَ ءاٰ نݔ ٖ �ݐ

َّ
20Fال

٣
 ایم�ن ب�ون علم و علم  

ّ
و ا�

 ای ن�ارد.ب�ون خش�ع و خض�ع ف�ی�ه

                                                                    
 .۱۰۴هـ.ق.)، ص۱۳۸۵�ت (ط. اخ�ق، . الم�اقب١

 .۲۸. ف�ط�، ٢

 .۱۱. مج�دله، ٣



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

١٨ 

 

گ� در م�ه رجب چنین ت�صیه کنن�، ب�ای غی� اهل علم،  ای به اهل علم می ا

ک�سب، جم�عت خ�نه دار و دیگ�ان، تکلیف روشن است.  یعنی جم�عت 

که بگ�ی� من وقت نک�دم در م�ه  کسی وج�د ن�ارد  بن�ب�این هیچ حجّتی ب�ای 

ک�ره�ی مختلف انج�م دهم  . رجب دع�ی رجبّیه بخ�انم، نم�ز بخ�انم و ی� 

گ� م�ه  یم. ا در م�ه رجب به اذک�ر و اوراد و عب�دات خ�ص این م�ه بپ�داز

رجب تعلق به مق�م و�یت عل�ی� دارد و امی�الم�منین حض�ت علی� 

که انتس�ب به محب�ب دارد، ب�  محب�ب م�ست، چگ�نه ممکن است م�هی 

گ� در مح که ا بت کسی بگ�رد و تغیی�ی در رفت�ر و اعم�ل او ح�صل نگ�دد؛ 

کنیم.  ص�دقیم، در ظ�ف محب�ب ب�ی� ع�شق�نه عمل 

که م�اتب طه�رت یک  ش�د.ب�ره ح�صل نمی ع�وه ب� این ب�ی� ت�جه نم�د 

 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

١٩ 

 

 م�ه رجب؛ س�آغ�ز ورود به م�اتب ع�لی ت�حی�: فصل دوم

آی�  ی بی�ن�ت ب�رگ�ن و نی� از دع�ه�ی م�ه رجب و شعب�ن ب�می از مجم�عه

شعب�ن و رمض�ن) در ط�ل س�ل ف�صتی وی�ه  که اص�ً� این سه م�ه (رجب،

هستن� ت� طّی آن، انس�ن خ�د را ب�ای ورود به م�اتب ع�لی ت�حی� و مق�م و�یت 

گ�یی م�ه رجب س�آغ�ز ورود به ص�اط مستقیم ت�حی� است. در  کن�.  آم�ده 

که:  ک�م رس�ل خ�ا� آم�ه 

نݐْ « م�
�، فݐَ ه� ُ �بݓ � ِم َو َ�ِ�ّیٌ بݓ

ْ
ِعل

ْ
 ال

هݑُ بݐَ ِ�بݔ � م� � بݐ
ݘَ
. ا �بݓ� � بݓ

ْ
بݑِ ال

ݘْ
� بݔ

ْ
ل

َم فݐَ
ْ
ِعل

ْ
َراَد ال

ݘَ
 »ا

کس خ�اه�ن علم  من شه� علم هستم و علی� ب�ب آنست؛ پس ه� 

 است، ب�ی� از ب�ب آن وارد ش�د.

دانست. و » حکمت«ت�ان علم را مت�ادف ب�  در این ح�یث ش�یف، می

 حکمت یعنی ت�حی� ن�ب:

 
ݨݦۚ
ُء٭

�
�ٰ َشݒ نݐݨݨْ �ݔ  م�

هݑَ َ مݧ
ْ

ِ�ك
ْ
ݭݭِی ا�

ݑ یݧ �ݘݨْ ݦُ ><بݔ
ݦݦݦݦۗ

ا٭ �ݦ� بݔ ٖ ݒݫ ݧ ً�ا َكبݩݩݧ بݔْ
ݭݫَِی حݐ�

ویݑ
ُ
ْ� ا َ ݑݧ ٯݧ

 فݐَ
هݑَ َ مݧ

ْ
ِ�ك

ْ
َ ا� بݑݧ �ݩݩݩݘݨْ ݦُ نݐݨْ بݔ � 21Fَومݧ

١
  

یشه«ت�ضیح آنکه: حکمت یعنی  یشه»دار علم ر دارت�ین عل�م در می�ن  ، و ر

بش�ّیت، علم ت�حی� است. بعضی از عل�م در مغ� است و بعضی از عل�م فقط 

ت و مق�م نیست. ام� بعضی از عل�م، س� زب�ن است و بعضی از عل�م ح�ل اس

ان�. ام� بعضی  ی اول؛ یعنی در اث� تک�ار ملکه ش�ه مق�م هستن�، آن هم در �یه

ی انس�ن ش�ه
ّ
گ�شته و ِجِبل که  عل�م از ملکه ش�ن  ی 

ّ
ان�. به این عل�م جبل

یشهان�، حکمت می ذاتی انس�ن ش�ه ت�ین عل�م دارگ�ین�. ل�ا حکیم به ر

که ج�ه�ه م�ّین ش�ه است، ی  و این چی�ی نیست ج� فط�ت ت�حی�ی انس�ن 

                                                                    
 .۲۶۹. بق�ه، ١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٢٠ 

 

ت�ان  گ�ین�. ب�ین ت�تیب میوج�دی اوست. پس به ه� علمی حکمت نمی

که می ب�ین » ی علم هستم من م�ینه«ف�م�ی�: گفت بی�ن رس�ل خ�ا� 

که ایش�ن   هستن�.» الحکمهم�ین�«معن�ست 

کسی اج�زه ن�ارد به  ف�م�ی�:  که خ�اون� میچن�ناین م�ینه وارد ش�د. ام� ه� 

<
ݦݦݦۚ

هٰ�٭ بݓِ
�اٰ ْ بݓ

َ
�بݑ� ِمنݐݨْ ا بݔُ بݓُ

ْ
ُ�ا ال ݩݑݧ بݧ

ݨْ
22F<َوا

١
  

که ب�ای ورود به ه� ام�ی، ب�ی� از این ت�صیه ی روشن الهی اش�ره به آن است 

پ�ی�ن من�ی از ه�ایت و عل�م بیراه درست آن وارد ش�یم و ب�ای به�ه

�. خص�ص� آنکه در این مق�م نب�ی�، ب�ی� از درب و�یت عل�ی� وارد ش

که دی�اری ب�ای خ�نه ی عل�م اهل از دی�ار وارد ش�ن اصً� معن� ن�ارد؛ چ�ا 

بیت� وج�د ن�ارد. این خ�نه یک حص�ر بسته است و به ج� از در آن، راهی 

 ب�ای ورود نیست و آن تنه� دِر و�یت است.

که رجب  همچنین شعب�ن است، » م�ه امی�الم�منین�«در روای�ت آم�ه 

ک�م� ذک� ش�ه، 23Fم�ه رس�ل ا

٢
گ�یی رجب ب�ب ورود به م�ه شعب�ن، یعنی    ل�ا 

که اغلب اذک�ر م�ه رجب ی� اذک�ر  م�ه و�یت است. از همین روست 

که بن�ه را آم�ده ی�فت حکمت می استغف�ری است  نم�ی� و ی� اذک�ر  ی در

کس از در و�یت وارد ش�د، می ن� به شه� حکمت ت�ا ت�حی�ی است. زی�ا ه� 

که اش�ره ش�، عل�م ن�ب ت�حی�ی است. ب�ین وارد ش�د. و حکمت، چن�ن

-ت�تیب، انس دائمی ب� اهل بیت� و مق�م و�یت، انس�ن را به و�یت الهی 

کسی می می -یعنی م�ه رمض�ن گ�  خ�اه� تحت و�یت ا�  رس�ن�. بن�ب�این، ا

                                                                    
 .۱۸۹. بق�ه، ١

ِ� « . امی� الم�منین� ف�م�د: ٢
َ
ْهُ� َرُس�ِل ا�ّ�

� �نݐُ سݒ � ْعبݓ
� ِ� َو سݒ

َ
ْهُ� ا�ّ�

� �نݐ� سݒ � صݐ ْهُ� َرم�
� . �سݒ ْهِ�يݔ

� بݓٌ سݒ  )۴۹۳، ص۱۰ (وس�ئل الشیع�، ج »َو َرحݓ�



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٢١ 

 

قع ش�د و ب�ی� از و�یت بیت� واواقع ش�د، ب�ی� تحت و�یت اهل

کن�.  امی�الم�منین� آغ�ز 

گفتیم را می ت�ان تبیینی ب� اس�ار اعم�ل این سه م�ه دانست. ب� همین  آنچه 

که اهل معن� از ب�و ورود به م�ه رجب، خ�د را آم�ده ی ورود به م�ه  مبن� است 

ب�ای ای  نم�دن� و البته این همه، مقّ�مه شعب�ن و سپس م�ه مب�رک رمض�ن می

 درک لی�لی ق�ر است.

ی درک  ه�ی رجب و شعب�ن و بیست روز اول م�ه رمض�ن، مق�مه م�ه

 ه�ی ق�ر هستن�. شب

گ� از این ای�م  ۹۰سه م�ه رجب، شعب�ن و رمض�ن مجم�عً�  روز است. ا

کنیم، می دهه کم  گ�یی انس�ن ب�ی� دو  ۸۰ش�د  ی آخ� م�ه رمض�ن را  روز. 

کن� ت� به دهه که اوج به�ه ی اربعین را طی  من�ی انس�ن  آخ� م�ه رمض�ن ب�س� 

ْ�ِر>از مق�م و�یت خ�دش و لی�لی ق�ر است:  ݑَ ٯݧ
ْ
ِ ال �ݦݑ

َ
ل ْ ݔݧ ݫ بݫ

َ
ݭٖی �

ٰ�ُة �ݨݐ بݐ
ْ
ل �ݐَ بݐْ

َ
 ا

�
�ٰ . این ده <ِابݐّ

ی  من�ی از مق�م ام�م عص�� و حض�ت صّ�یقه ی به�ه روز آخ�، دهه

 من�ی است. ط�ه�ه� است. این ده روز، زم�ن به�ه

رْ 
َ
ٖهٓ ا ِ

ٰ�بݑُ َربݓّ ٯݨݦݑ ݔ بݫ ٖ ّمَ مݫ ݩݑَ بݧ
ٍ� فݐَ

ْ شݒ ع� ٰ�هٰ� بݓِ بݐ ݩْ مݧ ݩَ مݧ
بݑݨْ
َ
 َوا

ً �ݑݧ
َ
ل ْ ݧ بݔ

َ
ںݐَ � ںݔ ݩݒٖ ݧ �ٰ�بݧ

َ ݩٰی بݒ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰ� ُم��ݧ َ�ْ�بݐ  <َوواٰ
ݦݦݦݨݦۚ ݨݨݨ

٭
�ݑً

َ
ل ْ ݧ بݔ

َ
ںݐَ � ںݔ ٖ ݫ عݫ ݓَ ݫ بݫ

ْصِلحݨ 
َ
ی َوا ݭٖ ݫ �ݫ

ْ �ݨݧ
ݭٖی فݑَ

ی �ݨݐ یݐٖ
ْ ٯݐݨݧ

ُ
�

ݨْ ِه هٰ�ُرونݐ� ا�ݦݩݩݐ بݔ ݩݐٖ ݧ ݫَِ�حݧ ݩٰی �ݫ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰ�َل ُم��ݧ َل َوفݑ بݔ ٮݓٖ
ْع س� بݪݓِ

ݑَّ ݩݧ ٮݧ �ٰ� بݑَ ْ وݩَ ݨݧ

< ںݐَ ِشٖ�نݔ ُمٯݐْ
ْ
24Fال

١
 

ی ش�یفه، خ�اون� به اربعین م�س�ی در دو بخش سی و ده روزه  در این آیه

کی� نم�ی�؛ به این اش�ره می گ�نه ت� ف�م�ی� ت� ب� اهّمّیت ه�یک به ط�ر ج�ا 

                                                                    
 .۱۴۲ع�اف، . ا١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٢٢ 

 

که ه�چن� نتیجه ش�د، ولی ی اربعینّی�ت در اواخ� آن ح�صل میت�تیب 

گ� ل استع�اد ب� م�اقبهتحصی روز اول  ۳۰ی دقیق از اوائل است؛ خ�صه آنکه ا

 ای در ب� ن�اشت.روز نی� نتیجه ۱۰نب�د، آن 

کس نمی  من�  ی آخ� م�ه رمض�ن به�ه ت�ان� از دهه به همین ق�ینه، هیچ 

کن�؛ اربعین اّول م�ه رجب  ش�د، مگ� آنکه دو اربعین قبل از آن را به خ�بی طی 

ول م�ه شعب�ن است و اربعین دوم، بیست روز از م�ه شعب�ن و ی ا و دهه

بیست روز از م�ه رمض�ن است. به این ت�تیب، انس�ن ب�ای درک شب ق�ر و ده 

25Fکن�. روز آخ� م�ه رمض�ن لی�قت پی�ا می

١
 

 

ک داعی در شب
َ
 ه�ی م�ه رجب ن�ای َمل

خ�ّصی ه�ی م�ه رجب امتی�ز  بن� ب� روایت منق�ل از رس�ل خ�ا�، شب

که خ�اون� از س�آغ�ز شب ت� به صبح،  نسبت به س�ی� اوق�ت آن دارد؛ چ�ا

26Fده� را در آسم�ن هفتم ق�ار می» داعی«ملکی به ن�م 

٢
 ده�:که ن�ا می  

ی« یݓِ
ُ�  �َعنݐِ البݐَّ

َ
�ُل ل � ٯݑ ُ  بݔ

ً
ك�

َ
ل هݑِ م� ع� �بݓِ �ِء الّش� م� بݓ� �ݐِی الّش� ص� ی بݐَ

َ
�� ع� َ� بݑَ

َ
 ا�ّ�

نݐّ� �َل: اݙِ
� ُه فݑ

بݐَّ
ݘَ
ا

اِ� 
َ

�ِح: الّ� � بݓ
�

ی الّص
َ
� ُه اݙِ

�ݑٍ ِمبݐْ
َ
ل بݔْ

َ
ُ� ُكّلَ ل

َ
ل م�

ْ
ِلَ� ال

�ِدي دݐَ � بݐ ُ بݓٍ بݔ ْهُ� َرحݓ�
� َ� سݒ ا َد�ݐ�

دݐَ �ݙِ
� ی؛ فݐ

ی  یݐِ
ش�

َ
�ل � نݐْ �ݓ ُس م� ِ�ٮݔ � �ݓ� � بݐ

ݘَ
ی: ا

َ
�� ع� ُ� بݑَ

َ
�ُل ا�ّ� ٯݑُ َ ، َو بݔ ںݐَ ِعںݔ �بݘِ

�
، ُط�یݓَی ِللّط نݐ� اِكِ�بݔ

ُط�یݓَی ِلل�ݐَّ

 َ� ٯݐ� عݐْ نݐِ اْسبݑَ ُ� م� �فݐِ
ی َو �ݐَ �َعیݐِ ط�

ݘَ
نݐْ ا ُع م� ِ�ي َو َو ُمِطبݔ ُ� َعبݓْ بݓْ ع�

ْ
ْهِ�ي َو ال

� ْهُ� سݒ
�ّ یݐِی، الشݒ

                                                                    
کنی� به دفت� چه�رم از همین مجم�عه: ادب  رج��. ب�ای آشن�یی بیشت� ب� اربعینّی�ت و ج�یگ�ه آن در م�اتب سی� و سل�ک ت�حی�ی، ١

 حّجه) ی اول ذی قع�ه و دهه �ت ذیحض�ر در اربعین م�س�ی� (آداب و م�اقب

گ�فتن این ملک در آسم�ن هفتم نش�ن٢ که ع�لم ذوم�اتب است و در ه� م�تبه، م�ئکهتبهی علّ� م�دهن�ه . ق�ار  ی در خ�ر  ی اوست؛ چ�ا

که دیگ� ف�ق آن م�تبه آن م�تبه حض�ر دارن� و آسم�ن هفتم، فقط ج�یگ�ه  م�ئکه که این  ای نیست. ل�ا درمیی مقّ�بین است؛ چ�ا ی�بیم 

 گی�د.ر ب� میی آف�ینش را د ص�ا از ع�ن�ن ع�ش و ب��ت�ین م�اتب آسم�ن ت� ادنی م�تبه



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٢٣ 

 

نݐِ  ُه َو م� بݑُ ْعَطبݔْ
ݘَ
ی ا یݐِ

َ
ل

ݘَ
� نݐْ س� ُه َو م� بݑُ بݓْ � حݓ

ݘَ
ْهِ� ا

�ّ ا الشݒ
�ݐَ نݐْ َدَ��یݐِی �ݐِی ه� م�

ی، فݐَ  َرْ�َ�یݑِ
ْ�َ�هݑُ الّ�َ

نݐِ اْع  م�
�ِدي، فݐَ � ںݐَ ِعبݓ ْ ںݔ َ ی َو بݓ یݐِ

بݔْ َ �ً� بݓ بݓْ ْهَ� ح�
�ّ ا الشݒ

�ݐَ بݑُ ه�
ْ
ل ع� � ُه َو حݓ بݑُ ْ َ�بݔ ْهَ�ایݐِی ه� َم اْسبݑَ ص� بݑَ

. ّیَ
َ
� َل اݙِ

ِه َوص� 27F»بݓِ
١
 

که به او خ�اون� در آسم�ن هفتم ف�شته (به » داعی«ای را منص�ب ف�م�ده 

ین�. چ�ن م�ه رجب ف�ا رس�، آن ف�شته از آغ�ز معن�ی دع�ت گ� کنن�ه) 

ران خ�ا، خ�ش� شب ت� صبح ن�ا س� می ده�: خ�ش� به ح�ل ذاک�ان و ی�دآو

که  ف�م�ی�: من همبه ح�ل مطیع�ن. و خ�اون� تع�لی می کسی هستم  نشین 

که مطیع من است، من  هم کسی هستم  نشین من است، من مطیع 

کن�. این م�ه، م�ه من و  بخشن�ه که تق�ض�ی بخشش  کسی هستم  ی 

کس م�ا در این  بن�ه، بن�ه ی من، و رحمت، رحمت من است. پس ه� 

کن� به او م�ه بخ�ان� اج�بتش می عط� کنم، و ه�کس از من چی�ی طلب 

کن�، او را ه�ایت می کس از من طلب ه�ایت  نم�یم. و این م�ه  کنم و ه� 

یسم�نی بین خ�د و بن�گ�نم ق�ار دادم، پس ه�کس ب�ان چنگ زن� به  را ر

 من می رس�.

 

 ن�یس�:ش�یف میبع� از ذک� این روایت م�ح�م می�زا ج�اد آق�،

ک« کج�ین� شک�گ�اران؟!  ک�ت�هی م� در ط�عت خ�ا!  ج�ین� افس�س از 

ت�شگ�ان؟! آی� ع�ق�ن ت�ان فهم حق این ن�ای آسم�نی را دارن�؟! چ�ا 

که میج�ابی نمی کج�ین� ع�رف�نی  کسی ت�ان شک� این شن�م؟!  دانن� 

که در  ک�ت�هی و عج� دارن�  که اق�ار به  کس�نی  کج�ین�  نعمت را ن�ارد؟! 

