مجلس سوم

سيره معصومان

در ماه رمضان

رمضان ،ماه قرآن و نیایش
*

حجتاالسالم والمسلمين عليرضا انصاري

عن أبيجعفر « :لِكُلِّ شَيءٍ رَبيع وَرَبيعُ القُرآنِ شَهرُ رَمَضان؛ 1برای هلر چيلز ،بهلاری اسلت و
بهار قرآن ،ماه رمضان است».
الف .رمضان ،ماه اُنس با قرآن
جلسه اوّل ،با بخش از سیره معصومان
مضان آشنا ش یم.

خصتوص اهمیت

ای جلسه ،به ذکر قسم های

ا ن و عایت

یگر از ستیره معصتومان

ماه مبا ت م و زیم؛ یعن بیان گفتتا و ستیره اهتل بیت

آ اب متاه
ایت

بتا ه قترآن و نیتایش .آن

بز گوا ان قرآن کریم ا تالوت کر ه ،به آموزههای آن عمل م نمو ن و یگتران ا نیتز بته

* پژوهشگر حوزه علميه.
 .1کلينى ،الكافي ،ج  ،2ص .631

  38رهتوشه راهيان نور ويژة رمضان 9314

ای امر سفا ش م کر ن  .معصومان
توجه کنیم.

اشتن که

تأکی

ای نوشتا  ،به تبیی محو های چن

متاه مضتان ،بیشتتر بته قترآن

ای با ه م پر ازیم:

 .1پيوند ماه رمضان با قرآن

یک از ویژگ های ماه مضان ،نزول قرآن

آن اس  .اگر یك شب آن ،بهتتر از هتزا متاه

اس  ،به لیل نزول قرآن کریم اس « :شَهْرُ رَمَضانَ الّذذي أنْذزِلَ فيذهِ الْقُذرْآنُ؛ 1متاه مضتان،
[همان ماه اس ] که

آن ،قرآن فرو فرستا ه ش ه اس  ».شای عل

ماه مضان به نام «بها قرآن» یا ش ه ،به جهت
باقر

وجتو همتی پیونت

اینکه

وایتات از

وستویه باشت  .امتام

مىفرمای « :لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيع وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ؛ 1برای هرچیزی بها ی است

بها قرآن ،ماه مضان اس  ».بنابرای  ،بایسته اس

که

و

ای متاه شتریف ،بتا قترآن بیشتتر

ا تبا برقرا کنیم.
 .2اهميت و فضيلت قرائت قرآن

تالوت قرآن ا گف وگو با خ اون

انستته و فرمتو « :اِذا أَحَذبَّ اَحَذدَُْمْ أنْ

سول خ ا

ُِحَدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَقَرَإ الْقُرآنَ؛ 9هرگاه کس از شما وس

با پرو گتا ش ستخ بگویت ،

اش

بای قرآن تالوت کن ».
1

همچنی فرمو « :اَفْضَلُ عِبادَةِ اُمَتِي قِرآئَةِ الْقُرآنْ؛ برتتری عبتا ت امت

مت  ،تتالوت قترآن

اس ».
تالوت قرآن برای همگان حیاتبخش اس ؛ امتا بترای جوانتان برکتات خاصت
صا ق

ا  .امتام

ای با ه فرمو ه« :مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ شَاب مُؤْمِنٌ اخْذتَلَطَ الْقُذرْآنُ بِلَحْمِذهِ وَدَمِذه؛

انسان مؤم که

س ّ جوان قرآن ا تتالوت کنت  ،قترآن بتا گوشت

م شو ».
 .1قدر ،آیه .3
 .2کلينى ،الكافي ،ج  ،2ص .631
 .3علي بن حساٌالدین متقي هندی ،کنزل العمال ،ج  ،1ص .111
 .3مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،85ص .315
 .1کليني ،الكافي ،ج  ،2ص .613

5

و ختون او آمیختته
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همه زمانها ،جان آ م

تالوت قرآن

مناسبتری برای ای فیض اس
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ا طراوت و نشا م بخش ؛ اما شتب قت  ،زمتان

و البته آ اب خاص

ا ؛ چنانکه امام بتاقر

فرمتو :

شب ق  ،قرآن ا جلوی وی خو بگشایی و بگویی « :اللَّهُمَّ إِنِّي أََْذأَلُكَ بِكِتَابِذكَ الْمُنْذزَلِ
وَمَا فِيهِ وَفِيهِ اَْمُكَ الْأَعْظَمُ الْأَْْبر ؛ 4خ اون ا! از تو م خواهم به حق کتاب که نتازل شت ه
و به حق آنچه
صا ق

آن اس

وای

کته نتام عظتیم و بتز گ تتو

ش ه که

آن است  ». ...همچنتی از امتام

شب ق  ،قرآن ا بر سر بگشا ی و بگوییت « :اللَّهُذمَ بِحَذ ِ هَذذَا

الْقُرْآنِ وَبِحَ ِّ مَنْ أَرََْلْتَه ؛  1خ اون ا! به حق ای قرآن و به حق آنکس که او ا با ای قترآن
فرستا های». ...
ماه مضان تالوت قرآن ا جزء برنامه خو قرا ا ه بو ن ؛ تا آنبا که امتام

معصومان
سبا

ای ماه مبا ك ،چهل با قرآن ا ختتم متىکتر  3.علتى بت مغیتره متىگویت :

«خ م

حضرت موسى ب جعفر

سی م و عرضه اشتم :پت م از جت ّت بتا ه ختتم

قرآن

هر شب سؤال نمو  .حضرت جواب ا :

انبام ب ه .ازآنپس ،پ م
چنی مىکنم».

