
 

 

 متدعای روز هف

اثامِهِ وَارْزُقْنّي فيهِ مِنْ هَفَواتِهِ وَ جَنِّبْنّي فيهِ قِيامِهِ وَ للّهُمَ اَعِنّّي فيهِ عَلّي صِيامِهِ وَا
 :الْمُضِلّينَ دِيَها  ذِكْرَكَ بّدَوامِهِ بِتَوْفيقِکَ ّيا

و    ها در اين روز به روزه و اقامه نماز ياری کن و از لغزش مرا !ای خدا
ای راهنمای  ،بخشی خود به توفیق .نصیبم فرما میگناهان دور ساز و ذکر دائ

 .گمراهان

ترجمةمنظومدعا

 ای معتتتتین بنتتتتدگان، ای دل نتتتتواز  
 

 و ای خداونتتد عزيتتز چتتاره ستتاز    
 

 کتتن متتدد متتا را در ايتتن متتاه صتتیام    
 

 اهتتتتزاز بهتتتر صتتتومش بتتتا کمتتتال 
 

 هتتتم بتتترای شتتتغل و بیتتتداری شتتتب
 

 وز بتتترای ذکتتتر و قتتترآن و نمتتتاز  
 

 تا که با صد شتوق و بتا وجتد و طترب    
 

 رو ستتتويت آريتتتم از بهتتتر نیتتتاز   
 

 همچنتتین از جتترم و عصتتیان و خطتتا   
 

 دور فرمتتتتتا بنتتتتتدگان اهتتتتتل راز 
 

 از گناهتتان دور و بتتر طاعتتت قريتتب   
 

 ای ختتدا بتتا مشتتت نادانتتان بستتاز    
 

 يتتتن متتتاه کتتتريممتتتا کتتتن در ا روزیِ
 

 ذکتتر ختتود را بلکتته در عمتتر دراز    
 

 کتتتن موفتتتق تتتتا بتتته يتتتادت متصتتتل
 

 بتتوده باشتتیم از حقیقتتت نتتی مجتتاز  
 

 حتتق توفیقتتت کتته باشتتد هتتر دمتتی    
 

 گشتتتتگان انتتتدر مفتتتاز هتتتادی گم 
 

 ای ختتتدا ايتتتن مستتتئلت مقبتتتول دار  
 

 در دعا کردی تتو ختود متا را مجتاز     
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فقرهاولدعا

  :قِيامِهِ صِيامِهِ وَاَللّهُمَ اَعِنّّي فيهِ عَلّي 
 .مرا در اين روز به روزه و اقامه نماز ياری کن !ای خدا

فضیلتروزه

چرا خداوند سی روز روزه را : پرسید از پیامبر اسالم  ،يکی از علمای يهود
ستی  ، خورد آن گندماز  وقتی حضرت آدم: فرمودند ايشانبر شما واجب کرده است؟ 

ی روز گرسنگی و تشنگی بته ذريته او واجتب کترده     خداوند س .روز در شکم او ماند
 گونته به همتین  ، و اين روزه تفضل الهی به امت است ،خورند می ها است و آنچه شب
 .واجب بوده است

جوب سی روز روزه بتر امتت   ب وسب ،وقتی خوردن گندم در نهی تنزيهی :هنکت
ری اوالد البتد باعتث ذلتت و ختوا     ؟مخالفت نهی تحريمی خدا چه عتواقبی دارد ، شد

 1.ماز مخالفتتتت نتتتواهی ختتتدا پرهیتتتز کنتتتی   میيبیتتتاپتتتس ! شتتتود متتتی انستتتان
امتام  از  .برای روزه مقرر فرموده استت  را باالترين پاداش در بین اعمال عبادیخداوند 

ن است و خودم پتاداش  روزه برای م: خداوند فرموده است که روايت شده صادق
  2.دهم آن را می



فوايدوآثارفردیروزه

 :اند روزه را چنین برشمرده فوايد فردیِ ،امبر گرامی اسالمپی
  3.روزه بگیريد تا سالم بمانید :سالمتی و تندرستی .1
  4:«لّصَّومُ جُنَّةٌ مِنَ النّارِ»: سپر در برابر آتش جهنم .2