                                                                    
 .۶۲۸هـ.ق.)، ص۱۴۰۹،  ب ا�س�میه. إقب�ل ا�عم�ل (ط. دار الکت١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٢٤ 

 

یت می ک�ده و ی�ر ین�: اج�بت  . ای کنیم..ج�اب این من�دی آسم�نی بگ�

کم�ل میل و ج�نفش�نی ی سع�دت! ب� خ�شوع�ه دهن�ه یی و  آم�گ�

ک�یم خ�د ت�جه ن�ای ت� را اج�بت می ک�دن م�لك  ی�ا م� را به تسبیح  کنیم؛ ز

ک�دی و م� را به  دادی و م� را ت�غیب به اط�عت از م��ی مه�ب�ن خ�د 

ردگ�ر رس�ن�ی. ای من�دی! زب�ن ح�ل اف�اد پست پ�سخت می ک�امت پ�و

که م� را به�ه ت�ین من� س�خته و ب�رگ داشتی و دع�ت به ب�رگدهن� 

 ه� نم�دی. سع�دت

کج�! خ�ك  کج� و تسبیح و تمجی� خ�ایم�ن  ک�چکی م�  پستی و فس�د و 

کج�! آل�ده به پلی�ی کج�! کج� و خ�ای خ�ای�ن  ک�ن  کج� و مجلس پ� ه� 

رد کج�! ولی لطف پ�و کج� و من�ل آزادگ�ن  گ�ر ب�عث ش�ه و اسی� در زنجی� 

ی تسبیح خ�د را ب�ه�. و حکمت او م� را مشّ�ف به این ت� به م� اج�زه

گ� بع� از این بخشش ب�رگ، در  ک�ده است. چه رس�ایی ب�رگی ا تکلیف 

ک�ت�هی و در ف�م�ن ک�یمی و تسبیح او  کنیم! چه آق�ی  ب�داری او سستی 

کمچه بن�ه 28F...»عقلی!ه�ی پستی! چه خ�ای ب�دب�ر و چه بن�گ�ن 

١
 

گ�نه که م� در س�ی� روای�ت مش�به آن را خط�ب�ت این روایت به  ای است 

که نیمه کی�نن�  که خ�اون� در یک م�ه به بن�گ�نش بف�م�ی�:  یم؛  ه�ی س�اغ ن�ار

کنن� و من همنشین  کنن�، خل�ت  شب از بست� ب�خی�ن� و ب� من من�ج�ت 

گ�دم:  َسِنی«آن�ن 
َ
َن� َجِلیُس َمْن َج�ل

َ
در این تعبی� چن�ن خ�د را تنّ�ل ، خ�اون� »أ

که انس�ن ش�من�ه می می که من ب� شم� مج�لست می ش�د؛ میده�  ف�م�ی� 

 کنم، نه آنکه شم� ب� من مج�لست نم�یی�! 

                                                                    
 .۹۶هـ.ش.)، ص۱۳۸۵. الم�اقب�ت (ط. اخ�ق، ١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٢٥ 

 

ِ�ي« ُ� َعبݓْ بݓْ ع�
ْ
ه�ی شب از بست� ای (که در این نیمه: چنین بن�ه»َو ال

ی حقیقی من و مستحّق بهشت  کن�) بن�هخی�د و ب� من من�ج�ت می ب�می

ٰ�ݣݣٖدݣݣي خ�اّص اولی�ی من است:  ݭٖی ِعبݓ
ٖ�ی �ݨݐ �ْد�ݐُ

� ی> �<فݐ یݑٖ
بݐَّ � ٖ�ی حݓ �ݦݩݩݐُ

29Fَوادݨݨْ

١
. 

ی«  َرْ�َ�یݑِ
ْ�َ�هݑُ که من در این شب»َو الّ�َ ف�ستم، ه� ب� بن�گ�نم ف�و می: رحمتی 

ک�مل و واصل رحمت خ�ّص  که س�لک را  الخ�ص من است؛ رحمتی است 

 کن�. یم

ُه « بݑُ بݓْ � حݓ
ݘَ
ْهِ� ا

�ّ ا الشݒ
�ݐَ نݐْ َدَ��یݐِی �ݐِی ه� م�

کس در این م�ه م�ا بخ�ان�، ج�ابش را »فݐَ : ه� 

 دهم.می

ُه « بݑُ ْعَطبݔ
ݘَ
ی ا یݐِ

َ
ل

ݘَ
� نݐْ س� کس در این م�ه از من چی�ی بخ�اه�، به او می»َو م� : ه� 

گ� خ�د من را بخ�اه� به او می که در ادامه میدهم؛ حّتی ا  َو «ف�م�ی�:  دهم؛ چ�ا

ُه  بݑُ َ�بݔ ْهَ�ایݐِی ه� نݐِ اْسبݑَ کس از من ه�ایت خ�ّص را بخ�اه� ه�ایتش می»م� : ه� 

که نیمه کسی  ه�ی شب، آن هم در م�ه رجب، از بست� ب�خ�استه و کنم. 

مشغ�ل من�ج�ت ب� خ�ای خ�د ش�ه، مگ� ه�ایت ش�ه نیست؟ پس چ�ا در 

که از من ه�ایت بخ�اه�؟ این نش�ن میروایت می که س ف�م�ی�  �لک در ده� 

که نیمه گ� ه�ایت نش�ه ب�د  ه�ی شب اینج� ط�لب ه�ایت خ�ص است؛ ا

  ف�م�ی�: ی ش�یفه می که خ�اون� در این آیهخ�است. چن�ن ب�ای من�ج�ت ب�نمی

<�ِ ���� �ا بݓِ ِمبݐُ ݢا ءاٰ ٓ�ݢ بݐݨُ م� ںݐَ ءاٰ نݔ ٖ �ݐ
َّ
� ال � هݧ ُ ّݧ بݔ

َ
 ا

�
�ٰ 30F<بݔ

٢
که ایم�ن آورده کس�نی  ان� ف�م�ن  . خ�اون� به 

که ایم می گ� ه� دو ایم�ن در یک رتبه ب�د، ام� به تحصیل ده�  �ن بی�ورن�، ا

ح�صل ب�د! و چنین ام�ی از خ�اون� لغ� است! پس م�اد از آیه ت�صیه به م�تبه

                                                                    
 .۳۰و  ۲۹. فج�، ١

 .۱۳۶. نس�ء، ٢



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٢٦ 

 

که در این  ی ِی «ف�م�ی�: ج� می ب��ت� از ه�ایت است. هم�ن ط�ر 
ْهَ�ایݐ نݐِ اْسبݑَ َو م�

ُه  بݑُ ْ َ�بݔ  ».ه�

ْهَ�...« ف�م�ی�:و بع� می
�ّ ا الشݒ

�ݐَ بݑُ ه�
ْ
ل ع� � یسم�نی بین »َو حݓ : و من این م�ه را ر

یسم�ن چنگ ب�ن�، ب�ان�  کس به این ر خ�دم و بن�گ�ن خ�ّصم ق�ار دادم؛ ه� 

 ش�د.که به من متصل می

که خ�اون� خط�ب به حض�ت م�سی�  ل�ا در ح�یث ق�سی است 

 ف�م�ی�:  ی نم�ز شب می درب�ره

، ه� « نݐ� ِعْمَ�انݐ� ْ � ابݓ َك بݔ َ�بݐِ �َع َو ِمنݐْ بݓَ
ُ شݒ �ݐُ

ْ
َك ا� بݓِ

ْ
ل

ُم�َع َو ِمنݐْ فݑَ
ُ

َ� الّ� بݐِ بݓْ �ِی ِمنݐْ َعبݔْ

 ، نݐ� ِعْمَ�انݐ� ْ � ابݓ . بݔ
ً
� بݓ بݔ  ُمحݓِ

ً
� بݓ ِ�بݔ

ْ�یݐِی فݑَ �ݓِ
ِل �ݑَ بݔْ

َّ
ِم الل

َ
ل � �ݐِی طݐُ ّمَ اْدُعیݐِ

ُ �َع، بݒ صݐُ �ݐُ
ْ
ا�

بݓ� 
�ݐَ

َ
نݐْ   ك َعَم   م� ُه   رݐَ

بݐَّ
ݘَ
ی  ا یݐِ

ِ�بݓُّ ُ �َم َعیݐِّ   �ݔ � ُل بݐ بݔْ
َّ
ُه الل

بݐَّ � ا حݓ
دݐَ  »  یَو اݙِ

ه�یت را و از قلبت خش�ع و از ب�نت ای ف�زن� عم�ان، از چشم�نت اشک

یکی شب بخ�ان و قطعً� م�ا  کن و سپس م�ا در ت�ر خض�ع را ب� من ه�یه 

ی� آنکه  ی�بی. ای ف�زن� عم�ان، دروغ می کنن�ه می ن�دیك و اج�بت گ�

که م�ا دوست می می یکی شب او را ف�ا م پن�ارد  گی�د،  یدارد، ام� وقتی ت�ر

 رود. در خ�اب ف�و می

ی «
َ
ِلٌع َ��

َ
نݐ� ِعْمَ�انݐ� ُمّط ْ � ابݓ ا بݔ

� دݐَ � بݐ
ݘَ
� ا ِه؟ ه� بݓِ ٮݔ بݓِ

َ�ةݑَ ح�
ْ
� ِ�بݓُّ �ݐ� ُ ٍ �ݔ

س� ُكّلُ ُمِحبݓّ ٮݔْ
َ
 ل

ݘَ
ا

ُ�ُم 
�ݐَّ � ا حݓ

دݐَ �یݘِی، اݙِ � ِحبݓّ
ݘَ
ںݐَ   ا ْ ںݔ َ ی بݓ یݑِ

َ �بݓ بݑُ ُعٯݑُ
ْ
ل

َّ بݒ ِ�ْم َو م� ��ݓِ
ُ
ل

�َرُهْم ِمنݐْ فݑُ ص� بݓْ
ݘَ
بݑُ ا

ْ
ل َ�ّ ُل ح� بݔْ

َّ
الل

ِ�ْم،  ِ �ݐ ْعبݔُ
ݘَ
�ِر.ا ُ�صݐُ

ْ
ِی َعنݐِ ا�

ُم�یݐّ ِ
ّ
كَ� ُ َ�ةݑِ َو بݔ �ه�

� ُمشݒ
ْ
ِی َعنݐِ ال

�یݐّ �ِطبݓُ � �ݐ ُ 31F»�ݔ
١
 

                                                                    
 .۹۳، ص۱ هـ.ق.)، ج۱۴۱۲،  ف ال�ضي. إرش�د القل�ب إلی الص�اب (ط. الش�ی١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٢٧ 

 

که ه� محّبی خل�ت ب� محب�ب خ�د را دوست می دارد؟ آی� نه این است 

که ب� دوست�نم مطلع هستم، چ�ن شب آن�ن  ه�ن ای پس� عم�ان، این منم 

ب�اب�ش�ن مجّسم کنم و ع�اب خ�د را در  را ف�اگی�د، چشم دلش�ن را ب�ز می

که م�ا در مق�م دهن�، چن�ن س�زم و ایش�ن م�ا مخ�طب خ�د ق�ار می می

گفتگ� میشه�د م�رد خط�ب ق�ار می  نم�ین�.دهن� و در مق�م حض�ر 

 

که م�ه رجب ف�ا رسی�ه و معش�ق خ�د آم�ه و م� را  کن�ن  پس ای ع�ی�ان، ا

آن محب�ب اول و آخ�  خ�ان�، خ�د را مهّی�ی خل�ت ب� او و رازگ�یی ب� ف�امی

 نم�ییم.

كنن� كه ع�شق�ن به شب راز   شب خی� 

كنن�  ِگ�د در و ب�م دوست پ�واز 

كه دری ب�د به شب ب� بن�ن�  ه� ج� 

كنن� كه شب ب�ز   ا� در دوست را 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٢٨ 

 

 دست�رات و م�اقب�ت م�ه رجب: ل س�مفص

32Fپ�وری م�ح�م است�د سع�دتت�صیه

١
که در آست�نه   ی اوق�ت ش�یف، آن ب�د 

که دست�ر آن را م�ح�م شیخ عب�س  که غسل و نم�ز ت�به نم�ییم  بهت� آن است 

33Fکن�. قع�ه نقل میه�ی م�ه ذیقمی در مف�تیح الجن�ن در اعم�ل یکشنبه

٢
ل�ا  

که این نم�ز را در آست�نه یم؛ به  ی ورود به م�ه رجب بهپسن�ی�ه است  ج�ی آور

گن�ه�ن ب� این م�ه ع�ی� وار کی�ه از   د ش�یم.امی� آنکه پ�

كن و آنگه به خ�اب�ت خ�ام  شست و ش�يی 

  ت� نگ�دد ز ت� اين ديِ� خ�اب، آل�ده

 پ�ك و ص�فی ش� و از چ�ه طبیعت به درآی

  كه صف�يی ن�ه�، آِب ت�اب آل�ده

که در  می پ�ور ت�صیه همچنین م�ح�م است�د سع�دت که استغف�راتی  ک�دن� 

34F»الم�ی�ینآداب«کت�ب 
٣

ب�ای بین الطل�عین، هنگ�م صبح و بع� از مغ�ب  
                                                                    

گ�دان ب�جسته ۱۳۸۳-۱۳۰۵(پ�ور  ا� ح�ج شیخ علی سع�دت . م�ح�م آیت١ ی طب�طب�یی در مس�ئل  ی م�ح�م عّ�مه شمسی) از ش�

کت�ب، افتخ�ر به�ه است�د ی مط�لب آم�ه در این اث�، ب�گ�فته از دست�رات آن  من�ی از محض� ایش�ن را دارد و عم�ه سل�کی ب�د. م�لف این 

 ارجمن� اخ�ق و ع�ف�ن است.

ک�ده: ٢ ک�ام ی م�ه ذی رس�ل خ�ا� در یکشنبه«. سّی� ابن ط�ووس روایت  یك از شم�  قع�ه از من�ل بی�ون آم� و ف�م�د: ای م�دم، 

ک�دیم: همه می می کن�؟ ع�ض  کنی� و وض� بگی�ی� و چه�ر رکعت نم�ز  خ�اه� ت�به  کنیم. ف�م�د: غسل  در ه� رکعت یک ب�ر  -خ�اهیم ت�به 

ٌ� «ب�ر  ، سه»ف�تح� الکت�ب« ��
ݘَ
ْل ُهَ� اُ� ا

ک�ام از دو س�ره »فݑُ ه�ی ن�س و فلق) را یک ب�ر  بخ�انی�، سپس هفت�د ب�ر  (س�ره» معّ�ذتین«ی  و ه� 

کنی� و آن را به  ِم «استغف�ر  بݔ ِ طݐ ع�
ْ
ِ�ّیِ ال ع�

ْ
�ِ� ال � بݓِ

ݨّ
�  اݙ

ةݑَ َ�ّ
ْ�َل َو �� فݑُ گ�ه دست »�� ح� کنی�، آن  �«ه� را ب�� آوری� و بگ�یی�:  ختم  ْ� �ِی  بݔ ٯݐِ

�ُر، ِاعݐْ
� ٯݐّ

� عݐَ �ݐُ بݔ� بݔ ِ َع�ݐ

. بݐْبݑ�
ݘَ
�ّ� ا �بݓ� اݙِ بݐُ

ُ� ال�ݐُّ ٯݐِ
عݐْ ُه �� بݔَ

بݐَّ �ݙِ
� ، فݐ �بݑِ ِمبݐ ُم�ݘْ

ْ
ںݐَ َو ال ںݔ ِمبݐِ ُم�ݘْ

ْ
ِع ال ِ�بݔ َ �بݓ� �ݓ بݐُ

�یݓِی َو دݐُ
بݐُ

 »دݐُ

کن؛ زی�ا ی خ�ا، عمل خ�د را از  ای بن�ه«ش�د:  ای از امت من این عمل را انج�م ده�، از آسم�ن به او ن�ا می سپس ف�م�د: ه� بن�ه ن� آغ�ز 

گن�ه ت� آم�زی�ه ش�. ت�به ای بن�ه، خجسته ب�د ب� ت� و خ�ن�ان و ف�زن�ان «کن�:  ای از زی� ع�ش به او خط�ب می و ف�شته» ی ت� پ�ی�فته و 

گ�دی�.«کن�:  ای دیگ� ن�ا می و ف�شته» ت�!  و...» ای بن�ه، دشمن�ن ت� در روز قی�مت از ت� راضی خ�اهن� 

ک�دیم: ای ر گ� بن�هع�ض  چه ت�صیف  هم�نن� آن«ای این عمل را در غی� این م�ه انج�م ده�، چه اث�ی خ�اه� داشت؟ ف�م�د:  س�ل خ�ا، ا

که خ�اون� م�ا به آ گ�ه   »سم�ن [مع�اج] ب�د، به من آم�خت.ک�دم ب�ای او خ�اه� ب�د و این سخن�ن را جب�ئیل� آن 

که ت٣ کت�ب   چ�پ رسی�ه است. �سط همین ن�ش� به. دیگ� اث� م�لف این 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٢٩ 

 

ذک� ش�ه و همچنین در ب�ب ت�به ت�صیه ش�ه است، در بین الطل�عین و بع� 

 از غ�وب آفت�ب ای�م م�ه رجب انج�م دهیم.

ه�ی م�ه رجب ذک� ش�ه؛ از ع�وه ب� این، اذک�ر ف�اوانی ب�ای روزه� و شب

که بخشی از آنه� در مف�تیح الجن�ن ذک�  جمله اذک�ر استغف�ری و ت�حی�ی 

 ش�ه است.

کی� بیشت�ی می نم�د؛ از در می�ن این اذک�ر، حض�ت است�د ب� ب�خی ت�

که از ط�یق عثم�ن بن سعی� در ت�قیع ش�یف جمله دع�ی ن�حیه ی مقّ�سه 

که در تعقیب نم�زه� خ�ان�ه می ش�د؛ ص�در ش�ه؛ دیگ�ی دع�یی است 

که در ط�ل روز و ی� همههمچنین از جمله اذک�ر استغف�ری و  ی ی� ت�حی�ی 

گ�  ای�م رجب ت�صیه ش�ه، ده ه�ار م�تبه س�ره که ا کل م�ه است  ی ت�حی� در 

کنیم، می گ� این  ۳۳۳ش�د روزی  این ع�د را به روزه�ی م�ه تقسیم  که ا ب�ر، 

که  که ب� تسبیح ت�بت و به ه� تع�اد  تع�اد مق�ور نب�ش�، چه خ�ب است 

 ن ذک� را بگ�ییم، ام� ت�ک ننم�ییم.ب�ایم�ن مق�ور است ای

که احی�ی آن ت�صیه  شب اّول م�ه رجب یکی از چه�ر شب س�ل است 

 ش�ه و روز اّول آن نی� به روزه ممت�ز است.

 نم�ز شب؛ م�ق�ت اهل سل�ک

کلم�ت اهل بیت� به  ت�صیه به نم�ز شب در بی�ن�ت الهی و ف�هنگ 

که در می�ن اهل معن�، ج�یگ�ه ن م�ز شب م�نن� ج�یگ�ه نم�زه�ی حّ�ی است 

کسی ب�ون نم�ز شب بت�ان� در ی�مّیه ب�ای ت�ده ی م�دم است و امک�ن ن�ارد 

 مس�ئل معن�ی به ج�یی ب�س�.

ک�م� درب�ره  ف�م�ی�: ی نم�ز شب میخ�اون� خط�ب به رس�ل ا



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٣٠ 

 

نݐْ 
َ
ی ا

�ٰ ݧ َ� َع�ݩ
َ
 ل

�ݑً
َ
ل ِ ٰ�فݨݐݫ ٖه بݐ ْ� بݓِ �ݓݦݩّ�

� ݨݧ هݧ
ݑَ بݧ

ِل فݐَ بݔْ
َّ
�ًدا> <َوِمنݐ� الل ُ مݧ حݨْ � � مݨݧ ٰ�م� ٯݨݑ َك م� َك َربݓُّ

َ بݒ ع� ْ ݓݧ ݫ بݫ َ 35Fبݔ

١
 

ی شب بپ�داز) و این و پ�سی از شب را از بست� ب�خی� (و به عب�دت و ن�فله

ی اض�فی ب�ای ت� است؛ امی� آنکه خ�اون� به ب�کت این عمل یك وظیفه

گ�دان�.  ت� را به مق�م محم�د ن�ئل 

ی ش�یفه نش�ن  بست� است. این آیهدر لغت به معن�ی ب�خ�ستن از » تهّج�«

که ص�ف ج�ا ش�ن از بست� ب�ای نم�ز شب، ارزشمن� است؛ ممکن  می ده� 

ی ت�انن� ب�ای ادای ن�فلهاست بعضی نت�انن� ابت�ای شب بخ�ابن�، آنه� می

شب نم�ز شب را بخ�انن� و بع� بخ�ابن�، ولی این دیگ� شب، بع� از نیمه

که م� ام� به تهّج� تهّج� نیست، ص�فً� نم�ز شب خ� ان�ن است. در ح�لی 

 ه�ی شب ب�ای نم�ز ب�خی�د. ایم؛ یعنی انس�ن شب را بخ�اب� و بع�، نیمه ش�ه

ک�م� در ط�ل شب سه ب�ر از خ�اب در سنن که پیغمب� ا النبی آم�ه 

خ�است. نم�زه�ی ایش�ن دو چه�ر رکعت و یک سه رکعت ب�د؛ حض�ت  ب�می

خ�ان�ن� و سپس  و چه�ر رکعت نم�ز شب میش�ن�  خ�ابی�ن�، بلن� می می

خ�استن� و چه�ر رکعت بع�ی را  خ�ابی�ن�، بع� از یک س�عت، ب�می می

خ�ابی�ن�،  آوردن� و دوب�ره می ج� می خ�ان�ن�، بع� یک سج�ه ط��نی به می

36Fخ�ان�ن�. ش�ن� و سه رکعت بع�ی را می کمی بع� دوب�ره بی�ار می

٢
تهّج�  

که از م�ح�م آق�ی ق�ضی به همین ت�تیب ب�د؛ چن�ن بسی�ری از ب�رگ�ن م� هم

 نقل ش�ه.