ماه مضان ،به هر ان ازه که متىتتوانى،

ماه مضان ،چهل مرتبه ختم قرآن مىکر  .م هم بعت از پت م

4

 .3مهجوریتزدایی از قرآن

هموا ه بر آن تأکی نمو هانت  ،مهبو یت ز ایت از قترآن

یک از چیزهای که اهل بی

اس  .برای ای منظو  ،بای با قرآن بیشتر اُنس پی ا کنیم و طبق آموزههتای آن عمتل نمتاییم.
ماه مضان ،فرص

خوب اس

که پرون ه قرآن خو مان ا بازخوان کنتیم تتا آیته« :وَقذالَ

الرََُّولُ ِا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً» 5شامل حال ما نشو .
بحم اهلل ،جامعه ما

عرصه تالوت ،حفظ ،قرائ

و تفسیر قرآن ،گامهتای ختوب بر اشتته

اس ؛ اما بای اذعان کر که ای امر ،کاف نیس ؛ زیرا قرآن انتظتا ا کته فضتای جامعته،
 .1ابن طاووس ،إقبال ايعمال ،ج  ،1ص .186
 .2همان ،ص .185
 .3شيخ عباس قمي ،مفاتيح الجنان ،ص .252
 .3مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،51ص .1
 .1فرقان ،آیه « :31و هفت فرستاده خدا :پروردهارا! همانا قوٌ من این قرآن را مهجور کردند».
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نگوبوی قرآن

اشته باش و همه مسلمانان هر وز ای آیته ا آویتزه گتوش ختو قترا

هن « :فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَان؛ 1پس هرق

که برایتان امکان ا  ،قرآن بخوانی ».

ما بای فرزن انمان ا با تالوت قرآن مأنوس کنیم و خانههتای ختویش ا بتا تتالوت آیتات
اله  ،نو ان نماییم« :نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآن؛ 2خانههای خو ا با خوانت ن قترآن نتو ان
کته هتر وز چنت آیته از قترآن ا بختوانیم .امتام صتا ق

کنی  ».ازای و ،بایسته است

مىفرمای « :الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ فَقَدْ َِنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ َِنْظُرَ فِي عَهْذدِِِ وَأَنْ َِقْذرَأَ مِنْذهُ
فِي ُْلِّ َِوْ ٍ خَمْسِينَ آَِة؛ 3قرآن ،عه نامه خت ا بترای متر م است  .پتس ،شایستته است
مسلمان

کته

هر وز ،پنباه آیه از آن ا بخوان ».

از همه مهمتر اینکه همه ما بای به قرآن عمل کنیم تا جامعه به ش و کمتال برست و اقتت ا
اسالم نمایان گر  .به قول عالمه اقبال الهو ى:
نقش قترآن چتونکته بتر عتالم نشست
فتتاش گتتویم آنچتته
چونکه

جتان فت

سزاوا نیس

که وصی

نقشتتتههتتتای پتتتاه و کتتتاه

ا شکست ت

ل مضتتمر استت

ای ت کتتتاب نیس ت  ،چیتتزی یگتتر استت

جتان یگتر شتو

جتتان کتته یگتتر شت جهتتان یگتتر شتتو

پیشوای شیعیان ،امیر مؤمنان ،عل

4

ا فراموش کنتیم کته فرمتو :

«اهلل اهلل فِي الْقُرْآنِ لَا َِسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُُْم ؛ 5خ ا ا! خ ا ا! با ه قرآن؛ مبا ا یگتران
عمل به ستو اتش از شتما پیشتى گیرنت  ».شتیخ ستلیمان نَت َوی ،شتیخاالستالم پاکستتان،
م گوی  « :وزی

اوج شهرت اقبال الهو ی ،او ا

گفتم :بسیا شگف آو اس

که م و امثال م که عمری ا بته تحصتیل

گش ان هایم ،هی ک ام نتوانستهایم به ان ازه شما
مؤرر باشیم .از موفقی

شما

شتهر الهتو مالقتات کتر م .بته او

چیس ؟ اقبال

معا ف اسالم و تأریر آن

علتوم متشهب
افکتا متر م

پاسخ گف  :اگر بهزعم شما توانسته باشتم

 .1مزمل ،آیه« :21آننه براى شما امكانپذیر است ،قرآن بخوانيد».
 .2کلينى ،الكافى ،ج  ،2ص .611
 .3همان ،ص .615
 .3محمد اقبال يهوری ،کليات اشعار فارسي ،ص .55
 .1محمد بن حسين الشریف الرضي ،نهج البالغه ،ص .322
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ای با ه موفق شوم ،شای مؤررتری عامل ذهن و فکری م  ،مولو ای خاطره باشت کته
نتیبه توصیه و تشویق پ م ،قرآن ا زیا مطالعه م کر م .وزی هنگام صبح که مشتغول
همان حال ی  .آنگاه پرستی :

تالوت قرآن بو م ،پ م از جلوی اتاق م عبو کر و مرا

اقبال! چه م خوان ؟ گفتم« :قرآن م خوانم ».گف « :بسیا خوب! لیک
ا آنچنان بخوان که گویا قرآن بر تو نازل ش ه اس
ای توصیة پ م،

و خ ا ا با تتو ستخ مت گویت !»

م ارر تازهای گشاش  .ازآنپس ،قرآن ا به وش مو نظر او تتالوت

م کر م .بنابرای  ،اگر ارری
توصیه اس ».

لم م خواه قترآن

نشر معا ف اسالم از م به جای مان ه اس  ،مولتو ِ همتان

4

اقبال ،قرآن ا همیشه با لح جالب و لکش قرائ
حت او اق مصحف نیز از اشكهای او تر م ش .

م نمو و

آن حال ،گریته مت کتر ؛

1

هبر معظم انقالب ،حضرت آی اهلل خامنتهاى ،انتزواى قترآن

جامعته استالم

ا چنتی

توصیف مىکن :
«امروز نگاهى به صحنه زن گى مسلمانان بیفکنی  ،ببینی قرآن
نظامهاى اقتصا ى،

حکوم ،
و انشگاهها،

سیاس

قشرهاى مر م،

تنظیم واب و مناسبات مر م با یک یگر،

خا جى و واب با ولت هتا،

م ستههتا

تقستیم رتروتهتاى ملتى میتان

خلقوخوى م یران جوامع اسالمى و همه قشرهاى مل ها که کمیتابتیش

از آنان تأریر مىپشیرن ،
پوشاك،

کباس ؟

ستتگاههتاى

فتا فر ى حکام استالمى،

ک ام جلوه اصلى زن گى؟

کاخها،

وابت زن و متر ،

ختو اك و

ستپر ههتا و ان وختتههتاى بتانکى،

عمومى و اجتماعى انسانها؟  ...سی جمال ص سال پتیش از

معاشرتها،

کباى حرک

ای مىگریس

و مىگریان که قترآن مخصتوص ه یته ا ن و زینت کتر ن و خوانت ن بتر

مقبرهها و نها ن بر طاقچههاس ؟
وضع قرآن براى ام

ای ص سال ،چته تغییترى حاصتل شت ه است ؟ آیتا

قرآن نگرانکنن ه نیس ؟»

