
 

 

 عای روز اولد

نَّبِهْنِّي فِيهِ عَنْ وَ اللَهُمَ اجْعَلْ صِيَامِّي فِيهِ صِيَامَ الّصَائِمِينَ وَ قِيَامِّي فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ
اعْفُ عَنِّي ّيَا عَافِياً عَنِ وَينَ لَهَ الْعَالَمِهَبْ لِّي جُرْمِّي فِيهِ ّيَا إ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَ

1الْمُجْرِمِينَ

داران حقیقتی قترار ده و اقامته     روزه ۀمرا در ايتن روز ماننتد روز   ۀخدايا روز
بیتدار و  ، نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما و مرا از ختواب غتافالن  

 و !هوشیار ساز و در اين روز جترم و گنتاهم را بتبخش ای ختدای عالمیتان     
 !هايم را عفو فرما ای عفو کننده از گناهکاران عالم زشتی

ترجمةمنظومدعا

 وات و زمیناوی تو خالق سم  نتیتؤمنتلمین و متای خدای مس
 چون صیام صائمین ،با شرافت  انتهتا را در جتکن مقرر صوم م

 های کاملین مار روزهتدر ش  گرچه قابل نیست کايد در عداد
 کن حسابش در عداد قابلین  بولتن قتضل کفتك از راه تتلی

 تد چون قیام قائمینتقابل اف  حورتها و س هم قیام ما به شب
 حاجت ما مردم زار و حزين  وفتئارک يا رتبتاندر اين ماه م

 کن تو بیدار از نیام غافلین  ما دورکن اينکه خواب غفلت از
 ه ذاکرينتا که باشیم از گرو   هوش وگوش ما را بازکن چشم و

 جرم و تقصیر عموم مذنبین  رمتا از کتدايتخ رز ای تامتیتم بته
 حق جاه حضرت سلطان دين  خاصه از اين عبد سر تا پا گناه

                                                 
 .152ص ،  ج  اقبال االعمال؛ ؛سید بن طاوس.  
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فقرهاولدعا

  :اللَهُمَ اجْعَلْ صِيَامِّي فِيهِ صِيَامَ الّصَائِمِينَ

 .قرار بده داران واقعی روزهخدايا روزه مرا روزه 

یدارپاداشروزه

هتايی را در نظتر    پتاداش  ، داران امت پیتامبر اکترم   خداوند متعال برای روزه

 :فرمودند رسول خدا .گرفته است

فَاِذا : اُعطِيَت اُمَتّي فِّي شَهرِ رَمضانَ خَمْساً لَمْ ّيُعْطِهِنَ اُمّةُ نَّبِّيٍ قَّبْلّي أمَا الواحِّدَةُ»
اهللُ عَزَوَجَلَ إلَيْهِم وَمَن نَظَرَ اهللُ إلَيهِ لَمْ ّيُعَذِبْهُ كانَ أوّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهرِ رَمَضانَ نَظَرَ 

فَإنَ خُلوفَ أفْواهِهِمْ حينَ ّيُمْسُونَ عِنّْدَ اهللِ عَزَوَجَلَ أطيَبُ مِنْ : أبَّداً وَأمَا الّثّانِيَةُ
يْلِهِم وَنَهَارِهِم وَأمّا رّيحِ المِسْکِ وَأمَا الّثّالِّثَةُ فإنَ المَالئِكَةَ ّيَستَغْفِرونَ لَهُم فِّي لَ

اسْتَغْفِري وَ تَزَّيَنّي لِعِّبادي فَيُوشَکَ اَنْ  زَوَجَلَ ّيَأمُرُ جَنَتَهُ اَنالرّابِعَةُ فإنَ اهللَ عَ
ّيَذْهَبَ بِهِمْ نَّصبُ الّدُنْيا وَ اَذاها وَ ّيَّصيرُوا اِلّي جَنَتّي وَكِرامَتّي وَأمَا الْخامِسَةُ فَإذا 

