
 وگوی دوستانه با ماه رمضانگفت

 *محمدامين صادقي ارزگانيحجت االسالم والمسلمين  

 اشاره

هر صفوه دل انسان کامل است که به صور، دعها و  صویفه کامله سجادیه، در واقع، مظ

ههای الههی را بهرای    انگیز مو  با موبو  بجلی کردو و زیبابرین مموزووگوی دلگفت

بهوان  گان موفل انس مموخته است؛ از من میان، میگزیدوسالکان کوی دوست و خلو،

 ی اشارو کرد. وگوی دوستانه و دلبرانه با ماو رماان و دربارو من ماو نورانبه گفت

ههم بهه هنگهام رؤیهت      {اُسوو عارفان و پیشوای سالکان، حار، امام زین العابهدین 

هالل و سرمغاز ضیافت الهی، با ماو رماان مشتاقانه سخن گفته و از مثهار و برکها، من   

وگو نشسهته و بهرنم   یاد کردو، و هم در لوظا، فراق من ماو منیر، مُشفقانه با من به گفت

 ه کردو است.وداع را زمزم

ماو رماان، معهارف بسهیاری بیهان     «رؤیت هالل و بودیع جمال»اگرچه در هر دو فراز 

ای از زمهزم زالل من، در  شدو، ولی به دلیل مودود بودن ظرفیت این مقاله، بنهها جرعهه  

 شود.چند موور طر  و ببیین می

                                                           
 .نويسند ُوُپژوهشگ ُ*
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 . راز سخن گفتن با ماه1

هم در دعای رؤیت هالل ماو رماهان و ههم در دعهای وداع من مهاو، بهه       {امام سجاد

وگوی چهرو به چهرو، ماو رماان را مخاط  قرار دادو و با من سخن گفته صور، گفت

است. قبل از همه، باید به این پرسش نهفته پاسو  داد که فلسفه این کار چیسهت و میها   

نابینها و ناشهنوا هسهتند، هماننهد      ههایی بوان با شهمس و قمهر کهه در ظهاهر، پدیهدو     می

 وگو کرد؟موجودا، زندو گفت

اخترهار بایهد اشهارو شهود کهه در نگهاو       در این بارو، جای سخن بسیار است؛ ولهی بهه  

هههای وحیههانی، عرفههانی و فلسههفی، جمههادا، و نبابهها، نیههز از در  و شههعور   ممههوزو

برخوردارند. از این رو، در میا، متعدد قرمن کریم برریح گردیدو که همهه موجهودا،   

مسأله، در چندین جای قرمن کهریم اشهارو    کنند. به اینجهان مفریدگارشان را بسبیح می

ُيَسهبُِّحُلِّلهِهُمهنُِفهيُالّسهمنواِتَُوُمهنُِفهيُُُُُُُُ»فرماید: گردیدو است؛ از جمله در این میه می

 «  کنند.ها و منهه در زمین است، خداوند را بسبیح میمنهه در مسمان 1؛اْألَررضِ

وَُالهنّجرمُُوَُُ»فرمایهد:  یو یا در جای دیگر، از سجدو سهتارگان و درختهان خبهر دادو و مه    

حکهیم   «کننهد. ستارگان و درختهان ]در پیشهگاو خداونهد[ سهجدو مهی      2؛الشّجَ  ُيَسرجُدا ِ

ههای وحیهانی، بأکیهد نمهودو کهه بسهبیح و       صدرالمتالهین، با اشارو به این گونهه ممهوزو  

شهود و ایهن میها،، دلیهل بهر من اسهت کهه همهه         بقدیس، بدون معرفت حاصهل نمهی  

اند و بهه انهدازو مرببهه وجهودی     ی اجرام جسمانی دارای در  و معرفتموجودا،، حت

 3خود، شنوا و دانا هستند.

بهه درختهی خطها      ,نقل کهردو: رسهول خهدا    {از همین رو است که امیر مؤمنان

قَلِعِيُفَهننُُْعلَمينَُأنِيُرَسول ُاهللِ،ينُأيَت ّْنُالشَجِ َةَُاِ ُكنتُِتؤمِنينُِبِنهللُِوَُاليومُِاالخَ ُِوُتَ»فرمود: 

                                                           
 .1؛ُصف،ُآيه1ُ؛ُحديد،ُآيه1ُ؛ُحش ،ُآيه1ُ.ُجمعه،ُآيه1ُ

 .6.ُال حمن،ُآيه2ُ

،1ُ؛ُهمن ،ُج118ُ،ُص6ُتن،ُجُ.ُصدرُالمتألْينُشي از ،ُاألسفنرُاألربعة،ُبي وت:ُنش ُدارُاالحينءُالت اثُالع بي،ُبي3

 .140و139ُُصُ
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ای درخت! اگر به خدا و رسول و قیامهت ایمهان    1؛بعُ وُقِكُِحَتيُتَقََُِبَينَُيَدَ َُّبِنذ ُِاهللِ

دانی که من فرستادو خدا هستم، به اذن او با ریشه از زمهین کنهدو شهو و در    داری و می

 «برابر من بایست.