 .روزه سپری در مقابل آتش جهنم است
                                                 

 عنوان الكالم.  
 .42۸ ص، 2 ج  ؛وسائل الشیعه .1
 .155، ص 6۸ج  بحاراالنوار؛ .۸
 .1۷5 ، ص۸؛ ج وسائل .4
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 .«الَ تُرَدُّ دَعْوَةُ الّصَّائِمِ» :اجابت دعا سبب .3
تمتام  ، کس ماه رمضان را برای ختدا روزه بتدارد   هر :گناهان سبب بخشش .4

 1.شود گناهانش آمرزيده می
خداوند فرشتگان خود را موظف  :شود فرشتگان برايش دعا کنند باعث می .5

 2.داران دعا کنند کرده است که برای روزه

نمازشباقامه

و  ام و بیتداری شتب  قیت اين است که خداوند در  ،خواست بعدی در اين فقرهدر
قیتام و   .ما را ياری نمايد و توفیق آن را به ما عطا فرمايد (نماز شب به ويژه) اقامه نماز

برای باال رفتن درجه تقترب بنتدگان بته ستوی      های اکید اسالم از توصیه ،بیداری شب
 .داری شده است زنده ی به شببسیارهای  سفارش، اما در اين ماه مبارک ؛خداست

قیتام در شتب   »: به يکی از اصتحاب ختويش فرمتود    در سفارش ،همان حضرت
زيرا خسارت زده کسی است کته از عبتادت شتب محتروم      ؛برای عبادت را ترک مکن

 3.«بماند

بر شما بتاد بته قیتام    »: است  نیز در بیانی نورانی فرموده رسول مکرم اسالم 
و همانتا قیتام در   زيرا آن روش نیکان قبل از شما بتوده استت    ؛[برای عبادت]در شب 

دور کننده انستان از گنتاه و   ، مايه آمرزش گناهان، وسیله تقرب به سوی خداوند، شب
 4.«هاست طرد کننده بدن از بیماری

خدای متعتال از سته کتس بته     ! يا اباذر :فرمودبه اباذر غفاری  پیامبر گرامی
 :دکن می فرشتگان خود مباهات

در  .يد و سپس برخیتزد و نمتاز بگتذارد   اذان بگو، کسی که در بیابان لم يزرع .1
خوانتد و   متی  به اين بنده من نگاه کنید که نماز: فرمايد می اين لحظه خداوند به مالئکه

                                                 
 .76، ص 1ج  تفسیر مراغی؛ . 
 .1۷5، ص 6۸ج  بحاراالنوار؛ .1
 .11 ، ص 1ج  ؛تهذیب .۸

 .55 ، ص ۷4ج  پیشین؛ .4
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 آيند و پشت سر او نمتاز  می بیند و هفتاد هزار فرشته فرود نمیاو را ، هی  کس جز من
 .کنند می خوانند و تا فردای آن روز برای او استغفار می

 خوانتد و در ستجده ختوابش    متی  خیزد و به تنهايی نمتاز  میشب برکه  کسی .2
ام بنگريد کته روحتش    به بنده: فرمايد می در آن موق  خدای متعال به فرشتگان .برد می

 .نزد من است و بدن او در سجده
 ولتی او  ؛کنند می همه همراهان او فرارو  مردی که در میدان جهاد است. 3
 .شود می لجنگد تا به فیض شهادت ناي می

:داریزندهپاداششب

گذارد و در  می سر به سجده نیمه شب یمؤمنوقتی : در آدابی از قرآن آمده است
نگاه به بنده ضتعیف متا   ! ای مالئکه :رسد می از عالم اعلی ندا ،برد می آن حال خوابش

بکنید که چگونه خواب را بر چشم خود حرام کرده است و از بستر خويش برخاستته  
 ؟شما بگويید با او چه کنم .خواند می رگاه ما آمده است و چگونه ما راو به د

  .او را ببخش! پروردگارا: گويند می فرشتگان
بهشت را بته  ! پروردگارا: گويند می ديگر به او چه بدهیم؟ ،آمرزيديم: رسد می ندا

متا  : گوينتد  متی  کته ئمال ديگر به او چه بدهیم؟ ،عطا کرديم: رسد می ندا .او ارزانی کن
بهتتر از بهشتت   ، شور و اشتیاقش دلیلما به : رسد می خطاب .فهمیم نمیباالتر از آن را 
تا پیوستته نتاظر    دهیم می را به او نشان( وجه اهلل)ما سیمای خود ، کنیم می را به او عطا

تتوان   متی  آيا نظیر اين پاداش در تمام هستتی  .جمال حق و سرگرم لذايذ معنوی باشد
 !يافت؟