9

 .1علياکبر دیلمي ،اُنس با قرآن ،ص .32
 .2جعفر شهيدی و محمدرضا حكيمي ،یادنامه عالمه اميني ،مقاله «قرآن و اقبال» ،ص .315
 .3پياٌ آیتا خامنهاى ،بهمنماه .1363
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 .4سيره علما نسبت به قرآن

عالمان دین هم به پیروی از اهل بیت

در ماه رمضان و هم بعد از آن ،بهه الهتوق آهرآن

میپرداختند .خانم مرضیه حدیدهچی (دباغ) نقل میکند« :وآتهی ذهیای امهاا را داخهل االها
میبردا ،وارد االا که میشدا ،میدیدا آرآن را باز کردهاند و مشغول آرائهت آهرآن هسهتند.
مدالی این مسئله (کثرق آرائت آرآن) ،ذهنم را مشغول کهرده بهود الها اینرهه روزی بهه امهاا
عرض کردا :حاج آآا! شما سراپای وجودالان آرآن عملی است .دیگهر چهرا ایهنآهدر آهرآن
میخوانید؟ اماا مرثی کردند و فرمودنهد :ههرکب باواههد از آدمیهت سهر در بیهاورد و آدا
بشود ،باید دائم آرآن باواند».

1

محدث آمی مینویسد ...« :میرداماد ،آرآن مجید را بسیار التوق مینمود؛ به طوری که یرهی
از افراد مورد اعتماد ،برای من نقل کرده که در هر شب ،پهاندده جهدق آهرآن مهیخوانهد 2».از
جمله عباداالی که شیخ انصاری از سن بلوغ الا آخر عمر بر آن مداومت میکرد ،آرائهت یه
جدق آرآن در هر روز بود.

3

یادمان نرود که برای برآراری ارالباط بیشتر بها آهرآن ،بایهد از بهاحب آن کمه
همانگونهکه اماا سجاد

باهواهیم؛

عرضه داشت« :اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَنِي عَلَى خَتْمِ ِْتَابِذكَ الَّذذِي أَنْزَلْتَذهُ

نُوراً ،وَجَعَلْتَهُ مُهَيْمِناً عَلَى ُْلِّ ِْتَابٍ أَنْزَلْتَهُ ،وَفَضَّلْتَهُ عَلَى ُْلِّ حَدِِثٍ قََََّّْتَهُ؛ 4خدایا! الو مهرا بهر
ختم کتاب خود یاری کردی؛ همان کتابی که برای روشنگری فرو فرسهتادی و آن را بهر ههر
کتابی که نازل کردهای ،گواه ساختهای و بر الماا سانانی که بیان نمودهای ،برالری دادهای».
.5تأثير قرآن بر غيرمسلمانان

آموزههای آرآن ،فرازمانی و فرامنطقهای است .ازاینرو ،ذیرمسلمان را نیهد الحهت الهر یر آهرار
میدهد .امروزه کم نیستند دانشمندان ذیرمسلمان که سات الحت الر یر العلهیم حیهاقباه
 .1غالمعلي رجائي ،برداشتهایي از سيره اماٌ خميني  ،ج  ،3ص .12
 .2جعفر سبحاني ،سيمای فرزانگان ،ص .152
 .3همان ،ص .162
 .3علي بن الحسين

 ،الصحيفة السجادیه ،دعای  ،32ص .153

مجلس سوم :سيره معصومان

در ماه رمضان :رمضان ،ماه قرآن و نيايش 43 

آرآن آرار گرفتهاند؛ نمونه این امر ،دکتر «گاری میلر» ،یری از مبلّغان فعال مسیحی اسهت کهه
در سال 1711ا با الر یرپییری از آیاق آرآن ،به استا ایمان آورد .او درباره چگهونگی اسهتا
آوردن

میگوید:

«روزی شروع به خواندن آرآن کردا الا بتوانم اشتباه و خطایی در آن پیدا کنم و بها ایهن کهار،
عظمت مسیحیت را در دید مسلمانان باال ببرا؛ چون فرر میکردا آرآنهی کهه چرهارده آهرن
پی

در بحرا نازل شده است ،باید آدیمی و پُر از اشتباه باشد؛ امها متوجهه شهدا در آهرآن،

اشتباهی وجود ندارد و حتّی آرآن بهه مسهائل و امهور فراوانهی پرداختهه کهه در کتهابههای
آسمانی دیگر ،ا ری از آنرا دیده نمیشود .این کتاب ،کنجراوی و العجب مهرا برانگیاهت الها
آن را کامل مطالعه کنم .هنگاا خواندن آرآن ،به آیه شگفتانگید  22سوره نسهاق رسهیدا کهه
میفرماید« :أفَالَ َِتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ َْانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِالَفًا َْثِيرًا؛ آیا به آهرآن
[عمیقهها نم ه اندیشههند؟ چنان ههه از سههود ذیرخههدا بههود ،همانهها در آن اخههتت بسههیارد
م یافتند»».

1

ب .دعا و نيایش
یری از موضوعاالی که آرآن بدان الرکید کرده و معصومان

به آن برا دادهاند ،دعها و نیهای

است .این دو ،در العلیماق استا جایگاه ویژهاد دارند؛ الا آنجها کهه آسهمت عمهده عبهاداق
استم را دعا و نیای
رسول خدا

الشریل م دهد؛ بهگونهادکه روح عبادق ،دعا شهمرده شهده اسهت.

فرمود« :أَفْزِعُوا إِلَى اللَّهِ فِي حَوَائِجِكُمْ وَأَلْجِئُوا إِلَيْهِ فِي مُلِمَّاتِكُمْ وَتَضَذرَّعُوا إِلَيْذهِ

وَادْعُوُِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ مُخُّ الْعِبَادَةِ؛ 2در نیازهای خود و هنگهاا بهروز مشهرتق ،از خداونهد مهدد
بطلبید و در ساتیها به او پناه ببرید و در پیشگاه او ،الضرع و دعا کنید؛ چراکهه دعها ،روح و
مغد عبادق است».
هم نین پیامبر

دعا را اسلحه مؤمن ،ستون خیمه دین و نهور آسهمانهها و زمهین معرفه

کرده« :الدُّعَاءُ َِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعَمُودُ الدِِّنِ وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْذأَرْ  3».ایهن مسهئله ،بهه آهدرد
1. www.esteva.ir/news-763.htm

 .2ابن فهد حلى ،عدة الداعي ونجاح الساعي ،ص .31
 .3کليني ،الكافي ،ج  ،2ص .368
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مرم است که آرآن م فرماید« :قُلْ ما َِعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُُْمْ؛ 1بگو :پروردگهارا بهه شهما
اعتنای نم کند ،اگر دعاد شما نباشد».