و شدو، به دلیهل من اسهت   وگبا ماو رماان گفت {بنابراین، اگر در دعاهای امام سجاد

دانسته رماان دارای در  و شعور بودو، شنوا و دانا است. من ماو مبار ، نهه  که امام می

وگهوی امهام را در  نمهودو و موبهت او را     شنیدو، بلکه گفتبنها سخن حار، را می

 مولوی بسیار زیبا سرودو است: گو بودو است. در این بارو، جنا پاسو

 برریا تررورکضررمل بررم کح ررد کتررمش 
 

 نررمش کبرررکهین شک ن ررریا تررور    
 

 کنررد ررنب بررر کح ررد  رریضی ضرری
 

 کنرردکررول یحیرری شک ایررمضی ضرری  
 

 ضررم  رر یعین ک بصرریرین ک  وتررین 
 

 بم تر م نمضحرضرمن ضرم  مضوترین     
 

 شکیرد چون ت م  رو  ج رمر  ضری   
 

 ضحر  جمن ج رمر  چرون تروید    
 

 هررم شکیررد ک  ج ررمر  اررم ن جررمن 
 

 2غلغررل کجررزک  اررم ن بتررنوید   
 

 . هالل برکت و کلید سعادت2

جَعَلَكَُ»در فرازی از دعای هالل ماو رماان، به من خطا  فرمودو اسهت:   {سجاد ماما

مَفتنحَُشَْ ٍُحندِثٍُلِنَمر ٍُحندِثٍ،ُفَنْسنَلُاهللَُرَبيَُّوُرَبَّهكَ،ُوُخهنلِقيُوُخنلِق هك،ُوَُمُقهدِرّ ُوُُُُُ

خداوند بو را کلیهد   3؛يَجرعَلَكَُهِاللَُبَ َكةٍُالتَمرحَق ْنُااليّنمُُمُقَدِرَّکَُوَُمُصَوِّر ُوَُمُصَوِّرَکَ،ُأَ ْ

ماو نو برای کار نو قرار داد. از خدایی که پروردگار من و پروردگار بو، و مفرینندو من و 

بخهش بهو   بخش من و صور،مفرینندو بو، و بقدیرکنندو من و بقدیرکنندو بو، و صور،

 «.و روزگار از برکت من نکاهد کت قرار دهدخواهم که بو را ماو براست، می

اسهت، از مهاو    {ای از کوثر گوارای دعای امام سجاددر این فراز نورانی که چون قطرو

قرین یاد شدو است. این نوع سهخن گفهتن،   مفرین و کلید سعاد،رماان به هالل برکت

                                                           
 .360،ُص192ُش،ُخ1381ُ.ُنْجُالبالغه،ُت جمه:ُعليُشي واني،ُقم:ُنش ُدارُالعلم،1ُ

 .383ش،ُص1385ُالدينُمحمد،ُمثنو ُمعنو ،ُدفت ُسوم،ُتْ ا :ُنش ُه مس،ُ.ُبلخي،ُجالل2

ُ.184،ُص43ُدعن ُش،1376ُچنپُاول،ُ،ُدفت ُنش ُالْند :ُقمصحيفهُكنملهُسجنديه،ُُ،].ُعليُبنُحسين3ُ
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او بهودو و   از کسی سزاوار است که به دیدار دوستی نایهل ممهدو کهه همهوارو در انتظهار     

اکنون به وصالش بار یافته است. حال باید دید که چرا رؤیت ماو رماان، ههالل برکهت   

رسد، چند مطله  بهرای پاسهو بهه پرسهش      و کلید سعاد، بلقی شدو است؟ به نظر می

 یادشدو قابل ارائه است:

ی اوّل: در میان همه ایام سال، ماو رماان بنها ماهی است که در من، اقبهال عمهومی بهرا   