                                                                    
 .۷۹. اس�اء، ١

 .۴۴۵، ص۳ هـ.ق.)، ج۱۴۰۷س�می�، . الک�في (ط. ا�٢



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٣١ 

 

که به�نه  که م� هم این ط�ر ب�شیم، سخن در اینست  منظ�ر این نیست 

که شب یم  ک�ت�ه است و نمی نی�ور ت�انیم نم�ز شب بخ�انیم. ام�م ه� 

 ی سل�ک الی ا� می ف�م�ین�:  عسک�ی� درب�ره

» �ِ
َ
ی ا�ّ�

َ
� ُ�ُص�َل اݙِ

ْ
 ال

نݐّ� ْ�َرُ� اݙِ � بݔُ
َ
� �ٌ ٯݐ� ّ�َ س� ل  َع�ݐَّ َو �ݓ� بݔْ

َّ
�ِء الل ط� �ْمبݑِ � بݓِ

َّ � 37F» اݙِ
١
 

که وص�ل و ب�ر ی�فتن به محض� خ�اون� سف�ی  -عّ� و جّل  -به راستی 

که ج� ب� س�ار ش�ن ب� م�کب شب [و بی�اری و انج�م عب�دات در  است 

 ت�ان ب�ان رسی�. ] نمی آن

است�دش آخ�ن� م� حسینقلی ا� می�زا ج�اد آق� ملکی تب�ی�ی از  آیت

38Fهم�انی

٢
 کن�: چنین نقل می 

که از ط�لب�ن « شیخ و پیش�ای من در عل�م حّقه ب�ایم حک�یت نم�د 

که اهل تهّج� و  آخ�ت، اح�ی به مق�می از مق�م�ت دینی ن�سی�، مگ� آن�ن 

39F»داری ب�دن�.زن�ه شب
٣
 

ه�  خس�رت ب�ی� همتی به خ�ج داد و از ام�ر دیگ� در این م�ه ب�ای جب�ان

گ�اشت.  م�یه 

                                                                    
کتبه إلی أصح�به.: م�اعظ أبي محم۲۹، ب�ب ۳۸۰، ص۷۵ هـ.ق.)، ج۱۴۰۳،  . بح�ر ا�ن�ار (ط. دار إحی�ء الت�اث الع�بي١  � العسک�ي� و 

گ�د شیخ انص�ری و در اخ�ق و ع�ف�ن ۱۳۱۱-۱۲۳۹ع�لم و ع�رف ب�جسته، آخ�ن� م� حسینقلی هم�انی ( -٢ ه.ق.) در فقه و اص�ل ش�

گ�د آیت ا� سی� علی ش�شت�ی ب�د. پس از رحلت شیخ انص�ری، ایش�ن قص� ت�ریس فقه و اص�ل داشت، ام� سی� ش�شت�ی، ایش�ن را  ش�

گ�دان مستع� بپ�دازد. آخ�ن� هم�انی ک�د ت� به ت�بیت و تعلیم اخ�قی ش� ک�ر منع  ی عطفی در ت�ریخ رویک�د معن�ی و را نقطه از این 

که راه است�دش (م�ح�م ش�شت�ی) را ه�ی علمیه میع�ف�نی در ح�زه کم نظی� ایش�ن ب� مع�رف عقلی و فق�هت م�جب ش�  دانن�. تسلط 

که ح�ود سیص� نف� در مکتب م� گفته ش�ه  گ�فت.  که پس از ایش�ن ن�عی مکتب ت�بیتی در نجف شکل  گست�ش ده�  ح�م آخ�ن� چن�ن 

ک�ب�یی، سی� محسن امین، شیخ محم� به�ری  که از جمله مشه�رت�ین آنه�، می�زا ج�اد آق� ملکی تب�ی�ی، سی� احم�  ت�بیت ش�ن� 

 ن ن�ئینی و آخ�ن� خ�اس�نی هستن�.هم�انی، می�زا محم�حسی

کت�ب(ط. اح  . پ�س�اران ح�یم عشق٣  .۱۱۸، ص۴هـ.ش)، ج۱۳۸۸،  ی�ء 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٣٢ 

 

 ف�م�د:  ی به نم�ز شب می م�ح�م سی� علی آق�ی ق�ضی در ت�صیه

گ�ی�ی ب�ای م�منین از آن نیست، و « ام� نم�ز شب، پس هیچ چ�ره و 

که می کسی است  که  تعجب از  کم�ل دست ی�ب�، در ح�لی  خ�اه� به 

که اح�ی بت�ان� به آن ب�ای نم�ز شب قی�م نمی  کن�. و م� نشنی�یم 

40F»ی نم�ز شب. مق�م�ت دست ی�ب�، مگ� به وسیله
١
 

مه
ّ

 ف�م�د:  ی طب�طب�یی از ایش�ن نقل می همچنین م�ح�م ع�

نظ� ق�ابت و  چ�ن در نجف اش�ف ب�ای تحصیل مش�ف ش�م، از نقطه«

گ�ه یش�ون�ی،  ش�م؛ ت� یک  گ�هی به محض� م�ح�م ق�ضی ش�فی�ب می خ�

ز دِر م�رسه که م�ح�م  رو ک�دن�.  ق�ضی از آنج� عب�ر میای ایست�ده ب�دم 

گفتن�: ای  چ�ن به من رسی�ن�، دست خ�د را روی ش�نه گ�اردن� و  ی من 

خ�اهی نم�ز شب  خ�اهی نم�ز شب بخ�ان، آخ�ت می ف�زن�! دنی� می

41F»بخ�ان!
٢
 

کنت�لی مهمیک مسئله  ی 

ک�ب�یی 42Fم�ح�م  آق� سی� احم� 

٣
که از  در ن�مه   گ�دانش  ای به یکی از ش�

ک�ده ب�د، است�د دست� گ�یه و ان�به درخ�است  ک�دن ح�ل  ری ب�ای پی�ا 

 ن�یس�:  می

                                                                    
 .۴۸)، صهـ.ق.۱۳۴۱س، شمس الشم�. عطش(ط. ١

 .۲۶هـ.ق.)، ص۱۴۰۲(ط.ب�ق�العل�م، . مه� ت�ب�ن ٢

ک�ب�یی ته�انی (مت�ف�ی . ع�رف و فقیه ب�رگ، آیت٣ ی اجته�د ه.ق.)، در محض� اس�تی� ب�رگ نجف اش�ف به درجه۱۳۳۲ا� سی� احم� 

که در سّن چهل س�لگی ن�م�د رسی�. م�تبه م�جعّیت شیعه ش�؛ ولی ح�ض� به پ�ی�ش این مسئ�لیت ی اجته�د ایش�ن چن�ن ارجمن� ب�د 

گ�دان ب�جستهنگ�دی�. ب� این ح�ل، ایش�ن در اخ�ق و ع�ف�ن پ�آوازه قلی هم�انی ب�د و ت�فیق ی م�ح�م م� حسینت� است؛ ایش�ن از ش�

که سّی� علی آق�ی گ�دان ب�رگی را ی�فت   ق�ضی از جمله مشه�رت�ین آنه�ست. پ�ورش ش�



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٣٣ 

 

ف�ایت... مس�ئل راه آخ�ت آم�ختنی نیست؛ بلکه ن�شی�نی است؛ «

کن آن خ�د تض�ع و تض�ع و ابته�ل از درد و س�ز دل ب�می خی�د. درد پی�ا 

رد.ابته�ل می  آو

ر به دست  کم ج� تشنگی آو  آب 

 پستت� بج�ش� آبت از ب�� و 

که زن بچه کنن�؟! ی� زن آبستن را ه�گ� شنی�ه ش�ه  گ�یه تعلیم  م�ده را 

43Fزایی�ن بی�م�زن�؟! بلی، ن�ئحه

١
کنن�، ی� ب�زی زایی�ن بخ�اهن�   که اج�ره  را 

رن�، محت�ج به تعلیم و آم�ختن خ�اه� ب�د و از این ف�م�یِش س�ک�ر   -درآو

که به فک� و ذ -ع�وه ب� س�ی� مط�لب ک� پ�داخته ای، ت� معل�م می ش�د 

ر  ک�ت�هی نم�ده و مغ�و گ�دد و همچنین در مج�ه�ه هم  آتش ف�اق مشتعل 

 مج�ه�هش�ه
ّ

ی ص�دقه، علم وج�انی به قب�ئح اعم�ل و افع�ل و ای! و ا�

رد، و این ه� از دن�ئت م�تبه ک�ت می آو
َ
ی ذات َسَکن�ت و اخ�ق و َمل

کس گ�  که حقیقت� جهّنِم روح�نی است. ا ی خ�د را فعً� و نفس است 

 حقیقتً� در جهنم دی�، محت�ج به آم�ختِن تض�ع و ابته�ل نخ�اه� ب�د؛ 

�نݐ�  ُ بݓ
�ݐَّ ه� ُمع� بݔ ه� َو ُهْم فݐ

ݘَ
ْ� َرا

نݐْ فݑَ �ِر َكم� ُهْم َو البݐّ
44Fفݐَ

٢
«45F

٣
 

کن�، می  گ�یه  گ� بخ�اه�  که درد ن�ارد، ا کسی  گ�یه  بله!  که چگ�نه  م�ن� 

م� ب�ی� دردمن� ش�یم ت� ن�ای ی او نم�ده است.  کن�؛ چ�ن درد نکشی�ه؛ بچه

�نݐ « بݔُّ بݓِ
� حݓ نݐ� الّ�َ ْ بݔ

ݘَ
یݐی«و  »ا ش�

َ
�ل نݐْ �ݓ ُس م� �ٮݔ � �ݓ� � بݐ

ݘَ
کنیم! به همین دلیل است  »ا را درک 

                                                                    
 کنن�هزن ن�حه -١

که اتش را می۱۹۳ی نهج الب�غه، صبحی ص�لح، خطبه -٢ کس�نی هستن�   بینن� و در آن معّ�ب هستن�.: متقین به س�ن 

 .۱۲۲ه.ش.)، ص۱۳۷۶(ط. دارالفک�،  ه�ی س�لک�نی سل�ک در ن�مهب�ن�مه -٣



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٣٤ 

 

الق�ِر م�ه رمض�ن، که به ق�ل م�ح�م می�زا ج�اد آق�، اولی�ی الهی ب�ای درک لیل�

 ک�دن�. از شب اول م�ه رجب دورخی� می

که ب� ظ�فّیت ن�چی�م�ن ق�در به زب�ن ح�ل م� در ای�م ارجمن�ی چ�ن  رجب، 

گ� ع�ی� مص� نیستیم ت� بت�انیم  که ا درک عظمت آن نیستیم، ب�ی� این ب�ش� 

که در صف خ�ی�اران  ی�سف� را بخ�یم، �اقل مثل آن پی�زنی ب�شیم 

46Fی�سف� ایست�د؛ ت� ص�فً� تم�ش�چی آن جم�ل زیب� نب�ش�!

١
بی�یی� م� هم در   

کن  یم ت� �اقل در صف رجبّی�ن ق�ارم�ن دهن�!این م�ه رجب هّمتی 

 

ک�ر در م�ه رجب؛ اهتم�م به   نم�زه�ی ی�میهارزشمن�ت�ین 

 ت� از خ�ان�ن نم�ز شب اهتم�م به نم�زه�ی ی�میه؛ مهم

ت� از ه�  ت�جه به نم�زه�ی ی�میه و اهتم�م به ح�ل و حض�ر قلب در آن، مهم

گ� ابت�ا عمل عب�دی دیگ� است. به تعبی� م�ح�م شیخ حسنعل ی نخ�دکی، ا

کنیم، آن چن�ن ت�ل� و ن�رانّیتی در زن�گی انس�ن  نم�ز ی�میه م�ن را درست 

که انس�ن را ب�ای نم�ز شب بی�ار می ایج�د می کنن� و خ�اون� ب�ب  ش�د 

 نم�ی�!ت�فیق�ت دیگ� را ب�ای او ب�ز می

                                                                    
ک�ده١ که وقتی حض�ت ی�سف� را به ب�زار آوردن� ت� بف�وشن�، صف ط�یلی ا . نقل  ز ث�وتمن�ان و ت�انگ�ان ب�ای خ�ی� او ایج�د ش� و ان� 

که ج� یک دوک نخ همه ب�ای خ�ی�ن جن�ب ی�سف� مب�لغ هنگفتی ارائه می ریسی دارایی  ک�دن�. در این می�ن پی�زنی هم آم�ه ب�د 

ای به او خن�ی�ن� و  های؟ مگ� ت� ب�ای خ�ی�ن ی�سف چه داری؟ ع� دیگ�ی ن�اشت. از او پ�سی�ن� ت� ب�ای چه می�ن این صف آم�ه

گفت: می ع�ه کج�؟! پی�زن  کج� و ت�  گفتن�: آخ� آن خ�ی�اران ی�سف  کسی ی�سف را به من نمی ده�، ام�  ای از س� دلس�زی به او  دانم 

گ� نیستم!ام ت� بگ�یم من هم  آم�ه  خ�ی�ار ت�ام! فقط تم�ش�



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٣٥ 

 

نم�د  ا� بهجت از است�دش�ن سی� علی آق�ی ق�ضی نقل می م�ح�م آیت

 ه: ک

کسی نم�ز واجبش را اول وقت بخ�ان� و به مق�م�ت ع�لیه ن�س�، م�ا « گ�  ا

کن�! 47F»لعن 
١
 

که ب�ان دست�ر داده  ن�مه در وصیت ک�ت�ه آن م�د الهی نی�، اّولین مطلبی  ی 

 ش�ه، اهتم�م به نم�ز است:

ه� نـمـ�ز اسـت. نـمـ�ز را بـ�زاری  ی آن ه�ی دیـگـ�، عـمـ�ه امـ� وصـیـت«

گ� نم�ز را تحفظ  یـ�، بـ� خض�ع و خش�ع! ا ر نـکـنـیـ�، اول وقـت بـه جـ� بـیـ�و

کب�ی س�م  مـ�ن�، و تسبیح صّ�یقه ک�دی�، همه چی�ت�ن مـحـفـ�ظ مـی ی 

 »الک�سی در تعقیب نم�ز تـ�ک نـشـ�د... ا� علیه� و آیت

که  ایش�ن خ�د چن�ن از ح�وت انس ب� نم�زه�ی ی�میه س�مست ب�د 

 م�د: ف� می

ی�د هم�اره به من فش�ر می فق� و بی« که س�  پ�لی و او�د ز َرد، ام� هنگ�می  آو

ایستم، خ�اون� تب�رک و تع�لی ل�ت عب�دیت را به قسمی به بن�ه  نم�ز می

که ق�یب به یک س�عت نم�زم ط�ل می می کش� و پس از نم�ز فک�  فهم�ن� 

که کنم این ل�ت عب�دّیت در نشئه می عب�دّیت و  ی بع�ی به نح�ی 

ب�بّیت حفظ ش�د، آی� نصیبم�ن می  »ش�د ی� نه؟! ر

 همچنین از ایش�ن منق�ل است:

 » تم�م هّم و غّم دنی� در ن�د م� ت� اول ا� اکب� نم�ز است.«

                                                                    
 .۸۹هـ.ش.)، ص۱۳۸۵. آل علی�، ی ع�رف�ن (ط. اس�ه١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٣٦ 

 

 ف�م�د: و می

گ� در بهشت نگ�ارن� م� نم�ز بخ�انیم « که ا ز است در این فک�م  دو سه رو

48F»چه بکنیم؟
١
 

 ی نم�ز است. هاین ح�ل ب�رگ�ن م� درب�ر

گ� س�لک در این م�ه رجب  به خ�ج ده� و ب� ق�م همت پ�ی » غی�ت«ا

که پ�وردگ�ر انس�نپیش نه�، خ�اون� نی� از او دستگی�ی می ه�ی غی�ر را کن�؛ 

 دوست دارد.

  در خ�قه چ� آتش زدی ای ع�رف س�لك

 ی رن�ان جه�ن ب�شو س� حلقه  كن  جه�ی

ت�ین دست�ر سل�کی در ای�م م�ه رجب، اص�ح و ل�ا بهت�ین و اّولین و اصلی

ام� نم�ز است. و ه�کس در ه� م�تبه از م�اقبه و حض�ر قلب در ف�ائض ی�میه 

که یک ق�م به جل� ب�دارد؛ در ابت�ا احک�م فقهی آن را  است، بن� بگ�ارد 

که ه�گ� ب� نم�ز غلط و ب�طل، ق�می پیش�فت ح�صل نخ�اه�  اص�ح نم�ی� 

گ�فته ت� م�اتب دیگ�، ش� و سپس به اص� کیفّیت آن، از حض�ر قلب  ح 

ک پیش�فت در مس�ئل معن�ی، ح�ل خ�ش و می�ان حض�ر قلب  بپ�دازد. م�

 در نم�ز است.

 ف�م�د: ا� بهجت می م�ح�م آیت

گ� ب�انیم اص�ح ام�ر انس�ن به اص�ح عب�دت، و در رأس آنه� نم�ز « ا

که به واسطه به اع�اض از لغ� محّقق ی خض�ع و خش�ع و آن هم  است، 

ک�ر تم�م است! می  »ش�د، 

                                                                    
 .۷۹هـ.ش.)، ص۱۳۸۵. شمس الشم�س، . شی�ا (ط١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٣٧ 

 

 روای�تی پی�ام�ن حض�ر قلب در نم�ز

که ف�م�د: وقتی بن�ه ی م�من به نم�ز  از ام�م ص�دق� روایت ش�ه 

نم�ی�؛ یعنی در کن�، خ�اون� هم به او اقب�ل میایست� و رو به پ�وردگ�ر می می

که بن�ه می کب�«گ�ی� اول نم�ز  ، این »لبیک«ف�م�ی� خ�اون� هم می، »ا� ا

که عب� ی نم�زگ�اران هست، و در ادامه می خط�ب به همه ف�م�ین�: و هنگ�می 

ی دل از خ�اون� ب�ت�ب� و حض�ر قلب خ�د وارد نم�ز می گ� ب� غفلت، رو ش�د، ا

گ�ار میرا از دست ب�ه�، خ�اون� نی� از او اع�اض می کن� و او را به ملکی وا

که حض�ر  سپس مینم�ی�. ام�م� ف�م�ین�: از نم�ز آن مق�ار قب�ل است 

49Fقلب در آن ب�ش�.

