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 ت اطاعمقبولیت 

یاباد و بااال    ارتقا نمای  ،تا نماز ما قبول نشود. ارزش هر طاعت به مقبولیت آن است
قبول اعمال به ، وجی ندارداثرگذار نیست و ارجی و ا ،تا روزه ما پذیرفته نشود .رود نمی

 . عبودیت در برابر خداست نیت و اخالص و تقید و
ماان را   روزهخاواهیم   از خداوند میامروز ، سی روز روزه گرفتیم و نماز به پا داشتیم

آری، . از آن راضای باشاند   شو رساول  اوگونه کاه   آن د،مقرون به شکر و قبول قرار ده
 .ای از پرهیز و ایمان باشد پذیرد که آمیزه ینهد و م ای را ارزش می خداوند روزه

یکای صاورت بااطنی روزه و دیگار صاورت       :دانیم که روزه بر دو وجاه اسات   می
صورت ظاهری روزه همان امساك از خوردن و آشاامیدن و پرهیاز    .ظاهری روزه است

ولای   ؛از دقایقی قبل از طلاوع فجار صاادق تاا غاروب آفتااب       .از مبطالت روزه است
ی روزه در واقع، اثر آن در روح و جاان و ایجااد طهاارت روح و تهاذیب     صورت باطن

شدن این دو وجه مقبول خداوناد واقاع خواهاد     دار است و روزه با همراه نفس در روزه
 .شد
او  .در این حال شکر و س اس الهی نسبت به عبادت بنده، همان مهر قباول اوسات   
های او اطاعات   الگوگیری از سنت .شدبا« خداپسند»کند که  هنگام طاعت را قبول می آن

 . و رضایت خدا را به همراه دارد
دارد، باطن خود را از  دار در ظاهر، خود را از خوردن و آشامیدن باز می چنانکه روزه

دار  ها و ظلمت میل به باطل پاکیزه گرداناد و اگار روزه   ها، غفلت عیوب، گناهان، تیرگی
با اخالص همراه شده و مورد رضایت خدا و رسول بر این امر مهم موفق شود، روزه او 

دهاانی کاه باه روزه     .ارزشای نادارد   ،طاعت و عبادتی که آلوده گناه باشد .شود واقع می
 ! اما به غیبت و تهمت همواره گشوده است، مهر روزه را هم شکسته ؛بسته شده

ول و ماورد رضاایت   طلبیم دل و زبانمان را از گناه دور بدارد و روزه ما را مقب از خدا می
 . آنها را بر آن ثبت کند« قبول»و « شکر»بیتش قرار دهد و مهر  خود پیامبر و اهل

 ای که خدا و رسول از آن راضی باشند روزه

 : خوانیم ، در استقبال ماه مبارك رمضان میدر دعای امام سجاد
فَ» َِ فَضْلِهِ وَ اِجْلَالَ حُرمَتِهِ وَ اّلتَحَيُظِ مِمَّما  اَّللّهُمَ صَلِ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ َاّلِهِ وَ أَّلْهِمْنَا مَعَرِ

حَََرْتَ فِيهِ وَ أَعِنَا عَلَي صِيَامِهِ بِكَفِ اّلْجَوَارِحِ عَّمنْ مَعَاصِّميکَ وَ اسّْمتِعْمَاّلِهَا فِيّمهِ بِمَّما      
 4.«ّيُرضِيکَ

                                              
 .77دعاي  ؛صحیفه سجادیه.  
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و های دیگار   بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و شناسایی برتری آن را بر ماه
گزیادن   داشتن حرمت و حقش را که قیام و ایستادگی بر آن واجب است و دوری بزرگ

وسایله  ه داشاتن آن با   ای، باه ماا الهاام و ماا را باه روزه      از آنچه را که منع و حرام کرده
  .یاری فرما ،گرداند کار بردن آنها به آنچه تو را خشنود میه بازداشتن اندام از گناهان و ب
 : فرماید ب خشنودی خدا را بیان کرده و میس س حضرت راه جل

حَتَي النُّصْغِيَ بِأسْمَاعِنَا إِّلي ّلَغْوٍ وَ ال نُسْرِعَ بِأَبّْصَارِنَا إِّلي ّلَهّْموٍ وَ حَتَّمي ال نَبْسُّمطَ    »
ا أَحْلَلْتَ اَّيّْدِّينَا إِّلي مَحَُْورٍ وَ ال نَخْطُوَ بِأَقّْدامِنَا إّلي مَحجُورٍ وَ حَتَي ال تَعِيَ بُطُونُنَا إّلَا مَ