2

البته اهمیت این موضوع ،در ماه رمضان بیشتر از زمانهای دیگر است .ازاینرو ،در ایهن مهاه
رسیده است که النرا به ذکر عناوین آنرا اکتفا میشود:

دعاهای ماصوبی از اهل بیت

ه دعای وآت دیدن هتل ماه مبارک رمضان؛
ه دعای پیامبر اکرا

در وآت آذاز ماه رمضان؛

ه دعای پیغمبر اکرا

در شب اوّل رمضان؛

ه دعای ابوحمده مالی در هر شب؛
ه دعای سحر؛
ه دعای اوّل بحیفه سجادیه؛
ه دعای وآت افطار؛
ه دعای اماا زینالعابدین
ه دعای پیامبر

در شبهای نوزدهم و بیستویرم؛

و اماا باآر

و اماا باد

و اماا کاظم

در ماه مبارک رمضان؛

ه دعای پیامبر و اماا زینالعابدین در شب بیستوهفتم؛
ه دعای پیامبر در شب آخر هر ماه؛
ه دعای وداع با ماه رمضان.
یری از این دعاها ،دعای سحر است که از اهمیهت خابهی برخهوردار اسهت .امهاا بهاآر
م فرماید« :لَوْ َِعْلَمُ النَّاسُ مِنْ عِظَمِ هَذِِِ الْمَسَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ وََُرْعَةِ إِجَابَتِهِ لََِّذاحِبِهَا لَذاقْتَتَلُوا عَلَيْذهِ
وَلَوْ بِالسُّيُوفِ؛ 3اگر مردا عظمت این دعا را ندد خدا بدانند و از اجابت سریع آن آگاه باشهند،
خود را براد آن به کشتن م دهند ،گرچه با شمشیر باشد».
معصومان

قالب ای

ا هان ؛ همچنانکه امام عل
سبا

عاها به ما اه خ اشناس  ،قترب الهت و ستبك زنت گ
با عای کمیل ،امام حستی

ا یتا

بتا عتای عرفته و نیتز امتام

با عای ابوحمزه رمال  ،مناجات خمسه عشر و عاهتای صتحیفه ستبا یه ،بته متا

 .1نور ،آیه .63

 .2مكارٌ شيرازی و دیگران ،پياٌ اماٌ اميرالمؤمنين
 .3ابن طاووس ،إقبال ايعمال ،ج  ،1ص .55

 ،ج  ،2ص .118

مجلس سوم :سيره معصومان
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آموختهان که اه سی ن به خ ا و کسب معنویات و ما یات ،از عا م گتش  .انبیتای الهت
عا و مناجات خالصانه خو  ،مقام نبوت ا کستب کر نت و بته خواستتههتای

نیز به برک

سی ن که به حسب ظاهر برای انسان امکانپشیر نیس .
ج .اعتکاف
اعتکاف،

اصل به معنای محبوسمان ن و م ت طوالن

اصطالح شر  ،توقف

کنا چیزی قرا گرفت است

مساج برای عبا ت م باش  .اعتکاف ،فرصت

و

مناستب است

که انسان با گریز از هوای نفس و و ی از اشتغاالت ،با محبوب ختو متأنوس گر یت ه ،بتا
ای خلتوت ،معتکتف

سوز ل و اشك ی ه ،خانه ل ا صفا ه و با خ ا خلوت کن .

خو ا مهمان و خ ا ا میزبان به حساب م آو  .مهمان بر ای باو اس

کته اگتر مهمتان

خوب هم نباش  ،صاحبخانه با فضتل و کترم ختویش بتا وی ختوب برختو مت کنت .
اعتکاف ،معتکف از پوسته عبا ت عبو کر ه ،بته بتاط بنت گ

ست

مت یابت  .ازایت و،

خ اون بن هاش ا به فراغت برای خلوت با خو ش فرام خوان تا به مرتبته اُنتس بتا خت ا
نایل شو ؛ چنانکه امام صا ق

م فرمای « :فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوب َِا ابْنَ آدَ َ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَذأْ

قَلْبَكَ غِنًى وَلَا أَِْلْكَ إِلَى طَلَبِكَ وَعَلَيَّ أَنْ أََُدَّ فَاقَتَكَ وَأَمْلَأَ قَلْبَكَ خَوْفذاً مِنِّذي وَإِنْ لَذا تَفَذرَّغْ
لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ قَلْبَكَ شُغُلًا بِالدُّنْيَا ثُمَّ لَا أََُدَّ فَاقَتَكَ وَأَِْلْكَ إِلَى طَلَبِذكَ؛

4

تتو ات بته نقتل از

خ ا آم ه ...ای فرزن آ م! برای عبا ت م  ،فراغت پ ی آو تا ل تو ا از ب نیازی سرشتا
کنم و ب ون آنکه خواس

نمای  ،نیازت ا برآو ه سازم و لت

خو لبریز نمایم؛ اما اگر فراغت برای بن گ م فراهم نکن  ،قلب

ا از ختوف و خشتی
ا به نیا سترگرم نمتایم

و نیازت ا برطرف نکر ه ،به تالش خو ت واگشا ت خواهم کر ».
خلتتوتگزیتت ه ا بتته تماشتتا چتته حاجتت

استت ؟!

چون کوی وس

هس  ،به صحرا چته حاجت

است ؟!

ای مت ت ع بتتترو کتتته متتترا بتتتا تتتتو کتتتا نیست ت
احبتتاب حاضتترن  ،بتته اعتت ا چتته حاجتت

 .1کليني ،الكافي ،ج  ،2ص .83
 .2شمسالدین محمد شيرازی ،دیوان حافظ ،ص .33

استت ؟!