 .باشتد  متی  مربوط به اولیای الهی و بنتدگان شايستته ختدا    ها ن نوع پاداشالبته اي
پتاداش مخصتوص برختوردار     از ،گرچه ساير افراد نیکوکار نیز به تناسب مقتام ختود  

 1.خواهند شد
بتترای روزه و  ،در متتاه رمضتتاندر ايتتن فقتتره از خداونتتد در خواستتت کتترديم  

  .فرمايد ما را ياری ،داری زنده شب

                                                 
 .عنوان الكالم . 
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 ؛اين معنا نیست که يك گوشه بنشتینیم و فقتط از خداونتد بختواهیم    ولی اين به 

زيرا تا ختود انستان هتم تتالش      ؛یميرا فراهم نمابايد حرکت کنیم و مقدمات آن  بلکه

 .موفق نخواهد شد ،نکند

 1.«وَالَذِّينَ جَاهَّدُوا فِينَا لَنَهّْدِّيَنَهُمْ سُّبُلَنَا وَإِنَ اللَهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»

کنتیم بته    هم او را راهنمايی می کس که در راه ما تالش و کوشش کند، ماهر

 .راه خود

عتتزم و همتتتی استتتوار و جهتتاد  ،يتتاری خداونتتد متعتتال در کارهتتای نیتتك بنتتابراين 

ها و اهداف نیز به  چنان که ديگر خواستهم، طلبد میهم  از طرف ما را ناپذير خستگی

 .نیازمند تالش و کوشش است، تناسب خود

رهدومدعافق

 .ها و گناهان دور ساز و از لغزش :جَنِبَنی فیهِ مِنْ هَفَواتِهِ وَ اثامِهِ وَ

 .توفیق بده در ماه رمضتان گنتاه نکتنم    .در ماه رمضان از لغزش گناه حفظم کن !خدايا

  .اعضاء و جوارحم هم روزه داشته باشد

رترينعملماهرمضانب

 اللَهِ مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِى هَذَا الشَهْرِ؟  ّيَا رَسُولَ :داشت عرضه امیرمؤمنان

 افضل اعمال در اين ماه کدام است؟ ! يا رسول اهلل

 :حضرت فرمودند

افضل   :«الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِى هَذَا الشَهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَهِ» 

 .هاي الهّي است كردن از حرام ياعمال در اّين ماه دور

                                                 
 .76: عنكبوت . 
 .4 ۸، ص2 ؛ جوسائل الشیعة .1
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 1:غفاریبه ابوذر از وصايای پیامبر 

مَنْ لَمْ ّيَأْتِ ّيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِّثَلَاثٍ فَقَّدْ خَسِرَ، قُلْتُ وَ مَا الّثَّلَاثُ فِّدَاكَ أَبِّي وَ أُمِّّي، »
مٌ ّيَرُدُّ بِهِ جَهْلَ السَّفِيهِ وَ خُلُقٌ قَالَ وَرَعٌ ّيَحْجُزُهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ، وَ حِلْ

 :«ّيُّدَارِي بِهِ النَّاسَ

زيانکتار   ،هرکس در روز قیامت سه چیز بته همتراه نداشتته باشتد     !ای ابوذر
آن سه چیز چیست؟ پیتامبر در   !پدر و مادرم فدايت باد: گويد ابوذر می .است

 : فرمايند جواب می

 .ورعی که او را از محرمات باز دارد. 1
 .با نادانی سفیهان مقابله کند ،حلمی که با آن. 2
 .اخالق نیکو که با آن با مردم مدارا کند. 3

گردد، ورع  در قیامت زيانکار می ،که اگر انسان به آن متصف نگردد  اولین ويژگی

گردد و نفس اجتناب از گناه را ورع  بر ملکه تقوا اطالق می معموال  ،ورع .است

  .گويند نمی

ورعمفهوم
 :اند فرموده معنای ورع بارۀدر :مام صادقا
 2.«الوقوف عنّد الشّبهة، الورع» 

 ؛اگر شتبهه حترام استت    .انسان توقف کند ،ورع آن است که در برخورد با شبهه
 بودن آن را ترک کند و اگر احتمال واجب ،دهد انجام فعلی حرام باشد می يعنی احتمال

 .انجام دهد ،دهد می
برخی از بزرگان برای ورع چهار مرتبته ذکتر    .و مراتبی است ورع دارای درجات

 .اند کرده
ايتن مرحلته از    .بايد داشته باشند ،کنندگان از گناه ورعی که توبه :ورعالتائبین.1