مید و مؤمنان با شرایط گوناگون فردی، اجتمهاعی و  اظهار بندگی و پرستش به وجود می

کنند و در سورگاهان این اصل اقلیمی، بیشترین بوفیق را برای اطاعت و عباد، پیدا می

تَتَجنفيُجُنهوبُُْمُُعهنُالمَضَهنجِعُِيَهدعُو َُُُُُ»رسانند که: قرمنی را در خود به منره ظهور می

گردد و پروردگارشهان را از روی  ها جدا میشان از خوابگاوپهلوهای 1؛خَوفنًُوُطََمَعنًرَبَُْ مُُ

بردید، کلید اسرار سعاد،، در همین نکته قرمنی نهفته اسهت.  بی «خوانند.بیم و طمع می

 اند:اند، اعتراف نمودو و خوش سرودوبنابراین، کسانی که این مموزو را بجربه نمودو

  دک رکر به حمفظ هر گنج  عمرک که
 

 2بور ک  یُ ا رام  تب ک کِشر  حر  
 

 خوانیم:  یا در جای دیگر می

 به طرف گلتنن گرش کفتمر کق  صبح
 ج

 3رَ  که کمش ضرغ  حر آل ک نم ه بور آن 
 

ثانیاً: ماو رماان، فرصتی است کهه مهؤمن غیهر از ورد شهبانه و سهورگاهی، از رهگهذر       

زند و در دو ساحت معرفتهی و عملهی، بهه    داری، روزانه گنجة سعاد، را کلید میروزو

کنهد و  یابد؛ زیرا روزو، انسان را به صفت صهمدّیت مترهف مهی   کمال الیق خود بار می

را در  «الرمد»شود. روزو، زمینه بجلی اسم می «مدالر»مدمی از طریق روزو، مظهر اسم 

گونهه کهه   نمایهد؛ یعنهی همهان   مهنش مهی  سازد و انسان را فرشهته وجود انسان فراهم می

منهزو از خهوردن و مشهامیدن و خهوا  و      ،«الرّهمد »فرشتگان بهه عنهوان مظهاهر اسهم     

                                                           
 ُ.16.ُسجد ،ُآيه1ُ

ُُ.217.ُديوا ُحنفظ،ُص2ُ

 ُ.215.ُهمن ،ُص3ُ
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شامیدن، زمینه بجلی داری و پرهیز از خوردن و مدار نیز با روزواند، انسان روزواستراحت

 گوید:از این رو، مولوی می 1مورد.صفت صمدیت را در خود به وجود می

 گر تو کیا کنبرمن  نرمن  رم ی کنری    

 طفل جمن ک  تیر تریفمن برم  کرا   

 کیا رهرمن ب رتی، رهرمنی برم  ترد     

  ب فررک بنرد ک  طعرم  ک ک  تررکو    
 

 اُرررر   گوهرهرررم  کجی ررری کنررری  

 2بعرد ک  آنررش، بررم ضلرر  کنبررم  کررا 

 3هررم  شک  تررد  وشنرردل  ق رره  کررو

 4 ررو   رروکن آ رر منی کررا تررتمو
 

 انه با ماه خداعاشق. وداع 3

ههای  ههای مسهتقیم و خطها    در وداع عاشقانه با ماو رماهان، بها سهالم    {امام سجاد

مهاو پُهر خیهر و     حاوری به من ماو، معارفی  را بازگو فرمودو که از یک سو اسرار نهفته

ها مثل مموزد که فرصتسازد و از سوی دیگر، به همگان میبرکت رماان را مشکار می

را غنیمت شمرد و خود را در معر  نسیم  سرعت در گذر است و باید منابر بهاران به

بیان فرمودو اسهت:   ,ای است که از رسول خداها قرار داد. این، همان نکتهانگیز مندل

گمان، از جان  پروردگاربان در ایام بی 5؛ا ُّلِ بِّك مُُفِيُايَّنمُِدَه ِك مُنَفَحنتٍُاَالُفَتَعَ َّضواُلَْن»

ها قرار وزد. مگاو باشید و خود را در معر  منهایی به سوی شما میزندگی شما، نسیم

 است: مولوی در ببیین این مموزو متعالی، چنین سرودو «دهید.

