
 

 

 

 دعای روز هجدهم   

أَنّْموَارِهِ وَ خُّمذْ بِكُّملِ     اءِيَبِضِّم  يقَلْبِّم  هِيّم سْحَارِهِ وَ نَّموِرْ فِ ّلِبَرَكَاتِ أَ هِيفِ ياّللَهُمَ نَبِهْنِ
 :نيمُنَوِرَ قُلُو ِ اّلْعَارِفِ اّيَاتِبَاعِ آََارِهِ بِنُورِکَ  يإِّلَ يأَعْضَائِ

دلام را باه    متنباه سااز و   در این روز برای برکات سحرها بیادار و  خداوندا مرا
برکاات   م را برای آثاار و حمام اعضاء وجوارگردان و ت روشنی انوار سحر منوّر

 .عارفان یها بخش دل ای روشنی ،خود این روز مسخّر فرما به حق نور جمال

 ترجمه منظوم دعا

 باو  ای خدا در این مه خاوش رناگ و  
 

 هاااای او کااان مااارا آگااااه احساااان  
 

 کااان مااارا بیااادار بهااار درك فااایح 
 

 تااااا بیااااابم خیاااار افعااااال نکااااو 
 

 سااحر ز آن فیوضاااتی کااه در وقاات 
 

 ماو  شاود ناازل باه ماردم ماو باه       مای  
 

 هااام نماااا روشااان دل تاریاااک مااان
 

 همچاااو ناااور آفتااااب خاااوب رو   
 

 اساات حاجااات ماان نااور دل  ۀعمااد
 

 بگاو  بهتر از ایان چیسات ای عاارف    
 

 ذاالجااالل ی از نااور خااود یااا  اذره 
 

 ساابو قطااره سااان میریااز اناادر ایاان  
 

   ماان گیاار ای خاادا اعضااای  هاام فاارا
 

 یااک خااوکشااان سااوی صاایام ن  ماای 
 

 زمااان هاام موفااق کاان ماارا در هاار  
 

 تااااا شااااوم ماااان تااااابع آثااااار او 
 

 آن باشااد مناسااب اناادر   آنچااه ماای 
 

 ماان بااه جااای آرم نمااایم جسااتجو   
 

 ای ز تاااو روشااان قلاااوب عاااارفین  
 

 هااای نکااو  نااور بخااش چشاام دل   
 

 بیداری در سحر: فقره اول دعا 

  :     ّلِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ هِيفِ ياّللَهُمَ نَبِهْنِ
 .نما خداوندا مرا در این روز برای برکات سحرها بیدار

ماه از خواب غفلات   نیا یما را در سحرها میخواه یاز خداوند مدر دعای این روز 
 لیا اگار باه دال   یو حتا  میمناد گارد   و برکات آن بهره وضاتیاز ف میتا بتوان ازدس داریب

و از برکات ساحر بهاره    میو دعا کن میشو داریهنگام سحر ب ،میریگ یروزه هم نم یشرع
 .میببر
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سااخته و مشامول    داریکه ما را از خواب غفلت ب میروز خواستار نیاز خداوند در ا
 :قرار دهد فهیشر هیآ نیا

قِ»   4:«بِاألَسْحَارِ نَّيوَاّلْمُسْتَغْفِرِ نَيقِوَاّلْمُنفِ نَيوَاّلْقَانِتِ نَيوَاّلّصَادِ
کنناادگان و  باارداران و انفاااق  و فرمااان انیااگو صااابران و راساات  [گانشاایپ تقااوا]

 . ...میابیدست  یمعنو یبه درجات عال میتا بتوان. کنندگان در سحرگاهانند استغفار
سحرخیزی چنان پربرکت است که انسان به واساطه اساتغفار در ساحر باه فرماوده      

 2.شود مشمول درود خداوند و فرشتگان او می امیرمؤمنان علی
شبانه و  ازیراز و ن نیدار، ا زنده عارفان و سالکان شبو  یداران و مردان اله زنده شب

از آنجاا   .اناد  الهام گرفته یحضرت عل رالمؤمنانیامن، یالعارف عبادت عارفانه را از امام
 :دیفرما می یتشنه عبادت و بندگ یها گونه انسان نیکه امام درباره ا
ها را  ، رنجرا انجام دهد شیکه فرائح پروردگار خو و سعادتمند آن خوشبخت»

گااه کاه سا اه     آنند، یگز یشب هنگام از خواب دور .خرد کند ایمانند سنگ آس
 !دهد را فرش و دست خود را بالش قرار می نیزم ،آورد خواب حمله می

روز بازگشت، خواب از چشمانشان ربوده و پهلوهاشان  میکه ب یزمره گروه در
 ین در زمزمه است، ابرهاا به ذکر پروردگارشا شانیها کرده است و لب یجا خال

 .گناهان بر اثر استغفار مُدام آنان برطرف شده است

  0.«آنانند حزب خدا، همانا تنها آنان رستگارانند 

 یو مناجات با پروردگار متعال و گفتگاو  ازیراز و ن یدر نظر داشت که برا دیبا پس
ن هنگام که غاافالن  آ. ستیتر از شب هنگام ن بهتر و مناسب یعاشقانه با او داشتن، زمان

دالن و عاشقان حق  داریب یخاص برا یخبرانِ از عالم معنا در بسترها خفته و آرامش یو ب
 .اند فراهم ساخته

 :دیسرا می نیچن یرازیحافظ ش دل، داریب یسرا غزل
 بسوز که سوز تو کارها بکند دال          

 رفع صد بال بکند یشب مین یدعا                                           
 مُلک تا ملکوتش حجاب بردارند ز          