١
  

کسی بت�ان� حّتی در یک رکعت از نم�زش هم حض�ر  خ�صه این گ�  که ا

گ� در رکعت اول نش�، در  ک�مل داشته ب�ش�، نم�زش درست است؛ ا قلب 

گ� نش� در رکعت س�م، نش� چه�رم. در روایتی د کنیم، ا یگ� رکعت دوم جب�ان 

کسی در ثلث نم�ز حض�ر قلب داشت، ثلث آن، در ربعش  گ�  که ا آم�ه 

کسی حّتی در یک دهم رس� به ُعش�، بع� میداشت، ربع، ت� می گ�  ف�م�ی� ا

                                                                    
م�ُم الّص�ِدٯݑ . «١ ُه �ا��ݙِ ��بݑَ ُ� ص� بݓ َح الع� بݑَ ٯݐ ا اسبݑَ
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که بن�ه نم�ز را آغ�ز می ک�یم�نه ام�م ص�دق�: هنگ�می  گم�رد، ت� ق�آن را  اى را ب� او می آورد و ف�شته اش به او روى می کن�، خ�اون� ب� روى 

گ�دان�، خ�اون� نی� روى می گ� بن�ه از نم�زش روى  گ� در همه  و را به هم�ن ف�شته میگ�دان� و ا ک�مل و تم�م از لبش ب�چین�. پس ا سپ�رد و ا

ک�یم�نه گ� در آن دچ�ر ف�ام�شی ی�  نم�زش، به آن مت�جه ب�ش�، خ�اون� ب� روى  ک�مل و تم�م ب�� رود. و ا اش به او رو میکن� ت� آنکه نم�زش 

گ�دی� ی� س�گ�م به چی�ى ج� خ�ا ش�، از نم�زش، هم�ن ان�ازه ب�� می که به خ�ا روى غفلت  آورده است و به دل غ�فل هیچ چی�،  رود 
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کنگ�ه  »ل  )۱۵۰هـ.ق.)، ص۱۴۱۳ی شیخ مفی�، (ا�م�لي (للمفی�) (ط. 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٣٨ 

 

کهنه پیچی�ه مینم�زش هم حض�ر قلب ن�اشت، نم�ز او مثل تّکه ای لب�س 

ک�بی�ه می 50Fش�د.ش�د و از درگ�ه الهی ران�ه میگ�دد و به ص�رتش 

١
  

نݐْ «ی نم�ز آم�ه  که در روای�ت درب�ره این �ݙِ
� ، فݐ �ةݑُ

َ
�

�
ُ� الّص بݓْ ع�

ْ
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بݑْ فݑُ

َ
ل بݓِ

�  فݑُ � ِسَ�اه� 51F»م�
٢

ی عملم�ن به ب�کت دارد؟ م� همه آی� م� را به فک� وا نمی  

کنیم؟! چه نم�زم�ن قب�ل می که چنین وضعی دارد! چه  ش�د، نم�زم�ن هم 

که ست�ن دین ب اّول قب� به دست م� میچی�ی ش آی�؟ این از نم�ز م�ست 

که هیچ دست�ر ذک�ی و فک�ی به است. ب� این ت�ضیح�ت مشخص می ش�د 

یم. ح�ل چه  ط�ر نم�ز را درست بخ�انیم؟اهمیت نم�ز ن�ار

 روش عملی تحصیل حض�ر قلب در نم�ز

که در  حض�ر قلب دارای م�اتبی است. در ابت�ا ب�ی� بن� را ب� این یم  بگ�ار

می�ن نم�زه�ی ی�مّیه، فقط یک نم�ز دو رکعتی صبح را ب� حض�ر قلب بخ�انیم 

کنیم. پس بی�یی� از ابت�ای م�ه  کتف�  کمت� ا گ� به این هم ق�در نیستیم، به  و ا

گ� م�فق  که این اتف�ق بیفت�؛ یعنی ا رجب به ط�ر ج�ی تصمیم بگی�یم 

کنیم.  نش�یم خ�د را تنبیه 

 ف�م�د:   بهجت میا� م�ح�م آیت
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ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٣٩ 

 

کنی�، بقیه« که دست خ�دت�ن است ت�ّجه  ی نم�ز را  شم� آن مق�ار از نم�ز 

52F»کن�. خ�ا خ�دش درست می
١
  

ی فقهی آن، یعنی ت�جه  ی حض�ر قلب در نم�ز، بع� از م�تبه ت�ین م�تبه ن�زل

که میبه اینکه نم�ز می کلم�تی است   خ�انیم. خ�انم، ت�ّجه به مع�نی 

کنت�  ک�د، مثً� و چ�ن  کم آغ�ز  ک�ر را از  ل خ�اط� در ابت�ا سخت است، ب�ی� 

ی تم�ین حض�ر قلب را از نم�ز صبح و حّتی بخشی از آن م�نن� ق�ائت س�ره

ک�د و سپس ت�سعه داد. این گفته می حم� ش�وع  ش�د از نم�ز صبح ش�وع  که 

که نم�ز صبح بع� از است�احت شب�نه است و روح  آرام ش�د به این دلیل است 

کمت� به انس�ن حمله می کن�، ولی در  گ�فته و خ�اط� شیط�نی در نم�ز صبح 

کنت�ل خ�اط� نفس�نی در  ی نم�زه�ی ی�مّیه، حمله بقیه ه� ش�ی�ت� است. ل�ا 

ک�ر هم میس� نیست، این تم�ین را در نم�ز  نم�ز صبح راحت گ� این  ت� است. ا

که در ح�ل ن�فله کلم�تی  ی صبح انج�م دهیم، به این ت�تیب  نم�ز به مع�نی 

ک�دن مطلبی ن�د ب�رگی  که می گ�یی در ح�ل ب�زگ�  گ�ییم ت�جه داشته ب�شیم؛ 

 هستیم.

 ف�م�د: ا� بهجت میآیت

ک�ر می« که دارد چه  گ� در هم�ن ا� اکب�، شخص مت�جه ب�ش�  کن�، دیگ� ا

که ت� آخ� نم�ز خیلی زحمت بکش�. 53F»�زم نیست 
٢
  

گ� همی خ�اهی، از  او غ�یب مش� ح�فظ حض�ری 

هِمله�
َ
54Fَمتی م� َتلَق َمن َتهَ�ی، َدع ال�نی� و ا

١
 

                                                                    
 نی�. است�د ف�طمی ، به نقل از۸۱هـ.ش.)، ص۱۳۸۵. شی�ا (ط. شمس الشم�س، ١

 .۸۱. هم�ن، ص٢



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٤٠ 

 

 ت�ین دست�ر در سل�ک  م�اقبه؛ اصلی

کنیم در م�ه رجب، ب�  این وصّیت م�ح�م است�د سع�دت که ت�ش  پ�ور ب�د 

کنیم؛ بی�ییم ق�ری خ�د را خ�ج وج�د  خ�ف ج�ی�ن و مسی� این روزگ�ر شن� 

کنیم. ل�ا �زم اس که در می�ن زشتیخ�دم�ن  ی خ�د  ه� و صف�ت ذمیمهت 

ک�ده و آن رذیله که فک� می ب�رسی دقیق  کنیم بیشت� م�احم است و ت�ان  ای 

کنیم و  یم، در نظ� بگی�یم و به ط�ر جّ�ی ب� آن مق�بله  مب�رزه ب� آن را دار

ی  ی خ�د را ب� ت�ک آن صفت ذمیمه ق�ار دهیم و ه� شب مح�سبه م�اقبه

 آن وصف داشته ب�شیم.دقیقی نسبت به 

ه�ی ع�ی�،  که تج�به نش�ن داده شیط�ن در روزه�ی آخ� م�ه ی دیگ� آن نکته

ب�ره ب�  ی زحم�ت انس�ن را یک کن� ت� همه حم�ت بیشت�ی دارد و ت�ش می

گه�ن از بین بب�د؛ چن�ن گن�ه ی� عصب�نیت و ی� رفت�ر زشت ن� که است�د یک 

 ف�م�د:  می

 »ان�ازد.س�ل انس�ن را به عقب می گ�هی یک عصب�نیت، بیست«

که در این سه م�ه پیش  که س�لک به تن�سبی  از همین رو �زم است 

ت� بنم�ی� ت� از مه�لک شیط�ن در ام�ن  ی خ�د را نی� بیشت� و دقیق رود، م�اقبه می

 ب�ش�.

 دست�ر عملی م�اقبه

 ف�م�ی�:ی شیط�ن و س�ب�زان او میخ�اون� درب�ره

                                                                                                                                                                         
که به او ع�قه١ گ�ه ب� آن  گ�ار.من�. ه�   ى ب�خ�رد نم�دى، دنی� را وا



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٤١ 
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که پ�ر و م�در شم� را از ای ف�زن�ان آدم! شیط�ن شم� را نف�یب�! چن�ن

که شم� بهشت بی�ون ران�... به راستی او و هم گن�ن وی شم� را از ج�یی 

کس�نی  گم�ن م� شیط�ن بینن�؛ بی بینی�، می آنه� را نمی ه� را س�پ�ست 

 که ایم�ن ن�ارن�.ایم  ک�ده

کس از نقطه ش�د و اغ�ایش میی ضعف او وارد میبن�ب�این شیط�ن به ه� 

که قبل از آغ�ز م�ه رجب، مح�سبه ی دقیقی داشته  نم�ی�. پس �زم است 

کنیم؛ به این ب�شیم و نقطه ی ضعف اصلی خ�د را در مق�بل شیط�ن پی�ا 

که احس�س می که عی�بی  ی م� از آنج�ست پ�ی�ی اصل کنیم آسیب ت�تیب 

کسی ممکن است در ب�اب� شه�ت شکم ضعیف  شن�س�یی نم�ییم؛ مثً� 

کن� و در نتیجه ت�فیق روزه و ی�  است و ن�خ�استه پ�خ�ری ی� ب�خ�ری می

کن�، دیگ�ی در ب�اب�  ب�خی اعم�ل عب�دی، از جمله نم�ز شب را پی�ا نمی

کسی ممکن است در م�قعّیت  ه�ی عصب�نیت و غضب ضعیف است، 

ش�د. خ�ّصی عصب�نی ش�د، مثً� شخصی در ح�ل رانن�گی زود عصب�نی می

که در ی�فتن نق�ط ضعف اخ�قی خ�د به ط�ر  مهم در این مسئله آن است 

که می ک�ده ک�رب�دی دقیق ش�یم؛ دقیقً� ج�ه�یی را  که معم�ً� دانیم و تج�به  ایم 

قیقی انج�م دهیم و ی د زن�، مح�سبه ه� شیط�ن م� را زمین می در آن م�قعّیت

کنیم. �زم نیست به خ�د مغ�ور ش�یم و بگ�ییم من ب� همه آن ی  ه� را پی�ا 

                                                                    
 .۲۷. اع�اف، ١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٤٢ 

 

ش�م،  ی جن�د شیط�ن یک ب�ره وارد جنگ می ه�ی خ�دم و ب� همه زشتی

انس�ن ح�یف نیست، بلکه ب�ی� یک ی� دو عیب و نقطه ضعف اصلی را در 

که واقعً� بیش از بقیه در ه�یی  نظ� بگی�یم. به ط�ر جّ�ی نسبت به آن می�ان

که انس�ن نسبت به این  آنج� زمین خ�رده ایم حّس�س ب�شیم. حّتی �زم است 

کن�؛ مثً� می م�قعیت که انج�م می ه� احتی�ط  ک�ری  گن�ه نیست،  دانیم  دهیم 

گ� انج�م دهیم، وارد فض�یی می که من�سب نیست و نمی ام� ا ت�انیم  ش�یم 

کنیم، پس  کنت�ل  بهت� است در آن فض� وارد نش�یم. مثً� تج�به تبع�ت آن را 

کمک�ده کسی در مق�بل م� بلن� ح�ف ب�ن�،  گ�  که ا ش�یم، کم عصب�نی می ایم 

گ�فتیم و ط�ف مق�بل را نمی گ� در چنین م�قعیتی ق�ار  کنت�ل پس ا ت�انیم 

گ� او ف�ی�د می ج�عه آب بن�شیم و زن�، م� ج�عه کنیم، از آن فض� بی�ون بی�ییم، ا

ی م�ض�ع دیگ�ی تم�ک� نم�ییم، ی� در دل آی�ت ق�آن را بخ�انیم ی کنیم رو � ت�ش 

که در این م�ه  کنیم. به ه� ص�رت ب�ی� تم�م ت�شم�ن ب� این ب�ش�  و ب� آن تم�ک� 

 ب� ده�ن شیط�ن بک�بیم.

که  ا� سی� مه�ی بح� العل�م در رس�لهم�ح�م آیت  ی سی� و سل�کی 

که: شیط�ن در اوایل راه، م� منس�ب به ایش�ن است بی�نی  به این مضم�ن دارد 

ف�ست�؛ او اصً�  کن�، ل�ا معم�ً� س�ب�زان ضعیفش را می را ع�دی حس�ب نمی

ارزشی ب�ای اف�اد ع�دی ق�ئل نیست ت� به خ�د زحمت ده� و وارد می�ان ش�د. 

ت� آی�، او س�ب�زان ق�ی که انس�ن در م�ه رجب و شعب�ن جل� می به تن�سب این

که آن �د را میخ ه� شکست خ�ردن�، ب��خ�ه خ�د وارد  ف�ست� و هنگ�می 

کف� زمین خ�رده است. ل�ا  می�ان می ش�د؛ شیط�ن وقتی زمین بخ�رد، یعنی 

گ� در مع�که ای در مق�بل یکی از جن�د شیط�ن پی�وز ش�یم، نب�ی� مغ�ور  ا

که یکی از س�ب�زان ضعیف او را زمین زده � س�ب�ز ایم، منتظ ش�یم؛ ب�انیم 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٤٣ 

 

که همیشه در  بع�ی ب�شیم، منتظ� پ�تک دشمن ب�شیم. ل�ا واجب است 

 ح�ل م�اقبه ب�شیم.

ی دست�رات در م�ه رجب، استغف�ر است؛ یعنی م�اقبه و طلب  عم�ه

آم�زش از خ�اون�. استغف�رات م�بین الطل�عین صبح، و نی� هنگ�م غ�وب 

 کن�. یخیلی مهم است و ه�یک شب و دیگ�ی روز م� را اص�ح م

گن�ه ب�ش�، آن هم مبت�به ب�ی� ح�اقل م�اقبه ی  که  ی م� ب� رو گن�هی  ت�ین 

گشتیم ولی پی�ا ه� میانس�ن به آن آل�ده است؛ خیلی که در خ�د  گ�ین� 

کسی عی�ب خ�د را ن�ان�. ام� در این  که  نک�دیم، این خیلی زشت است 

که به ب�خی عی�ب ص�رت می ک�د  کتب اخ�قی م�اجعه  ت�  مبت�به ت�ان به 

ک�ده  ان�. اش�ره 

 الم�اقب�تی زب�ن؛ اّم  م�اقبه

گ�یی ام که در می�ن م�اقب�ت، آنکه  یم  الم�اقب�ت و در نص�ص روایی دار

یت  م�ک� ثقل مسئله است، م�اقبه ب� زب�ن است؛ چن�ن که رس�ل خ�ا� ب� رؤ

 ف�م�دن�:  ه� می ه�ل این م�ه
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 ۶۲۸، ص: ۲ هـ.ق.)، ج۱۴۰۹،  �میه. إقب�ل ا�عم�ل (ط. دار الکتب ا�س١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٤٤ 

 

گ�دان و م� را به م�ه رمض�ن  خ�اون�ا، م�ه رجب و شعب�ن را ب� م� مب�رك 

زه داری، شبب�س خی�ی، حفظ زب�ن و پ�شی�ن چشم، ی�ری ده  �ن و ب� رو

گ�سنگی و تشنگی ق�ار م�ه. و به�ه  ی م� را از آن، فقط 

ی�ب�، شه�ت از ط�یق زب�ن آغ�ز  معم�ً� عصب�نیت از راه زب�ن ب�وز می

کن�، خ�د پ�ح�فی هم ج�و ش�د، تهمت و تحقی� و غیبت از زب�ن جل�ه می می

گن�هی در خ�د پی�ا نمی ه�ست؛ ل�ازشتی کسی هیچ  گ�  کن�، �اقل در این  ا

که خ�ا دوست ن�ارد، پ�ح�فی  کن� و در ج�ه�یی  م�ه این م�اقبه را ش�وع 

کم  گفتن ب� خ�ن�اده، م�در، همس� و... را  که سخن  نکن�. منظ�ر این نیست 

کج� ب� م�دم لغ ک�چه و ب�زار و...  کنیم و ببینیم در دانشگ�ه، در  � کنیم. دقت 

کنیم. گ�ییم، آن می کنت�ل   ه� را 

 دم م�ن ت� بشن�ی اس�ار ح�ل

كه: قم تع�ل  از زب�ن بی زب�ن 

 دم م�ن ت� بشن�ی زآن دم زن�ن

 آنچه ن�ی� در بی�ن و در زب�ن

 دم م�ن ت� بشن�ی ز آن آفت�ب

كت�ب و در خط�ب  آنچه ن�م� در 

 

ک�م� است و ب�ب ورود به م�ه شعب�ن از م�ه رجب  شعب�ن م�ه رس�ل ا

گ� انس�ن م�ه رجب خ�بی ن�اشته ب�ش�، م�ه شعب�ن خ�بی  است. ل�ا ا

گ� م�ه شعب�ن خ�بی ن�اشته ب�ش�، طبعً� ت�حی� خ�بی  نخ�اه� داشت و ا

که م�ه رمض�ن م�ه پ�وردگ�ر و ت�حی� است. ب�ون ورود به بیت  ن�ارد؛ زی�ا 

ک�م�، م�ه رمض�ن، م�ه ب�ب�کتی ب�ای انس�ن نخ�اه� ب�د. ل�ا و� یت رس�ل ا



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٤٥ 

 

که این سه م�ه  کم� هّمت ببن�د. حیف است  شخص ب�ی� از م�ه رجب 

رجب، شعب�ن و رمض�ن بی�ی� و انس�ن ب�ر سل�ک ت�حی�ی خ�د را نبن�د. ل�ا 

که م�ه رجب را م�ه م�اقبه ب و ی جّ�ی ق�ار دهیم و ش تم�م ت�صیه این است 

 روز آن را به غفلت سپ�ی نکنیم.

 ی م�اقبه شن�سی؛ �زمه گن�ه

است. و البته �زمه» حفظ ح�یم ح�ل و ح�ام الهی«ی م�اقبه،  اّولین م�تبه

ی عملّیه در مس�ئل مبت�به است. امی�الم�منین� ی رس�لهی آن مط�لعه

 ف�م�ین�: می

ِل « صݐ�
فݐْ
ݘَ
َ�َرِع   ِمنݐْ ا

ْ
�َّ   ال ُمح�

ْ
�بݓُ ال � بݐ بݑِ ْ �بݑِ احݓ 57F»م�

١
 

ت�ین پ�هی�گ�ری و افضل م�اقب�ت، اجتن�ب از محّ�م�ت الهی است.  ب��

گن�ه نی� انس�ن را به خط� می ان�ازد، زی�ا ه�  البته شیط�ن هنگ�م پ�هی� از 

که به  گن�ه خ�ّصی ضعیف است. بن�ب�این، در پ�ی�ن روز  کس در مق�بل 

که مثً�  مح�سبه می یم، نگ�ییم خ�ا را شک�  ام�وز دروغی نگفتم ی� غیبت پ�داز

که بیشت�  ک�چک و ب�رگی در خ�د بگ�دیم  گن�ه�ن  نک�دم، بلکه ب�ی� به دنب�ل 

 گی�یم. ه� ق�ار می در مع�ض آن

گن�ه�ن و  بن�ب�این ب�ی� خ�دم�ن نق�ط ضعف اخ�قی خ�د را در مق�بل 

گ�ه کس به خ�دش نسبت به دیگ�ان آ کنیم، و ه�   ت� است:  خط�ه� پی�ا 

ِل  َ ><بݓ ةݑٌ �ݦَ ٖصبݔ َ ِشٖه بݓ
ݨْ ݐݧ ٯݧ شٰ�نݐُ َ��ٰی بݐَ

ݐْ ِ��ݧ
ْ
58Fا�

٢
 

                                                                    
 .۴۷۳هـ.ش.)، ص۱۳۷۶،  دار الح�یث . عی�ن الحکم و الم�اعظ (لیثی) (ط.١

 .۱۴�مت، . قی٢



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٤٦ 

 

گ�هست یش به خ�بی آ  . بلکه انس�ن خ�د ب� نیك و ب� خ�

گن�ه » شن�س گن�ه«که انس�ن ب�ی� اّول  نتیجه این ش�د، سپس به پ�هی� از 

گن�ه شن�سی یعنی آشن�یی ب� احک�م دین و شن�خت دقیق م�ز  اق�ام نم�ی�. 