 :فرمايد می باره در اين که امام باقر يعنی اجتناب از گناهان ؛ورع

                                                 
 .االخالق ،  مكارم ۸4 ج ؛بحار األنوار.  
 .۸14 ، ص۸  ج ؛مستدرک. 1
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كردن خوّيشتن از  پاك شّدن و پاك ،ورع  :«التطهير عن المعاصّي، نّما الورعا»
  .گناهان است

الصالحین.2  ءشود و جز می بودن خارج انسان از فاسق ،با ورع تائبین:ورع

اما خداوند هر کسی  ؛شود می خدا "محبوب"گیرد و بدين وسیله  می کنندگان قرار توبه

 "لحینصا"شخص به مقام ، با ورع مرحله دوم .را به اندازه تقوايش دوست دارد

 :عبارت است از ،دهد می ورعی که انسان را در زمره صالحین قرار .رسد می

 .تا در حرام نیفتد ،شبهات از ریکردن و دو اجتناب

گاهی انسان بايد کار حالل يا مباحی را ترک کند تا آن کار مباح :المتقینورع.3

 .برای کار حرام يا مشتبه به حرام نشودای  هزمینه و مقدم ،و حالل

بیان  يعنی ؛ذکر خیر است .شود می ذکر خیری از بعضی افرادای  همثال  در جلس

يی است ها بلکه حرف ؛نیست ،تحقیر و توهین به افراد باشد، کارهايی که باعث مذمت

بیان همین  ولی ؛مباح است ها اين حرف .شود نمیناراحت  ،که اگر آن طرف بشنود

 میاندر  ،از شنوندگانشود که گوينده يا يکی ای  هگاهی ممکن است زمین ها حرف

شخص را بیان کند که  وصاف اخالقی آنيك مطلبی بگويد يا وصفی از ا ها حرف

 ،ورزيدن از ورود و انجام چنین مباحاتی اجتناب .باشد ا تهمت و مانند آنغیبت ي

 .رساند می " المتقین ورع "انسان را به درجه 

خواهند به مقام قرب الهی  می آنان که برنامه سیر و سلوک دارند و :ورعالسالكین.4

بايد بدانند رسیدن ، و درهايی از عالم غیب و اسرار الهی به روی آنان باز شود برسند

آنان نه تنها بايد واجبات را انجام دهند و  .به اين هدف عالی و مقصد مهم آسان نیست

ات و مباح ها محرمات را ترک کنند و از شبهات اجتناب ورزند و حتی برخی از حالل

بلکه الزم است عمر عزيز خويش را در هر چیزی که آنان را به خدا  ؛را رها کنند

  2.بپرهیزند ها فرصت وقات واز اسراف در او  هزينه نکنند، کند نمینزديك 

                                                 
 .۸۸6 ص همان؛.  

 .15۸، ص7۸ج نوار؛االبحار. 1
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یاهلورعهاويژگی

پیروی کند تا اهل ورع  انسان بايد از سه اصل اساسی :فرمايد می امام صادق 

 .شمرده شود
البتته  ].و خطاهتای متردم بگتذرد    هتا  ذشتت باشتد و از همته لغتزش    اهل گ :اول

يی که باعث ترک ها نه ديگران و جامعه و يا لغزش ،خطاهايی که در حق خودش است
 [.واجب يا انجام منکر و حرام شود

دنبتال ايتن نباشتد تتا بفهمتد متردم چته         .در کارهای مردم جستتجو نکنتد   :دوم
 .يی دارندها عیب و نقصيا چه  اند اشتباهات و خطاهايی کرده

يا ستايش و بدگويی  از ايمان برسد که مدح و ذمای  هبايد به نقط ،مؤمن وارع :سوم

    1.و مساوی باشدمردم در نزد ا
يتا بته   و ستخن بگوينتد   اگر همه مردم دنیا از او تعريف کنند و در مدح و ثنای ا

عمل و رفتتارش  ، و عقیده ايمان، در عزم و ارادهای  هذر ،و بپردازندبدگويی و شماتت ا
متؤمنی کته از    .چون ايمانش به محل استقرار و ثبات رستیده استت   ؛تأثیر نداشته باشد

و ريشه کرده که مثل چنان ايمان در عمق جان ا آن، ايمان مستقر و ثابت برخوردار شده
کتن نیتز    بادهتای بنیتان   تند، ترينباد که تند ، به طوریکوه بسیار محکم و استواری شده