1

  41رهتوشه راهيان نور ويژة رمضان 9314

اعتکاف،

وزهای سال ،بهجز موا خاص ،مستحب اس ؛ البتته اعتکتاف

تمام

مضان ،از هر زمان بهتر اس  .ازای و ،اهل بی
ماه مضان اعتکاف کنن و خو نیتز
م ش ن  .امام صا ق

ایتام مضتان ،بتهویتژه

هته آختر آن ،معتکتف

فرمو « :لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَذانَ؛ اعتکتاف

نیس  ،مگر
از امام صا ق

نقل ش ه که سول خ ا

حَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ؛ 2اعتکاف ه وز
اعتکاف

به یگران سفا ش م نمو ن کته
4

ه وز آخر ماه مضان».

ازای و ،پیامبر

فرمو « :اعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَذهْرِ رَمَضَذانَ َِعْذدِلُ

ماه مضان ،معا ل [رواب] و حج و و عمتره است ».

ماه مضان اعتکاف م کر .

ماه مضان ،بهگونهای اهمی

اش

پیامبر قضای آن ا انبام م ا ؛ چنانکه

9

که اگر اعتکاف

ماه مضان قضا مت شت ،

یک از سالها که بته جهت

نتوانسته بو اعتکاف کن  ،و هه اعتکاف نمو که یك هه آن ،به جه
گششته بو .

متاه

بتروز جنتگ بت
قضای ماه مضتان

1

د .شبزندهدارى
یک از آ اب مهم شبهای ق  ،احیا و شبزن ه ا ی اس  .ای امر ،بسیا مو توجه اهتل
بی

بو ه اس  .ازای و ،ایشان به احیتای شتب قت

م مان ن  .معصومان

مت پر اختنت و تتا ستحر بیت ا

 ،نه تنها خو شبزن ه ا ی مت کر نت  ،بلکته ختانوا ه ،کو کتان و

فرزن ان خویش ا به انبام آن وا ا مىساختن  .وای

ش ه است

کته ستول خت ا

شب بیس وسوم ماه مضان ،خانوا ه خو ا از خواب بی ا مىکر و آب به صتو ت آنهتا
مىپاشی تا

سحر بی ا بمانن  5.فاطمه زهرا

نیز نمىگشاش

کسى از فرزنت انش

شب به خواب و و آنان ا با کمى غشا و یا ایبا آما گى و استراح کر ن
 .1شيخ طوسي ،ايستبصار ،ج  ،2ص 126و .125
 .2شيخ صدوق ،من ي یحضره الفقيه ،ج  ،2ص .188
 .3کليني ،الكافي ،ج  ،3ص .156
 .3حرّ عاملي ،وسائل الشيعه ،ج  ،5ص .355
 .1نعمان بن محمد مغربى اابن حيون) ،دعائم اإلسالٌ ،ج  ،1ص .282

آن

وز ،آمتا ه
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که از خیر ایت شتب بت نصتیب بمانت  1».امتام

کاظم

فرمو « :مَ ْ اغْتَسَلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَأَحْيَاهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِه؛ 2کستى کته

شب ق

غسل کر ه و تا طلو صبح بی ا مان ه و مشغول عبا ت و نیتایش الهتى باشت  ،از
ا بتا ایمتان و اعتقتا و بتا عمتل

گناهانش پاك مىشو  ».پیامبر فرمو « :کسى که شب قت

مقبول به عبا ت و عا زن ه نگاه ا  ،خ اون گناهان گششتهاش ا مىآمرز ».
نقل ش ه که امام صا ق

سخ

مریض بو  .چون شب بیس وسوم ماه مضان سی  ،بته

خ متکا خو فرمو که ایشان ا به مسب ببر و آن شب ا
عا و نیایش بو  4.نکته بسیا مهم که با ه احیای شب ق
اس

3

مسب تا به صتبح مشتغول
بای بته آن توجته کتر  ،ایت

که اوّالً :شب ا تا سفی ه صبح به عبا ت و عا بگش انیم .رانیاً :به بی ا ی چشم قناعت
ا  ،بی ا ی ل و آگاه و بصیرت اس

نکنیم؛ زیرا آنچه اهمی

کته انستان ا

محضتر

اله و قرآن و فرشتگان آسمان  ،مؤ ب و الیق گر ان .
سحرخیزان چه ویژگ های

ا ن و چگونه شبزن ه ا ی م کنن ؟

آیات و وایات به پاسخ اشا ه ش ه اس ؛ چنانکه خ اون

آیه  45سو ه سب ه وضتع

سحرخیزان ا چنی بیان م کن « :تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَذاجِعِ َِذدْعُونَ رَبَّهُذمْ خَوْفًذا وَطَمَعًذا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ُِنفِقُونَ؛ پهلوهایشان از خوابگاهها ج ا م گر و پرو گا شتان ا از وی بتیم
و طمع م خوانن و از آنچه وزیشان کر یم ،انفاق م کنن ».
امام عل

با ه اوصاف شبزن ه ا ان م فرمای « :شبها پاهتاى ختو ا بتراى عبتا ت

جف

مىکنن  .آیات قرآن ا با آ امى و شمر هشمر ه تالوت مىنماین  .با زمزمه آن آیتات و

ق

هتاى ختو ا از

معناى آنها ،غمى عا فانه

ل خویش ایبا مىکننت و واى

آن م جوین  .هرچه از زبان قرآن مىشنون  ،مثل ای اس
آیهاى از آیات حم

که به چشم متىبیننت  .هرگتاه بته

مى سن  ،ب ان طمع مىبن ن و قلبشتان از شتوق لبریتز متىگتر و

 .1شيخ عباس قمي ،مفاتيح الجنان ،اعمال شب  23رمضان.
 .2شيخ صدوق ،فضائل األشهر الثالنة ،ص .135
 .3مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،53ص .11
 .3شيخ عباس قمي ،مفاتيح الجنان ،اعمال شب  21رمضان.
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چون به آیهاى از آیات قهر و غضب مى سن  ،ب ان گوش فرامى هن و مانن ای است
آهنگ باال و پایی

کته

فت شعلههاى جهنم به گوششان مى س  .کمرها ا به عبا ت خم کتر ه،

پیشان ها و کف س ها و زانوها و سرانگشت
خ اون آزا ى خویش ا مىطلبن ».