گفتن� س�لک ب�ی� مجته�  که علم�ی اخ�ق می می�ن ح�ل و ح�ام الهی. این

کن�، بلکه  که از نظ� فقهی، خ�د استنب�ط احک�م  ب�ش�، به این معن� نیست 

ط ب�ش�.
ّ
که ب�ی� دقیقً� ب� احک�م الهی مسل  منظ�ر اینست 

گ�د از اصن�ف و  م�ح�م م� حسین قلی هم�انی ق�یب به سیص� نف� ش�

گ اقش�ر مختلف داشت. از ب�جسته ا� ق�ضی،  �دان م�ح�م آیتت�ین ش�

گ�دان  که طلبه نب�د و به همین ت�تیب در می�ن ش� م�ح�م سی� ه�شم ح�اد ب�د 

که �زم می کی� ب� اجته�د از این جهت ب�د  گ�دان ایش�ن. بن�ب�این ت� آم�  ش�

ط ب� احک�م دینی خ�د ب�ش� و ب� ظ�ایف 
ّ
ک�مً� مسل شخص در هنگ�م م�اقبه، 

ک�ر و ی� احک�م الهی در شئ�ن مختل کسب و  ف زن�گی خ�د، اعم از عب�دات، 

خص�صً� در روابط اجتم�عی و خ�ن�ادگی آشن� ب�ش� ت� ن�خ�استه دچ�ر ح�ام 

 نش�د.

گن�ه خ�صه آن شن�سی مجته� ب�شیم ت� ب� ظ�ف آل�ده و  که �زم است در 

 ف�م�ی�:  قلب نجس، اعم�لم�ن را به محض� حق ع�ضه نکنیم. خ�اون� می

ِه بݔَ  بݔْ
َ
><ِال هݩُ ُ عݧ

ݣݣفݐَ �ݦݨْ ݦَ حݨُ بݔ ِ ُل الّصٰ�لݫ � مݧ � عݧ
ݨْ
بݓُ َوا� ِ

بݔّ
َ

كَِ�مݦُ الّط
ْ
ُ� ال 59Fْصعݩ�

١
 

رود، و عمل ص�لح و ش�یسته آن را ب��  اعتق�دات پ�ك به س�ی او ب�� می

 ب�د. می

                                                                    
 .۱۰. ف�ط�، ١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٤٧ 

 

که به محض� م�لی ع�ضه می آن ی  کلمه«ش�د اعم�ل م� نیست، بلکه  چه 

کل» طّیب کلمه مهاست؛ یعنی اصل در عمل انس�ن،  ی  ی ت�حی� است، ولی 

حݨُ ش�د: ت�حی� در ظ�ف قلب به محض� پ�وردگ�ر ع�ضه می ِ ُل الّصٰ�لݫ � مݧ � عݧ
ݨْ
<َوا�

< هݩُ ُ عݧ
ݣݣفݐَ �ݦݨْ ݦَ کنیم و نم�ز بݔ کثیف ب�ش�، ه� چه ذک� بگ�ییم، عب�دت  گ� قلبم�ن  . ا

یخته کثیف ر که در ظ�ف   ایم: بخ�انیم، م�نن� آب ز�لی است 

بݩ  ݦَ مٰ� بݔ
ݐَّ ><ِابݧ ںݐَ ںݔ ٯݑٖ

بݩݑَّ مݩُ
ْ
ُ� ِمنݐ� ال ُل ا��� َّ بݓݧ ٯݑݩَ ݦݑݩَ

60F

١
 

گ�دانش�ن  اولین و آخ�ین ت�صیه که » تق�ا«ی مش�یخ سل�ک به ش� ب�ده است 

 امی�الم�منین علی� ف�م�د:

َ�ي« ٯݑ
اِد البݑَّ َ� ال�ݐّ بݔ

 حݐ�
نݐّ� �ݙِ

� دوا فݐ ّوَ �ݐَ بݑَ
61F»فݐَ

٢
 

گن�ه�ن است  ت�ین ت�شه اّولین م�تبه از تق�ی و اصلی ی س�لک، تق�ای از 

ی آن علم به احک�م دینی است. ب�ین ت�تیب دیگ� از یک ط�ف  �زمهکه 

ش�یم و در نتیجه  گ�فت�ر وس�اس در عب�دات و احک�م طه�رت و نج�ست نمی

ی در اعم�ل نمی گ�فت�ر �اب�لی م�تکب تن�رو گ�ی و  گ�دیم و از ط�ف دیگ� 

ی در دینم�ن نمی  گ�دیم.کن�رو

ا رسی�ن م�ه رجب، ج�ش و ی ف� پ�ور در آست�نه حض�ت است�د سع�دت

کسی به درستی وارد م�ه رجب زدن� و میخ�وش این م�ه را می گ�  ف�م�دن� ا

کسی م�ه نش�د، معل�م نیست م�ه شعب�ن را هم به درستی درک  گ�  کن� و ا

شعب�ن را تحصیل نک�د، در م�ه رمض�ن نی� ن�م�فق است. انتظ�ر ن�اشته 

کن�، در ح�لی ه�ی ق�ر م�ه رمض�ن، حقیقت ب�شیم در شب ق�ر ب� م� طل�ع 

                                                                    
 .۲۷. م�ئ�ه، ١

 .۱۳۰هـ.ق.)، حکمت ۱۴۱۴هج�ت، (ط. الب�غه (للصبحی ص�لح) . نهج٢



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٤٨ 

 

کنیم. از سه م�ه قبل ب�ی� خ�د  که حتی نت�انسته ایم م�ه رجب را به درستی طی 

ک�ر درست نمی ک�د، وگ�نه در یک شب و دو شب   ش�د. را آم�ده 

  سح�گه ره�وی در س�زمینی

گفت اين ُمَعّم� ب� ق�ینی  همی 

  كه ای ص�فی! ش�اب آنگه ش�د ص�ف

  اربعینیكه در شیشه بم�ن� 

 اص�ح اعم�لاهل بیت عصمت� ب�ای ت�سل و تعه� ب� 

گ�دی بع� از تحّمل سف�ی پ�ور نقل میم�ح�م است�د سع�دت که ش� ف�م�د 

گ�  رس� و از او می ط��نی، به خ�مت است�دی از مش�یخ ق�م می پ�س�: ا

ت�ین اهتم�م خ�د در سل�ک را ب�  خ�اون� به شم� ه�ار س�ل عم� ب�ه�، اصلی

ک�شم س�ل در اص�ح عمل می ۹۹۹ده�:  دهی�؟ است�د پ�سخ می چه ق�ار می

که در آی�ت مختلف و یک س�ل عب�دت می کنم. این مضم�ن، مطلبی است 

گ�ن وارد ش�ه. ب�ای نم�نه، این بی�ن  گ�ن� کلم�ت اهل بیت� ب� بی�ن�ت  و 

که می ُ� ِم  ف�م�ی�: الهی  ُل ا��� َّ بݓݧ ٯݑݩَ بݩݦݑݩَ ݦَ مٰ� بݔ
ݐَّ ><ِابݧ ںݐَ ںݔ ٯݑٖ

بݩݑَّ مݩُ
ْ
62Fنݐ� ال

١
اش�ره به همین مطلب   

ی ش�یفه در سی�ق ع�م قب�ل ق�ب�نی ق�بیل و پ�ی�فته ش�ن عمل  دارد. این آیه

بّیت اعم�ل عب�دی  ک در قب�ل عمل و در نتیجه می�ان مقِ�ّ ه�بیل است و م�

 را می�ان تق�ای س�لک دانسته است.

                                                                    
 .۲۷. م�ئ�ه، ١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٤٩ 

 

که اصل در م�ه  ب� این ت�ضیح�ت نتیجه می است، » م�اقبه«رجب گی�یم 

ی دقیقی در ام�ر خ�د داشته ب�شیم و اشک�ل اصلی در  ل�ا �زم است مح�سبه

کنیم؛ چن�ن  ف�م�ی�: ا� بهجت می که م�ح�م آیتسستی در اعم�ل را پی�ا 

م�جب�ت خ�اط� و غفلت و نسی�ن از ی�د و ذک� حض�ت حّق را خ�د م� «

ک�ر آشک�ر میکنیم... در اث� مح�سبه و م�اقبه، ع ف�اهم می 63F»گ�دد. یب 
١
 

النفس، به وج�د مب�رک یکی از اولی�ی ش�د هنگ�م مح�سب� ت�صیه می

ق به وج�د مب�رک 
ّ
که تعل الهی� ت�ّسل داشته ب�شیم. در م�ه رجب 

امی�الم�منین علی� دارد، بهت� است به س�حت مقّ�س ایش�ن مت�ّسل 

که م�نع اصلی در سی� اخ�قی را  به م� بفهم�نن�. در این می�ن ش�یم و بخ�اهیم 

کنیم خیلی خ�ب است؛ آن را به روح مقّ�س  ی�رت امین ا� ت�ّسل پی�ا  گ� ب� ز ا

که وج�د آن ب�ن� ف�نی  امی�الم�منین� و ی� صّ�یقه کنیم؛  ی ط�ه�ه� ه�یه 

در علی� ب�د و حض�ت زه�ا� به ه�ای�ی امی�الم�منین� ت�جه وی�ه 

که ای ولّی اولی�ء، ب� تعه� ب� این عمل دارن�. به محض� م یم  ب�رکش ع�ضه ب�ار

کنیم عن�یتی بف�م�یی� و م� را در مسی� ق�ب الهی ام�اد  از شم� تق�ض� می

 خ�ص بنم�یی�.

ک�ر را از س�ده ش�وع  کنت�ل ج�ارح ذک� ش�،  که پی�ام�ن م�اقبه و  هم�ن ط�ر 

کن کج� است؛ یک عمل مشّخص را پی�ا  یم و ب� س� آن ب� کنیم؛ ببینیم مشکل 

امی�الم�منین� تعّه� نم�ییم؛ بگ�ییم ی� علی! م�ه رجب م�ه ت� است، من 

ک�ر می می ک�مت  خ�اهم بی�یم پ�ی مع�مله! من ب� ع�م راسخ پ�ی  آیم، ت� هم ب� 

کن. پس به محض این گ�فتیم، به ی�د ق�ل  ب� من مع�مله  گن�ه ق�ار  که در مع�ض 

                                                                    
 .۳۶۴، ص۲هـ.ش.)، ج۱۳۸۲سم�ء قلم، . در محض� بهجت (ط. ١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٥٠ 

 

ِ کم پ�ی ح�فم�ن ب�یستیم؛ و ق�ارم�ن ب� م�لی ب�شیم و مح وڡݐ
ُ
ْهٖ�ي� ا ع� �ا بݓِ

ݨݐُ فݧ ْ وݨݧ
َ
<َوا

ْم>
ُ

ِ�ك ْ هݧ ع� 64Fبݓِ

١
ک�م که خ�لص�نه در را  ان� و قطعً� پ�سخ اف�اد . این خ�ن�اده اهل  ی را 

ی اهمیت ع�م و اراده در سی� و  دهن�. حض�ت ام�م خمینی درب�ره بک�بن� می

 ف�م�ی�: سل�ک می

65Fبعضی از مش�یخ م�«

٢
که ع�م ج�ه�ه می هاط�ل ا� عم�  ی  ف�م�دن� 

انس�نّیت و می�ان امتی�ز انس�ن است. و تف�وت درج�ت انس�ن، به تف�وت 

که من�سب ب� این مق�م است، عب�رت است  درج�ت ع�م اوست. و ع�می 

گ�اری و تصمیم ب� ت�ک مع�صی و فعل واجب�ت... 66F»از بن�
٣
 

که از غ�ای آل�ده  کنیم و ب�  اجتن�ب میبی�یی� در این سه م�ه، هم�ن ط�ر 

یم؛  در مع�ه یم، ب� در قلب خ�د نگهب�ن بگ�ار » بّ�اب«ی خ�د نگهب�نی دار

م�ن ب�شیم. چگ�نه  م�ن ب�شیم، بّ�اب چشم�ن خ�د ب�شیم، بّ�اب قلب گ�ش

که به ف�ض مسم�مّیت ممکن است م�تی م�  که ب�ای خ�ردن غ�ا و آبی  است 

کث� چن کن� و فقط چن� س�عت ی� ح�ا � روز آزارم�ن می ده�، بّ�اب را بیم�ر 

یم و آب و غ�ای آل�ده نمیمی یم، ام� بّ�اب قلب گ�ار  م�ن نیستیم؟! خ�ر

که ذک� و عب�دت به می�ان م�اقبه ارزش دارد؛ چن�ن که  اصل ب� این است 

 رس�ل خ�ا� به اب�ذر ف�م�د:

                                                                    
 .۴۰. بق�ه، ١

 �.ب�ش آب�دی، است�د اخ�ق و ع�ف�ن ایش�ن می ا� ش�ه . منظ�ر ام�م، م�ح�م آیت٢

� چهل ح�یث (ط. م�سسه٣  .۷هـ.ش.)، ص۱۳۸۷ث�ر ام�م خمینی، ی تنظیم و نش� آ. ش�



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٥١ 

 

» �ُ طݐُ بݐْ َ � بݔ
َ
ی �

َ
�� ع� �َرَك َو بݑَ � بݓ

َ� بݑَ
َ
 ا�ّ�

نݐّ� ، اݙِ ّرٍ
� دݐَ � بݓ

ݘَ
� ا ی بݔ

َ
� ْم   اݙِ

ُ
ْم َو   ُصَ�ِرك

ُ
ْمَ�اِلك

ݘَ
ی ا

َ
� � اݙِ

َ
َو �

َ�ي  ٯݑْ
�، البݑَّ � �ُهبݐ َ�ي ه� ٯݑْ

، البݑَّ ّرٍ
� دݐَ � بݓ

ݘَ
� ا ْم. بݔ

ُ
�ِلك ْعم�

ݘَ
ْم َو ا

ُ
ك �بݓِ

ُ
ل

ی فݑُ
َ
� ُ� اݙِ

طݐُ بݐْ َ ِكنݐْ بݔ
َ
ْم َو ل

ُ
َ�اِلك

فݑْ
ݘَ
ا

ْ�ِرِة. ی ص�
َ
� �َر اݙِ

� سݒ
ݘَ
�، َو ا � �ُهبݐ 67F»ه�

١
 

که به  ه� و ام�ال وای اب�ذر، خ�اون� تب�رک و تع�لی به ص�رت سخن�نی 

کن�. ای ه� و اعم�لت�ن نگ�ه مینگ�د؛ بلکه به قلبرانی� نمیزب�ن می

ی مب�رکش اب�ذر، تق�ا در اینج�ست! تق�ا در اینج�ست! و حض�ت به سینه

 اش�ره ف�م�د.

کسی م�اقبه گ�  اش درست نب�ش�، نه ذک�ش ف�ی�ه دارد، نه نم�ز و نه ا

 اش. روزه

» �ِ
َ
�َل َرُس�ُل ا�ّ�

� ّ�  :�فݑ ، َو ُربݓ
ُ َطسݒ ع�

ْ
�ُع َو ال ُ �ݓ

ْ
�ِمِه ا� ُه ِمنݐْ ِصبݔ

طݐُّ ـٍم ح� �بݘِ ُربݓّ� ص�

.�ُ ه� �ِمِه الّش� بݔ ُه ِمنݐْ فݑِ
طݐُّ ٍم ح� �بݘِ

� 68F»فݑ
٢
 

زه که به�هچه بس� رو زه داری  گ�سنگی و تشنگی نیست،  ی او از رو اش ج� 

که به�ه اش از نم�ز شب، فقط زحمت  و چه بس� نم�ز شب خ�انی 

 بی�ارخ�ابی است.

ی  ببن�یم ت� از ابت�ای م�ه رجب، یک ی� دو اربعین را ب� م�اقبه کم� همت

که آث�ر آن را به س�عت خ�اهیم دی� و م�ه  صحیح به می�ان عمل بی�ییم؛ 

 ه�ی قبل بسی�ر تف�وت خ�اه� داشت. رجب و شعب�ن م� ب� س�ل

كن» ع�م«بن�ش ب�ده و   وص�ل ج�ن�ن 

كه زنن�ت ز ب�م ع�ش صفی�  سخن شن� 
                                                                    

  �بي ذر الغف�ري رضي ا� عنه.هـ.ق.)، الفصل الخ�مس في وصی� رس�ل ا��۱۴۱۲، . مک�رم ا�خ�ق (ط. الش�یف ال�ضی١

 .۱۶۶هـ.ق.)، ص۱۴۱۴دار الثق�ف�،  . ام�لی (للط�سی) (ط.٢



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٥٢ 

 

 م�ه رجب ی فضیلت روزه

ی م�ه رجب بسی�ر ت�صیه ش�ه است. م�ح�م سی� در اقب�ل به ط�ر  روزه

که یک روز، دو روز، ت� سی روز م�ه رجب را روزه می گی�ن�،  مج�ا ب�ای اف�ادی 

که به خ�د فش�ر م�ف�ق ط�قتم�ن  فض�یلی بی�ن ف�م�ده. البته ت�صیه نمی ش�د 

ک�ده روزه که در نتیجه خ�ای ن� یم؛   مب�رک رمض�ن از م� ف�ت ش�د.ی م�ه  بی�ور

ی از رس�ل خ�ا� می ی روزه درب�ره که راو گ�  ی این ای�م، نقل ش�ه  پ�س�: ا

کنیم؟ حض�ت می ف�م�ین�: به ازای  ت�بست�ن ب�د و نت�انستیم روزه بگی�یم چه 

که از شم� ف�ت ش�، یک ُم� (تق�یبً� مع�دل  ه� یک روز از روزه ی م�ه رجب 

کیل�) طع�م ص�قه ب� گ� نت�انستی�  هی�. سپس حض�ت مییک  ف�م�ین� ا

 ص�قه دهی�، این ذک� را بگ�یی�: 

» ِ
َع�ݐّ

�ݘَ
ْ
َ��نݐ� ا� ُ�، ُسبݓْ

َ
� ل

َّ � ُح اݙِ بݔ ْشٮݓِ
� الٮݑَّ �ݐِ

بݓَ
ٮݐْ َ � بݔ

َ
نݐْ � َ��نݐ� م� ِل، ُسبݓْ ِلبݔ َ �ݓ

ْ
ِ� ا�

َ
ل �ݙِ

ْ
َ��نݐ� ا� ُسبݓْ

ْهٌل.
ݘَ
ُ� ا

َ
ِع�ݐَّ َو ُهَ� ل

ْ
س� ال ٮݓِ

َ
نݐْ ل َ��نݐ� م� ْكَ�ِم، ُسبݓْ

�ݘَ
ْ
 »ا�

که این ذک�  م�ح�م محّ�ث قمی این مطلب را در مف�تیح ذک� نم�ده و آورده 

کسی نمی گ�  گفته ش�د. ل�ا ا ت�ان� در م�ه رجب روزه بگی�د، این  ه� روز ص� ب�ر 

که روزه ی م�ه رجب از او ف�ت ش� ص�قه  ذک�ه� را بگ�ی�، ی� ه� روز به این نیت 

ک�ر را ب�ای س�ی� روزه که از انس�ن ب�ه�. این  ش�د نی�  ف�ت می ه�ی مستحبی 

 ت�ان انج�م داد. می

که به سف� می کس�نی  که ع�ر ش�عی دارن� و  حّتی  رون�، ی� اف�ادی 

ت�انن� روزه بگی�ن�، حتمً� ص�قه ب�هن� و ی� این تسبیح�ت را بگ�ین� ت� از  نمی

 من� ش�ن�. داران به�ه ث�اب روزه



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٥٣ 

 

گ� بت�انیم سه ت� پنج روز از م�ه رجب را روزه �ب است؛ چه در دار ب�شیم خ ا

گ�فتن در این م�ه به خ�د  کنیم ی� نه. بهت� است ب�ای روزه  اعتک�ف ش�کت 

یم، اج�زه دهیم نش�ط در عب�دت ب�ای م� وج�د داشته ب�ش�.   فش�ر نی�ور

شنبه ی وسط و پنج ی اول، چه�رشنبه شنبه ه�ی س�ل، پنجی م�هدر همه

که در م�ه ی آخ� م�ه و ب�خی روزه�ی خ�ّص به روزه ت�صیه ش�ه . خ�ب است 

دار ب�شیم؛ ع�وه ب� آن، در این م�ه روزه�ی ع�ی�ی وج�د  رجب این ای�م را روزه

که روزه در آنه� بسی�ر ارجمن� است؛ از جمله روز اول و ای�م البیض و به دارد 

که به فضیلت روزه ممت�ز  ۲۷وی�ه  که یکی از چه�ر روز س�ل است  رجب 

 است.