 هرم  حرق  گف  ایغ بر کره نفحر   

 گوش ک هوش رکشید کیرا ککقرمک شک  

 فر  نفحه آضد ضر تر م شک ریرد ک ش  
 

 آشر  ررربقکنررردش کیرررا کیبرررم  ضررری    

 رش شبمییرررد کیرررا چنررریا نفحرررمک شک  

 6 وک   جمن بختید ک شف هر که شک ضی
 

                                                           

 .289ش،ُص1392ُ.ُصندقيُارزگنني،ُمحمدامين،ُشننختُعنرفننهُزه ا،ُقم:ُانتشنراتُبوستن ُكتنب،1ُ

 .76.ُبلخي،ُمثنو ُمعنو ،ُپيشين،ُدفت ُاوّل،ُص2ُ

 .501.ُهمن ،ُدفت ُسوم،ُص3ُ

 ُ.797.ُهمن ُدفت ُپنجم،ُص4ُ

ُابن5ُ ُمطبعةابي. ُقم: ُعواليُالئنلي، ُُجمْور، ُج1405ُسيدالشْداء، ُص1ُق، ُبحنراألنوار،296ُ، ُمحمدبنق ، ُمجلسي، ؛

 .221،ُص68ُق،ُج1403ُبي وت:ُنش ُدارُاإلحينءُللت اث،ُ

 .89.ُبلخي،ُمثنو ُمعنو ،ُپيشين،ُدفت ُاوّل،ُص6ُ
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بخش سید ساجدان و امام عابدان در بارو اینک در ادامه سخن، به برخی دعاهای معرفت

 کنیم:ماو مبار  رماان اشارو می

 ـ ماه بزرگ و عید سترگ

با ماو رماان، ایهن وداع دوسهتانه    {وگوی امام سجادگفتانگیز های دلیکی از بخش

درود بر بو ای مهاو بهزرد    1؛اَلسّالمُُعَلَيكَُينُشَْ َُاهللُِالْنَكبَ ُوَُعيدَُاَولينئِهِ» و دلبرانه است:

 «خدا، و ای عید اولیای الهی.

ت؟ حال باید دید که چرا از ماو رماان به ماو بزرد خداوند و عید اولیها یهاد شهدو اسه    

کنند و برخی فرمودو که میا، قرمن همدیگر را بفسیر می {امیر مؤمنانطور که   همان

نیز همدیگر را معنا  [روایا، معرومین 2ها شاهد بر مفهوم برخی دیگر است،از من

بوان از بعای دیگر کمک گرفهت. از ایهن رو، بهرای    ها مینمودو و در فهم برخی از من

های دیگر سخنان ایشان که بوان از بخشحار،، می روشن شدن این قسمت از دعای

جا در بوصهیف مهاو   در دعای رؤیت هالل ماو رماان ممدو، استفادو کرد. حار، در من

بفریل سخن گفته است و از جمله، بهه ایهن اوصهاف اشهارو نمهودو کهه مهاو        رماان به

یزگی و ماو بهذی  داری، ماو اسالم، ماو پاکرماان، ماو بقری  به خداوند است، ماو روزو

و خودسازی، ماو قیام و ایستادگی برای نماز و عباد،، و یا ماو نهزول قهرمن اسهت کهه     

 گر به همراو دارد.برای هدایت بشر فرستادو شدو و دالیل هدایت

...ُفَنَبن َُفَضيلَتَهُُعَليُسني ُِالشُّْوُرُِ»گویهد:  حار، بعد از بیان این صفا، ماو رماان، می

... و بهدین بربیه ، فاهیلت و     3؛لهُمِنُالحُ منتُِالمَوفوُرَةُِوَُالفَضنيِلُِالمَشْهْوُرَةُُِبِمنُجَعَلَ

های بسیار و فاایل و ها و گرامی داشتنها، به سب  حرمتبربری من ماو را بر سایر ماو

 «بربرهای مشکار که برای من قرار داد، نمایان گردانید.

                                                           
 ُ.198،ُص45ُصحيفهُكنملهُسجنديه،ُپيشين،ُدعن ُ،ُ]عليُبنُحسين.1ُ

 .133نْجُالبالغه،ُقم:ُنش ُمؤسسةُامي ُالمؤمنين،ُخطبهُُ.2

 .186ُ،ُص44صحيفهُكنملهُسجنديه،ُپيشين،ُدعن ُ،ُ]عليُبنُحسين.3ُ
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و حکمت بربهری مهاو رماهان چنهین فرمهودو      و یا در قسمت دیگری از من دعا، در بار

خداونهد،   1؛القَهدَرُُِثمُفَضَّلَُلَيرلَةًُواحِدَةًُمنُلَينلِيهُعليُلَينليُالفُِشْ ٍُوُسَمَّنهنُلَيلَهةَُ»است: 

بنهابراین، بهه    «یک ش  از ماو رماان را بر هزار ماو فایلت داد و من را ش  قدر نامید.