 وَ ال تَنْطِقَ أَّلْسِنَتِنَا إالّ بِمَا مَّثَلْ َ وَ ال نَتَكَلَفَ إالَ مَا ّيُّدْنِي مِنْ ََوَابِکَ وَ ّلَا نُتَعَاطِي إِّلَّما 
اّلَذِي ّيَقَي مِنْ عِقَابِکَ َُمَ خَلِصْ ذَّلِکَ كُلَهُ مِنْ رِئَاءِ اّلْمُّمرَائِينَ وَ سُّممْعَِِ اّلْمُسّْممِعِينَ ّلَّما     

هایمان سخن بیهاوده   تا با گوش 4:«شْرِکُ فِيهِ أَحَّداً دُونَکَ وَ ال نَبْتَغِي فِيهِ مُرَاداً سِوَاکَنُ
نشتابیم  ،هایمان به سوی کارهایی که انسان را از مقصود باز دارد مگوش ندهیم و با چش

شاته  هایمان را به حرام دراز نکنیم و با پاهایمان به سوی آنچه منع و حارام گ  و تا دست
هاا و   هایماان را نگااه داریام و گارد نیااوریم، جاز آنچاه از خاوردنی         نرویم و تا شکم

ه هایمان گویا نشود، جز به آنچه تاو با   ای و زبان ها که تو حالل و روا گردانیده آشامیدنی

ای و رناج نکشایم، جاز آنچاه      به ماا خبار داده   وسیله قرآن و گفتار پیامبر و امامان
باشد، تا به پاداش تو نزدیک گردیم و به جاا نیااوریم، جاز     عبادت تو و خدمت خلقت
س س همه آن کردارها را از ریا و خودنمایی و از شانیدن   ؛آنچه که از کیفر تو نگاه دارد

همانا از آن اعمال کسی را با تو شاریک نگاردانیم و    .شنوندگان، خالص و پاکیزه گردان
 .ای نطلبیم جز تو در آن مقصود و خواسته

توان گفت که مقبول  های برخوردار گردید، می راین اگر روزه ما از چنین ویژگیبناب 
 .شود خدا و رسول او واقع می

 میدان مسابقه  ،رمضانماه 

در روزهای پایانی ماه مبارك رمضان از کناار جمااعتی کاه مشاغول      امام مجتبی
 :حضرت با ناراحتی به آنها فرمود. عبور کردند ،خنده و شوخی بودند

ای گاوی سابقت    دساته . خدا ماه رمضان را میدان مسابقه بنادگان قارار داده اسات   » 
 .شوند مانند و سرافکنده می شوند و تعدادی هم از دیگران عقب می ربایند و پیروز می می

                                              
 .همان.  
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مانادگان زیانکاار    اناد و عقاب   گیرندگان پیروز شده عجیب است در روزی که پیشی 
به خدا سوگند اگر پرده در افتاد، اماروز   . غولنداند، جمعی به شوخی و خنده مش گردیده

های خود است و بارای احادی    نیکوکار، مشغول پاداش خود و عقب افتاده، گرفتار بدی
  4.«ماند شوخی و لهو و لعب باقی نمی برایفرصتی 

 وداع با رمضان

کاردن   شدن مردم، مااه آگااه   گفتن خدا، ماه مردم، ماه بیدار رمضان ماه خدا، ماه سخن
اناد و   دانند، ماه برانگیختن آنها که نشساته  دادن به آنها که می دانند و ماه تذکر نها که نمیآ

دادن فریادی که در حال شکساتن اسات، مااه     اند، ماه نیرو گرداندن آنها که برگشته ماه باز
کاردن   گردناد، مااه بسایج    هایی که آهسته می شوند و قدم هایی که باز می کردن مشت گره

 . ...متفرق است و س اهی که 
کرانش از میان ماا خاکیاان رخات     های بی ها و فیح و رحمت زیبایی ۀرمضان با هم
هاای گرسانگی و تشانگی و     پیاروزی خاویش بار ساختی     ناون داران اک بربست و روزه

از یک سو از . گیرند ها را جشن می ها و شهوت های نفسانی و خشم تمایالت و خواهش
درون را  ۀهای دقیق از نفاس، راه تزکیا   های مستمر و محاسبه تاند با مراقب اینکه توانسته

هموار کرده و به درجات و مراحلی از تقوا و عفاف نایل آیند، مسرور و مشاعوفند و از  
دیگر سو در وداع با ماه خدا مغموم و اندوهناکند و این غم و شادی؛ هار دو راهگشاای   

 .بندگان مؤمن خدا به رشد و کمال معنوی است
با . لعابدین استترین تعابیر در وداع با رمضان سخنان و تعابیر حضرت امام زینزیبا

 :گوییم فرازهایی از این تعابیر زیبا و ژرف، رمضان را وداع می
تو ما را به دین برگزیده و آیین مورد رضایت و راه ساهل و آساان خاود    ! بار خدایا