 �ه رجبفضیلت تحصیل مع�فت در م

که انس�ن در م�ه رجب، مّ�ت زم�نی از روز را به خیلی خ�ب است 

که  کتس�ب مع�فت اختص�ص ده�. مع�فت خ�ص به این معن� نیست  ا

کس به اقتض�ی روحّی�ت  کت�ب کنیم؛ بلکه یعنی ه�  ه�ی اعتق�دی را مط�لعه 

که ح�ل خ�شی به او می کت�بی روایی ی� اخ�قی را  � است  خ�د،  ده� و م�ّکِ

کن�. م�ح�م آیت کت�ب مط�لعه  ه�ی م�ح�م سّی� بن ط�ووس را  ا� بهجت، 

کت�ب ت�صیه می ه�ی اف�اد ص�حب نَفس مثل م�ح�م می�زا ج�اد آق�  ک�دن�. 

ی لق�ءا�، اس�ار  ملکی تب�ی�ی نی� در این ب�ره بسی�ر من�سب است؛ مثً� رس�له

کتب سی� بن الصل�ة، الم�اقب�ت، ف�ح الس�ئل، مح�سب� النفس ی� س� ی� 

کتب  ط�ووس، ت�ک�ة المتقین شیخ محم� به�ری، چهل ح�یث و ی� س�ی� 

کتب علمی و ح�لی از این قبیل ت�صیه می گ�دد.  اخ�قی ام�م خمینی و دیگ� 

گ� ف�صت مط�لعه یم، ه� روز یک روایت در ب�ب مع�د بخ�انیم و  ا کت�ب ن�ار ی 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٥٤ 

 

کنیم. در ه� ص�رت  ی� مثً� روایتی در ب�ب ت�حی� بخ�انیم و خ�د را منقلب 

ک�مل که طّی م�ه رجب مع�فتی  کن�  کن� و ق�م به م�ه  انس�ن سعی  کسب  ت� 

گ�ارد.  شعب�ن 

 

 ی مقّ�سه در م�ه رجبفضیلت ق�ائت دع�ی ن�حیه

مه و  ی مقّ�سه، ت�صیه خ�ان�ن دع�ی ن�حیه
ّ

که م�ح�م ع� ی عم�می است 

ب�رگ�ن این مکتب ت�بیتی در  پ�ور و می�زا ج�اد آق� و دیگ� م�ح�م است�د سع�دت

کی� بسی�ر می که در مف�تیح الجن�ن هم  م�ه رجب ب�ان ت� ک�دن�. این دع� 

 ش�د: آم�ه، ب� این ف�از آغ�ز می

ْمِ�َ�...«
ݘَ
�ةݑُ ا

َ
ِه ُو� ْ�ُع�َك بݓِ � بݔ ِع م� ِ�بݔ َ �یݐِی �ݓ َ�ع� َ� بݓِ

ُ
ل
ݘَ
ْس�

ݘَ
ِی ا

یݐّ  اݙِ
ُهّمَ

َّ
 »الل

که رجب م�ه و�یت ف�م�د، از آناست�د می است، در این دع� خ�اون� به  ج� 

ک�ده است. مهم ت� آنکه این دع� ب� آن مض�مین تم�م معن� و�یت را تع�یف 

گ� ی مقّ�سه بلن�، از ن�حیه ی ام�م عص�� ص�در ش�ه. به این ت�تیب، ا

م�ه رجب منس�ب به امی�الم�منین علی� است، شن�خت حقیقت و�یت، 

که میس�ر است. است�د ت�صیه میب� دّقت در ظ�ائف و لط�یف این دع�  ف�م�د 

این دع� را در اوق�ت مختلف این م�ه بخ�انیم؛ خص�صً� بع� از نم�ز صبح و ی� 

 س�ی� ف�ائض و ی� در نم�ز شب در قن�ت نم�ز وت�.

  لیل� ال�غ�ئب

که  ه� در همه ب� اس�س روای�ت م�، ممت�زت�ین شب ی س�ل، سه شب است 

 اقع ش�ه: گ�نه و ه�ی سه همگی در این م�ه



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٥٥ 

 

، دوم شب »ال�غ�ئبلیل�«ی اول م�ه رجب است به ن�م  اولی شب جمعه

که ن�مش  نیمه است و دیگ� شب ه�ی ق�ر در م�ه » الب�اتلیل�«ی شعب�ن 

که   است.» الق�رلیل�«مب�رک رمض�ن 

کثی� است؛ یعنی در » رغیب�«رغ�ئب جمع  است و رغیب� به معن�ی عط�ی 

لیل� «حس�ب ب�ز است. ت�کیب  بیچنین شبی، دره�ی رحمت الهی 

ی م�ص�ف به صفت خ�د است، ب�ین ت�تیب لیل�ال�غ�ئب  اض�فه» ال�غ�ئب

کثی� » اللیل� التی فیه� ال�غ�ئب«یعنی  که در آن عط�ی�ی الهی  یعنی شبی 

 گ�دی�.» لیل� ال�غ�ئب«است، سپس م�ص�ف به صفتش اض�فه ش� و 

�اد آق� ملکی تب�ی�ی ص�حب م�اقب�ت، جم�ل الس�لکین، م�ح�م می�زا ج

که م�ه رجب اول ورود به میهم�نی الهی  مطلبی به این مضم�ن می ف�م�ی� 

ک�امین لب�س و زی�ر ب� م��ی خ�د  است و ت� ببین در این ضی�فت الهی ب� 

 ش�ی. وارد می

ی م�ه  ت� از تکثی� در عمل است؛ ل�ا در اولین شب جمعه تلطیف عمل مهم

که شب عط�ی خ�ّص الهی ا ست، اولین دع�یم�ن مغف�ت و طلب رجب 

استع�اد ورود به ضی�فت خ�ص الخ�ص پ�وردگ�ر ب�ش�؛ ت� در هم�ن شب 

ک ش�یم و اج�زه جمعه ی ضی�فت  ی ورود به س�ای محب�ب را در همه ی اول پ�

که در م�ه رمض�ن این ط�ر نیست، شب ق�ر  سه م�هه داشته ب�شیم. در ح�لی 

که این حس�ب دی ی اعم�ل مخص�ص  گ�ی دارد. درب�رهآن در آخ� م�ه است 

کتف� می  کنیم. این شب، به آنچه در مف�تیح الجن�ن آم�ه ا

ک�م� ف�م�دن�: غ�فل از اولین شب جمعه که  پی�مب� ا ی م�ه رجب نش�ی� 

ئکه، آن شب را  ئکه » ال�غ�ئبلیل�«م� که م� ن�می�ن�. این بی�ن پی�مب�� 

که آنچنین ن�می ب� این شب نه�دن�، از آن روس بینن� و  ه� ع�لم ب�� را می ت 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٥٦ 

 

کثی� و نعم و رحمت مش�ه�ه می ک�ور عط�ی  ک�ور  که چگ�نه  ه�ی  کنن� 

گ�ین� این شب، شب عط�ی  خ�ص الهی در آن شب س�ازی� است؛ ل�ا می

 کثی� است.

گ�شت، تم�م  سپس حض�ت می که یک س�م از شب  ف�م�ین�: زم�نی 

ئک آسم�ن و زمین به ع�لم دنی� می گ�د خ�نهآی م� کنن�  ی خ�ا ط�اف می ن� و 

ئکه که خیلی اوق�ت  ی خ�د می و خ�اون� ت�جه خ�ص به م� کنیم  کن�. ت�ّجه 

ئک زمینی ب�ای انس�ن دع� می ئکه م� ی  کنن�، ولی در آن شب ع�ی�، م�

ئکه که  آسم�نی، یعنی میک�ئیل و جب�ائیل و اس�افیل و م� ی مقّ�س الهی 

دارن�. خ�اون� به  دست به دع� ب�میدع�یش�ن قطعً� مستج�ب است، 

ئکش می کنم،  م� ی� بخ�اهی� ت� من اج�بت  ف�م�ی� در این شب ه� دع�یی دار

ئک دع� می 69Fداران م�ه رجب را بی�م�ز. کنن�: خ�ای�، روزه و م�

١
 

 شب و روز مبعث

که  ت�ین جل�ه یکی از ب�رگ ه�ی الهی در م�ه رجب، شب و روز مبعث است 

ک�م� میمفتخ� به بعثت رس�ل  که در دع�ی روز مبعث میب�ش�؛ چن�ن ا

 خ�انیم: 

ِم « ْعطݐَ
�ݘَ

ْ
ِ� ا� �ݓْ

�لبݐَّ َ� بݓِ
ُ
ل
ݘَ
ْس�

ݘَ
ِی ا

یݐّ  اݙِ
ُهّمَ

َّ
ْ�ِم   �ݐِی  الل بݔَ

ْ
ا ال

�ݐَ ِل   ه� ُمْ�س�
ْ
ِم َو ال

طݐَّ ُمع�
ْ
ْهِ� ال

�ّ ِمنݐ� الشݒ

م َ�ّ
َ

ُمك
ْ
 .»  ال

ی
ّ
گ�امی و به رس�ل خ�ای�، به م�ل�د [تجل ز از م�ه   ] اعظم ت� در این رو

 کنم. مک�م�، از ت� درخ�است می

                                                                    
 جمع� من شه� رجب. ک�ه من عمل أول: فصل فیم� ن�۶۳۲، ص۲ هـ.ق.)، ج۱۴۰۹،  . إقب�ل ا�عم�ل (ط. دار الکتب ا�س�میه١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٥٧ 

 

که نگین م�ه مب�رک رمض�ن، شب و روز ق�ر است، از دع�ه�ی  و هم�ن ط�ر 

که  که نگین م�ه رجب نی� شب و روز مبعث است؛  روز مبعث معل�م می ش�د 

 ف�م�ی�: می

بݓٌ « ا َرحݓ�
�ݐَ ُهّمَ َو ه�

َّ
ُم   الل َ�ّ

َ
ُمك

ْ
ُه   ال

ْ سݒ
ݘَ
ُل ا ّوَ

ݘَ
ِه، ا � بݓِ � بݐ ْكَ�ْمبݑَ

ݘَ
ي ا ِ �ݐ

َّ
ِه ال � بݓِ � بݐ ْكَ�ْمبݑَ

ݘَ
ُ�ُ�ِم، ا

ْ
ِ� ا�

ِم  ْعطݐَ
�ݘَ

ْ
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ُ
ل
ݘَ
ْس�
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َ
ك

ْ
�ِد َو ال ُ �ݓ

ْ
ا ا�

� دݐَ َ�ْمُ� بݔ
ْ
َ� ا�

َ
ل

ِم، فݐَ م�
�ݘُ

ْ
ںݐِ ا� ںݔ َ   ِمنݐْ بݓ

ِم  ْعطݐَ
�ݘَ

ْ
ِم   ا� ْعطݐَ

�ݘَ
ْ
ُ   ا� ُ�حݓ �ݐْ َ � �ݔ

َ
�

َ�، فݐَ ِ
ّ
ل ِ  �ݐِی طݐ

َ�ّ ٯݑ� �ْسبݑَ
� ُه فݐ بݑَ ٯݑْ

َ
� ي �ݐ� ِ �ݐ
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ْكَ�ِم ال

�ݘَ
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ّ�ِ ا� �ݓ�

�ݘَ
ْ
ا�

� ِمنݐ�  � بݐ
َ
ل ع� ْ �ݓ

نݐْ �ݑَ
ݘَ
نݐ� َو ا �ِهِ�بݔ

�
ِه الّط ِ بݑ ٮݔْ َ ْهِل بݓ

ݘَ
ٍ� َو ا ّم� ی ُمح�

َ
َی َ�� ِ

ّ
� ص� نݐْ بݑُ

ݘَ
ِ�َك، ا بݔْ

ی عݐَ
َ
� َك اݙِ

ِمبݐْ

َك. �َعبݑِ � ٯݐ
� ِه ِلشݒ بݔ ںݐَ فݐِ ِمِلںݔ �ݖ

ْ
َك َو ا� �َعبݑِ ط� ِه بݓِ بݔ ںݐَ فݐِ �ِمِلںݔ ع�

ْ
 »ال

گ�امی داشتی، اولین  که م� را به آن  معب�دا، و این م�ه ارجمن� رجب است 

که م� را ب�ان در می�ن اّمته از م�ه گ�امی داشتی؛ پس حم� و  �ی ح�ام  ه� 

ک�م. و از ت� درخ�است می کنم به  سپ�س از آن ت�ست ای ص�حب ج�د و 

که آن را آف�ی�ی و در  واسطه ی آن و به اسم اعظم و ب�ت� و ب�رگ�ارت�ت 

که ب� حض�ت  س�یه گ�فت و ه�گ� از ت� به غی� ت� خ�رج نش�،  ات ق�ار 

ی  و اهل بیت ط�ه�ینش� درود ف�ستی و م� را در زم�ه محم��

 کنن�گ�ن به ط�عتت و آرزومن�ان به شف�عتت در این م�ه ق�ار دهی. عمل

که ب� بعثت رس�ل خ�ا�، نعمت الهی ب� همه ی خ�یق  و معل�م می ش�د 

ی�رت  ک�د. و ب� ت�جه به آنکه از اهّم اعم�ل شب مبعث، ز ی 
ّ
ک�مل تجل به ط�ر 

لم�منین علی� است. بن�ب�این عب�رت تجلی اعظم و اسم اعظم الهی امی�ا

مق�م ن�ری این دو ب�رگ�ار است. ل�ا می ب�ی� ب� طی م�ارج اوق�ت ش�یف در 

ای�م م�ه رجب مستع� درک حقیقت شب و روز این وقت ش�یف ش� و ب� 

ت�سل به این دو ن�ر مق�س تق�ض�ی مع�فت به حقیقت و�یت را از خ�اون� 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٥٨ 

 

ی عب�رت ف�ق، این نک�ت استف�ده می  که از دع�ه�ی ادامهنم�د؛ چن�ن طلب

 ش�د:

ّلٍ « ِ ٍل �ݐِی طݐ بݔ ٯݑِ َ� م� بݔْ
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� � اݙِ � ُهّمَ اْهِ�بݐ

َّ
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ْ
ْعَم ال � َو بݐِ � بݐ ْشٮݓُ َك ح�

بݐَّ �ݙِ
� ٍل، فݐ بݔ ِ �ݐ

� ٍ� حݓ
ْ
ٍل َو ُمل ِلبݔ  »طݐَ

ی�  خ�ای�، م� را به کن و آس�یشگ�ه م� را ن�د خ�د و ز راه راستی رهنم�ن 

گست�ده س�یه ک�فی هستی و چه  ی  ی�ا ت� ب�ای م�  ات، بهت�ین ق�ار ده، ز

 ک�رگ�ار خ�بی.

ی ورود  ی م�ه رجب، خ�د را آم�ده لحظه من�ی از لحظهخ�صه آنکه ب� به�ه

م�ه ن�رانی  به م�ه شعب�ن و رمض�ن نم�ییم و عم�م�ن را ب� ن�رانیت این سه

که م�لی در نصیحت به ن�ف بک�لی ف�م�د:   کنیم؛ 

ْم «
َ
نݐْ ل ُه م�

بݐَّ ، اݙِ ِ�یݔ
َ
ل ُ�   اݙِ

ْ
ل عݐ�

ْ َشݒ �ُع   �ݔ
ُ
ُ�ل

ْ
�بݐَبݑْ   ال َك، ك� ْ�بݓِ ٯݑُ ُ� بݓِ ٯݐ� ِوِة الّش� �ݐْ َ ْم بݔ

َ
ِ�َك َو ل

ْ
ك �ݐِ بݓِ

. ْشَ�ةݑً ِه ح� بݔْ
َ
ُه َ�� بݑُ ٮݑَ  َو ِمبݔ

هݑً بݑَ ِه ِمبݔ بݔْ
َ
ُه َ�� �بݑُ بݔ 70F»ح�

١
 

که آزمن ی ش�ی� به ی�دت س�گ�مش  �ی و ع�قهمعب�دا! هم�ن� ه�کس را 

کن�ره نس�زد، و سف� به ق�ب و ن�دیکی اش  اش وان�ارد، زن�گ�نی گی�ی ات به 

 ب�ای او م�گ، و م�گش حس�ت ب�ای او خ�اه� ب�د.

 نعیم ه� دو جه�ن پیش ع�شق�ن بج�ی

 كه اين مت�ع قلیل است و آن به�ی حقی�

كن  بن�ش ب�ده و ع�م وص�ل ج�ن�ن 

كه   زنن�ت ز ب�م ع�ش صفی�سخن شن� 

                                                                    
 .۹۵، ص۹۱ هـ.ق.)، ج۱۴۰۳،  الع�بي. بح�ر ا�ن�ار (ط. دار إحی�ء الت�اث ١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٥٩ 

 

 

 مختص�ی پی�ام�ن اعتک�ف: فصل چه�رم

 اصل در اعتک�ف دو ام� است: 

که مقّ�مه ی ام� دوم است، ع�لت در اعتک�ف و اشتغ�ل به مطلب اّول 

البیض است. از خ�د و عب�دت خ�لص�نه و فک� و ذک� و ت�وت ق�آن در ای�م

که بحم� ا� سنت اعتک�ف در این ای�م  احی�ء ش�ه، در اینج� پی�ام�ن آنج� 

 دهیم:اهّمّیت ع�لت و تنه�یی در ای�م اعتک�ف ت�ضیح بیشت�ی می

 مختص�ی پی�ام�ن ع�لت 

گست�ده  یانس�ن در ط�ل س�ل، به دلیل ارتب�ط�ت 

گ�فت�ر ان�اع اشتغ��ت روزمّ�ه می  ش�د. اشتغ��ت غی�ت�حی�ی، اجتم�عی، 

به خ�د و اص�ح ام�ر آخ�ت و خص�صً�  ول� عمل ح�امی نب�ش�، ف�د را از ت�ّجه

که خ�اون� در دست�ر به نم�ز شب خط�ب دارد؛ چن�نانس ب� پ�وردگ�ر ب�ز می

 ف�م�ی�:به رس�ل خ�ا� می

�ًد  ُ مݧ حݨْ � � مݨݧ ٰ�م� ٯݨݑ َك م� َك َربݓُّ
َ بݒ ع� ْ ݓݧ ݫ بݫ َ نݐْ بݔ

َ
ی ا

�ٰ ݧ َ� َع�ݩ
َ
 ل

�ݑً
َ
ل ِ ٰ�فݨݐݫ ٖه بݐ ْ� بݓِ �ݓݦݩّ�

� ݨݧ هݧ
ݑَ بݧ

ِل فݐَ بݔْ
َّ
71Fا><َوِمنݐ� الل

١
 

که ب�ای ت� [واجبی] اف�ون [ب�  و پ�سی از شب را ب� [خ�ان�ن] ق�آن زن�ه ب�ار، 

ردگ�رت ت� را به مق�می ست�ده ب�س�ن�. که پ�و  وظ�یف امت] است؛ امی� 

کث�ت اشتغ��ت روزانه بی�ن می کی� ب� عب�دت شب�نه را  دارد و و سپس دلیل ت�

 ف�م�ی�: می

                                                                    
 .۷۹. ا�س�اء، ١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٦٠ 

 

هٰ�ِر 
ݭِی البݐَّ

َ� �ݨݐ
َ
 ل

�ً�><ِانݐّ� � َطٖ�بݔ � �ݩ ْ بݓݨݧ 72Fسݨ�

١
 

ز آم� و ش�ی دراز و ط��نی (در ام�ر م�دم) است.  ت� را در رو

به معن�ی انف�اد و انتخ�ب اوق�تی خل�ت ب�ای خ�د در دوران عم� » ع�لت«

که ب�خی از آنه� به عم�م م�دم  گ�نی ب�ده است  گ�ن� است. ع�لت دارای م�اتب 

به خ�اص  -ی م�اقبه�� رفتن م�تبهبه تن�سب ب-ت�صیه ش�ه و م�اتب ب��ت� آن 

ش�ه. اّی�م اعتک�ف از جمله اوق�ت اعت�ال در اوق�ت خ�ّصی ت�صیه می

خ�اص است. ب�ای بیشت� روشن ش�ن این مسئله به اختص�ر به م�اتب ع�لت 

 کنیم.ای میاش�ره

 ی اّول ع�لت: دوری از اهل معصیتم�تبه

عم�م م�منین است؛ زی�ا ف�صله ت�ین ت�صیه به این م�تبه از ع�لت، ابت�ایی

ی اوق�ت است. ی همه و در همهگ�فتن در ارتب�ط ب� اهل معصیت، وظیفه

که نی�زی به است��ل ن�ارد؛  ض�ورت این م�تبه از ع�لت به حّ�ی روشن است 

که رس�ل گی�ن�؛ چن�نزی�ا نف�س در ارتب�ط�ت ب� یک�یگ�، از هم شکل می

  خ�ا� ف�م�د:

ی«
َ
ْ�ُء َ�� نݐِ  الم� �ِلُل.  ِدبݔ �ݐ ُ نݐْ �ݔ ْم م�

ُ
ُ�ك ��

ݘَ
� ا طݐُ بݐْ بݔَ

ْ
ل

ِلِ�، فݐَ ِ�بݔ 73F»�ݐ�
٢

   

که رفت و انس�ن ب� دین دوست و هم نشینش است؛ پس م�اقب ب�شی� ب� 

 کنی�.آم� و مع�ش�ت می

                                                                    
 .۷. الم�مل، ١

 .۱۱۳۵ح، ۵۱۸هـ.ق.)، ص۱۴۱۴. ا�م�لي (للط�سي) (ط. دار الثق�ف�، ٢



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٦١ 

 

گ�ه نفس را  در نتیجه، مج�لست ب� اهل معصیت و اف�اد سفیه، ن�خ�دآ

گن�ه و سف�هت در دین س�ق می  ده�.آل�ده و به س�ی 

 ف�م�ین�:علی� می ام�م

��ِء.« ُعٯݑ�
ْ
هݑِ ال ش�

�فݐَ ُمبݐ ِ بݓِ ��ٯݑ �ݐْ
�ݘَ

ْ
��ُح ا� ه�ِء، َو ص� ٯݐ� َ�ةݑِ الّشُ

� ُمع�سݒ ِ بݓِ ��ٯݑ �ݐْ
�ݘَ

ْ
ش�ُد ا�

74F»فݐَ
١
 

ده� و اص�ح ه�ی ن�دان رخ میی مع�ش�ت ب� آدمفس�د اخ�ق به واسطه

 نشینی ب� عق�ست.ی همواسطهاخ�ق به

که  ذاتً� میل به ت�حی� و فض�ئل از ط�ف دیگ�، فط�ت الهی انس�ن ه� 

ت�حی�ی دارد، در اث� ارتب�ط ب� نف�س پلی� و قل�ب منک�س، ص�رت آنه� را به 

ده�؛ در نتیجه، استع�اد گی�د و حی�ت الهی خ�د را از دست میخ�د می

گ�فته می که ش�د؛ چن�نکم�ل و تع�لی به مع�رف و م�ارج بلن� الهی از انس�ن 

ه� را آل�ده ش�نخ�ا�، از جمله ع�امل م�گ دل ام�م ب�ق�� از ق�ل رس�ل

گن�ه�ن و خ�ش گ�رانی ب� زن�ن ن�مح�م و اهل فس�د و رفت و ه�ی متعّ�د به 

گ�ران بی�ن ه�ی ن�بخ�د و مج�لست ف�اوان ب� اف�اد خ�شآم� ب� انس�ن

75Fف�م�دن�.