 که خدمت جام جهان نما بکند هر آن                                           

                                              
 .۸  :آل عمران.  
 .۸۸، ص 1ج  ؛من ال یحضره الفقیه. 1
 .75نامه  ؛ج البالغهنه. ۸
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باه   یبازرگ دارد و آن دلا   یکه باه خادا   یبا آن شناخت و معرفت یعل حضرت
و عشّااق شاب را    انیو پرستش دارد، حال و وصف پارساا  یبندگ یها برا آسمان یپهنا
 :کند بازگو می نیچن

 قارآن را باه آرامای    اتیا کنناد، آ  عبادت جفت مای  یخود را برا یها پاها شب»
  آنهاا، غمای   یو دقّت در معنا  اتیبا زمزمه آن آند، ینما شمرده تالوت می شمرده 

ظاهر  لهیوس نیرا بد شیخو یدردها یکنند و دوا می جادیعارفانه در دل خود ا
نناد،  یب که باه چشام مای    تاس نیشنوند، مثل ا از زبان قرآن می هرچه. سازند می

شاان از   بندناد و قلاب   بدان طمع مای  ،رسند رحمت می اتیاز آ یا هیهرگاه به آ
 یا هیا آنها است و چون به آ نیالع که نصب دینما می نیچن گردد و می زیشوق لبر

اسات کاه    نیا دهند و مانند ا رسند، بدان گوش فرا می قهر و غضب می اتیاز آ
رساد، کمرهاا را باه     شاان مای   جهنم به گوش یها هرفتن شعل نییآهنگ باال و پا

ها و زانوها و سرانگشت پاها به خااك   ها و کف دست یشانیعبادت خم کرده، پ
 نیهااا کااه چناا نیهماا. طلبنااد را ماای شیخااو یآزاد و از خداونااد ندیسااا ماای
اسات،   وساته یپ گار ید یایا حد روحشاان باه دن   نیکنند و تا ا می یدار زنده شب

 4.«و پارسا کیبردبار، ن، یاجتماع ندهست یروزها مردان

 ابیا نزد پروردگار کام یو درجات عال یبه کماالت معنو یابی آنان که در دستی آر
شابانه   یو گفتگوها ازیرا همان راز و ن شیخو تیاند، رمز موفق افتهیشده و بدان دست 

 .دانند خود با پروردگار متعال می

! ای فرزنادم »: در سفارشی به فرزند خود فرماود  لقمانتی آمده است که در روای
خیرد و آمارزش   تر باشد، هنگام سحر که تو در خوابی او برمی مبادا خروس از تو زرنگ

 2.«طلبد می

ای : آماد، آن حضارت فرماود    نزد پیامبر جبرئیل: فرماید می امام صادق
 :جبرئیل عرض کرد. جبرئیل، مرا موعظه کن

ّيَا مُحَمَّد عِشْ مَا شِئْتَ فَاِنَکَ مَيِتم، وَ أَحْبِبِ مَا شِئْتَ فَإِنَکَ مُفَارِقَهم وَ أَعْمِلْ مَّما  »
شِئْتَ فأِنَکَ مُلَاقِيهِ وَ أَعلَم اِنَ شَرَ َ اّلْمّمؤمِنِ صَّملوتُهُ بِاّلْلَيّملِ وَ عِّمزَةِ كفَّمهُ عَّمنْ       

   :«إِعْرَاكِ اّلنَاسِ

                                              
 .3۸ خطبه  ؛نهج البالغه.  

 .777، ص ۷ج  ه؛میزان الحكم. 1

 .173، ص 5ج  ؛وسائل الشیعه. ۸
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هار گوناه    .میاری  ولی بدان که می ؛خواهی زندگی کن هرگونه که می! ای محمد
گوناه کاه    ولی بادان پایاان آن جادایی اسات و هار      ؛خواهی دوست بدار که می

ولای بادان و باه     ؛ولی بدان برای کردارهایت جزایی است ؛خواهی عمل کن می
 . نیازی او از مردم است خاطر بس ار که شرف هر کس به سحرخیزی و بی

 عقوبی یدست و پا یخود را روآنها آشکار شد،   وسفی برادران انتیخ چون
. میماا از پروردگاار آمارزش بخاواه کاه ماا گنهکاار        یبارا ! پادر  یا: انداختند و گفتند

 اریمن بس یکه خدا میجو یاز پروردگارم آمرزش م تانیبرا یبه زود«  :گفت عقوبی
آنان را سحر شب  یبرا زمان استغفار: سدینو یمنهج م ریدر تفس. آمرزنده و مهربان است

ساال در هار شاب جمعاه هنگاام ساحر        ستیاز ب ادهیجمعه قرار داد و نقل نموده که ز
 شاان یو او دعاا و اساتغفار برا   دندیکشا  یتا در پشت او صاف ما   کرد یفرزندان را امر م

 4.«شد رفتهیپذ شانیتوبه ا سال ستیتا پس از ب گفتند یم نیو آنها آم کرد یم

 دل نورانیت : فقره دوم

 :أَنْوَارِهِ اءِيَبِضِ يقَلْبِ هِيوَ نَوِرْ فِ 
  .منوّر گردان تانوار یدلم را به روشن و 

و او را از  شاود  یم دهیاست که بر قلب انسان تاب تیهمان نور هدا نوراین منظور از 
ساعادت   ریو باه مسا   بخشاد  یاز خداوند نجاات ما   یو دور یجهل و نادان یها ظلمت