به کرامتات ماا را بصایرت    تقرب به خودت و رسیدن  ۀهدایت نمودی و نسبت به طریق
 .دادی

از واجبات، ماه رمضان را  ۀاین وظایف و اعمال ویژ ۀبرگزید ۀو تو در زمر! بارخدایا
اوقاات ساال    ۀها و روزگارها اختیارش کردی و بار هما   زمان ۀقرار دادی و از میان هم

ساتن  زیرا که در آن قرآن و نور نازل کردی و مردمان را بر به پاای خا  ؛اش نهادی برتری
برای عبادت خود ترغیب فرمودی و شب قادر را کاه از هازار مااه بهتار اسات تجلیال        

هاا مقادم داشاتی و ماا باه       نمودی؛ چون رمضان را به ما عطا کردی، ما را بر دیگر امّت
فرمان تو روز این ماه را روزه گرفتیم و با یاری تو شاب را باه قیاام در عباادت سا ری      

                                              
 .۸7  ، ص1 ج ؛من الیحضره الفقیه.  



 
 
 
 

    /  ام دعای روز سی 171  

ای، قارار دادیام    عرض رحمتت که ما را در جوار آن نهادهگونه خود را در مکردیم و این
 .ای برای دریافت ثواب تو ساختیم و آن را وسیله

ای و نسبت به کسی که در  و در آنچه از فضل و عطا از تو درخواست شود، بخشنده
 .کوشد، نزدیک هستی راه قرب تو می
احب و یااری نیکاو   ماه رمضان در میان ما بس ستوده زیست و ما را مصا ! بار خدایا
بهاترین سودهای مردم جهان را به ما ارزانای داشات؛ امّاا چاون زماانش باه        بود و گران

 .سررسید و عدد روزهایش به آخر، آهنگ رحیل کرد
همچون وداع با عزیزی که فراقش بار ماا    ؛کنیم اینک ما با رمضان وداع می! بارخدایا

عزیزی که او را بر ما  .تنهایی کند گران است و رفتنش ما را غمگین و گرفتار وحشت و
پیمانی است که باید نگه داریم و حرمتی که باید رعایت کنیم و حقی که باید ادا نماییم؛ 

 :گوییم پس اکنون می
تارین   ترین ماه خداوند و ای عیاد اولیاای خادا؛ بادرود ای گرامای      بدرود ای بزرگ

 .هاا  روزهاا و سااعت   ۀهما  اوقاتی که ما را مصاحب و یاار باودی؛ ای بهتارین مااه در    
کاه   بدرود که آزادشدگان از عذاب خداوند در تو چه بس ارند و چه نیکبخات اسات آن  

 .حرمت تو را نگه داشت
هاا کاه پوشایده     عمل ما زدودی و چه بسا عیب ۀبدورد که چه بسا گناهان که از نام

 .داشتی
 .بدرود ای ماهی که تا تو بودی، امن و سالمت بود

 .در مصااحبت تاو ناه کراهات باود، و ناه در معاشارتت ناپساندی         که بدرود ای آن
 .هاای گنااه شستشاو دادی    بدرود که سرشار از برکات بر ما آمادی و ماا را از آلاودگی   

 .ات ماللتای در خااطر   بدرود که به هنگام وداع از تو نه غباری به دل داریم و نه از روزه
 .یارات کاه ماا را نصایب آماد     ها با آمدنت از ماا دور شاد و چاه خ    بدرود که چه بدی

 .بدرود تو را و آن شب قدر تو که از هزار ماه بهتر است
ما آشنای این ماهیم، ماهی که ما را بدان شرف و منزلت دادی و بر برکت ! بار خدایا

نعمت و احسان خاویش، روزه داشاتنش را توفیاق دادی؛ در حاالی کاه مردماان شاقی        
 .از فضیلتش محروم ماندند قدرش را نشناختند و با شور بختی خویش

تو بودی که ما را برگزیدی و به شناخت این ماه توفیق عنایت کاردی و  ! ای خداوند
داشاتن و نمااز گازاردن ارزانای      به سنت آن راه نمودی؛ تو بودی که ماا را توفیاق روزه  

 .داشتی، هرچند ما قصور ورزیدیم و اندکی از بسیار به جای آوردیم
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کنایم و باه    ت در حالی که باه بادکرداری خاویش اقارار مای     حمد تو راس! بارخدایا
 ...عااذر تقصاایر مااا را در ادای حااق خااود ب ااذیر و   ! ... تبهکاااری خااویش معتاارفیم 

ایم، یا به عمد خطاایی از   ایم، یا مرتکب آن شده در این ماه اگر قصد گناه کرده! بارخدایا
حرمات دیگاری را    ۀیاا پارد  ایام،   بر خود روا داشته ما سرزده، یا از سر فراموشی ستمی