 گفته مولوی:

 آفترررمو آضرررد ر یرررل آفترررمو   
 

 2گررر ر یلرر  بمیررد ک  ک  شک ضتررمو 
 

از رهگذر این صفا، ماو رماان، راز بزرگی و عید بودن ماو رماان کهه در کهالم امهام    

شود؛ زیرا این ماو، از یک سهو، ظهرف نهزول مخهرین     اشارو گردیدو، اشار می {سجاد

 83نامه مسمانی است و از سوی دیگر، یک ش  من، بربر از هزار ماو، یعنی حدود وحی

باشد. به طور یقهین، رماهان، ههم مهاو بزرگهی      سال است که عمر طبیعی یک انسان می

بنگهی  است و هم عید سترگی. از این رو، شایسته است که انسان کامهل در فهراق من دل  

کند و در هجرانش چنهین پیهام دههد و بها دورد و سهالم، من را بدرقهه نمایهد. اگهر من         

دلیل من است که اولیای خداوند  ی یاد نمودو، بهحار، از ماو رماان به عید اولیای اله

من ماو، از رهگذر قیام شبانه و صیام روزانه، به شادمانی و شادکامی، وصال موبهو   در 

ای یابنهد. ایهن، همهان نکتهه    را بجربه نمودو و در کوی دوست به دولت جاودان بار مهی 

 است که حافظ در وصف من سرودو است:

 هکصرررم  شک  ا رررر جرررمکرکن بررر 

 رال رکیررن گرردک  کررو  کک بررمش   

 برره رکغ بنرردگی ضررررن بررریا رش  
 ج

  دککنرردک ضرررک آن رل کرره آن برره    

 به ح ن آن که رک ر  جرمکرکن بره   

 3به جمن کک کره ک  ضلر  جهرمن بره    
 

 روزگارو بهترين  يمنشین كرـ هم

وگو با مهاو رماهان، از او بهه همنشهین کهریم و      در بخشی دیگر از گفت {امام سجاد

اَلسّالمُُعَليكَُينُاَك َمَُمَصرحوبٍُمِنَُاألوقهنتِ،ُُ»بهترین روزگار زندگی یاد نمودو و فرمودو: 
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هها، و  سالم بر بو ای همنشین با کرامت در میان زمهان  1؛االيّنمُِوُالسّنعنتِوُخَي َُشَْ ٍُفي

 «و در میان ایام و ساعا، زندگی من!ای بهترین ما

از ایهن   2های الهی، همه امور و اعمال مدمی، وامدار زمان خودش اسهت. بر اساس مموزو

هها  رو، سالکان راستین دیار دوست، بیشترین استفادو را از زمان خود بُردو و برخی زمان

از من  های سلوکی خهویش غنیمهت شهمردو و پهس از اسهتفادو بهینهه،      را برای موفقیت

اند. در این بارو، شعر حافظ شیرازی چه زیبا و مموزنهدو  فرصت زمانی به نیکی یاد کردو

 گوید: جا که میاست؛ من

 رکش کق   حر ک  غصره نجرمتن رکرنرد   

 فر ندل تبیچه  چه ضبمشک  حر  بور ک

 ه ب  حرمفظ ک کنفرم   رحر یزکن برور    
 

 ک کندش آن ظل   تب آو حیمتن رکرنرد  

 کیا تم ل برکتن رکرند آن تب قدش که

 3کرره   بنررد غررن کیبررم  نجررمتن رکرنررد
 

 مموز است.در این بارو، خواندن ماجرای ذیل، بسیار درس

گویند سید صدر الدین عاملی که یکی از بزرگان علمهای اصهفهان و انسهانی وارسهته و     

امیهر  های ماو رماان وارد حهرم نهورانی   بسیار اهل مناجا، بودو است، در یکی از ش 

خواههد  گردد و بعد از زیار،، من زمان پر برکت را غنیمت شمردو و مهی می {مؤمنان

ای نشسته و مشغول خواندن دعای بیشترین استفادو را از من بنماید. از این رو، در گوشه

خداونهدا!   4؛اِلْيُلَنُت ؤَدِبرنِيُبِعُق وبَتِكر»رسد: شود. وقتی به این جمله میابوحمزو ثمالی می

گیهرد و پیوسهته من جملهه    اشک و گریهه او را فهرا مهی    ،«با کیفر خود اد  مکن مرا به