  . ...کشاند یم
 :فرماید می عزوجل وندخدا

   :«وُرِمِنَ اّلَُلُمَاتِ إِّلَى اّلنُ خْرِجُهُمّيُآمَنُواْ  نَّياّلَذِ يُاّللّهُ وَّلِ»

 کناد  یاناد کاه خاار  ما     آورده ماان یاست که ا یو سرپرست کسان یخداوند ول
 .تینور و هدا یبه سو [کند یو وارد م]جهالت  یها یکیرا از تار شانیا

 شبقلب با نماز  تینوران

باه آن   یمعناو  یقلاب را صافا و جاال داده و ناور     هیومیخواندن نماز شب و نماز 
 . کند را زیبا و نورانی می چهرهو  بخشد می
 

                                              
   .33و  3۷ :یوسف: ک. ر.  
 .15۸: بقره.  
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 :دیفرما می اسالم امبریپ

ي إِنَّ اّلْعَبّْدَ إِذَا تَخَلَّى بِسَيِّّدِهِ فِي جَوْ ِ اّللَّيْلِ اّلْمَُْلِمِ وَ نَاجَاهُ أََْبَتَ اّللَّّمهُ اّلنُّّمورَ فِّم   »
   :«قَلْبِهِ

خلاوت کارده و باا خداوناد مناجاات       کیا شب تار مهیدر ن یا که بنده  هنگامی
 .خواهد ساخت یکند، خدا قلب او را نوران می

ای پاس از   کند که آن حضرت در خطبه روایت می عبداهلل از رسول خدا بن جابر
نساان از  شادن ا  سفارش اکید به نمازهای واجب روزانه و اثار ماداومت بار آن در پااك    

 : گناهان فرمود
ای نیست جاز   هی  بنده. ای مردم، چنین نیست که دست و پای شما آزاد باشد»

آنکه ریسمانی چند بر اعضای  او گره خورده و محکم بسته است و آزاد نیست 
ای اسات کاه بار خویشاتن      گره ،کند ای که انسان به غیر خدا پیدا می هر عالقه]

ای  هر شب در ثلث آخر شب فرشته[. ب استتنگ اس] و حزام [زند خویش می
 وقات نمااز شاب    برخیز به یاد خدا باش کاه  : گوید آید و می به بالین انسان می

پس اگر از جای خود حرکت کرده برخیازد و خادا    ؛نزدیک است و صبحاست 
باه   ،شود و اگر به پا خیازد و وضاو بگیارد    ها باز می یک گره از گره ،را یاد کند

شاد و روشن پای باه    شود تا اینکه با چشمی ها گشوده می ه گرهنماز بایستد هم
 2.«نهد عرصه صبح می

 :دیفرما می یسیع حضرت

   :«....طُوبى ّلِلَّذّينَ ّيَتهَجَّّدونَ مِن اّللَّيلِ، اُوّلئکَ اّلّذّينَ ّيَرَِونَ اّلنُّورَ اّلّدّائِمَ »
ئام را از آن رو  که ناور دا  نانندیا .مانند می داریکه شب را ب یکسان حالخوشا به 
 .برند اند به ارث می شب به پا خاسته یکیکه در تار

 : روایت شده که فرمود از امام صادق

طَلَبْتُ نَوُرَ اّلْقَلْبِ فَوَجَّدْتُهُ فِي اّلتَفَكُرِ وَ اّلْبُكَاءِ وَ طَلَبّْمتُ اّلْجَّموَا ِ عَلَّمي اّلّصِّمرَا ِ     »
   :«اّلْوَجْهِ فَوَجَّدْتُهُ فِي صَلَاةِ اّلْلَيْلِفَوَجَّدْتَهُ فِي اّلّصَّدَقَِِ وَ طَلَبْتُ نُورَ 

                                              
 .3 7، ص 5ج  ؛الحكمه زانیم.  
 .السالم مؤسسه جهانی سبطین علیهما ؛هاي سحرگاه نیایش. 1
 .1۸7، ص 5 ج  ؛الحكمه زانیم. ۸
 .۸5۸، ص 1ج  ؛مستدرک الوسائل. 7
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چون نورانیت قلب را خواستم، آن را در تفکر و گریه یافتم و چون عبور از پال  
صراط را خواستم، آن را در پرداخت صادقه یاافتم و چاون نورانیات چهاره را      

 .خواستم، آن را در نماز شب دیدم

از آن گریه از خوف خداوند متعاال   پس اولین قدم برای نورانیت قلب تفکر و پس 
 .است

 تاثیر گرفتن از ماه رمضان: فقره سوم

 :   اتِبَاعِ آََارِهِ يإِّلَ يوَ خُذْ بِكُلِ أَعْضَائِ
  .روز مسخّر فرما نیبرکات ا آثار و یم را براحجوار تمام اعضاء و و

رمضاان و آثاار   ما را بر  یاعضا ۀهم میخواه فقره از دعا از خداوند متعال می نیدر ا
 .بدهد قیرمضان تطب

آثاار مااه رمضاان     دیبا. ماه رمضان رفت، همه چیز آن برود یکه وقت ستین گونه نیا
 اگار کمای  م، یا سال ماه رمضان را رد کرده ستیسال، ب سال، پانزده یمان س هر کدام. بماند

بدهناد کاه   که به ما هم بشارت  میشو کینزد نیاز آثارش هم مانده بود، ممکن بود به ا 
 گار یدند، یآ یم افتیض یبرا یهستند که وقت یا عده. کنیم یاز رمضان خارجتان نم گرید
و  دیا آ نه در ماه رمضان که ماه رمضان می. مانند یها در رمضان م و سال روند ینم رونیب
 . رود یم