اغماض فرو  ۀایم، بارخدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و گناه ما را در پرد دریده
کنندگان قارار ماده و زباان طاعناان در      پوش و ما را عفو کن و در برابر دیدگان شماتت

باه  نیافتنی و فضل و کرم نقصان ناپاذیر خاود    حق ما دراز مگردان و ما را به رأفت پایان
ای، از  ایم و تو آن را ن ساندیده  کاری برگمار که خطاهایی را که در این ماه مرتکب شده

 .میان ما ببرد یا فرو پوشد
رعایات   ،اوست ۀچنان که شایست اگر کسی از بندگان تو، حق این ماه را آن! بارخدایا

هاان  کرده و حرمتش نگه داشته و وظایف خود و احکام آن را باه جاای آورده و از گنا  
سان که خشنودی تو نصیبش شده و رحمت تو بار   پرهیز کرده و به تو تقرب جسته، آن

ات به ما نیز ارزانای دار   نیازی بی ۀدهی، از خزان او روی نهاده؛ همانند مزدی که او را می
ن فضال تاو را نقصاان نیسات؛ بلکاه      یو چند برابر آن از فضل خود عطا فرمای که خزا

معادن احسان تو دساتخوش فناا نشاود و بخشاش تاو چاه        همواره در افزایش است و
 .بخششی گواراست

ما در این روز فطر، روز عید و شادمانی مؤمنان، روز اجتماع مسالمانان  ! ای خداوند
ایم و از هر کار زشت که از ایان پایش از ماا     به گرد یکدیگر، از هرگناه که مرتکب شده

کسی کاه در   ۀکنیم؛ توب ایم، توبه می داشتهسر زده و از هر خیال بد که در دل خود پنهان 
 و بازگشات  ای بای  دل خیال بازگشتش به گناه نیست و بار دیگر به گناه باز نگردد؛ توبه

 .عاری از هرگونه شک و ریب
قدم  ای را از ما ب ذیر و از ما خشنود شو و ما را در آن توبه ثابت چنین توبه! بارخدایا

کنندگانی درآور که محبت خود را باه آناان ارزانای     ر توبهما را در شما! بارخدایا .گردان
از ! بارخادایا . ای که به طاعت تو باز گردند؛ ای دادگرتارین دادگاران   ای و پذیرفته داشته

اند و آنان که هنوز جام مرگ  کیشان ما، آنان که دیده از جهان بسته پدران و مادران و هم
 .اند در گذر ننوشیده

 ۀچناان کاه بار مالئکا     هام  ؛یامبر ما و خانادان او درود بفرسات  پ بر محمد! بارخدایا
سان که بار پیاامبران    آن ؛و بر او و خاندانش درود بفرست ای مقربین خود درود فرستاده
سان که بندگان صالح  آن ؛ای و درود بفرست بر او و خاندانش مرسل خود درود فرستاده

، ای پروردگاار جهانیاان؛ درودی کاه    ای، درود برتار از درود آنهاا   خود را درود فرستاده
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برکت آن به ما رسد و سود آن نصیب ما گردد و سبب استجابت دعای ما شود؛ کاه تاو   
تر کسی هستی که بدو رغبت توان یافت و کارسازترین کسی هستی که بدو توکال   کریم

 4.ترین کسان به سائالن درگاه خود هستی توان کرد و تو خود بخشنده

 فروع روزه اصول و :فقره دوم

 مُحكَمَِ فُرُوعُهُ بِاالصُولِ
واساطه  ه خادایا فاروع روزه ماا را با    : خاوانیم  در عبارت دیگری از دعای امروز می

حتای حفاظ اعضااء و     ؛اصولش استوار گردان، امسااك و خاودداری از مابطالت روزه   
جوارح از معاصی و گناهان فرع بر عمال روزه اسات و آنچاه اصال و بااطن روزه باه       

آید، اسراری است که در این عمل نهفته است، علمای اخالق برای روزه ساه   یحساب م
اص الخاص کاه در شارح دعاای    و روزه خ اصم، روزه خااند، روزه ع درجه ذکر کرده

 . روز اول به آن اشاره شده است
دار، مصاداق   گاردد و روزه روزه  واسطه اصولش ثابات و محکام مای   ه فروع روزه ب

 : خداوند تبارك و تعالی فرمود. گوید رسول خدا میای خواهد شد که  روزه
اَّلّصَومُ ّلِي وَ اَنَا اَجِْزي بِهِ وَ ّلَلّصَائِمِ فَرْحَتَانِ حِينَ ّيُفْطِرُ وَ حِينَ ّيَلْقَي رَبَّمهُ وَ اّلَّمذِي   »