٢
 

 ی دوم ع�لت: ع�لت از اهل دنی� (خل�ت خ�ص)م�تبه

اّص از م�منین است؛ زی�ا در ف�هنگ دین، محّبت این م�تبه، ت�صیه به خ�

یشه که رس�ل خ�ا� ی همهدنی� ر گن�ه�ن است؛ ت� به آنج�  ی مف�س� و 

 ف�م�د: 

                                                                    
 .۸۲، ص۷۸هـ.ق.)، ج۱۴۰۳،  الع�بي . بح�ر ا�ن�ار (ط. دار إحی�ء الت�اث١

 .۲۲۸هـ.ش.)، ص۱۳۶۲،   معه م�رسین(ط. ج� . الخص�ل٢



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٦٢ 

 

ُس   ُحبݓُّ «
ݘْ
� َرا بݔ

بݐْ
ُ

�ِط ُكّلِ   الّ� ْحبݓ بݓُ اݙِ ٮݓَ ، َو س� هݑٍ
بݘَ ِ
ٮݔّ �ُح ُكّلِ س� بݑ ، َو ِمٯݐْ هݑٍ

بݘَ طبݔ ُكّلِ حݐ�

. هݑٍ بݐَ ش� 76F»ح�
١
 

یشه کلی� دنی�دوستی، ر گن�ه و سبب بیی ه� خط�،  ح�صل ش�ن ه�  ه� 

 ک�ر نیکی است.

که مبن�ی ع�لت م�تبه گی�د و خ�اون� ی دوم شکل میب� این اس�س است 

که دین خ�ا ب�ای آن�ن اب�اری در به رس�ل خ�د� دست�ر می ده� ب� اهل دنی�، 

 دنی�طلبی است، رفت و آم� ن�اشته ب�ش�:

ُ�ْم  �ݐَ وا ٖدبݔ
�ݐُ َ �ݐݧ

ںݐَ ا�ݑَّ نݔ ٖ �ݐ
َّ
ِر ال

ݩݐَ > <َودݧ
ݦݦݦݦݦ

ٰ�٭ بݔ
بݐْ

ُ
ٰ�ةݑُ الّ� ݧ ݧ َبݔݧ ݧ �ݧ

ݨْ
ُ ا� ݧ ݧُمݧ ݧ �ݩݩݑݨْ�ݧ �ݦَّ

ً�ا َوعݐݦَ هݩْ
َ
� َو� � ِعبݓ

َ
77Fل

٢
 

گ�فتن� و زن�گی دنی� ف�یبش�ن داده به  یچه  که دین خ�د را ب�ز کس�نی را  و 

 ح�ل خ�د واگ�ار.

یشه ی آغ�زین سل�ک در امی� الم�منین حض�ت علی� نی� در این رابطه، ر

 دارن�: ا� بی�ن میطلب�ن و انس ب� اهلت�حی� را اعت�ال از دنی�

��ِح «
�

��ُع الّص � �ݓِ بݔ
بݐْ

ُ
�ِء الّ� بݐ ْ بݓ

ݘَ
اِل ا �ݐ 78F»�ݐیݔ اْعبݑِ

٣
 

گ�شه  ه�ست.گی�ی از اهل دنی� م�جب آمیختن ب� نیکیع�لت و 

مه
ّ

 ف�م�د: ی طب�طب�یی میم�ح�م ع�

                                                                    
: عن أبي ه�ی�ة؛ ۳۴۰هـ.ق.)، ص۱۴۰۸؛ أع�م ال�ین (ط. م�سس� آل البیت�، ۲۱هـ.ق.)، ص۱۴۱۲،  . إرش�د القل�ب (ط. الش�یف ال�ضي١

ک�هم� نح�ه، بح�ر ا�ن�ار (ط. دار إحی�ء ا۲۹۴هـ.ق.)، ص۱۴۰۷،  عّ�ة ال�اعي (ط. دار الکتب ا�س�مي ، ۷۷هـ.ق.)، ج۱۴۰۳،  يلت�اث الع�ب؛ 

 .۱۰، ح۱۸۲ص

 .۷۰. انع�م، ٢

 .۴۷۹هـ.ق.)، ص۱۴۱۰،  �ب ا�س�مي. غ�ر الحکم (ط. دار الکت٣



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٦٣ 

 

که میگ�شه« کسی  نشینی، م�زم ب� مع�فت و ی� م�جب آن نیست؛ ولی 

مع�فت ش�د، ب�ی� مع�ش�تش را مخص�صً� ب� اهل غفلت و خ�اه� اهل 

ک�ر شب�نه کن� و ف�ش ه� مجلسی نب�ش� و  کم  زی او در اهل دنی�  رو

مغ� ت� میف�ی�ه و بیه�ی بیمج�لس بیه�ده ص�ف نش�د و از مع�ش�ت

که ب� همه و در ه� مجلسی ح�ض�  ت�ان� اجتن�ب نم�ی� و ط�ری نش�د 

79F»ش�د.
١
 

 اخّص خ�اصی س�م: خل�ت م�تبه

ای م�ّقت و در اوق�ت خ�ص به اخّص خ�اّص ی از ع�لت، ت�صیهاین م�تبه

ک�مل از غی� حق منقطع و  از م�منین است، ت� بت�انن� در آن اوق�ت به ط�ر 

 مت�ّجه پ�وردگ�ر ب�شن�.

 ف�م�ین�:ام�م علی� می 

�ِس.« ْكبݔ
�ݘَ

ْ
ِم ا� بݔَ ُل سݒِ صݐ�

فݐْ
ݘَ
 ا

�ݑُ
َ
ل 80F»الُع�ݐْ

٢
 

گی�ى، ب�ت�ین خصلت ی�ک�ن است. گ�شه   ز

ی انبی�ء و اولی�ی این م�تبه از ع�لت در اوق�ت خ�ّصی از زن�گی همه

ک�ه ط�ر و ش�د؛ چن�نالهی� دی�ه می که اربعینّی�ت حض�ت م�سی� در 

ک�م� در غ�ر ح�ا و اعتک�ف حض�ات م�یم� و زک�ی�� در  ی� رس�ل ا

�ب رحمت خ�ص ه�یی بمسج�، ش�اه� ق�آنی آن است. ب� چنین ع�لت

گش�یشپ�وردگ�ر ب� اولی�ء ب�ز می ه�ی ت�حی�ی در سل�ک الی ا� ب� ش�د و ب�ب 

                                                                    
 .۳۶۵، صهـ.ش.)۱۳۸۲ی طب�طب�یی (ط. سم�ء قلم،. در محض� ع�مه١

 .۱۴۱۴هـ.ق.)، ۱۴۱۰،  �ب ا�س�مي. غ�ر الحکم (ط. دار الکت٢



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٦٤ 

 

کهف که خ�اون� درب�رهگ�دد؛ چن�نس�لک�ن ب�ز می ی ع�لت اصح�ب 

 ف�م�ی�: می

 ِ ْهفݐ
َ

ك
ْ
ی ال

َ
ا ِا� ۥݦٓ ݨُ وݧ

ْ
�

َ� فݐݦ� � ا���
َّ ونݐ� ِا� �ݩُ ُ بݓݧ

ْ عݨݧ ݨَ ْم َومٰ� بݔ ُ ݩݧ �هݧ ُ مݨݧ ُ بݑݧ
ْ
ل �ݐݨَ ݨْ  <�دݐِ اْعبݑَ ْم ِمنݐ

ُ
ك ُّ ْم َربݓ

ُ ݧ
ك

ݦَ
�ݦْ ل

ُ شݒ
ݐݨْ ٮݧ َ بݔ

<� � ٯݑ
فݦݨݐَ ْم ِم�ݦݦݨݦْ

ُ
ْمِ�ك

َ
ْم ِمنݐݨْ ا

ُ ݧ
ك

ݦَ
یݩݘݨݨْ ل ِ ݫ

ݨّ یݔ
َ هݧ ُ ٖه َوبݔ بݑِ َ �ݧ �ݦݨْ ݨَ 81Fرݧ

١
 

که غی� از خ�اون� می که از آنه� و از آن خ�ای�ن  گ�شه اینک  گ�فته پ�ستن� 

یش را ب�  ردگ�رت�ن رحمت خ� ی� ت� پ�و ای�، پس به س�ى غ�ر رهسپ�ر ش�

کن�.شم� بگ گش�یشی ف�اهم  ک�رت�ن   ست�د و ب�اى شم� در 

 

که ع�لت و بیت�ته نم�دن در مس�ج�، سی�ه ی  ی همه ب� این اس�س است 

قلی هم�انی  ی م�ح�م م� حسین که درب�رهب�رگ�ن اهل معن� ب�ده است؛ چن�ن

که در شب شنبه و جمعه،  ه�ی ت�بست�ن، غ�لبً� چه�رشنبه و پنج نقل ش�ه 

گ�دا ن در مسج� سهله اعتک�ف داشتن�. و یکی از رهـنـمـ�دهـ�ی هم�اه ب� ش�

گ�دانش، عـب�دت و بیت�ته در مس�ج� و مک�ن ه�ی  مـ�حـ�م قـ�ضـی به ش�

کـ�فـه و سـهـله  ک�فه و سهله ب�د. ایش�ن خ�د در مسج�  متبّ�کی م�نن� مسج� 

ک�د.  ه� را به تنه�یی در آن حج�ات بیت�ته می حـج�ه داشت و بعضی شب

ه�  ی ح��ت است�د در این اعتک�ف ی طب�طب�یی درب�ره ع�مه م�ح�م

 ف�م�د:  می

نشنی�م، ولی رفق� از  -رض�ان ا� تع�لی علیه -ب�ز مطلبی را خ�د از است�د«

ک�فه بیت�ته نم�ده ب�دن�  است�د نقل می که آن ب�رگ�ار شبی در مسج�  ک�دن� 

                                                                    
کهف، ١  .۱۶. 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٦٥ 

 

خ�د نگ�اشتن� ت�   دیشب، در و دی�ار مسج� ب� تسبیح«ف�م�دن�:  و می

که دیگ�ان هم خ�ابی�ه » صبح بخ�ابیم. این هم�ن در و دی�اری است 

گ�نه شنی�ن�. معل�م می ب�دن� و هیچ نمی ای  ش�د وضع و ح�ل است�د به 

که چنین شن�ایی را داشته که در سنگ و آج� تغیی�ی پی�ا  ب�ده  ان�، نه آن 

82F»ش�ه ب�د.
١
 

 ش�ایط مک�ن اعتک�ف

که در رس�له اعتک�ف ب�ی� در مسج� ه�ی ب�ش� و احک�م خ�ّصی دارد 

که در م�اتب ع�لت اش�ره ش�،  عملّیه به آنه� اش�ره ش�ه. ب� ت�ّجه به نک�تی 

که اعتک�ف او به ع�لت معتکف ب�ی� حّتی ا�مک�ن ش�ایطی را به وج�د آورد 

ای به اهّم این ام�ر میی س�م ن�دیک ش�د. در این مختص�، اش�رهم�تبه

 نم�ییم:

ی، می در
ّ
کل که اعتک�ف ظ�ف ذک� الهی در بیتیک نگ�ه  گفت  -ا� ت�ان 

که حّتی -یعنی مسج� که است. ل�ا �زم است  ا�مک�ن ش�ایط و مستحّب�تی 

نم�ی� در اعتک�ف ف�اهم در هنگ�م ذک� �زم است و تحصیل حض�ر قلب می

 ش�د. ب�خی از اهّم این م�ارد به ق�ار ذیل است:

ک�.به حّ�اقل رس�نی -۱  �ن ع�امل م�احم ذ

اصل در اعتک�ف، انتخ�ب ش�ایطی جهت انقط�ع از غی� حق است؛ چن�ن

 که امی�الم�منین علی� می ف�م�ین�:

                                                                    
کت�ب،  .. راز دل (ط١  .۲۳۰هـ.ش.)، ص۱۳۸۳احی�ء 



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٦٦ 

 

�ِس.« ط�ِع َعنݐِ البݐّ ٯݑِ
بݐْ �ݙِ

ْ
ِ� �ݐیݔ ا�

َ
�ّ��  بݓِ

�ݑُ
َ
ُ�ْصل

ْ
83F»ال

١
 

 وص�ل به حض�ت حق، در انقط�ع از م�دم است.

که به نح�ی م�جب بن�ب�این، ب�ی� همه خ�اط� و تش�یش ح�ل میی ام�ری 

ی سی� و ا� سی� مه�ی بح�العل�م در رس�لهش�د به ح�اقل ب�س�. م�ح�م آیت

 سل�ک خ�د، پی�ام�ن مک�ن خل�ت خ�ص و ذک� می ف�م�ی�:

84Fو اّم� خل�ت خ�ّص «

٢
گ� چه در جمیع عب�دات و اذک�ر خ�لی از  ؛ پس ا

ک�مّیه  فضل نیست، و لکن در ط�یفه  -ه� میع آنبلکه در ج-ای از اذک�ر 

راد از خل�ت، این قسم  در ن�د مش�یخ ط�یقت ش�ط است. و م�اد اهل او

ری از محّل ازدح�م و غ�غ�، و  است. و ش�ط است در آن، وح�ت و دو

ِش   استم�ع ص�ت ی السقف  ح�ل  مشّ�ِ ّیِت مک�ن و طه�رت آن، حّتَ
ّ
، و ِحل

گنج�یش آن به ق�ر ذاک� و عب�دت او ب�ش�  و بس. و ق�ل و الُج�ران، و ب�ی� 

َك «عیسی�  بݑُ ٮݔْ َ ْعَك بݓ ش� ٮݔَ
ْ
85F»َول

٣
که یك    اش�ره به آن است. و بهت� آن است 

زن و ف�جه ن�اشته ب�ش�. 86F»در داشته ب�ش�، و رو
٤
  

ک�چکی و خل�تی و یک در داشتن محل ذک� و نم�ز، بی�نگ� شّ�ت  کی� ب�  ت�

اهتم�م اهل معن� در خ�لی ب�دن محل ذک� از ع�امل م�احم است. چن�نکه غ�ر 

                                                                    
 .۱۷۵۰هـ.ق.)، ۱۴۱۰،  �ب ا�س�مي. غ�ر الحکم (ط. دار الکت١

از اب�اب مس�ج�،  ۶۹، ب�ب ۵۵۴، ص۳هـ.ق.)، ج۱۴۰۹. ش�ی� بت�ان این قسم خل�ت را از وس�یل الشیعه (ط. م�سس� آل البیت�، ٢

 استف�ده نم�د.

این مضم�ن از امی�الم�منین� نقل ش�ه و نی� در مست�رك (ط. م�سس� آل  ۲۴ق.)، ب�ب هـ.۱۴۰۰الش�یعه (ط. اعلمی، . در مصب�ح٣

که:  ۱۷، روایت۸۹، ص۲هـ.ق.)، ج۱۴۰۸البیت�،   «آم�ه است. نی� این جمله در م�اعظ رس�ل ا�� به علی� است 
ٌ �بݒ

َ
�

َ ، بݒ � َ�ِ�ّیُ بݔ

ِط  ی حݐ�
َ
ِ�یݔ َ�� بݓْ

َك َو بݑَ �بݐَ  ِلش�
فݐُّ

ُ
ك ؛ بݑَ �بݑٌ � بݔ حݓِ َك.ُمبݐْ بݑُ ٮݔْ َ ُعَك بݓ َش� َك َو �ݔ ِ بݑ

ٮݘَ  .)۶۴، ص۷۷هـ.ق.)، ج۱۴۰۳،  الع�بي(بح�ر ا�ن�ار (ط. دار إحی�ء الت�اث  »بݔ

 .۹۳هـ.ش.)، ص۱۳۹۰،  �نی (ط. تشیع. رس�ئل ع�ف٤



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٦٧ 

 

به لح�ظ وسعت و م�قعیت ش�ه�ی ب� این مطلب است. ل�ا ت�صیه » ِح�ا«

که حّتیمی م�احم ا�مک�ن خل�ت و از وج�د اف�اد ش�د مسج�ی انتخ�ب ش�د 

کنن�ه در اعتک�ف، اهل ذک� و من�ج�ت و  ذک� خ�لی ب�ش� و اف�اد ش�کت 

 مشّ�ق یک�یگ� در انس ب� پ�وردگ�ر ب�شن�.

آوردن وس�یل ارتب�ط ب� خ�رج از محیط اعتک�ف ب�ی� به ح�اقل ب�س�؛ مثً� 

استف�ده از تلفن هم�اه و خص�صً� مشغ�لیت به فض�ه�ی مج�زی و شبکه

که عم  ً� ب� انقط�ع س�زگ�ر نیست، ممن�ع است.ه�ی اجتم�عی، 

ک�مپی�ت� و س�ی� وس�ئل، ول� در جه�ت علمی و  به همین ت�تیب، استف�ده از 

ک�ر درسی ب�ش�، ج�ی� نیست. معتکف در این ای�م ب�ی� پی�سته در ح�ل 

گ�شته و فک� و ذک� و نم�ز و ی� ت�وت آی�ت ق�آن و ب�ن�مهمح�سبه ری�ی ب�ای ی 

که ن�چ�ر است به واسطهی ت�حی�آین�ه ی خ�د ب�ش� و ف�ض را ب� این بگ�ارد 

ک�مل بست�ی ش�د و هیچ ارتب�ط  ی بیم�ری، ب�ای مّ�ت سه روز، به ط�ر 

حقیقی و ی� مج�زی ب� بش�ی ن�اشته ب�ش� ت� انقط�ع واقعی ب�ای او ح�صل 

 ش�د.