 5رود.کند با از هوش مینورانی را با حال گریه بکرار می

های طالیی است که مراحبت انسان بها من، مثهار   ها، چونان فرصتبنابراین، برخی زمان

، مهاو رماهان بهه عنهوان     زند. در این میانسازی را برای مدمی رقم میو نتایج سرنوشت

                                                           

 .198صُُ،45صحيفهُكنملهُسجنديه،ُپيشين،ُدعن ُ،ُ]عليُبنُحسين.1ُ

،166ُ،ُص74ُ؛ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج239ُو36ُُ،ُص1ُجمْور،ُعواليُاللئنلي،ُپيشين،ُجُ.ُر.ک:ُابنُابي2

 .92حُ

 ُ.183.ُديوا ُحنفظ،ُص3ُ

 .376ش،ُص1389ُ.ُقمي،ُشيخُعبنس،ُمفنتيحُالجنن ،ُقم:ُنش ُننش ا ،4ُ

 .480،ُص1ُمعنرف،ُقم:ُانتشنراتُصبحُپي وز ،ُجُُنجينه.ُرحمتي،ُمحمد،ُگ5



 

 

 

 
   269  وگوي دوستانه با ماه رمضان گفت

 

هها و روزهها   بدیلی در بأمین فرایند بکامل معنوی انسان دارد و ش رو  زمان، نقش بی

ههای  و هر لوظه من، همانند براق بیزرو مدمی را برای دیدار جمال موبهو  بهه مسهمان   

از ایهن مهاو شهریف بهه همنشهین       {دهد. از این رو است که امام سجادمعنا عروج می

رین اوقا، عمرش یاد کردو و به هنگام فراقش، من را نوازش نمودو و از مثار کریم و بهت

 و برکا، من سخن گفته و این چنین، اسرار نهفته من را برای دیگران بازگو کردو است.

 قدرهمدم گران ـ هجرانِ

اَلسَّهالمُُعَليهكَُمِهنُُُُ»با ماو رماان ممهدو اسهت:    {وگوی امامدر قسمتی دیگر از گفت

سالم بر بو ای همدمی که  1؛جَلَُّقَدرُ ُُمَوجوُداً،ُوُاَفجَعَُفَقدُ ُُمَفق وداًُوُمَ جوٍُّألَمُفِ اق هُُقَ ِينٍ

مرجهع   گاو که رفتی، فراق بهو دشهواربر، و  قدر بودی و منبه هنگام حاور، بسیار گران

 «دردمور است. اشامیدی که جدایی

ا، پهیش، بها مهاو رماهان سهخن گفتهه و       بر از کلمجا، امام با بعبیرهای دوستانهدر این

واژگان به کار رفته در سخن حار،، پیام دلنواز بیشتری دارد. امام با زیبابرین بیهان، از  

یک سو به زمان وصال این ماو اشارو نمودو و از سهوی دیگهر، از لوظها، فهراقش یهاد      

ر اسهت  موکردو و خطا  به من فرمودو است: ممدنت برایم سرورمفرین، و هجرانت رنج

 و من به امید بازگشت بو، به انتظار، خواهم بود.

ها اسهت  گونه سخن گفتن با ماو رماان، نشانه من است که ماو رماان، موبو  دلاین 

و انسان کامل، به ژرفای این حقیقت مگاهی دارد. از این رو، هم من را نوازش و ستایش 

چه ویهگی این ماو سهب  شهدو    نمودو و هم به زیبای معرفی کردو است. حال، باید دید

 کاو و دیدار مجددش، مرزو بلقی شود. فزا، فراقش جانکه حاورش جان

گردد که حاهور  روشنی معلوم میبدیل، بهبا بوجه به این گونه مثار معنوی و برکا، بی

بار است. بنابراین، جا دارد انسان من، موج  فرو باریدن رحمت الهی، و فراق من، اندوو

دار دوبهارو چنهین فرصهت پُهر فیاهی در انتظهار باشهد و در مرزوی دریافهت         برای دیه 

 شماری کند.های مسمانی و ضیافت الهی، لوظهمائدو
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 ای در بارو ماو رماان گفته است: یکی از شاعران معاصر، ضمن سرودو

 رکش  ک ر  که ضرمل، ضرمل شک ل  ک  کیا

 که فیض حرق ک  ا ر  ک برمال   ک  کیا

 گرفتررره بهتررر  ک  رکرل آن جرررمن

 رک ارم ن رش فنررم  فریض ک ب ررفش  
 ج

  ر  قرکش  ککه آ  من رش بیک  کیا 

   به صدهم که تمن  مش  جمش  ک

 جهررنن  ررر  ررن ای ررمن گرفترره    

 1شل آ کر  ک اصررررریمن گرفتررررره 
 

 فیض رحمت ـ رفع محنت و

اَلسّهالمُُعَلَيهكُُُ»خوانیم: با ماو رماان می {وگوی امام سجاددر قسمتی دیگر از گفت

سهالم بهر بهو! چهه بسهیار از       2؛مِنُسوُءٍُحُ ِفَُبِكَُعَنّن،ُوُكَمُمِنُخَي ٍُا فيََُبِكَُعَلَيرننكَمُ

ها که به سب  بو از ما دور گردید، و چه بسیار خیر و برکت که در سایة بو بهر  ناگواری

 «ما بارید.