روزه برای مان   2:«نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَّدِهِ ّلَخُلُو ُ فَمِ اّلّصَائِمِ عِنّْدَ اهللِ أَطْيَبُ مِنْ رِّيحِ اّلْمِسْکِ
که   یکی هنگامی :دار دو شادی دارد شخص روزه .دهم است و من در برابر آن پاداش می

قسم به کسی کاه جاان    .کند که پروردگارش را مالقات می  کند و دیگر هنگامی افطار می
دار کاه ناشای از گرسانگی اسات، نازد خادا         محمد در دست اوست، بوی دهاان روزه 

 .است تر از بوی مشک خوش

 قسم به محمد و آل محمد: فقره سوم

 :بِحَقّ سَيّّد نا مُحَمّد وَ اّلهِ اّلطاهِرّينَ
 به حق سید ما محمد وآل اطهارش 

 بر گردن ما در حال حاضر چیست؟ حق اهل بیت

خوانیم و  در جمله دیگری از دعای امروز خداوند را به حق پیامبر و اهل بیت او می
 ایم حق پیاامبر  راستی تاکنون با خود اندیشیده .دهیم قرار میآنان را در پیشگاه او واسطه 

 باشد؟ چه می و اهل بیت
                                              

 .75دعاي ؛ سجادیه ةصحیف .  
  .باب اسرار روزه ؛االخالق ؛سید عبداهلل شبر. 1
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بسیار مهم، الزم و ضرورى است که هر شیعه بایاد در   رعایت حقوق اهل بیت
ادای آن کوشش کند و نهایت تالش خود را به عمل آورد که در ذیل باه چناد ماورد از    

 :کنیم اشاره می حقوق مهم اهل بیت
 . است فرزندان آن حضرتو امیرالمؤمنین  والیتقبول  .4

 : روایت کرده که حضرت فرمود نباته از امیرالمؤمنین علی بن اصبغ 
ای مردم سخن مرا بشنوید و در مورد من فکر کنید و بدانید که جدایی نزدیک »

ها برای شما، وصی بهترین خلق خدا و همسر سارور زناان    من امام نیکی .است

، من برادر رسول خدا .گر هستم پدر اهل بیت پاك و امامان هدایتعالم و 
وصی، وزیر، همنشین، برگزیاده، دوسات و رفیاق او باودم، مان امیرمؤمناان و       

جنگ با من، جنگ با خداسات و تسالیم در    .پیشوای و سید اوصیاء الهی هستم
ت برابر من، تسلیم امر خداست و فرمانبرداری از من، اطاعت خداسات و والیا  

به خادایی کاه    .من، والیت خدا و شیعیان من اولیاء خدا و یاران من یاران خدا

آن را حفاظ   باشد چیزی که همانا یااران محماد   مرا خلق کرده است، نمی
همانا ناکثین و قاساطین و ماارقین ماورد لعنات      .اند ها پرورانده نموده و در ذهن
 4.ه زیانکار گردیده استبه تحقیق ک ،کسی که تکذیب کند .باشند رسول خدا می

اگر بنده مؤمن والیت آنان را ب ذیرد و تسالیم امرشاان باشاد، شااید بتواناد بخاش       
گونه که قرآن کاریم ماا را باه ایان اطاعات و       همان ؛کوچکی از حق آنها را به جا آورد

 : فرماید اجابت دعوت کرده و می
ای اهال   2:«وا اّلرَسُولَ و أُوّْلِّمي اّلّْمأَمْرِ مِّمنْكُمْ   ّيَا اّيُهَا اّلَذِّينَ امَنُوا أطِيعُوا اهللَ وَ أطِيعُ»

 .ایمان فرمان خدا و رسول و والیان امر از طرف خدا و رسول را اطاعت کنید

باا مراقبات در اعماال خودماان کاه منتساب باه آن         حفظ آبروى اهل بیات . 2
 .بزرگواران هستیم

 :فرمودند امام صادق 
اى گروه شایعه زینات ماا     0:«ا  َّيْناً وَ ّلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْناًمَعَاشِرَ اّلشِيعَِِ كُونُوا ّلَنَ»

 .باشید و زشتى ما نباشید

                                              
 .5 ۸، ص 7ج  ؛همن الیحضر الفقی.  
 .53 :نساء. 1

 .  755ص  ؛أمالی الصدوق. ۸



 
 
 
 

    /  ام دعای روز سی 179  

از  و باشد کاه پااداش رساالت اسات     می اهل بیت پیامبر اکرم به و دوستی محبت .0
 :فرماید خداوند در قرآن می. باشد میوظایف واجب ما 