باه انجاام    نکاه یتاا ا  دیا تمام اعضا و جوارح ما را مسخر فرما میخواه یاز خداوند م
 .میمند گرد و از آثار و برکات آن بهره دهیروز مشغول گرد نیا اعمال
 یکانم، طاور   یرویقرار بده که از آثار تو پ یاعضاء مرا طور  تمامی ایخدا: گوییم می

 . کند یرویهمه اعضاء و جوارحم از  آثار و برکات تو پ... باشم که چشم و دست و 
 ست؟یچ  ،مرا مسخر گردان یمنظور از اعضا

چارا کاه خداوناد در قارآن      ؛شدن در برابر قادرت قاادر متعاال اسات     میسلمنظور ت
ّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ هلل وَهُوَ مُحْسِن وَ»: دیفرما می  4.«مَنْ أَحْسَنُ دِّينًا مِ

کاار   کاو یخدا کناد و ن  میکس که خود را تسل بهتر است از آن یچه کس نییو آ نید
ح و یو فارا  فیو وظاا  فیر انجاام تکاال  شود کاه د  می نیخواسته ا نیمفهوم ا ود باش

کاه اعضاا و    میو از قادرت او بخاواه   میبه قدرت خداوند متعال توکل کن دیواجبات با
خود کمک کناد و   نیاز دستورات و فرام یرویجوارح ما را در کار اطاعت و عبادت و پ

و  ردما را به خود ما وانگاذا  یدستورات خود وادارد و آن یما را در اجرا یاعضا یروین

                                              
 .15 : نساء.  
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خداوند متعال عالم به تمام امور زیرا  ؛روز موفق بدارد نیها در ا ثواب نیکوتریما را به ن
 .نهان و آشکار باخبر است زیاست و از هر چ

 اعضاء و جوارح در تسخیر خدای متعال

دارای قوای ظاهری است که نفس در اعمال خیر و یاا اعماال شار از آن      نفس آدمی
اعضاء و جوارح به عملکرد خود، مسائولند و ماورد ساؤال واقاع     کند و این  استفاده می

 :خوانیم در قرآن می. شوند می

     .«اِنَ اّلسَمْعَ وَ اّلْبَّصَرَ وَ اّلْفُؤادَ كُلُ اُؤّلئِکَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوالً» 
 : و این اعضاء و جوارح به عملکرد خویش شهادت خواهند داد

   :«هِهِم وَتُكَلِمُنَا أَّيّْدِّيهِم وَتَشْهَّدُأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا ّيَكْسِبُونَاَّلْيَومُ نَخْتِمُ عَلي أَفْوا»
هایشان باا ماا ساخن     نهیم و دست میموشی اامروز است که بر دهان آنها مهر خ

 . اند گواهی دهد گوید و پاهایشان به آنچه کرده

ع او خواهناد  پس اگر این اعضاء و جوارح در تسخیر خدای متعال قرار گیرند، مطیا 
آنها مسالط گاردد، آنهاا باه      شد و اگر در اختیار نفس اماره قرار داده شوند و شیطان بر

ای از وظاایف   برای توضایح ایان مطلاب باه گوشاه      .ورزند معصیت و گناه مبادرت می
 .کنیم اعضاء و جوارح اشاره می

 گوش

ای بارای   گوش عضوی اسات کاه شانیدن باه وسایله آن صاورت گرفتاه و وسایله        
کردن است و اگر آنچه را که باید بشنود، بشنود و اجابت کند، به انسان حیاات و   جابتا

کننده حق را در مقابال مردگاان کاوردل     قرآن کریم شنوندگان اجابت. بخشد زندگی می
 : فرماید قرار داده و می

    .«إِّلَيْهِ ّيُرْجِعُونَ إِنَمَا ّيَسْتَجِيبُ اّلّذِّينَ ّيَسْمَعُونَ وَ اّلْمَوْتَي ّيَبْعَّثْهُمُ اهللُ َُمَ»

 :حق گوش چنین بیان شده ،در رساله حقوق از امام سجاد

 : «وَ حَقُ اّلسَمِْعَ تَنْزِّيهُهُ عَنْ سَمَاعِ اّلْغَيِبَِِ وَ مَا ّلَاّيَحِلُ سَمَاعَهُ»

                                              
 .۸7 :اسراء.  
 .75 :یس. 1

 .۸7 :انعام. ۸



 
 
 
 

    /  هجدهمدعای روز  11  

حق گوش این است که آن را شنیدن غیبت و آنچه شنیدنش حالل نیست، پااك  
 . و منزه بداری

  :خوانیم می دعای فر  منسوب به امام زمان  همچنین در

   :«وَاسّْدُد أَسْمَاعَنَا عَنِ اّلْلَغْوِ وَ اّلْغَيِبَِِ»
  .های ما را از شنیدن لغو و غیبت، محافظت فرما خدایا گوش

زیرا گوشی که سخن لغو و حرام را بشنود و با آن انس گیرد، دیگر کالم حق در آن 
غنااء و موسایقی حارام     ،لغو که از محرمات الهای اسات   کند و یکی از مصادیق اثر نمی

سوره لقمان بر حرمت آن و عذاب شادید الهای نسابت باه آن      1و  2است که در آیات 

به شنونده غناء آتاش جهانم وعاده داده شاده      تصریح شده و به فرموده امام صادق
 : است

   .«نَارِاَّلْغِنَاءُ مِمَا أَوْعَّدَ اهللُ عَزَ وَ جَلَ عَلَيْهِ اّل»