و تتأثیر بگتذارد و نته    توانتد در ا  متی  باد نفس اماره نه تند .و تأثیر بگذاردتواند در ا ینم
 .ی شیطانها وسوسه باد تند

ومصاديقورعهاريشه

، که اهل ورع به آن نیتاز دارنتد  ای  هگان سه در پی بیان اصول اساسی امام صادق

و بتازده اصتل و ريشته     ندا برآمده "ورع"ی اصلی ها و ريشه ها در مقام تبیین سرچشمه

 :اند معرفی کرده "ورع"برای 

 پیوستته از نفتس   ،اصتلی ورع آن استت کته انستان    ه ريشت  :نفسدواممحاسبه.1

آن  .عملکردهايش توضی  بخواهتد  نفس خود نسبت به ازو خويش حساب کشی کند 
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، معرفتت دارد  :هتر مستلمانی کته بته مقتام ائمته معصتومین        :فرمايند می حضرت

، ت هر روز و شب اعمال ختود را بته نفتس ختويش عرضته کنتد و ختود       شايسته اس

در  ،خوبی مشتاهده کترد   ،اگر در کارهايی که انجام داده .حسابگر نفس خويشتن باشد

از پیشگاه الهی طلب آمرزش نمايتد تتا در قیامتت     ،افزايش آن بکوشد و اگر بدی ديد

  .دچار ذلت و خواری نشود

عْرِفُنا اَنْ ّيَعْرِضَ عَمَلَهُ فّي كُلِّ ّيَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ عَلّي نَفْسِهِ فَيَكُونَ حَقٌّ عَلّي كُلِّ مُسْلِمٍ ّيَ»

 .«مُحاسِب نَفْسَهُ

جتدی باشتد يتا    ، انستان صتاحب ورع از هتر دروغتی     :گويیدرگفتارراست.2

 .کند می پرهیز ،شوخی

 برخوردار بتودن از اختالق نیکتو در روابتط     :ساختنارتباطخودبامردمنیكو.3

 "ورع"اساستی   يکتی از اصتول  ، سیاسی و غیره با مردم، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

 .است

 ؛نیستت  و آشتامیدن  ردن شبهات محدود بته ختو   :دوریگزيندایهازهرشبه.4

کتردن در هتر امتری کته      ت اختیارگفتن يا نگفتن و سکو، بلکه انجام يا ترک هر کاری

ل تعلتیم و تربیتت و   ئختواه در مستا   .رزداز آن اجتنتاب و ، تکلیف باشتد  خالفِ ةشبه

 .هاقتصادی و غیر، اجتماعی، ل سیاسیئل علمی و فرهنگی باشد يا در مسائمسا

دوستتی  ، انجام هر کاری ،شك و شبهه، اتهام ،هر عیب:دورساختنخويشاز.5

رفتتن در هتر مکتانی يتا میتان هتر       ، شرکت در هتر مجلستی  ، و مصاحبت با هر کسی

و در صتحت   عتدالت  ،مورد تهمت قرار بگیرد يا مردم در تقتوا  ب شودسبجمعیتی که 

 .بايد اجتناب ورزد، عقايد و عملکردهايش به شك و شبهه بیفتند

 که نته بته درد دنیتا   ای  هاز گفتن هر سخن لغو و بیهود :سخنانبیهودهپرهیزاز.6

 .بپرهیزد ،خورد و نه به درد آخرت می

 گتاهی انستان   .راببندددهاهبعدنتواندآندرهايیرابهرویخودبازنكندک.7

حرفتی  ، يا عنوان ديگر کردن کمك جم ، کردن پرسی يا دلسوزی احوال برایخواهد  می
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جتويی و غیبتت    اما همین حرف به عیب ؛کند می را با مخاطب يا مخاطبین خود شروع

ر امتا د  ؛خواهتد شتغلی يتا مستئولیتی را بپتذيرد      می يا با هدفی مقدس شود می کشیده

شترايطی را   آمتد يتا ديگتران    شرايطی پیش خواهتد ، مقدماتش يا هنگام انجام وظايف