ألَمْ تَرَ : القَّدْرِ ّيَا رَسولَ اهللِ؟ فَقالَيعاً فَقَالَ رَجُلٌ فّي لَيْلَةةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمكانَ آخِرُ لَيْلَ
   :«وافَرِغُوا مِنْ أعْمالِهِمْ وُفُإلَّي العُمّالِ إذا 

به امت من در ماه رمضان پنج چیز داده شده که به امت هی  پیغمبتری پتیش   
 :از من داده نشده است

 کنتد و  می خداوند به سوی آنان نظر ،ماه رمضان فرا رسد هرگاه شب اول .1
 .کند نمیهرگز او را عذاب  ،کسی که خدا به او نظر کرده

بوی بد دهان آنان به هنگام غروب در نزد خدا خوشتبوتر از بتوی مشتك     .2
 .است

 .کنند مالئکه برای ايشان در شب و روز استغفار می .3

                                                 
 .۸7۸ ، ص67 ج ؛بحار االنوار.  
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ه بترای بنتدگان متن    کت  کنتد  متی  يش امربه بهشتِ خو ،ند بلند مرتبهخداو .4
پتس چته نزديتك استت کته       ؛تزيین کتن  برای آنان را ستغفار نموده و خودا

متن  برد و به سوی بهشتت و کرامتت   [      در خود فرو]آنها را ، ی دنیاها سختی
 .بروند

 .آمرزد آنان را میه خداوند هم، هرگاه شب آخر فرا رسد .5

ارزشروزهدرروايتمعراج
از جمله مطالبی که خداوند خطتاب  ، به معراج رفتند که پیامبر اکرم در شبی

 :مطالب زير بود، به آن حضرت فرمودند

فَاِنْ طَيَّبْتَ مَطْعَمَکَ وَ  تِسْعَةٌ مِنْها طَلَبُ الْحَاللِ، اِنَ الْعِّبادَةَ عَشْرَةُ اَجْزاء !ّيا اَحْمَّدُ
  :مَشْرَبَکَ فَاَنْتَ فى حِفْظى و كَنَفى

پس اگر  .طلب مال حالل است ،عّبادت ده جزء دارد كه نُه جزء آن !حمّدااى 
همواره تحت حفاظت و در ، خوردنى و آشاميّدنى خود را پاك و پاكيزه نماّيى

 .دف عناّيت من خواهى بوكن
اگتر روزى کته قتوام     .بايد روزى انسان حالل باشتد ، براى عبادت و بندگ  خدا

تواند بته   چگونه انسان م ، یت خدا تأمین گردداز راه حرام و معص، زندگ  به آن است
  :دکن پیامبر سؤال م ، رسد سخن که به اينجا م ؟ خدا تقرب جويد

 :؟اَوَلُ الْعِّبادَةِ اَلّصَمْتُ وَ الّصّومُ: ّيا رَبِ وَ ما اَوَلُ الْعِّبادةِ؟ قالَ

آغتاز و   :فرمايتد  شروع و آغاز عبادت بته چیستت؟ خداونتد مت     ، پروردگارا
 .عبادت به سکوت و روزه استشروع 

خواهید در راه بنتدگ  ختدا قتدم برداريتد و راهت  را پتیش گیريتد کته          اگر م 
بايتد از ستکوت و روزه دارى آغتاز    ، قرب اله  و مقام عال  انسان استت  سرانجام آن

تتا   .اولتین قتدم در راه عبتادت و بنتدگ  ختدا و تکامتل انستان استت         کنید و اين دو
رستد و   به جاي  نم ، است و انسان از گفتن هر چیزى باک  نداردکه زبان آزاد  میمادا

 .انديشد به مانند حیوان  است که تنها به علف م ، نیز اگر شکمش را آزاد بگذارد
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الْحِكْمَةُ تُورِثُ لّصَوْمُ ّيُورِثُ الْحِكْمَةَ وَاَ :ما ميراثُ الّصَوْمِ؟ قالوَ رَبِقالَ ّيا
 .تُورِثُ الْيَقينَ الْمَعْرِفَةُالْمَعْرِفَةَ وَ