 چشم

یکی دیگر از لشکریان ظاهری نفس چشم است که از حساسایت بااالیی برخاوردار    
از جملاه خصوصایات منفای چشام، ناس اسای و       .طلباد  بوده و مراقبت شدیدی را مای 

 : فرماید در مورد چشم می امیر مؤمنان علی .کاری است خیانت

   :«عَينِ فَالتُعْطُوهَا سُؤّْلَهَاّلَيْسَ مِنَ اّلْجَوَارِحِ أَقَلُ شُكْراً مِن اّلْ»
هاای آن جاواب مثبات     پس به درخواسات  ؛ترین عضو بدن است چشم ناس اس

 .ندهید

 : فرماید الشاکین می تدر مناجا همچنین امام صادق

أَشْكُو َعيْنّمًا َعّمِن اّلْبَُكّماِء ِمّمْن خَوِفّمکَ َجاِمّمّدَةً وَ إَّلّمي َمّما َّيِسّمَرَها           إّلَيْکَإّلَهِي »
   :«طَامِحًَِ

ریزناد و   کنم از اینکه از خوف تو اشک نمی خدایا از چشمانم به تو شکایت می
 .کنند به آنچه خوش دارند نظر می
                                              

 .دعاي فرج ؛مفاتیح الجنان.  

 .۸55، ص ۸ج  ؛میزان الحكمه. 1
 .۷۸، ص 5ج  ؛شرح غررالحكم. ۸
 .مناجات خمسه عشر، مناجات دوم ؛مفاتیح الجنان. 7
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بین و بر همین اساس در عاالم   یا پاك وحقیقت پیشه است و خیانت چشم یا آلوده و
چشم آلوده به معصیت و گناه که در عاالم   .آخرت نیز سرنوشتی متفاوت خواهد داشت

یاد خدا غافل شود، در قیامت کور محشور خواهد شد و باه عاذاب الهای دچاار      دنیا از
 :گردد می

  .«وَ مَنْ أَعرك عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ ّلَهُ مَعِيشًَِ ضَنْكاً وَ نَحْشُرْهُ ّيَوْمَ اّلْقِيامَِِ أَعْمَي»
هاای اخاروی باه او عنایات      های حرام بسته شود، لاذت  و اگر چشم بر دنیا و لذت

 : فرماید گونه که قرآن کریم می همان ؛خواهد شد

أُدْخُلُوا اّلْجَنََِ أَنْتُم وَ أَ ْوَاجُكُم تَحْبَّمرُونَ ّيُطَّما ُ عَلَّميْهِم بِّصَّمحَا ٍ مِّمنْ ذَهَّمبٍ وَ       »
   .«أكْوَا ٍ وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اّلْأَنفُسُ وَ تَلَذُ اّلْأَعيُنٍ

های زرین  آن مؤمنان، کاسه شما با همسرانتان در بهشت جاوید وارد شوید و بر
های بلورین مملو از انواع طعام لذیذ و شراب طهور دور زنند و در آنجا  و کوزه

ها را شوق و لذت مهیا باشد و  هر چه نفوس را بر آن میل و اشتها است و چشم
 0.شما مؤمنان در آن بهشت جاویدان متنعم خواهید بود

 زبان 

ای است  زبان کلید هر خیری است و وسیله .تیکی دیگر از لشکریان نفس، زبان اس
ای مانند داوری، شافاعت، وعاظ،    های برجسته و شایسته زبان خصلت .برای اقرار ایمان

ولای در عاین    ؛ها به آن بستگی دارد دلربایی و ستایشگری را داراست و شخصیت انسان
 .اهد زدهای عدیده ای از آن سر خو حال اگر از آن مراقبت نشود، گناهان و زشتی

 اعضاء و جوارح از حفاظت روزه و  

 : فرماید العابدین می امام زین
واَعِنّا عَلَي صِيَامِهِ بِكَفِ اّلْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيکَ وَ اسْتِعْمَاّلِهَا فِيهِ بِمَّما ّيُرضِّميکَ،   »

حَتَي ّلَانَبْسُطَ اَّيّْمّدِّينا   حَتَي النُّصْغِيَ بِاَسْماعِنا اِّلي ّلَغْوٍ والنُسرِعَ بِاَبّْصارِنا اِّلي ّلَهْوٍ وَ
اِّلَي مَحَُْورٍ وَ ّلَانَخْطُوَ بِأَقّْدَامِنَا إِّلَي مَحْجُورٍ وَ حَتَي التَعِيَ بُطُونَنَا إِالّ مَّما أَحْلَلّْمتَ،   

   :«وَ ّلَاتَنْطِقَ أّلْسِنَتُنَا إّلَا بِمَا مَّثَلْتَ
                                              

 .17  :طه.  