 هها خوانهدو و از سهوی   بهدی  در این جمله حار،، از یک سو ماو رماان را بازدارندة

دیگر، چون ابر بهاری مایة باریدن باران رحمت دانسته است. اگرچهه مرهداق فراوانهی    

جاذبهه و   برای این دو وصف ماو رماان وجود دارد و ایهن مهاو بهزرد، در دو عرصهه    

ای از زمان، از ایهن خاصهیت بهدین انهدازو     بدیلی دارد و هیچ قطعهدافعه، نقش منورر و بی

 شود:اخترار دو مرداق من اشارو میاین جا بنها به برخوردار نخواهد بود، ولی در

مرداق کهاملی از من دعهای    ,ها این سخن رسول خدادر زمینه رفع و دفع بدی هالف

ُيهنُرَسهوُل ُُ»از من حار، پرسید:  {شریف را مشخص نمودو است. وقتی امیر مؤمنان

 ،«ای رسول خدا! بهترین اعمال در این ماو چیسهت؟  3؛اهللُِمنُاَفَضَلَُاألعمنل ُفيُهيَاُالْشَّْ ِ

بهتهرین   4؛اَفضَل ُاألعمنل ُفيُهيَاُالْشَّْ ُاَلهوَرَعَُعَهنُْمَحهنرِمُِاهللُُُِ»حار، در پاسو فرمود: 

 «عمل در این ماو، دوری از گناو است.
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زیبها و امیهدمفرین    ,در زمینه جذ  و نزول رحمت الهی نیز سخن پیهامبر اکهرم   ه 

،ُوَُفيهُِمِنُْالصَالةُِعَليَُّثَقَّلَُاهلل ُميزانَهُيَومَُتَخِفُْالْمُهوازين ُُمَنُْاَكثَ َ»ا که فرمودو: جاست؛ من

کسهی کهه    1؛مَنُْتَالُفِيهُآيَةًُمِنُالْق  آ ُِكن َُلهُمِثلَُأج ُمَنُخَتَمَُالق  آ َُفيُغَي  ُمِنُالشُّْوُر

شهود؛ در  بهر مهی  ال صالح او سهنگین در این ماو بر من بیشتر صلوا، بفرستد، میزان اعم

روزی که میزان اعمال سبک خواهد بود. کسی که در این ماو یک میهه از قهرمن بهالو،    

 «های دیگر یک قرمن ختم کند.نماید، پاداش او مثل پاداش کسی است که در ماو

میهه دارد و طبهق کهالم     6664برای فهم بهتر این روایت، گفتنی است کهه قهرمن کهریم    

اگر کسی در ماو رماان بنها یک بار قرمن کریم را ختم نمایهد، پهاداش    ,پیامبرنورانی 

بار ختم قرمن نری  او شدو است و هر اندازو بر بعداد ختم قهرمن افهزودو شهود،     6664

در  {مورد. با این بیان است کهه سهری کهالم امهام سهجاد     بری به دست میپاداش افزون

 گردد.روشنی معلوم میخروص ریزش فیض الهی در ماو رماان، به

 شنیدنی است: در این بارو، دو بجربه معنوی عارف بزرد و حکیم سترد، امام خمینی

و به پزشهک   مبتال شددرد چشمبه نقل شدو است، ایشان زمانی که در نجف بود، روزی 

مراجعه کرد. پزشک بعد از معاینه چشم، به امام گفت: شما باید چند روز قرمن نخوانیهد  

بان استراحت بدهید. امام لبخندی زد و فرمود: مقای دکتر! من چشم را بهرای  و به چشم

ای دارد که چشم داشته باشهم و قهرمن نخهوانم. شهما     خواهم. چه فایدوقرمن خواندن می

در ماو  همهنین نقل شدو که امام خمینی 2د که من بتوانم قرمن بخوانم.یک کاری بکنی

خواندو است؛ یعنی در هر سهه روز، یهک بهار قهرمن را     رماان هر روز دو جزء قرمن می