 آورد روزه چیست؟  میراث و ره خداوندا: عرض کرد اکرمپیامبر

میراث روزه، حکمت است و میراث حکمت، معرفتت   :فرمود وند متعالخدا
 .و میراث معرفت، يقین است

بتر گرفتته از بهتترين روش تربیتت  استت کته وقتت          ،بیان خداونتد در ايتن حتديث   
ثمترات و منتاف    ، خالق و انجام کارهاى خوب وادارندخواهند کس  را به تهذيب ا م 

را در  انگیزه قوى بر انجام آن، شمارند و اال صرف دستور به انجام کار آن کار را بر م 
آيد کته فايتده و منتاف  آن کتار مشتخص       پديد م  زمانیانگیزه  .آورد انسان پديد نم 

 1.دگرد

صائمینچهکسانیهستند؟

:اقسامروزه

 .الخاص روزه خاص .3 ؛خاصروزه  .2 ؛روزه عام .1 :زهرو سه نوع 

خورنتد و   نمتی ؛ گیرنتد  متی  ای استت کته عمتوم متردم     همتان روزه :روزهعام

 ست که انسان تنها از اموری کته روزه را باطتل  اای  بنابراين روزه عام روزه .آشامند نمی

 (مبطالت روزه).نمايد می خودداری ،ندک می

بر اينکته از ختوردن و آشتامیدن     افزوندار  روزهای است که  زهرو:روزهخاص

 نیتت  شتود،  ه بیتدار متی  سحر کت  .اعضاء و جوارحش هم روزه دارد ،کند می خودداری

زبتانم  ، شتنود  گوشم غیبت نمی؛ گیرم میهمه اعضاء و جوارحم روزه  باخدايا  :کند می

 . ..........و کند غیبت نمی

                                                 
 (.اهلل مصباح یزدی ح حدیث معراج از حضرت آیتشر) 12۸؛ صراهیان كوی دوست.  
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ّدَدَ عَرُكَ وَشَعْرُكَ وَ جِلّْدُكَ وَبَّصَفَلْيَّصُمْ سَمْعُکَ وَ صُمْتَا ذَإِ  قَالَ أَبُو عَّبّْدِ اللَهِ

    ّيَكُونُ ّيَوْمُ صَوْمِکَ كَيَوْمِ فِطْرِكَأَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا وَقَالَ ال

از گناهتان مربتوط بته    )بايد گوش تو هتم روزه باشتد    ،گیری می وقتی روزه

 (شتود پرهیتز   جتدا   ....، موستیقی حترام و  مثل گوش دادن بته غیبتت   ،گوش

متوی سترت هتم    ؛ پوستت هم بايد روزه باشتد ، چشمت هم بايد روزه باشد

 .بايد روزه داشته باشد

:الخاصروزهخاص

باشد و غیر از ختدا کستی را در   دار  قلب او هم روزهست که اای  روزه، اين روزه

روزه ؛ هتا بترای ختدا باشتد    همته کار  ،اگر در متاه رمضتان   .دل و قلب خود راه ندهد

م کته  ختواهی  می ونداز خدا ی اين روزيابد و از اين رو در دعا می الخاص تحقق صخا

 .قرار دهدالخاص  ه ما را روزه خاصروز

فقرهدومدعا

 :وَ قِيَامِّي فِيهِ قِيَامَ الْقائِمِينَ

 .و اقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما

چهکسانیهستند؟قائمین

  :شود می نماز هم بر سه قسم، شود می سه قسمروزه بر طور که  همان
 خاص الخاص نماز -3خاص  نماز -2 عام نماز -1

:نمازعام.1

باشد و شخص نمتازگزار متبطالت    2 و مقارنات 1 نمازی است که دارای مقدمات
 .را انجام ندهد نماز

                                                 
 .۷۸ص  ،4ج  ؛كافی.  
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:نمازخاص.2