 . ۸ :زخرف. 1
 .ضیافه النور. ۸
 .رسیدن ماه رمضان دعا وقت فرا ؛صحیفه سجادیه. 7
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باردن آنهاا در    ارکا ه داشتن آن، با حفظ جوارح از گناهان و ب خدایا ما را به روزه
نماید، یاری ده تا با گوشمان به گفتار لغو گوش نکنیم  آنچه که تو را خشنود می

دراز نکنیم و   هایمان را به حرامی و با چشمانمان به تماشای لهو نشتابیم و دست
هایمان جز به حالل پر نشود و زبانماان   به سوی ممنوع تو گام برنداریم و شکم

 .گویا نگرددای  به غیر آنچه گفته

 نور خدا: فقره چهارم

 :نيمُنَوِرَ قُلُو ِ اّلْعَارِفِ اّيَبِنُورِکَ 
 . عارفان یها بخش دل یروشن یا ،به حق نور خود 
باه ناور خاودت قسام     ای،  کرده یرا نوران نیکه به نور خودت قلب عارف ییخدا یا

  .سازرا برآورده  ات مااین حاج
اهللُ »: فرمایاد  کند و می معرفی می« نور»کریم خداوند ذات اقدس خویش را در قرآن  

 . ها و زمین است خداوند نور آسمان 4:«...نُورُاّلسَمَواتِ وَاّلْاَرْك
 :فرماید ای دیگر از قرآن می و در آیه

از طرف خدا نور و کتابی آشاکار بارای    2:«قَّدْ جَاءكُم مِنَ اّللّهِ نُورم وَكِتَا م مُبِينٌ...»
  .شما آمده است

نکه ماهیت این نور چیست و آیا واقعا نوری در کار است یا این تعبیر یاک تعبیار   ای
خواهد که از نوشته ماا باه دور    تشبیهی و تمثیلی است، بحث علمی، دقیق و طوالنی می

ایم و با انجام اعمال عباادی،   اما هر کدام از ما روشنایی دل و قلب را وجدان کرده ؛است
باالی و   انجام عبادت و اطاعت حضرت حاق، حالات سابک   تالوت قرآن، دعا و گریه و 

 . ایم شدن دل و جان خویش را احساس کرده باری و نورانی سبک
شدن دل به واسطه انوار ناورانی مااه مباارك     خواهیم نورانی آنچه در دعای امروز می

 . شدن در روایات زیادی بیان شده است البته مصادیق نور و نورانی. رمضان است

 ؟شود ينوران مانيها دل ميچه کن

 ادیا  .ردیا گ یصاورت ما   یاز گناهان و انجام واجبات اله یقلب در اثر دور تنینورا
 زیبزرگان و علما ن .کند یم یو نوران دهد یم قلیو آن را ص دیشو یرا م ها خدا، زنگار دل

که با قلب خاود   شود یم جادیدر قلب آنها ا یتینفس چنان نوران بیاساس و تهذ نیبر ا
 .نندیب یرا م قیاحق

                                              
 .۸5 :نور.  
 .5 : مائده. 1
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 قلب در قرآن 

باه   یای و از رو ییاز ساو  یزیا کردن چ برگرداندن و وارونه یدر لغت به معنا« قلب»
و  رییا در حاال تغ  وساته یانساان پ  یو روان یو از آنجا که حاالت روح است گرید ییرو

 . اطالق شده است« قلب»انسان اصطالحاً  یرمادیو غ یعد روحاست، به بُ یدگرگون
و خون از سراسر بادن   باشد ها می در بدن مرکز اتصال رگ یکه قلب ماد نهگو همان

انساان را   یقا یحق« مانِ »کاه   زیا انساان ن  یروحان« قلب»شود،  یم ریبه سمت قلب سراز
 یمانِ انساان  ». است  احساسات و عواطف و ادراکات آدمی عیمرکز تجمدهد،  می لیتشک

همه ... ها و عشقدها، یها، ام زوها، ترسآرها،  شهیاز اند یاریست از مجموعه بسا عبارت
 نیا خاود ا . وندناد یپ یهام ما  ه مرکز ب کیهستند که در  ییدر حکم روزها و نهرها نهایا

و ژرف است که هنوز بشر ادعا نکرده که توانساته اسات از اعمااق     قیعم ییایمرکز در
 4.«ابدی یآگاه ایدر نیا

 قساوت قلب در قرآن

کاه باه قلاب اضاافه      یو زماان  2تاس یزیهر چ یسخت یدر لغت به معنا« قساوت»
اسات کاه خداوناد     رو نیاز هما  0.و رحمت از دل اسات   رفتن نرمی یبه معنا شود می
 : دیفرما کرده است و می هیرا به سنگ تشب یقس یها دل

ّ قَسْوَةً» ّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعّْدِ ذَّلِکَ فَهِيَ كَاّلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَّدُ شما مانند  یها دل 1:«َُمَ
 .دیتر از آن گرد سخت ایها سخت و  سنگ
و در  ردیپذ یدر آن حالت حق را نم شود یقساوت قلب بر دل انسان عارض م یوقت

 ماان یا قتیو خشوع در برابر حق که حق گردد یآن نم میو تسل شود یبرابر آن خاشع نم
 تیر حاق و هادا  که در برابر ناو  ییها رو به دل نیو از هم شود ینم افتیدر آن  ،است
در آناان نفاوذ    تیو نور هادا  گردند ینم میتسل وو نرم  دهند یاز خود نشان نم یانعطاف

  2.شود یمند گفته م قساوت ای هیقاس یها قلب ،کند ینم
اسات کاه    یگناهان قلب از و ی استمعنوو  یروح یها یماریاز ب یکیقلب  قساوت

اگار   و از آن غافال هساتند   ی،هلک روحا م یماریب نیاز افراد با وجود ابتال به ا یاریبس
 یاتیا جنا. گرددخالف اخالق  یو کارها اتیاز جنا یاریمنش  بس تواند می ،درمان نشود