بار ایان رساالت مازدى از     : بگو 4:«  اّلْمَوَدَةَ فِي اّلْقُرْبىقُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِالَ»
 .خواهم  داشتن خویشاوندان نمى شما، جز دوست

و نااراحتی    ترك گناه و زشتی تا به هنگام عرضه اعمال ما به امام، سبب رنجاش . 1
 .ایشان نشویم

دارهااى  اگار در کر  .گاردد  اعمال و کردار شیعیانمان در صبح و شام بر ما عرضه می
کنایم از آنهاا درگاذرد و اگار داراى اعماال       از خداوند درخواست می ،آنها گناهى باشد

  2.کنیم از آن تقدیر می ،حسنه باشند

 .تا بدان عمل نموده و آن را ضایع ننماییم شناخت مکتب اهل بیت. 2

ماا را در راه و طریاق معرفات     خداى تبارك و تعالى»: فرمایند می حضرت علی
از  ،کسانى که از والیت ما روگردانیده و دیگران را بار ماا تارجیح دهناد     .ر دادخود قرا

برابار نیسات و برابار نیسات     [ در قیامت از صراط بسر در آیند]صراط مستقیم منحرفند 
باا کساانى کاه خاود      ،[که ما اهل بیت پیغمبار باشایم  ]کسانى که مردم به آنها پناه گیرند

  0[.که پیشوایان عامه باشند]دیگران باشنده محتا  پناهندگى ب

 اطاعت از دستورات اهل بیت . 2

 :فرمایند می حضرت علی
ّلَاّيَِِ وَ ّلَهُمْ مِنَ اّللَهِ سُّمبْحَانَهُ حُسّْمنُ اّلْجَّمزَاءِ   » ماا   1:«ّلَنَا عَلَى اّلنَاسِ حَقُ اّلطَاعَِِ وَ اّلْوَ

سابحانه   سات از خاداى  ا راست بر مردم حق فرمانبردارى و دوساتى و از باراى ایشاان   
 .ى جزاءینیکو

 برائت و بیزاری از دشمنان اهل بیت . 1

هر کس براى رضاى خدا دشمنان ما را دشامن  » :روایت شده از حضرت صادق
 ۀاندازه روز قیامت وارد محشر شود و بر او ب ،دارد و دشمنى آنان را در دلش پنهان کند

  2.«آمرزد مىخداى تعالى برایش  ،هاى ریگ و کف دریاها گناه باشد ت ه

                                              
 .1۸: شوري.  
 .15۸، ص    ج ؛مسند اإلمام الرضا علیه السالم. 1
 .۷7 ، ص    ج ؛الكافی. ۸
 .۸  ص  ؛تصنیف غرر الحكم و درر الكلم. 7
 .15۸، ص 1  ج ؛إرشاد القلوب إلى الصواب. 5
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 زیارت اهل بیت. 3

ست در گردن دوساتان او و  ا درستى که از براى هر امامى عهدیه ب»:  امام رضا 
 درستى که از تمامى وفاى عهاد و نیکاى اداى آن زیاارت قبرهااى ایشاان     ه شیعیان او ب

  4.«ستا

 به معنای ترویج مکتب آنها احیای امر اهل بیت. 2

عرض . رحمت کند بنده را که زنده بدارد امر ما را خدا»: فرمودند حضرت رضا 
 ؛ماردم تعلایم کناد   ه علوم ما را بیاموزد و ب :فرمود ؟چگونه امر شما را زنده بدارد :کردم

 2.«مااا را پیااروى کننااد   ،چااه مااردم اگاار محاساان و تاادارك کااالم مااا را بداننااد     
ل گفتاه شاده،   البته حقوق ایشان بسیار است و ماهیت این حقوق نیز با دقات در مساائ  

 . چیزی جز منفعت به حال خودمان نیست

 فضیلت و پاداش درود بر پیامبر و آل او 

اول اینکاه نقاش صالوات و اجابات دعاا و       :در اینجا باید به دو موضوع توجه کنیم
ای از حاق آن ساروران بازرگ بار خاود       اهمیت آن را بیان کرده و دوم اینکه باه شامه  

 : خوانیم می خدار روایتی از رسول د .ب ردازیم
هر دعایی پوشیده شاده و باه اجابات     0:«كُلُ دُعَاءٍ مَحْجُو م حَتَي ّيُّصَلِي عَلَي اّلنَبِيّ»
 . رسد تا اینکه بر پیامبر درود و تهنیت فرستاده شود نمی
در این خصوص در فقره آخر دعای روز هفدهم در همین کتاب به آن اشاره شاده  )
 (.است