، داشتته باشتد  ا تمامی شرايط قبولی نماز ر، نمازی است که عالوه بر موارد فوق 
، نماز اول وقت و جماعت، ه ظاهری مثل اذان و اقامهمعرفت و آداب کمالیّ، تقوا :مانند

 ،کینته  ،حستد  ،بختل  :نماز مانند یموان  قبول ،در مقابلو ....مسواک زدن قبل از نماز و
 .را نداشته باشد ...غیبت و

چندروايتدرفضیلترعايتآدابنماز

  :می فرمايد  رسول اکرم

عَلى ما فيهِنَ مِن الخَيرِ وَ  بِسَهمَةٍ حِرصاًاُخِذنَ اِال الثٌ لَو ّيَعلَمُ النّاسُ ما فيهِنَ ماثَ
 3:بِالجَماعاتِ وَ الّصَالةُ فى اَوَلِ الّصُفوفِ رُتَذّينُ بِالّصَالةِ وَ التَهجياَل: الّبَرَكَةِ

بتودن بته    ريصحت  دلیتل به ، دانستند سه چیز است که اگر مردم آثار آن را م 
 :شدند به قرعه متوسل م ، خیر و برکت  که در آنها هست

 .نماز در صف اول.3؛ شتاب به نماز جماعت .2 ؛اذان نماز .1

دو صتف از  ، بخوانتد  کسی که نماز با اذان و اقامه» :فرمودند حضرت صادق
شتت  پ، با اقامه بتدون اذان بخواند و کسی که نماز  خوانند میمالئکه پشت سرش نماز 

کته مقتدار هتر صتفی چقتدر      پرسید راوی  .خوانند میسرش يك صف از مالئکه نماز 
 4.«اقلش ما بین مشرق و مغرب و اکثرش ما بین زمین و آسمان است: است؟ فرمود

نمازجماعتآثار

 .اَلّْصَالهُ لِاَوَلِ وَقْتِها: قالَ؟ عَنْ اَفْضَلِ اْألعْمالِ سُئِلَ النَّبّيُ 

                                                                                                                 
مكان . 7شناخت قبله؛ . 5نماز؛  وقت . 4 كردن نجاست از بدن؛  بر طرف. ۸پوشش؛ . 1طهارت؛ .  : مقدمات.  

 ....(.مباح بودن،  سكون و،  پاكی)نمازگزار 

سالم؛ . ۷تشهد؛. ۸سجود؛ . 7ركوع؛ . 5قرائت؛ . 4الحرام؛ تكبیرة ا. ۸نیت؛ . 1قیام؛ . : مقارنات یا واجبات نماز. 1
 . طمأنینه. 1 صحت تلفظ قرائت و اذكار نماز؛ .   مواالت؛ . 2 ترتیب؛. 6

 .4۸1۸5، ح كنزالعمّال. ۸
 .1ح  ، 54ص ؛ ثواب االعمال 4.
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، نمتاز اول وقتت  : فرمودنتد  ند بهترين اعمتال چیستت؟  دیپرس  از پیامبر
 .افضل اعمال است

قلتب نمتازگزار هتم    ، بر موارد فوق افزوننمازی است که  :الخاصخاصنماز
حضتور قلتب مراتبتی دارد و حتداقل آن ايتن استت کته         .متوجه حضرت حق باشتد 

 و مرتبته  گويتد  متی  کند و با چه کسی ستخن  می نمازگزار بداند با چه کسی راز و نیاز
و  بینتد  می غافل باشد و فقط خدا را ،غیر از خداوند ،عالی آن اين است که از همه چیز
  .کند نمیهی  چیز را در اطراف خود حس 

فرو رفته بود و بیترون   المؤمنین امیر ها تیرى به پاى حضرت در يک  از جنگ

 پتای  آن را در حتال نمتاز از   :دفرمتو  فاطمته  حضترت  .شتد  آوردن آن ممکن نم 
بتر   .کنتد  احساس نمت  ، گذرد م  آنچه را بر او، زيرا در آن حال؛ بیرون آوريد حضرت