 .و گريزی از آن نیست آورند که خالف شرع انجام گیرد ممکن است برای وی پیش

تواند بعدا  جم  و جور  نمیاز مصاديق باز کردن درهايی است که  ،و مانند آن هااين

 .آن را ببندد کند و

نشتین  هم ،شناسد نمیو را با کسی که خوب ا :باافرادناشناسنكردنهمنشینی.8

بلکته نخستت اختیتار و     ؛نگردد و باب رفاقت و دوستی و رفتت و آمتد را بتاز نکنتد    

 .سپس دوستی و مجالست ،امتحان

 بتا کستانی کته ديتن را ستبك      :نكردنبداسدبكشدمارندگاننمدازهمنشینی.9

رفاقتت نداشتته   ، نیستتند نمتاز   ويتژه ، به یمقررات دين شمارند و پايبند به احکام و می

 .باشد

و استتعداد درک آن را   که ظرفیت فهمدينیلوموضوعاتعلمیوئدرمسا.11

متخصصتان   شناسان وکاروارد نشود و با ، تواند آن را بپذيرد نمیندارد و ذهن و قلبش 

 .آن را رد نکند آن معارضه و مبارزه نداشته باشد و

سخنان.11 و با يقین و  ،گويد می را که از طرف خدا قاطعانه سخن ائمهپیامبر

  1.قاطعیت بشنود و بپذيرد

 .توجه شود ها امید است به همه توصیه

:فقرهسومدعا

 . نصیبم فرما  میو ذکر دائ :وَارَزُقْنی فیهِ ذِکْرَکَ بدَوامِهِ

  .همیشه به ياد تو باشمتا کن  ام در اين ماه رمضان روزی !خدايا
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کننتد تتا از گناهتان و     تتالش متی  ، هايی که تمايالت دينی و مذهبی دارند انسان بیشتر
ما را به  ،اما گاهی اوقات سخنان و يا حتی کارهای بیهوده ؛محرمات الهی اجتناب کنند

اما در فرهنگ دينی ما متذموم   ؛گناه محسوب نشوند ،دارد که شايد در ظاهر می خود وا
 .و ناپسند است

از خصوصیات بهشتت را دوری از ستخنان بیهتوده معرفتی     کی يقرآن کريم نیز 
 : گويد آنجا که می؛ کند می

   :«ال ّيَسْمَعُونَ فيها لَغْوَاً وَ ال كِذّاباً»

 .اي شنونّد و نه تكذّيّبّي در آنجا نه بيهوده
روز متورد  ايتن  آنچه در دعتای   .دوام ياد خداست ،خواسته بعدی ما در اين روز

  :به قول معروف .بودن ياد خداست همیشگی، توجه قرار گرفته
 رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود

 رو آن است که آهسته و پیوسته رودره
بر مداومت بتر   ،اين نگاه در اعمال عبادی نیز مصداق دارد و نظر شريعت اسالم 

 .اثری حاصل شود ،اعمال و اذکار الهی است تا بر اثر اين تداوم

، تترين عمتل در پیشتگاه خداونتد     محبتوب »: ودفرمت  رسول مکترم استالم   
 2.«گرچه اندک باشد؛ ترين آنهاست مداوم

اثتر   معتقتد بتود   ،اهلل کشمیری از اساتید بنام اخالق و عرفان اسالمی مرحوم آيت
يعنی يتك ستال از متداومت بتر آنهتا       ؛شود که يك حول کامل آشکار می میاذکار هنگا
 3.گذشته باشد

  :فرمايد میین خداوند تبارک و تعالی چن

از ّياد خّدا رخ  سهرك  :«مَنْ ّيَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِّينٌ وَ»
 .شيطان را بر انگيزانيم تا ّيار و همنشين دائم او باشّد ،برتابّد

                                                 
  .۸5 :أنب . 
 .5۸26حدیث  ؛كنزالعمّال .1
 .روح و ریحان كتاب. ۸
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ستی  شتیطان جنتی و ان  ، الذکر نباشد اگر کسی دائم، اگر کسی متوجه ياد خدا نباشد    
شتود و يتك عضتو     متی تبديل  هويت ايت به يك انسان بیشود و در نه میهمنشین او 

 بستنده  ،نکته مهم اينکه ذکر و توجهی که دائمی نباشد .شود میزائد در جامعه شناخته 
 .الذکر باشد کند و بهتر است انسان دائم نمی

جته بته   همه برای رسیدن به حقیقت ذکتر و تو ، نماز و اذکار ديگر اعمال عبادی
بدين سبب خداونتد پتس از ستفارش بته      ؛عهد ازلی عبوديت و اطاعت خداوند است