 :نقل شده که فرمود در روایتی از پیامبر
أَكّْثَرُوا اّلّصَالةَ عَليَ فَإِنَ اّلّصَالةَ عَليَ نُورم فِي اّلْقَبِرِ وَ نُورم عَلَي اّلّصِرَا ِ وَ نُورم فِي »
زیرا درود فرستادن بر من نوری در قبر و نوری در  ؛من بسیار درود بفرستید بر 1:«اّلْجَنَِِ

 .صراط و نوری در بهشت است
صدای خود را به درود فرستادن بر من بلناد کنیاد کاه نفااق را از     »: همچنین فرمود 

 2.«برد بین می

                                              
 .۸۸ص  ؛جامع األخبار.  
 .۸5۸، ص    ج ؛لرضا علیه السالمعیون أخبار ا. 1
 .7۸5، ص 5ج  ؛میزان الحكمه. ۸
 .۸5، ص 37ج  ؛بحاراالنوار. 7

 .7 1 ، حدیث 7ج  ؛وسائل الشیعه. 5
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 حمد خدا: فقره چهارم

 :وَاّلحَمّدهللِ رَ ِ اّلعاّلمين
 .تپروردگار عالمیان اس ستایش خدای را که و

، (ربّ العاالمین )و پروراننده همه چیاز اسات   ( اهلل)خدایی که همه کماالت را دارد 
و چون ستایش در برابر بخششِ کمال و جمال است و این نیز در شایسته ستایش است 

 .پس حمد ویژه اوست و خداوند، یگانه محمود است ؛انحصار خداست
گری، در برابر هر کمال و جمالی، در حقیقات حماد خداسات و     ستایش هر ستایش

اسات و آن را باه   « عاالَم »خدای سبحان ربّ هر . کس سزاوار ستایش نیست جز او هی 
چیزی است که به وسایله آن عِلْام حاصال    « عالَم»دهد و   ی کمال مناسبش سوق میسو

پاس هار    ؛و چون در جهان هستی هر موجودی نشانه خداوند اسات  «ما ّيُعْلَمُ به»شود 
موجودی در حد خود یک عالَم است و با ربوبیت خدای سبحان به ساوی کماال خاود    

 . رود  پیش می
ود که یگانه حامد نیاز هسات؛ زیارا حماد حقیقای      خدای سبحان نه تنها یگانه محم

هاای او میساور نیسات و غیار خادا       بدون شناخت ولی نعمت و همه کماالت و نعمت
 4.چنین شناختی ندارد

و  و هام در رشاد   صااحب چیازى اسات    شود که هم مالک و رب به کسى گفته مى
ردگاار  پرو خداوند هم صاحب حقیقى عالم است و هام مادبر و  . آن نقش دارد پرورش

 همه هستى حرکت تکاملى دارد و در مسیرى که خداوند معین کارده، هادایت   پس ؛آن
  .شود مى

 :تعال درآغاز پنج سوره قرآن آمده است که عبارتند ازوند محمد خدا
ّ اّلْعَاّلَمِينَ»: حمدسوره  .4  ؛«اّلْحَمّْدُ ّللّهِ رَ ِ
ّلُمَّمّماتِ اّلْحَمّْمّمّدُ ّلِلّّمّمهِ اّلَّّمّمذِي خَلَّمّمقَ اّلسَّّمّممَا»: سااوره انعااام .2 وَاتِ وَاألَرْكَ وَجَعَّمّملَ اّلَُ
 ؛«...وَاّلنُّورَ
ّلَّذي اَنْزَلَ عَلي عَبّدِهِ اّلكِتا ْ»: سوره کهف .0  ؛«...اَّلحَمّْدُ ّلِلّهِ اَ
 ؛«اّلْحَمّْدُ ّلِلَّهِ اّلَّذِي ّلَهُ مَا فِي اّلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اّلْأَرْكِ»: سوره سب  .1
 .«رِ اّلسَّمَاوَاتِ وَاّلْأَرْكِاّلْحَمّْدُ ّلِلَّهِ فَاطِ»: سوره فاطر .2

جامع تارین تعبیار از حماد، در ساوره      توان گفت که بهترین، نیکوترین و س س می
یاد شده دارای تماام صافات گفتاه شاده در      «اّلعاّلمينِ»الکتاب شده؛ چون از لفظ  فاتحۀ

                                              
 .۸17ص ،  ج  ؛تفسیر تسنیم.  
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انساان  . مفهوم حمد، ترکیبى از مفهوم مدح و شاکر اسات   .های دیگر است ابتدای سوره
احساان   زیبایى، زبان به ستایش و در برابر نعمت و خادمت و  و برابر جمال و کمالدر 

 ۀکماال و جماالش، شایسات    دلیال خداوند متعاال باه   . گشاید مى تشکر دیگران، زبان به
  .هایش، الیق شکرگزارى است نعمت ها و احسان دلیلل به ستایش و