                                              
 .15۸ ـ 151ص؛ اخالق در قرآني؛ زدیمصباح  یمحمد تق.  
 .7۷ ، ص  ج ؛طیقاموس المح ي؛آباد روزیف. 1
 .همان. ۸
 .۸7: هبقر. 7
 .715، ص3 ج ؛نمونه ریتفس. 5
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و م یسارمداران زر و زور شااهد هسات    یبرخا  یکه امروزه ما در نقاط مختلف جهان از ساو 
تاا   ینجهاا  کااران یمختلف توساط جنا  یدر کشورها گناه یب های شدن کودکان و انسان کشته
 .افکنده است هیسا تیجنا نیا نیعامل یها است که بر دل یاز قساوت قلب یناش یادیحد ز
آور مانناد آه   منااظر رقات   زیا و ن کناد  ینما  یاندرز و انذار در آن اثر، حالت نیدر ا 

در او  یاثار   یها  دساتان یته یشاان یدردمنادان و پر  یدرماان  یو با  ماان یتی ۀمظلوم و نال
از آنهاا   یوانیا گرفته و به مانند ح دهیو ناشن دهیدو آن را نا کند یمن  و ترحمی گذارد ینم
 4.کند یو او را مت ثر نم گذرد یم

و باا   میآشانا شاو   یروحا  یماار یب نیا با ا شتریاست تا هرچه ب  یضرور رو نیاز ا
با عوامل آن آشنا شده و در صاورت وجاود   م، یو مشخصاً قرآن کر ینیرجوع به منابع د

 .مییدر صدد درمان آن برا ،آنها در درون خود

 قساوت قلب از نگاه قرآن  درمان

 تاوان  می ،میریمطلب را ب ذ نیاگر ا. است یریشگیدرمان، پ نیاست که بهتر معروف
الزم است تا هر فرد از قلب خود مراقبات   یروح یۀبل نیشدن به ا گفت که قبل از دچار

منظاور   نیا باه ا . کند یریا جلوگقساوت قلب از بروز آنه جادیکند و با توجه به عوامل ا
 اتیا خود با خدا و مردم را نشاکند، آ  مانینکند، عهد و پ یستادگیدر مقابل سخن ا دیبا
خره باا   نسازد و یافتننی طول و دراز و دست یآرزوها ریرا انکار نکند، خود را اس یاله

رض قلاب خاود را در معا    ی،زشت و ناپسند فاصله گرفته و با انجاام معاصا   یاز کارها
دچار قسااوت قلاب    یزمان نناکرده انسا یاما اگر خدا ؛شدن به قساوت قرار ندهد دچار
قارآن   اتیا از آ. را ببنادد  طانیدرمان آن برود و راه جوالن ش یبه سرعت در پ دیبا ،شد
 یو ذکار الها   ادیبرداشت کرد که  توان می  تیاهل ب یها و رهنمودها و سفارش میکر
پروردگاار و   میبازگشات باه حار   . اسات  یمارض روحا   نیابخش  امیالت یدارو نیبهتر
دوبااره   ییو ذکر خدا، دل غافل و منجماد شاده را صافا    ادیدادن قلب و جان به  اداتع

اشاک از   هاای  تا چشامه  سازد فرصت مجدد را فراهم می نیو با شکافتن آن ا بخشد می
 ادیا ذکار و   نینماز کاه بااالتر   ۀضیفر انیم نیدر ا. از آن خار  شود یخوف مقام ربوب

  .حالت سوء باشد نیرفت از ا رونیب یبرا یانیکمک شا تواند می ،است یاله
 :دفرمای گونه که خداوند می همان

 2.«وَأَقِمِ اّلّصَلَاةَ ّلِذِكْرِي»

                                              
 .7۷ ، ص  ج قاموس المحیط؛ ي؛آباد روزیف.  
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تاا   شاود  آن با حالت توجّه و خشوع باعث مای  یگانه و ادا پنج یبر نمازها مداومت
در  نیحق و تمکا  رشیپذ تیشود  که ظرف ءایانسان دوباره اح یو آسمان یانسان تیهو

امکان فراهم گاردد کاه انساان     نیو ا ابدی شیدر انسان افزا یمقابل دستورات و امور اله
جلاب   زیا ن تیّتبع نیا ۀجینت. ردیقرار گ یاله اءیو انب یوحراستن مکتب  روانیپ ۀدر زمر
قلاوب  باه  و  دکنا  یما  جادیاست که خداوند در دل انسان ا یو رحمت و رأفت ینظر اله

که  یبا بشارت به کسان یگونه که ذات اقدس اله همان. بخشد می یا منجمد طراوت تازه
 : دفرمای می کنند، می یو فرمانبردار تیّاو تبع ۀو فرستاد امبریاز پ
 تیّا از او تبع یدر قلوب کساان  و 4:«جَعَلْنَا فىِ قُلُو ِ اّلَذِّينَ اتَبَعُوهُ رَأْفًَِ وَ رَحْمًَِ وَ»

 .میردند، رأفت و رحمت را قرار دادک
 هاای  هستند که جاان  یشفابخش یهمان دارو یاساس مواعظ و دستورات اله نیا بر
 یریشادن آن جلاوگ   و از سافت و ساخت   کنناد  پااك مای   هاا  یدیرا از لوث پل نیمؤمن
 2:کنند می
ّلِمَا فىِ اّلّصُّدُورِ وَ هُّدًى وَ رَحْمٌَِ اّلنَاسُ قَّدْ جَاءَتْكُم مَوْعٌََِِ مِن رَبِكُمْ وَ شِفَاءم  ّيَأَّيهَُا»

 0 .«ّلِلْمُؤْمِنِين
تَقْشَعِرُ مِنّْمهُ جُلُّمودُ اّلَّمذِّينَ ّيخَْشَّموْنَ        نَزَلَ أَحْسَنَ اّلحَّْدِّي ِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَّثَانىِ اّللَهُ»