 3کردو است.ختم می

گفتنی است، یکی از مرادق رویش این فیض، همان است که از رهگذر بهالو، قهرمن   

 ؛ به قول اقبال الهوری:گرددداران مؤمن مینری  روزو

 هم  ارمو ک کرمها شک ت  ر    نقش  نقش قرآن چون که رش ام ن نت ر  
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 فمش گوین آنچه رش ر  ضم ر ک ر  

 چون که رش جمن شف  جمن ریگر تور
 

 کیا کتمبی نی   چیز  ریگرر ک ر   

 1جمن که ریگر تد جهمن ریگر ترور 
 

 ـ مشتاق ديدار دوباره

خطا  به ماو رماان بر این نکته بسیار بأکید شدو که ما پیوسهته   {در وداع امام سجاد

اَلسّالمُُعَلَيكَُمنُكن َُاح َصَننُبِنالَمِسَُعَلَيهكَُوُُ»مشتاق دیدار بو هستیم؛ از جمله فرمودو: 

منهد  سالم بر بو ای ماهی که چه بسیار در گذشته به ممدنت عالقه 2؛اَشَدَُّشَوقَننُغَدَاًُاِلَيكَ

از این گونه بعبیرا، که چندین بار  .«ه اندازو در میندو مشتاق دیدار بو هستیمبودیم و چ

در فهراق مهاو    {میهد کهه امهام سهجاد    در کالم حار، به کار بردو شدو، به دست مهی 

، از فهرا رسهیدن وقهت فهراق بها      با  بودو اسهت و  چهون عاشهقی دلباختهه    رماان بی

 ر مجدد با او بودو است.قراری کردو و پیوسته مرزومند دیدامعشوقش بی

ناپذیر و اظهار موبت بهه ایهن مهاو،    دادگی و شوق وصفیکی از اسرار نهفته در این دل

گهذرد، مهاو   های سال که بهر مدمهی مهی   ممکن است این باشد که در میان روزها و ش 

ها این سخن نورانی امیر مؤمنهان را بهه منرهه ظههور     رماان، بنها ماهی است که انسان

قِينَ،ُوَُدِّسَِيمنهُمُسِيِمَنُالصُِّه» جا که فرمودو:بخشند؛ مندر وجود خود عینیت می رساندو و

مهن از منهانم کهه     3؛كَالمُُْمُكَالمُُاالَب ارِ،ُعَمْنرُُاللَّيلُِوَُمَننرُُالنَّْنرَ،ُمُتَمِسِّكو َُبِحَبهلُِالق ه آ َُُ

داران و زنههدوسیمایشههان، سههیمای صههدّیقان، و گفتارشههان،گفتار نیکههان اسههت. شهه    

 «اند.بخشان روزند، به ریسمان قرمن چنگ زدوروشنی

گفتنی است، گر چه بهرو کامل این فیض، از منِ انسان کامل است، ولهی کسهانی کهه در    

او مبار  رماان به اندازو بهوان  ها و روزهای ممسیر سلو  بندگی قرار گرفته و از ش 

شوند، به مقام یادشدو بار خواهنهد یافهت و ایهن گونهه افهراد، در فهراق مهاو        مند میبهرو

اند و از دیدار عید من، مسرورند و زبان حهال منهان در ایهن سهخن نغهز      رماان، غمنا 

 بازگو شدو است:
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   273  وگوي دوستانه با ماه رمضان گفت

 

 اید شضممن آضد ک ضمل شضممن شفر  
 

 1شفر   آنکره  م صد ت ر که کیا آضد ک صرد حیر   
 

است که از پایان یافتن ماو رماان  {این سخن، در واقع، بازبا  همان بیان امام سجاد

یاد نمودو و از خداوند خواسته که با ممدن عید فطر، رفتن من مهاو را بهرای   « مریبت»به 

ْ نن،ُمُصِيبَتِننُبِشَُهُاللُّْمَُصَلُِعَليُمُحَمَدٍُوَُاله،ُوَُاجبُ  »جا که فرمودو: مؤمنان جبران کند؛ من

خداوندا! بر مومد و مل او درود فرست، و مریبت و  2؛عِيدَننُوَُِفط ِننُوَُبنرِکُلَننُفِيُيَومِ

اندوو ما را با رفتن ماو ما، به نیکی جبران نما، و برای ما روز عید فطر را مبار  و نیکهو  

 «گردان.
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