 :فرمايد می داند و می ذکر خود را از نماز باالتر، نماز

نماز  2:«إِنَ الّصَلَوةَ تَنْهَّي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَهِ أَكّْبَرُ، وَ أَقِمِ الّصَلَوةَ»
ّياد خّدا  دارد و قطعاً مّي تو را از كار زشت و ناپسنّد باز ه نمازرا برپا دار ك
 .باالتر است

داشتتن فقتر    در واق  ذکر خداوند و توجه به حقیقت الوهیت خداوندی و در نظر
يکی از مصاديق ذکر خداوند اين است کته وقتتی    .شود می موجب آرامش، ذاتی انسان

  .از انجام گناه خودداری کند، شود می گیرد و وسوسه می انسان در موقعیت حرام قرار

 :پاداشيادخدا

  بر اساس، ياد خدا عبادت و حسنه است و اگر کسی به ياد خدا بود

 «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْه »و  «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمّْثالِها»
 .گیردپاداشچندبرابرمی

نته   گیترد  جتزای بهتتر متی    ،کس کار خیری کنتد هر نی کهاساس اين اصل قرآ بر
بدين معنا نیست که هتر   ؛«فاذكرونّي أذكركم» اينکه خدای سبحان فرمود، جزای معادل

زيرا اوال  اگر اين معنتا   ؛من نیز همان قدر به ياد شما هستم ،اندازه شما به ياد من باشید
 پاداشتیِ  يتادِ ، حال آنکه به يقین «لهاّثَمَ لَهُمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَ » شود چنین می، مراد باشد

ثانیا  ياد ختدای   .تتر از ياد انسان نسبت به خداوند اس بیشتر و قوی، خداوند به انسان

                                                                                                                 
 .۸7 :زخرف . 
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  ِنَ الّصَّمالةَ تَنْهّمى  » :دفرمايت  چنانکه می ؛تر از ياد عبد است تر و قوی سبحان همواره کامل
  1.«عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر

امتا ذکتر ختدا    ؛ ما با نماز به ياد خدا هستید و خدا هم بته يتاد شماستت   يعنی ش
 2.تر از ذکر شما نسبت به خداست نسبت به شما بزرگ

  آثاروبرکاتيادخدا

 :شود به برخی از آنها اشاره می ادامهياد خدا آثار و برکات بسیاری دارد که در 

:يادخدامايهآرامش.1
   .همچون غذا و آب است برای بدن ،سانياد خدا برای روح و جان ان

  .ّيابّد ها آرامش مّي دل ،تنها با ّياد خّدا !آگاه باشيّد 3:«بأاَل بِذِكْرِ اللَهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُو»

فجتر  ستوره   30-27اش همان است که در آيات  نتیجهآرامش و اطمینان دل نیز 
 : آمده است

رَبِکِ راضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِّي فِّي عِّبادِي وَ   رْجِعِّي إِلىّيا أَّيَتُهَا النَفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ا»
در حالّي  .به سوي پروردگارت باز گرد! اي نفس مطمئن و آرام :«ّيادْخُلِّي جَنَتِ

  سپس در زمره .كه هم تو از او خشنود هستّي و هم او از تو خشنود است
گمشّده انسان امروزي ، آرامش و اطمينان! بنّدگانم درآي و در بهشتم وارد شو

قرآن راه رسيّدن به  .آوردن آن در تالش است دسته است كه وي در آرزوي ب
 .هاست آگاه باشيّد كه تنها ّياد خّدا آرام بخش دل: دارد آن را چنين بيان مّي

 پرتتتو يتتاد ختتدا گتتر دهتتد آرايتتش دل     

 

 بگتتذرد عمتتر تتتو در ستتايه آستتايش دل 


 ثتتروت و متتال نبخشتتد بتته دل آرام و قتترار

 

 کتته از آن زاد، پريشتتانی و آاليتتش دل   

 

 يتاد ختدای   ،هست تنها بته خداونتد قستم   

 

 متا بته راحتت و آرامتش و آستايش دل      
 

                                                 
 .45: عنكبوت.  
 .۸ ج ؛تفسیر تسنیم. 1
 .1۷  :رعد. ۸
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 :دوریازشیطان.2

 .مانند از گزند شیطان محفوظ می ،کسانی که خدا را ياد کنند

ماندن از  سالم ،سرمايه هر مومنی است و سود آن ،ياد خدا»: فرمودند   امام علی 

  .«د شیطان استگزن

 ؛خواهد مرتکب گناه شود او مردى است که م »: فرمود  امام صادق: بصیر گويد ابو

 1.«کشد کند و از آن گناه دست م  ول  ياد خدا را م 
گتردد و دنبتال    پیرامون قلب و روح آدمی متی ، ای کوشا شیطان مثل طواف کننده