 1.«ذِكْرِ اّللَهِ  تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِّلىَ    رَبهَُمْ َمُ

 !  نیمنؤائمه نور خدا و منور قلوب م

 : از قرآن هیآ نیدر مورد ا از امام باقر دیگو می یراو  
ّلْنَا وَاّللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»  2؛«فَِمِنُوا بِاّللَهِ وَرَسُوّلِهِ وَاّلنُورِ اّلَذِي أَنزَ

 : فرمودند امام، دمیپرس 

إِّلَى ّيَوْمِ اّلْقِيَامَّمِِ وَ هُّممْ وَاّللَّمهِ     هِ اّلْأَئِمَُِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍّيَا أَبَاخَاّلِّدٍ اّلنُورُ وَ اّللَ»
نُورُ اّللَهِ اّلَذِي أَنْزَلَ وَ هُمْ وَاّللَهِ نُورُ اّللَهِ فِي اّلسَمَاوَاتِ وَ فِّمي اّلّْمأَرْكِ وَاّللَّمهِ ّيَّما     

رُ مِنَ اّلشَمْسِ اّلْمُضِيئَِِ بِاّلنَهَّمارِ وَ هُّممْ   أَبَاخَاّلِّدٍ ّلَنُورُ اّلْإِمَامِ فِي قُلُو ِ اّلْمُؤْمِنِينَ أَنْوَ

                                              
 .1۸: دیحد.  
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وَاّللَهِ ّيُنَوِرُونَ قُلُو َ اّلْمُؤْمِنِينَ وَ ّيَحْجُبُ اّللَهُ عَزَوَجَلَ نُّمورَهُمْ عَمَّمنْ ّيَشَّماءُ فَّمتَُْلَمُ     
طَهِرَ اّللَهُ قَلْبَهُ وَ ّلَا ّيُطَهِرُ اّللَّمهُ  قُلُوبُهُمْ وَاّللَهِ ّيَا أَبَاخَاّلِّدٍ ّلَا ّيُحِبُنَا عَبّْدم وَ ّيَتَوَّلَانَا حَتَى ّيُ

قَلْبَ عَبّْدٍ حَتَى ّيُسَلِمَ ّلَنَا وَ ّيَكُونَ سِلْماً ّلَنَا فَإِذَا كَانَ سِلْماً ّلَنَا سَلَمَهُ اّللَهُ مِنْ شَّمّدِّيّدِ  
      :«اّلْحِسَا ِ وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ ّيَوْمِ اّلْقِيَامَِِ اّلْأَكْبَرِ

واهلل !! امات یهستند تا روز ق به خدا قسم نور ائمه از آل محمد !خالد ابا یا
هاا و در   ناور خادا در آسامان    نانیواهلل ا !هستند که نازل کرده یینور خدا نانیا
تار از   مناور  نیمنؤناور اماام در قلاوب ما     ناه یهرآ !خالد ابا یواهلل ا .هستند نیزم

 و را نیمنؤقلاوب ما   کنناد  مناور مای   ناان یواهلل ا! در روز است ینوران دیخورش
 یمخفا ]ساازد   ناور را محجاوب مای    نیا خداوند عزوجل از هر کاه بخواهاد ا  

 .ردیگ می یکینها تارآپس قلوب ؛ [دینما می

خداوند قلبش  نکهیامگر  ؛دارد ما را دوست نمی یا بنده  یخالد ه خدا قسم ابا به
ماا   میتسال  نکاه یا مگار شاود   مطهر نمی یا و قلب بنده دینما را پاك و مطهر می

پس چاون باا ماا     .باشد[رنگ و خالصانه همراه ما کی]ما سلم  یبرا گردد و می
اکبار   امات یحساب سالم و از هراس روز ق یرا از سخت خداوند او ،سازش کند

 . دارد می منیا

 عارف کیست؟

زناد   زند و حرف از وادی عشق مای  منظور از عارف کسی نیست که از عرفان دم می
 . اهل معرفت نیست و خود آراسته به آداب

 : فرماید در تعریف عارف مى مصباح الشریعه در
قَلْبُهُ عَنِ اّللَهِ طَرْفََِ عَيْنٍ ّلَمَاتَ   اّلعَارِ ُ شَخّْصُهُ مَعَ اّلخَلْقِ وَقَلْبُهُ مَعَ اّللَهِ، وَّلَوْ سَهَي»

 2.«...شَوْقاً إّليْهِ
ولى دلش با  ؛کس که معرفت خداى تعالى نصیبش شده باشد، تنش با خلق است آن»

چنان که اگر یک چشم به هم زدن، دلش خداى را از یاد ببرد، از شوق خدا  آن .خداست
دلیال   ن ناور او و آ. هاى الهى است و گنجینه اسرار اوست میرد و عارف، امین امانت مى

. و میزان فضال و عادل الهاى اسات     خداوندىرحمت اوست بر خلقش و حامل علوم 
نیاز است و جز خاداى   و دنیا بى[  هاى دنیوى قاصد و مطلوبو م]عارف از خلق و مراد 

                                              
   .یاصول كاف.  
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مگار آنکاه باه وسایله خادا و       ؛تعالى همدمى ندارد و هی  گفتار و اشاره و نفسى ندارد
 4.«باشد براى خدا و از جانب خدا و با خدا مى

 :فرماید می امام على
نچاه او را از  عارف کسى است که خود را بشناسد و خود را از بردگى برهاند و از آ»

 2.«پاکیزه گرداند ،سازد کمال دور مى

                                              
 .13 ـ 1۷ص  ؛رساله لقاءاهلل.  
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