هرجاا، باا هار زباانى،     کاس در   هار . بهترین نوع تشکر از خداوند اسات  ؛الحمدللّه
. کناد  مى آن را ستایش ۀسرچشم هرگونه ستایشى از هر کمال و زیبایى دارد، در حقیقت

آنکه به امار خادا و    ندارد، به شرط البته حمد خداوند منافات با س اسگزارى از مخلوق
  .در خط و مسیر او باشد

 : است  همه را تعیین نموده خداوند مسیر رشد و تربیت

ّنَا » بُ ّ هَّدَىرَ  4.«اّلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ َُمَ
 موجودات را نعمت وجود بخشیده و س س به راه کماالش هادایت   ۀهم پرودگار ما
آموختاه اسات    عسل یاد داده از چه گیاهى بمکد و به مورچاه  او به زنبور. نموده است

ه که هر گاه کمبود آفرید را ذخیره کند و بدن انسان را چنان چگونه قوت زمستانى خود
 .تس اسگزارى اسا  چنین خداوندى، شایسته حمد و. نماید خون پیدا کرد، خون سازى

 2.« ءٍ و هو رَ ُّ كُلِّ شَيْ» :هاست آفریده ۀخداوند، پروردگار هم
 . ها و زمین و میان آنهاست، پروردگارشان اوست آنچه در آسمان 
 0؛«مااّلسَّماواتِ وَاّلْاَرْك ِ وَ مابَيْنَهُ رَ ُ»
ّ اّلْعَاّلَمِينَ»  1.«ّلَهُ اّلْخَلْقُ وَاألَمْرُ تَبَارَکَ اّللَّهُ رَ ُ
  .همه است ۀدهند پرورش آن و او ۀآفرینش از اوست و هم ادار هم 

 سوره حجر کاه قاوم لاوط باه     13مانند آیه  ؛ها هستند یا فقط انسان« عاّلَمين»مراداز 

ماردم نهاى    مالقاات باا   آیا ما تو را از: «اّلَمِينَأَوَّلَمْ نَنْهَکَ عَنِ اّلْعَ»: حضرت لوط گفتند
 نکردیم؟ 

باه معنااى   « عّماّلَمين »مخلوقاات و   معناى به« عاّلَم». عوالم هستى است ۀیا مراد هم
 . تمام مخلوقات نیز استعمال شده است

                                              
 .55: طه.  
 .77 : انعام. 1
 .17 :شعراء. ۸
  .57: اعراف. 7
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 «اّلحمّدّللَّه ر ّ اّلعاّلمين»ی ها نکته

 ؛«اَّلْحَمّْدُ ّلِلَهِ» :ها براى اوست همه ستایش. 4
غیار   زیارا حماد باراى کارهااى     ؛اجبارى ندارد ،د در تربیت و رشد هستىخداون. 2

 ؛«اَّلْحَمّْدُ ّلِلَهِ» :اجبارى است
 زیارا حماد باراى زیباایى و     ؛همه هستى زیباست و تدبیر همه هساتى نیکوسات  . 0

 ؛«اَّلْحَمّْدُ ّلِلَهِ»: نیکویى است
 ؛«اّلْعَاّلَمِينَ اَّلْحَمّْدُ ّلِلَهِ رَ ِ»: دلیل ستایش ما، پروردگارى اوست. 1
  ؛«رَ ِ اّلْعَاّلَمِينَ»: دائمى و تنگاتنگ است ۀخداوند با مخلوقات، رابط ۀرابط. 2
 ؛«رَ ِ اّلْعَاّلَمِينَ»: هستى، تحت تربیت خداوند یکتاست ۀهم. 2
 ؛«رَ ِ اّلْعَاّلَمِينَ»: موجودات وجود دارد ۀامکان رشد و تربیت، در هم. 1
و هام  ( تربیات تشاریعى  )کند،  راهنمایى انبیا تربیت مىها را با  خداوند هم انسان. 3

رَ ِ » :(تربیات تکاوینى  )دهاد   جمادات و نباتاات و حیواناات را رشاد و پارورش ماى     
 ؛«اّلْعَاّلَمِينَ

اَّلْحَمّْمّدُ ّلِلَّمهِ رَ ِ   »با نیایش باه درگااه خداوناد متعاال    ( قرآن)مؤمنان در آغاز کتاب 
وَ ءَاخِّمرُ  »: دهناد  ر در بهشت نیاز، هماان شاعار را ماى    گویند و در پایان کا مى« اّلْعَاّلَمِينَ

  4.«دَعْوَاهُمْ أَنِ اّلْحَمّْدُ ّلِلَهِ رَ ِ اّلْعَاّلَمِينَ
                   

                                              
 .5 : یونس.  