پاهتای ختو ا بته ختاك متىستاین و از

1

علماى بانى نیز به پیروى از اهل بی

شبهاى ماه مضان ا غنیم

عا ،نماز و یا خ ا سپرى مىکر ن  .ب تر ی  ،یک ازعلل موفقی
اگر شخصیت همچون متال صت ا  ،قلته بلنت حکمت

شتمر ه ،آن ا بتا

آنان ،ستحرخیزی است .

متعالیته ا فتتح کتر  ،بته برکت

سحرخیزی و عا بو  2.مىگوین مرحوم آی اهلل ستی محمت باقر چتهاى ،استتا آیت اهلل
قنوت نماز شب خو عاى ابوحمزه رمالى ا ایستتا ه متىخوانت  3.بته قتول

بروجر ى،

سع ی شیرازی:
کنونت

کتته چشتتم است

اشتتک ببتتا

یک از فرزن امام خمینى مىگوی « :شبى

زبتتان
ماه مضان،

ص ایى مى آی  .بلنت شت م و متوجته شت م کته آقاست

کته

هتتان اس ت
پش

عتتش ی بیتتا

بام خوابی ه بو م ،یت م
تتا یکى نمتاز متىخوانت .

س هایش ا به آسمان بلن کر ه و گریه مىکن  4».عالمه طباطبتایى نیتز شتبهتاى متاه
مضان ا تا صبح بی ا بو  .مق ا ى مطالعه مىکر و بقیه ا بته عتا ،قرائت
مشغول بو .
وش وقتت

5

ای با ه ،شعر حافظ شیرازی خوان ن اس :

ستتحر از غصتته نبتتاتم ا نتت

چه مبتا ك ستحری بتو و چته فرخنت هشتب
همتت

قترآن و نمتاز

حتتافظ و انفتتاس ستتحرخیزان بتتو

 .1صبحي صالح ،نهج البالغه ،نامه  ،31ص .321
 .2رضا مختارى ،سيماى فرزانگان ،ص .163
 .3همان ،ص .228
 .3همان ،ص .115
 .1همان ،ص .163
 .6شمسالدین محمد شيرازی ،دیوان حافظ ،ص .183

و ان ت

آن ظلم ت

آن شتتب قتت

شتتب آب حیتتاتم ا ن ت

کتته ایتت تتتازه بتتراتم ا نتت

کتتته ز بنتتت غتتتم ایتتتام نبتتتاتم ا نتتت

6
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گوین سی ص ال ی عامل  ،یک از علمتای بتز گ اصتفهان،
ش و

مضان وا حرم امیر مؤمنان

یکت از شتبهتای متاه

گوشهای مشغول خوان ن عتای ابتوحمزه رمتال

گر ی  .وقت به ای جمله سی « :اِلهي لَا تُؤَدِبْنِي بِعُقُوبَتِكْ؛ خ اون ا! مرا بته کیفتر ختو ا ب
مک » ،اشك و گریه او ا فراگرف
اینکه از هوش ف .

ا با حال گریه تکرا کتر تتا

و پیوسته آن جمله نو ان

1

خوشا به حال ستا گان نو ان شبهای ظلمان که از مصا یق وش ای آیات اله انت کته
فرمو هَْ« :انُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا َِهْجَعُونَ * وَبِالْأَْحَارِ هُمْ َِسْتَغْفِرُونَ؛ 2شبها ان ک م خفتنت
سحرگاهان [از خ ا] طلب آمرزش مىکر ن ».

و

ه .کمک به فقيران
یک از آموزههای مهم اسالم ،فقرز ای و کمك به محرومتان است  .ایت امتر ،بته گونتهای
اهمی

اموال مسلمان برای فقیران حتق خاصت قایتل شت ه است « :وَفِذي

ا که قرآن

أمْوَالِهِمْ حَ ٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُو ِ؛
امام صا ق

3

اموالشان براى سائل و محروم ،حقى [معیّ ] وجتو ا ».

فرمو « :کس که مؤمن

ا سیر کن  ،بهش

مُؤْمِناً ،وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة 4».بر ای اساس ،معصومان

بر او واجب م شتو ؛ مَذنْ أَشْذبَعَ
همه ایام ،بهویژه

ایام مضتان ،بته

محرومان کمك م کر ن  .اب عباس م گوی « :بخشن هتری افترا  ،ستول اکترم
ایشان بیشتری جو و کرم ا
با ه امام سبا

ماه مضان اش ».

بتو و

5

گفتهان « :هرگاه ماه مضان مى سی  ،حضرت هتر وز همتى صت قه

مى ا و مىفرمو  :امی وا م که شب ق

ا یابم و از آن بهتره گیترم؛ َْذانَ إِذَا دَخَذلَ شَذهْرُ

رَمَضَانَ تَََّدَّقَ فِي ُْلِّ َِوْ ٍ بِدِرْهَمٍ فَيَقُولُ لَعَلِّي أُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْر».
 .1رضا مختارى ،سيماى فرزانگان ،ص  151ل .151
 .2ذاریات ،آیه  15ل .18
 .3ذاریات ،آیه .15
 .3کلينى ،الكافي ،ج  ،2ص .211
 .1بهاءالدین خرمشاهي ،پياٌ پيامبر ،ج  ،1ص .633
 .6مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،51ص .82
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البته کمك اهل بی

به محرومان ،اختصاص به ماه مضتان ن اشت
مالك اشتر ا به حمایت

یگر نیز انبام م ش  .ازای و ،امام عل

فرصت هتای

و

از قشتر آستیبپتشیر

سفا ش کر و فرمو « :ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِين».
ابوالطفیل مىگوی  :على

و ان حکوم

1

خویش ،افرا مستمن و بینوا ا مو عنایت

قرا مى ا  .وزى او ا مشاه ه کر م که بچههاى یتتیم و بتىسرپرست

ا جمتع نمتو ه و

سفره مناسبى باز کر ه و عسل و سایر نیازمن ىهتا ا و هتم چیت ه و لقمتههتاى لشیتش و
عسلى بر هان آنان م گشا  .ای منظره آنچنان مؤرر و جالب بتو کته یکت از اصتحابش
گف « :اى کاش! م هم یتیم بو م و ای چنی مو الطاف على قرا مىگرفتم».
امام عل

2

جای یگر فرمو « :اگر م خواستم ،م توانستم از عسل پاك و از مغز گنت م

و بافتههای ابریشم برای خو غشا و لباس فراهم آو م؛ اما هیهات کته هتوای نفتس بتر مت
چیره گر و حرص و طمع مرا وا ا که طعامهای لشیش برگزینم؛ حال کته

حبتاز یتا

یمامه ،کس باش که به قرص نان نرس و یا هرگز شکم سیر نخو یا م سیر بختوابم و
پیرامونم شکمهای که از گرسنگ به پش
باش ».