تیتر را از پتايش بیترون    ، که امام مشتغول نمتاز بتود    میهنگا اساس سفارش فاطمه
   1.شود حضرت متوجه درد نمی و کشیدند
 

                                                 
 .۸6۸ ص ، ج  ؛محجة البیضا . 
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 :ترکنمازموجبعذابالهی

خواهتد وضت  وختیم و تهیدستتی ختود را در روز رستتاخیز        تارک نماز اگر می
چته  »: گیرنتد  آيه توجه کند که وقتی دوزخیان مورد پرسش قرار می اين به، مجسم کند
 در دوزخ انداخت؟  چیز شما را
عام مسکین نکرديم و با اهتل باطتل نشستتیم و    گزاران نبوديم و اطاز نماز: گويند

 2.«روز قیامت را تکذيب کرديم
سیمای مکتب و ستتون ديتن   ، ايمان ةنشان .اوست خدا و باالترين ذکر ياد، نماز 
بعضتی  از گناهتان کبیتره شتمرده شتده و در      ،رو ترک نماز از روی عمد از اين .است

کسی استت کته از روی انکتار     منظور) تعبیرشده« کافر»عنوان  اروايات از تارک نماز ب
 (.نماز نخواند

                                                 
 .46، ص ؛ ج آمال الواعظین؛ ای حسین كریمی مراغه.  
 .47 - 42:ثرمد .1

 نمتاز استت نمتاز   ، زينت درگه معبود  ت نمازتماز استن، ودتزت موجتبب عتس

 

 نماز از نظر لطف خدا محتروم استت   یب

 

 نماز شرع را مقصد و مقصود نماز است 

 

 جود و ستخا ، کورکورانه مکن زهد و ورع
 

 بودِ طاعت همه از بودِ نماز است نماز 
 

 روز و شب گر به حسین بن علی گريه کنی
 

 شرط اول که دهد سود نماز است نمتاز  
 

 اليتق ببترد   ةپیش سلطان همه کس هدي
 

 حضرت معبود نماز است نمتاز بر تحفه 
 

 ی اوستت  شاه عطشان که جهان عاشق و ديوانته 
 

 و شرف و جود نماز است نماز زُگفت عِ 
 

 نَفَس باز پسین بست چو قامت بته نمتاز  
 

 گفت تکبیر به معبود نماز است نمتاز  
 

 گفت تکبیر به معبود نماز است نمتاز   عراج نمودتر به متدا امتو ختمبر چتبه پی
 

 به نماز عذر نباشد چو به تن جتان داری 
 

 آنچه حق از همه بستود نماز است نماز 
 

 نتتزد میتتزان عمتتل موقتت  ديتتوان حستتاب
 ج

 قاضی شاهد و مشهود نماز است نماز 
 

 گفتم ای عقل زطاعت همگی افضل چیست
 

 نماز استت نمتاز   :عقل يکباره بفرمود 
 

 1آنچه دهد سود نماز استت نمتاز   ه بشرب  لتاقتشو ای عته مرّتدا غتخ یتمتبه کري
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آلتودگی  ، هتا  هتا و ستهل انگتاری    توجه به اين نکته الزم است که منشأ اين تنبلی
بته   هانسان به گناهان و معاصی است وگرنه قلبی که معتقد به حضرت حق بوده و آلود

يعنتی قطت     ؛داند کته تترک نمتاز    زيرا می ؛کند هرگز نماز را ترک نمی، معصیت نباشد
 .رابطه با خدا

: گوينتد  می خوانید؟ بعضی از تارکین نماز در پاسخ به اين سؤال که چرا نماز نمی
  .«!بخشد خدا ارحم الراحمین است و می»

حقیقتت ايتن    .شتیطانی بتیش نیستت    ةمغالط، ها است که اين قبیل جواب روشن
  .دانند نیاز از بندگی آن غنی بالذات می خود را بی آنها است که