ياد خدا مثل چراغتی  ، را ياد کند اگر انسان خدا .راه نفوذی است تا فرد را منحرف کند
 .کند همه جا را نورانی می، در ظلمت

فقرهچهارمدعا

 :دِي الْمُضِلّينَها  بِتَوْفيقِکَ ّيا 

 .ای راهنمای گمراهان ،خود به توفیق بخشش 

 مفهومتوفیقالهی

، يعنی خدای ستبحان  ؛است« کردن آسان»توفیق به معنای ، در فرهنگ قرآن کريم
که همان صراط مستتقیم   ،چه از طرف مثبت؛ کند تر می ا برای انسان آسانپیمودن راه ر

آن جايی کته خداونتد بته کستی توفیتق       .راهه است که کج ،است و چه از جانب منفی
شود و  تر می آسان، به اين معناست که گرايش قلبی او به سمت امور خداپسند، دهد می

گردد و بهتر معتارف را درک   تر می برايش فراهم، اسباب و علل حرکت در اين مسیرها
البته اين به معنای آن نیست که راه گناه برای او بستته   .کند تر عمل می کند و راحت می
 .کردن برای وی سخت است بلکه گناه ؛است

گرايش قلبی ، درپی گناه پی هيعنی به واسط ؛توفیقی است حالت بی، عکس توفیق

راحتت   ،گويد راحت دروغ می، چنین فردی .شود آسان می انسان به سمت امور ناپسند

                                                 
 .همان . 
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نستبت بته    .کنتد  فهمد و عمل می معارف الهی را می کند و با سختی به نامحرم نگاه می

شتود و اذعتان دارد کته دلتم      ترک گناه برای او سخت می .میل است بی، مسائل معنوی

هولت بته معنتای ست   ، پس توفیق در هر دو مسیر !تتوانم  ولی نمی ؛خواهد گناه نکنم می

 .است

 :دفرماي گروه اول می ۀقرآن کريم دربار 

 :«ّيوَ صَّدَقَ بِالْحُسْن  وَ اتَقى  فَأَمَا مَنْ أَعْطى» 

و اما آن کس که برای رضای خدا از مال خويش بخشید و تقوا پیشه کترد و   

بته زودی او را  ، کنندگان راست شتمرد  نیکوترين وعده خدا را در مورد انفاق

ه آستايش و زنتدگی آستوده    آماده خواهیم ساخت و بت  هشتبرای ورود به ب

  1. رسانیم می

 : فرمايد گروه دوم نیز می ۀدربار و

 2:«يفَسَنُيَسِرُهُ لِلْعُسْر  كَذَبَ بِالْحُسْنى  أَمَا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى»

گتری بتود و    در پی تتوان ، و اما آن کس که بخل ورزيد و با گردآوری ثروت

بته زودی او را بترای دشتواری و    ، ی ختدا را دروغ شتمرد   دهنیکوترين وعت 

 .تآماده خواهیم ساخ ،عذاب

گروه اول بته راحتتی کتار خیتر انجتام       .راه برای هر دو گروه باز است بنابراين 

کتردن برايشتان ستخت استت و      گنتاه ، توانند گناه کنند دهند و در عین حالی که می می

، تواننتد توبته کننتد    د و در عتین حتالی کته متی    دهن گروه دوم به راحتی گناه انجام می

مسیر حرکت ختود را   پس هر دو گروه با اختیار خود ؛کردن برايشان سخت است توبه

  3.کنند انتخاب می

                                                 
 .محمدرضا صفوری سید ؛قرآن براساس تفسیر المیزان ةبرگرفته از ترجم.  

 .2 ـ   ۷: لیل .1

  . ۷۷؛ ص یونس تفسیر .۸
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دهد و توفیتق يتا ستلب     ارتباط اعمالی که انسان انجام می بارۀدر  حضرت امام
نامحرم يا يك لغتزش  ممکن است يك نظر به : فرمايد می، شود توفیقی که نصیب او می

ر و حقتايق توحیتد بتاز دارد و از حصتول     سترا اهتا انستان را از    مدت، کوچك لسانی
بتاز  ، اهل معرفتت استت  ( نور چشم)جلوات محبوب و خلوات مطلوب که قرۀ العین 

 1.«دارد
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