چسبی هانت و جگرهتای ستوخته وجتو اشتته

3

و .عفو و گذشت
یک از فضایل اخالق  ،عفتو و گششت
مهربانانه اس

که از سعه ص  ،بر با ی و متان

أس ا زشهای اخالق قرا ا  .عل
زین

است  .عفتو ،نتوع نترمش قهرمانانته و برختو

فضایل اخالق اس ».

اخالق فر حکای

م کنت  .ایت امتر،

م فرمای « :الْعَفْوُ تَاجُ الْمَكَارِ ؛ 1عفتو و گششت ،

مقابل ،ن اشت

وحیه گشش  ،عیب محسوب مت شتو  .آن

 .1ابن شعبه حرانى ،تحف العقول ،ص « :131خدا را ،خدا را در کلار طبقله فرودسلت کله هليي کلاری از
دستشان برنميآید ،نيز بيماران زمينهير».
 .2مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،31ص .25
 .3صبحي صالح ،نهج البالغه ،نامه .31
 .3تميمي آمدى ،غرر الحكم ودرر الكلم ،ج  ،1ص .131
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حضرت فرمو « :کمبو عفو و گشش  ،زش تری عیبها و شتاب برای انتقام ،بتز گتتری
گناه اس  4».یل کا نگ م گوی « :ما صاحب آن خُلق ستلیم و وح ملکتوت نیستتیم کته
بتوانیم شم خو ا وس
و فراموششان کنیم».

ب ا یم؛ ول برای سالم

و خوش خو بای آنها ا ببخشتیم

1

عفو و گشش

یک از خصوصیات معصومان

م باش  .ایشان

هر زمان ،بهویژه

متاه

مضان ،اق ام به ای امر م نمو ن و خطاکا ان یا شمنان خو ا م بخشی ن و بترای آنتان
عا م کر ن ؛ چنانکه سول خ ا

حق اهان کنن گان به خویش عتا کتر و فرمتو :

«إنّي لَم اَبْعَثْ لعاناً وَلكِنِّي بُعِثْتُ داعياً ورَحْمَةً ،اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَذا َِعْلَمُذونَ؛ 9بترای لعت و
نفری برانگیخته نش هام؛ بلکه برای عوت به حق و حم
مرا ه ای

برانگیخته شت هام .خت ایا! قتوم

ک ؛ چرا که نا انان  ».همچنی پس از فتح مکه و حال که بستیا ی از ستاکنان

مکه منتظر انتقامگرفت توس

سول خ ا

بو ن  ،پیامبر آنان ا بخشتی و بتا اعتالم عفتو

عموم همگان ،جز چن نفر ،فرمو « :اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ؛ 1بروی که همه شما آزا یت  ».ایت
بخشش ،حت وحش (قاتل حمزه سی الشه اء) ا شامل ش .
محم ب عبالن مىگوی  :از امام صا ق
على ب حسی

6

شنی م که فرمو  :وقتى ماه مضان فرامى ستی ،

هی غتالم و کنیتزى ا مؤاختشه نمتىکتر و اگتر عمتل خالفتى انبتام

مى ا ن  ،آن ا مىنوش  .وقتى شب آخر ماه مضان مى سی  ،همه ا فرامىخوان و آنگتاه
نوشته ا بیرون مىآو و خالفکا یهاى آنها ا متشکر مىش و از همه اقترا متىگرفت .
سپس برمىخاس

و مىفرمو  :همگ بلن بگویی « :اى على ب حستی ! همتانطو کته تتو

اعمال متا ا برشتمر ى ،پرو گتا ت نیتز آنچته ا تتو انبتام ا هاى ،بته حستاب آو ه و
نوشتهاى ا که بهحق علیه تو سخ مىگوی  .هی عمل کوچك و بز گتى ا از آنچته بته
 .1همان ،ج  ،3ص .111
 .2دیل کارنگي ،آیين زندهي ،ص .131
 .3مسلم بن حجاج قشيری نيشابوری ،صحيح مسلم ،ص .2155
 .3یعقوبي ،تاریخ یعقوبي ،ج  ،2ص .61
 .1ابوعمر یوسف بن عبدا اابن عبدالبر) ،ايستيعاب فى معرفة األصحاب ،ج  ،3ص .1161

  11رهتوشه راهيان نور ويژة رمضان 9314

جا آو هاى ،فروگشا نکر ه و به حساب مىآو  .تو آنچه ا که نز اوس  ،خواهى یافت ؛
همانطو که ما اعمال خو ا نتز تتو یافتتهایتم .پتس ،از متا بگتش و عفتو نمتا .چنتانکته
وس

ا ى او از تو گش  ،تو هم از متا گتش کته او ا بخشتن ه و مهربتان و آمرزنت ه
خو ا

خواهى یاف  .اى على ب حسی ! ذل

برابر پرو گا حاکم عا ل به یتا آو کته

به ان ازه خر لى ظلم نخواه کر و هر عملى ا به جا خواه آو  .از ما گش و عفو نمتا
تا خ اون هم از تو بگش !»
ای هنگام ،گریهها شرو مىش و مناجات با خ ا به میان مىآم تا آنکه حضرت آنهتا ا
مىبوسی و مىفرمو  :از شما گششتم .آیا شما هم از مت

گششتتی ؟ آیتا از مت

اضتى

ش ی ؟ همه مىگفتن  :اى آقاى ما! ما از تو گششتیم! تو به ما ب ى نکر ى! آنگتاه حضترت
مىفرمو که همه بگوین  :خ ایا! على ب حسی

ا عفو نما ،همانطو که ما ا عفتو کتر  .او

ا از آتش آزا ک  ،چنانکه ما ا از بر گتى آزا کتر  .و ختو حضترت فرمتو  :آمتی
العالمی  ،و بع همه ا آزا مىنمو .
ما نیز به پیروی از اهل بی

4

ماه مضان بای هم یگر ا بخشی ه ،کینته و کت و تهتا

ا کنا بگشا یم و برای هم یگر عا نماییم.