تترک کترده و امیتد بته      [عمتدا  ]کسی که نمازش را  :فرمايد می رسول خدا
من هم باکی ندارم از اينکته بگتويم او   ، ثواب آن نداشته باشد و از عقاب آن نیز نترسد

 1.رود يهودی يا نصرانی و يا مجوسی از دنیا می

:لوهالصّتارک
  :شوند میتارکین نماز به چهار دسته تقسیم 

، يعنی نمتاز را کته يکتی از ضتروريات ديتن استت      : از روی انکار ترک نماز .1
چنتین شخصتی کتافر     ؛داند واجب ندانسته و خود را موظف و مکلف به انجام آن نمی

 .است

، اين قبیتل افتراد بتا تترک نمتاز     : یتوجه انگاری و بی ترک نماز از روی سهل .2
 .گردند می مرتکب گناه کبیره شده و فاسق

توجهی بته   اين اشخاص در اثر ضعف ايمان و بی: ضی اوقاتترک نماز در بع .3
جتا  ه کنند و يا اينکه نماز را در وقتتش بت   گاهی نماز خوانده و گاهی ترک می، آخرت
گونته استتفاده    از روايات ايتن  ؛ ولیاينان هرچند مانند دو قسم ديگر نیستند .آورند نمی
 .کنندگان نمازند شود که از ضاي  می

هتی  عملتی بته پیشتگاه خداونتد      »: فرمايتد  متی  منین علتی که امیرالمتؤ  چنان
شما را از خواندن نماز اول وقت باز ، پس چیزی از امور دنیا ؛تر از نماز نیست محبوب
وای بر آن نمازگزارانی که از : را و فرموده میزيرا خداوند تعالی مذمّت نموده قو ؛ندارد

                                                 
 .4۸2، ص5 ج ؛میزان الحكمه . 
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محه ورزنتد و عمتدا  تتأخیر    نمازشان غفلتت کننتد و در انجتام آن در اول وقتت مستا     
 1.«اندازند
به طور صتحی  و بتا   اما نه  ؛خواند يعنی نماز می: ترک واجبی از واجبات نماز .4

بلکه نمازی که در لباس يا مکان غصبی خوانده شده و يتا قرائتت    ؛حفظ شرايط قبولی
یتل  رود کته ايتن قب   می از ظاهر روايات چنین احتمال .خواند و اذکار واجبی را غلط می

 .روند افراد نیز از ضاي  کنندگان نماز به شمار می

 : فرمود رسول خدا
چگونته  ! يا رسول اهلل گفته شد .ست که از نمازش بدزدددزدترين دزدها کسی ا»

 دزدد؟  از نمازش می
 2.«دهد رکوع و سجود آن را تمام انجام نمی: فرمود

از ، ا  آن را تترک کنتد  اگر کسی عمد .اسالم استه نماز نشان، طبق آنچه گفته شد
 .گرفتار خواهد آمد ،اسالم خارج شده و قطعا  به آتش دوزخ هداير

:شمردننمازسبكعواقب

؟ شتود  ف نمیاند چرا برطر سخت حیرانهايی دارند که  بسیاری از مردم گرفتاری
شود؟ بترای   چرا دعای ما مستجاب نمی يابرکت است و  پرسند چرا مال ما بی بارها می
کنیم؟ چرا حتی از بزرگتان و مقربتان    ر اجر و پاداش اعمال خود را مشاهده نمیچه آثا

 ....ولی مفید واق  نشد؟ و ؛کرديمو شفاعت درگاه الهی درخواست دعا 
بتا مهتم شتمردن نمتاز بتاز       ،ها بايد توجه داشت که گره کور اکثر اين گرفتاری 
 .شود می

مردان و زنانی ! پدرجان: ال کردؤاز پدر گرامی خويش س  روزی فاطمه زهرا
 چه عذاب و عقوبتی دارند؟  ،شمارند می که نماز خود را سبك

هر زن و مرد مسلمانی که نماز خود را ستبك  ! دخترم: فرمودند رسول خدا
سته بتال هنگتام    ، شش بتال در دنیتا   :کند می خداوند او را به پانزده بال گرفتار، بشمارد
 هنگامی کته روز قیامتت از قبتر برانگیختته     ديگر سه بال در عالم قبر و سه بالی، مرگ
 .شود می