 َصمت خ�ص و ی� سک�ت مطلق -۲

گ� خل�ت ع�م و   صمت و ع�لت در اعتک�ف ق�ین یک�یگ�ن�. در نتیجه، ا

گی�د. ل�ا در  ی� خ�ص و ی� اخّص است، َصمت نی� ب�ی� در هم�ن م�تبه ق�ار 

که بن� ب� خل�ت خ�ص و ی� اخّص است، معتکف ب�ی� حّتی ا�مک�ن اعتک�ف 

ک�م گ�افه و حّتی غی� آن پ�هی� نم�ی�، ت� دره�ی  گفتن به  ب�طن ب� او  از سخن 

که در این اّی�م  ب�ز ش�د و بت�ان� مع�رف ت�حی�ی را از ادعیه و آی�ت ق�آنی 

 کن� بشن�د.ت�وت می



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٦٨ 

 

 من�ی از نم�ز شبَسَه� و به�ه -۳

ی دست�رات ابت�ایی در سل�ک شع� زی� می�ن اهل معن� مع�وف است و همه

 ا� در آن جمع ش�ه:الی

 به دوامَصمت و ج�ع و َسَه� و ع�لت و ذك�ی 

كن� اين پنج تم�م  ن�تم�م�ن جه�ن را 

دار در هنگ�م سح� و در اعتک�ف، روزه از ش�ایط ض�وری است؛ ولی روزه

که تغ�یه کن�  که ُمِخّل ح�ل او افط�ر ب�ی� سعی  کن�  ی خ�د را به می�انی تنظیم 

در ذک� و ت�وت نش�د. بع� از تحصیل صمت و ع�لت، بهت�ین زم�ن ب�ای ذک� 

شب و هنگ�م سح� است. در این اوق�ت، ع�وه ب� نم�ز شب و نی� ه�ی نیمه

کتب ادعیه ذک� ش�ه، می که در  ری�ی، دع�ه�ی ت�ان ب� ب�ن�مهاعم�ل م�ث�ری 

که از جمله بهت�ین  پ�معن� و من�سب ح�ل خ�د را انتخ�ب و از آنه� به�ه ب�د؛ 

کمیل و نی� دع� ه�ی آنه�، من�ج�ت خمس عش�ه، من�ج�ت شعب�نّیه، دع�ی 

کتب دع�یی (به خص�ص خ�ّص م�ه رجب و س�ی� ادعیه که در  ای است 

 ی سّج�دّیه) م�ج�د است.صحیفه

ت� را در نم�ز شب ه�ی ط��نیت�ان در حّ� ت�ان، س�رهدر این می�ن، می

ج� آورده ش�د و هم از ث�اب بیشت� ت�وت ی شب بهانتخ�ب نم�د ت� هم ن�فله

گ� بت�ان نم�ز شب خ�د را به سبک رس�ل خ�ا� ق�آن در نم�ز به�ه ب�د. نی� ا

انج�م داد بهت� است، و در بین نم�ز شب و ی� بع� از آن و قبل از اذان صبح، 

 ی ط��نی ب� اذک�ر استغف�ری و ی� تسبیحی داشت.سج�ه



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٦٩ 

 

 ری�ی ب�ای آین�ه فک� و ب�ن�مه

آین�ه در ری�ی اوق�ت ف�اغت در اعتک�ف، بهت�ین زم�ن ب�ای فک� و ب�ن�مه

ه� ص�ف ش�د. ی عم� در بهت�ینمس�ئل ت�حی�ی است؛ ت� زم�ن و س�م�یه

کلی�  که در بی�ن�ت اولی�ی الهی� حی�ت قلب و  چنین تفک�ی است 

 ف�م�ی�:که م�� علی� میدره�ی حکمت است؛ چن�ن

»� ْ بݓ
ݘَ
ُح ا بݔ �بݑ ٯݐ ِ� َو م� صبݔ بݓَ

ْ
بݓِ ال

ْ
ل

�ةݑُ فݑَ بݔ ُه ح�
بݐَّ �ݙِ

� ِ�؛ فݐ
ْ

ك ٯݐِ
ْ
�ل ْم بݓِ

ُ
ك بݔْ

َ
��َ. هݑِ م�

ْ
ِ�ك

ْ
 �87F»ابݓِ ا�

کلی� دره�ی  که تفک�، حی�ت قلب انس�ن بصی� و  ب� شم� ب�د به تفّک�؛ 

 حکمت است.

که از عب�دت یک س�ل ب�ارزش ت� است. چن�نکه ام�م و چنین تفّک�ی است 

 ف�م�ین�:ص�دق�  می

» 
ُ
ُ� ا

َ
ّك

ݐݩَ �ݧ ݩݩݑَ بݧ َ مٰ� بݔ
ݐَّ هݑٍ <ِابݧ بݐَ �َدةݑِ س� ٌ� ِمنݐْ ِعبݓ بݔْ

ُ� س�َعهݑٍ حݐ�
ُّ

ك ٯݐ� >.بݑَ ٰ�بݓِ بݓ
ْ
ݢ� ݢ
�ݦݨَ

ݦْ
�ا ا�

ُ
 �88F»ول

ی این ح�یث، می گ�ی�: به خ�مت ام�م ص�دق� َحَسن صیقل، راو

ک�دم. حض�تش ضمن تک�ار رفتم و درب�ره ی ارزش فک� و چگ�نگی آن س�ال 

 بی�ن ف�ق، از ق�ل رس�ل خ�ا� ف�م�دن�:

�ُل: « ٯݑُ بݔَ
ُ�، فݐَ

َّ
ك ٯݐ� بݑَ بݔَ

اِر فݐَ
َ

�لّ� هݑِ َو بݓِ ِ�بݓَ �ݐَ
ْ
�� ُمّ�ُ بݓِ َ � بݔ

َ
� �ِ

َ
� ل �ِك؟ م� �بݐُ � نݐ� بݓ ْ بݔ

ݘَ
�ِك؟ َو ا �ِ�بݐُ نݐ� س� ْ بݔ

ݘَ
ا

؟ ںݐَ ِمںݔ
َّ
كَ� بݑَ 89F»بݑَ

٣
 

                                                                    
 .۲۹۷هـ.ق.)، ص۱۴۰۸،  لیهم الس�م. أع�م ال�ین (ط. م�سس� آل البیت ع١

 .۲۲، ح۳۲۷، ص۷۱هـ.ق.)، ج۱۴۰۳،  ي. بح�ر ا�ن�ار (ط. دار إحی�ء الت�اث الع�ب٢

؛ »قی�م لیل�« إلی» ق�ل نعم«: بسن� آخ� عن أب�ن، ولیس فیه من ۲: ب�ب التفّک�، ح۵۴، ص۲هـ.ق.)، ج۱۴۰۷. الک�في (ط. ا�س�می�، ٣

ب�ن، عن الصیقل؛ : بسن� آخ� عن جعف� بن أ۵۶: ب�ب ث�اب التفّک� في ا�، ح۹۴، ص۱هـ .ق.)، ج۱۳۷۱المح�سن (ط. دارالکتب ا�س�می�، 

ه� مع ۱۵۵: ب�ب في التفّک�، ح۸۱هـ.ق.)، ص۱۳۸۵مشک�ة ا�ن�ار (ط. المکتب� الحی�ری�، 
ّ
کل : م�سً� عن الصیقل، عن أبي عب�ا��؛ وفي 

 .۱۶: ب�ب التفّک� و..، ذیل ح ۳۲۴، ص۷۱هـ.ق.)، ج۱۴۰۳،  اخت�ف یسی�. بح�ر ا�ن�ار (ط. دار إحی�ء الت�اث الع�بي



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٧٠ 

 

ی�انه کن�ر خ�نهب� و کن�ن ت� اى ی� از  ی�: س� کن�، به فک� ف�و رود و بگ� گ�ر  اى 

کج�ین�؟ چ�ا سخن نمی یی؟کج�ین�؟ و س�زن�گ�ن ت�   گ�

گ�شتهبن�ب�این، اولین فک� در اوق�ت خل�ت، مح�سبه ی خ�د، ی 

ک�ستی گن�ه�ن و عب�ت از دیگ�ان در ب�ن�مهه� و ت�بهچگ�نگی اص�ح  ی از 

 ی خ�د است.ری�ی آین�ه

گ�یه و  ی اعم�ل مشه�ر در این ای�م، عمل اّم عم�ه داوود و دع�ی پ�ی�نی آن و 

گ�یه در سج�ه که  ی پ�ی�نی دع�، ابته�ل در درگ�ه الهی است. در روایت است 

90Fع�مت استج�بت آن است.

١
 

 داوودی عمل اّم  مختص�ی درب�ره

که منص�ر عب�سی، «ن�یس�:  م�ح�م سی� بن ط�ووس در اقب�ل می زم�نی 

گ�وهی از آل ابی ک�د و دو پس�  عب� ا� بن حسن� را به هم�اه  ط�لب زن�انی 

عب� ا� بن حسن�، یعنی محم� و اب�اهیم را به قتل رس�ن�، در این زم�ن 

گ�فت و ب� غل و زنجی� از ع�اق به م�ک�  داوود بن حسن بن حسن� را نی� 

اّم «ی ام�م جعف� ص�دق� ب�د؛ زی�ا حک�مت خ�یش انتق�ل داد. او پس� دایه

 م�در رض�عی ام�م ص�دق� ب�د و م�در داوود به ایش�ن شی� داده ب�د.» داوود

گ�شم اّم داوود می گ�ی�: م�ت زم�نی پس�م نی�م� و خب�ی از او در ع�اق به 

�سی�. در این زم�ن، پی�سته به درگ�ه خ�اون� دع� و تض�ع نم�ده و از ب�ادران ن

ک�ش� در عب�دت، می که در ایندینی و  کنن�، خ�استم  ب�ره به درگ�ه خ�ا دع� 

که روزی ب�ای عی�دت به محض� دی�م، ت� اینولی اث�ی از اج�بت دع� نمی

                                                                    
 .۷۲۰، ص۲ح المتهج�، ج. مصب�١



ل)  ادب حض�ر
ّ

 ا��ار م�ه رجب و م�اقب�ت و من�سک آن : (دف�� او

 

٧١ 

 

از ح�ل آن حض�ت  وج�حض�ت جعف� بن محم�� وارد ش�م و پس از پ�س

که من ب�ادر رض�عی  و دع� ب�ای ایش�ن، آن ب�رگ�ار ف�م�د: ای اّم داوود، از داوود 

که  کج�ست، در ح�لی  ک�دم: ای آق�ی من، داوود  او هستم، چه خب�؟ ع�ض 

ک�ده که او را از من ج�ا و در ع�اق زن�انی  ان�. ف�م�د: م�ت زم�ن ط��نی است 

که دره�ی آسم�ن ب�ای خ�اچ�ا دع�ی استفت�ح را نمی نی، هم�ن دع�یی 

گش�ده می کنن�ه بیاج�بت آن  بین� و در درنگ اث� اج�بت را میگ�دد و دع�

ک�دم: این  ب�اب� آن، در ن�د خ�اون� متع�ل پ�داشی به ج� بهشت ن�ارد؟ ع�ض 

دع� چگ�نه است ای پس� راستگ�ی�ن؟! ف�م�د: ای اّم داوود، م�ه ح�ام ب�رگ، م�ه 

که دع� در آن به اج�بت میرجب، ن�دیك  ش�ه است و این م�ه، م�هی است 

سپس حض�ت دست�ر اعم�ل مع�وف به » رس� و این م�ه، م�ه اصّم خ�ا است.

کن و «ام داوود را به او ی�د داد. سپس ف�م�د:  که به ت� آم�ختم حفظ  آنچه را 

کن�؛ زی�ا کسی بی�م�زی ت� ب�ای ه�ف ن�درست و ب�طلی دع�   مب�دا آن را به 

که ه�گ�ه ب�ان دع� ش�د،  اسم اعظم خ�اون� در آن نهفته است، هم�ن اسمی 

کن� و ه�گ�ه ب� ت�سل به آن از خ�ا درخ�است ش�د، عط� میخ�اون� اج�بت می

گ� آسم�ن ی انس�ن بسته ب�شن� و ح�جت ت� از کن�. ا ی�ه� به رو ه� و زمین و در

آن را ب�ای ت� آس�ن  ت� ب�ش�، خ�اون� راه رسی�ن بهه� ب�رگگش�ده ش�ن آن

گ� همه ه� دشمن ت� ب�شن�، خ�اون� ت� را از ی جّنی�ن و انس�نخ�اه� نم�د و ا

کف�یت نم�ده و آنم�احمت آن  » ه� را ذلیل و خ�ار خ�اه� نم�د.ه� 

گ�ی�: اّم  دع�ی ی�د ش�ه را ن�شتم و از محض� ام�م ص�دق� «داوود می 

چه آن حض�ت ف�م�ده ب�د،  که م�ه رجب ف�ا رسی� و به آنخ�رج ش�م، ت� این

ک�دم. شبی، در اواخ� شب حض�ت محم�� و تم�م ف�شتگ�ن و  عمل 

گ�شته ب� آن�ن درود ف�ست�دم، در خ�اب دی�م، در  که در دع�ی  پی�مب�انی را 
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که آن حض�ت به من می ی ب�ادرانت ف�م�د: ای اّم داوود، به ت� و همهح�لی 

ک�د و ت� را به ب�آوردن ح�جتت م�ده ب�د،  که همگی ب�ای ت� شف�عت خ�اهن� 

که خ�اون� متع�ل ت� و ف�زن�ت را حفظ نم�ده م�ده می دهن� و ت� را بش�رت ب�د 

ی ی ف�صلهگ�دان�. از خ�اب بی�ار ش�م و فقط به ان�ازهو آن را به ت� ب�ز می

که م�کبش را تن� و ب� شت�ب ب� که ع�اق ت� م�ینه ب�ای س�اری  گ�شته ب�د  ان�، 

گفت: ت� روز نیمه ی رجب، در بن� داوود به خ�نه ب�زگشت. از ح�ل او پ�سی�م. 

گ�یی و زنجی� و در ب�ت�ین زن�ان که  ه� ب�دم. وقتی شب ش�، در خ�اب دی�م 

که ب�  ی حصی� مخص�صی  که ت� ب� رو زمین ب�ای من درن�ردی�ه ش� و دی�م 

ی آن نم�ز می کن�ر ت� نشستهای و م�گ�اری، نشستهرو که دانی در  ان� 

س�ه�یش�ن در آسم�ن و پ�ه�یش�ن در زمین است و مشغ�ل تسبیح خ�ا 

کی�ه و ب�یی خ�ش داشت و به  که ص�رتی زیب� و لب�سی پ� هستن�. یکی از آن�ن 

گفت: ای پس� پی�زن ش�یسته، ت� را  گم�ن من، رس�ل خ�ا� ب�د، به من 

که خ�اون� دع�ی م�درت را  اج�بت نم�د. از خ�اب بی�ار ش�م و بش�رت ب�د! 

که پیك ان�. در دل شب، م�ا به حض�ر ه�ی منص�ر دم در ایست�دهدی�م 

که زنجی� از دست و پ�ی من ب�ز نم�ده و به من  منص�ر ب�دن� و او دست�ر داد 

که  کنن� و نی� دست�ر داد  ه�ار درهم به من ب�هن� و ب� شت�  ۱۰نیکی و احس�ن 

ک�ده و ب اّم » که وارد م�ینه ش�م.� س�عت و شت�ب ب�ان�ن�، ت� اینراه�ار س�ار 

داوود را به خ�مت ام�م ص�دق� ب�دم. ف�م�د: «گ�ی�: داوود در ادامه می

منص�ر، امی� م�من�ن� را در خ�اب دی� و ایش�ن به او ف�م�د: ف�زن�م را آزاد 

گ�یی زی� افکنم و او خ�د را در ح�لی دی� کن، وگ�نه ت� را در آتش جهنم می که 

که ت� را  ای -پ�ه�یش آتش جهنم ق�ار دارد. از خ�اب بی�ار ش� و مجب�ر ش� 

کن�. -داوود  »آزاد 
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که اصل در این سه روز  از این داست�ن ب�می داری و  ، روزه»ای�م البیض«آی� 

گ�  ع�لت است و معتکف ش�ن در مسج� در درجه ی دوم ق�ار دارد. و ل�ا ا

ک�ر کسی م�فق به اعتک�ف نش�  بهت� است م�نن� ای�م م�ه مب�رک رمض�ن حجم 

کن� و بیشت� به خ�د و ام�ر عب�دی بپ�دازد، ت� روز نیمه کمت�  ی م�ه  متع�رف را 

که شب آن از جمله افضل شب ی رجب نی�  ه�ی س�ل است و روز نیمه رجب 

م�نن� روز ع�فه اختص�ص به دع� و استغف�ر و ت�وت آی�ت الهی دارد و یکی از 

که به ش�ف روزه ممت�ز است.چه�ر   روز س�ل است 

که به  م�ح�م سی� در اقب�ل روایتی را از حض�ت آدم� نقل می کن� 

 پ�وردگ�ر ع�ضه داشت: 
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ردگ�رم، محب�ب زه� و  پ�و ت�ین اوق�ت در ن�د ت� چه زم�نی  محب�بتت�ین رو

ت�ین  است؟ پس خ�اون� تب�رک و تع�لی به او وحی ف�م�د: ای آدم، محب�ب

ز نیمه زه� ن�د من رو ز ب� ق�ب�نی و  رو ی رجب است. ای آدم، در این رو

گفتن  زه و دع� و استغف�ر و  گ�فتن و رو به من » � اله ا� ا�«میهم�نی 

 ن�دیکی بج�ی.
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در ف�زن�انت پی�مب�ی را «ف�م�ی�:  ادامه به حض�ت آدم� می خ�اون� در

ک�یم است... ق�ار می که حلیم و رحیم و  شم�د  و صف�ت دیگ�ی را ب�می» دهم 

ک�م� می و سپس درب�ره  ف�م�ی�: ی م�ه رجب و فضیلت اّمت پی�مب� ا

...» 
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ز نیمه...او  ز  ی رجب مخص�ص می و اّمتش را ب� رو که در آن رو گ�دانم؛ 

دهم و طلب  خ�اهن�، مگ� آنکه به ایش�ن می هیچ چی�ی از من نمی

بخشم و درخ�است رزق و  خ�اهن�، مگ� اینکه آن�ن را می مغف�ت نمی

زی نمی کنم و از من بخششی  کنن�، مگ� اینکه عط�یش�ن می رو

خ�اهن� مگ� اینکه  دهم و رحمتی نمی یش�ن میخ�اهن� مگ� اینکه به ا نمی

ز نیمه ب� ایش�ن ت�حم می که رو کسی  ی رجب را در ح�ل  نم�یم. ای آدم، 

زه و ذاک� و خ�شع و ح�فظ ح�یم اخ�ق خ�د ب�ش� و صبح نم�ی� و از  رو

م�لش ص�قه ده�، ن�د من هیچ ج�ایی مگ� بهشت ن�ارد. ای آدم، به 

که خ�د را در رجب که خط� در این م�ه ب�رگ  ف�زن�انت بگ�  حفظ نم�ین� 

 است.

 
                                                                    

 س�ار استقب�ل ی�م النصف من رجب .: فصل فیم� ن�ک�ه من أ۵۷، ص۲ هـ.ق.)، ج۱۴۰۹،  . إقب�ل ا�عم�ل (ط. دار الکتب ا�س�میه١
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كه ص�حب خب� ش�ی ای بی   خب�! بك�ش 

كی راهب� ش�ی؟ ت� راْه   بین نب�شی، 

  دست از ِمِس وج�د، چ� م�داِن َرْه بش�ی

ْر ش�ی كیمی�ی عشق بی�بّی و َز   ت� 

ك�د خ�اب وخ�رت ز م�تبه  ی عشق دور 

كه بی دم رسی به آن   خ�اب و خ�ر ش�ی دوست 

 به دل وج�نت اوفت�  حق  ن�ِر عشِق گ� 

ك خ�ب
َ
ل

َ
ك� آفت�ِب ف   ت� ش�ی ب�� 

 از پ�ی ت� س�ت، همه ن�ِر خ�ا ش�د

 پ� و س� ش�ی در راه ذوالج�ل، چ� بی
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