ضم  ،یا متان نترو کته بتر استاس برخت

گزا شها ،تع ا بسیا ی از افرا به لیل ب هکا ی و مشتکالت زنت گ
بو ن اینان

زن ان ،معموالً مشکل

نماین که بهتری لشتها،
عصر زعام

ب

زنت ان هستتن .

ا حل نم کن  .طلبکا ان م توانن ایت گتروه ا عفتو

عفو اس .

مرحوم آی اهلل العظم سی ابوالحس اصفهان

نبف اشرف نماز مغرب و عشا ا به جماع

 ،شب ازشبها که ایشتان

م خوان  ،بی نماز ،شخص فرزن فاضتل

و شایسته او ا با کا به قتل سان  .وقت از خبر قتل فرزنت ش بتاخبر شت  ،بتا بر بتا ی و
صبو ی فرمو « :ال حَوْلَ وَال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه ».بع بلن ش و نماز عشا ا خوان  .وقت خت متش
سی ن و با ه قاتل فرزن ش پرسی ن  ،فرمو  :او ا عفو کر م.
 .1مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،51ص .186
 .2رضا مختاری ،سيمای فرزانگان ،ص .336
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ز .اهتمام ویژه به دهه آخر رمضان
همانطو که اشا ه ش  ،همه وزها و شبهای مضان از اهمیت
ازای و ،اهل بی

تمام ایت متاه بته عبتا ت ،وزه و نیتایش بتا پرو گتا ختویش

م پر اختن ؛ اما اینان برای هه آخر ماه مضان ،اهمی
ای باش که و شب مهم ق

ویژهای قایتل بو نت  .شتای جهتتش

آن قرا گرفته و شای

لیلش ایت باشت کته ه آختر متاه

وای

ش ه که چون هه آخر ماه مبتا ك

مضان ،هنگام نتیبهگیری اس  .از امام صا ق
مضان فرامى سی  ،سول اعظم

کمرش ا محکم مىبست

خو پرهیز م کر و به شتبزنت ه ا ى متىپر اخت
مىساخ .

بتاالی برختو ا است .

و از همبسترشت ن بتا زنتان

و ختو ا بتراى عبتا ت فتا غالبتال

1

ح .وداع با ماه رمضان
از آن و که ماه مضان برخ مح و ی ها مانن نخو ن غشا و نیاشتامی ن آب ا بته نبتال
ا  ،برخ منتظر تمامش ن آن هستن ؛ اما اولیای خ ا از فراق ای ماه نا اح انت و جت ای
از آن ا مصیب

م انن ؛ زیرا تنها

جهنم بسته اس  .از همه مهمتر اینکه

ای ماه اس

که های حمت

الهت بتاز و هتای

ای ماه ،عاشق با محبوب خو بیشتتری ا تبتا

ا و ای پیون  ،لشتبخشتری لشتهاس  .بنابرای  ،بای ماه مضان ا غنیمت
خو ا

معر

نسیم لانگیزش قرا ا  .ستول خت ا

نسیمهای به سوی شما م وز  .آگاه باشی و خو ا
افزون بر ای  ،برخاست از سفره ضیاف
عب اهلل انصا ى نقل مىکن که

شتمر و

فرمتو « :انّ لِذربِّكُمُ فِذي اَِّذا ِ

دَهرُِْم نَفَحاتٍ اَال فَتَعَرَّضوا لَهذا؛ 2بت گمتان ،از جانتب پرو گا تتان
معر

ایتام زنت گ شتما،

آنها قرا هی ».

اله  ،براى سالکان ل ا ه ستخ

جمعه ماه مضان ،بر سول خت ا

است  .جتابر بت
وا شت م .هنگتامى

که چشم او بر م افتا  ،فرمو  :اى جابر! ای جمعه آخر ماه مضان است  .پتس بتا او و ا
 .1سيد محمدحسين طباطبایي ،سنن النبي
 .2شيخ صدوق ،کتاب التوحيد ،ص .331

 ،ص .311

ا
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ک و بگو« :قُلِ اللَّهُمَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِذيَامِنَا إَِِّذاُِ فَذإِنْ جَعَلْتَذهُ فَذاجْعَلْنِي مَرْحُومذاً وَلَذا
تَجْعَلْنِي مَحْرُو ؛ 1خ ایا! ای
ا مو

حم

مضان ا آخری

خو قرا ب ه و ما ا از حم

امام سبا

وزه ما قرا م ه و چنانچه قرا ا ى ،پس متا
خویش محروم نساز».

گف وگو با ماه مضان فرمو « :السَّلَا ُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِِنٍ جَذلَ قَذدْرُُِ مَوْجُذوداً،

وَأَفْجَعَ فَقْدُُِ مَفْقُوداً ،وَمَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُه؛ 2سالم بتر تتو ای همت م کته هنگتام حضتو  ،بستیا
گرانق

بو ی و آنگاه که فت  ،فراق تو شوا تر ،و مرجع امیت ی کته جت ای اش

اس !» همچنی

قسم

یگر عای و ا امام ستبا

آو

بتر ایت نکتته تأکیت شت ه کته

پیوسته مشتاق ی ا ماه مضان هستیم« :اَلسّال ُ عَلَيكَ ما ْانَ احرَصَنا بِاالَمِ َ عَلَيذكَ واَشَذدَّ
شَوقَنا غَدَاً اِلَيكَ؛3سالم بر تو ای ماه که چه بسیا
چه ان ازه

آین ه مشتاق ی ا تو هستیم!»

از ای گونه تعبیرات ،به س
ی ا مب

گششته به آم ن

عالقهمنت بتو یم و

م آی که امام

فراق ماه مضان ،ب تتاب و پیوستته مشتتاق

آن بو ه اس « :اللّهُمَ صَلِ عَلي مُحَمَدٍ وَاله ،وَاجبُرُ مَُِّيبَتِنا بِشَهرنا ،وَبارِ لَنذا فِذي

َِو ِ عِيدِنا وَفِطرِنا؛ 1خ اون ا! بر محم و آل او و فرس

و مصیب

و ان وه ما ا بتا فتت

ای ماه ،بهخوب جبران ک و برای ما وز عی فطر ا مبا ك و نیکو گر ان».

 .1شيخ صدوق ،فضائل األشهر الثالنه ،ص .135
 .2علي بن حسين
 .3همان ،ص .211
 .3همان ،ص .212
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