                                                 
 .۷1 ، ص۸ ج ؛وسائل الشیعه . 
 .۸1  ، ص  ج ؛مستدرک الوسائل .1
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 :اماششبالدردنیا

لَ جَوَّيَرْفَعُ اللَهُ الّْبَرَكَةَ مِنْ رِزْقِهِ؛ وََمْحُو اللَهُ عَزَوَ؛ ّيَرْفَعُ اللَهُ الّْبَرَكَةَ مِنْ عُمْرِهِ
رْتَفِعُ دُعاؤُهُ إِلَى ّيَا ّيُؤْجَرُ عَلَيْه؛ وَلَا سِيمَاءَ الّصَالِحِينَ مِنْ وَجْهِهِ؛ وَكُلُ عَمَلٍ ّيَعْمَلُهُ لَ

 :السَمَاءِ؛ لَيْسَ لَهُ حَّظٌ فِّي دُعَاءِ الّصَالِحِينَ

  .دارد برکت را از عمرش بر می خداوند .1

 .دارد می  خداوند برکت را از روزی او بر و .2

 .کند صالحان را از چهرۀ او محو می[ نوران ]خداوند سیمای  و .3

 .شود دهد پاداش داده نمی هر عملی که انجام می و .4

 .(شود و مستجاب نمی)رود  و دعای او به سوی آسمان باال نمی .5 

دعتتای خوبتتان شتتامل او )ای در دعتتای صتتالحان نیستتت  بتترای او بهتتره .6
 .(شود نمی

:دادنسهبالدرموقعجانو

طْشَاناً فَلَوْ سُقِّيَ مِنْ أَنْهَارِ الّدُنْيَا لَمْ ّيَرْوَ ّيَمُوتُ جَائِعاً؛ ّيَمُوتُ عَ؛ نَهُ ّيَمُوتُ ذَلِيالًاَ
 :عَطَشُهُ

  .میرد ذلیل می .1

  .میرد گرسنه می .2

اش  تشتنگی ، اب کنندهر چند از تمام نهرهای دنیا او را سیر .میرد تشنه می .3
 .شود برطرف نمی

:وسهبالدرقبر

 :ّيُضَيَقُ عَلَيْهِ قَّبْرُه؛ تَكُونُ الظُلْمَةُ فِّي قَّبْرِهِ؛ ّي قَّبْرِهّيُوَكِلُ اللَهُ بِهِ مَلَكاً ّيُزْعِجُهُ فِ

  .کند تا او را در قبر آزار دهد ملکی را مقرر می ،خداوند .1

  .قبرش بر او تنگ خواهد بود .2

 .تاريکی در قبرش خواهد شد .3
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:وسهبالدرروزقیامتدامنگیراوخواهدشد     

شَدِيداً؛هُ بِهِ مَلَكاً ّيَسْحَّبُهُ عَلَى وَجْهِه؛أَنْ ّيُوَكِلَ اللَ لَا ّيَنْظُرُ اللَهُ  يُحَاسَبُحِسَاباً
 :إِلَيْهِ وَ لَا ّيُزَكِيهِ وَ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

  .کند او را با صورت بکشد خداوند ملکی مأمور می .1

  .شود حسابرسی شديدی می .2

ستازد و بترای او    او را پتاکیزه نمتی  کند و  نمی[ رحمت]خداوند به او نظر .3
 1.تعذاب دردناکی اس

 .د نامطلوبی قرار داردعه در حنمازی و بدنمازی در جام توجه شود آمار بی
 .در وادار کردن مردم به نماز بسیار مفید است روايتدادن درباره اين  توضی 

 :به اصحاب خود فرمودند رسول گرامی اسالم

أَكْسَلِ النَاسِ وَ أَبْخَلِ النَاسِ وَ أَسْرَقِ النَاسِ وَ أَجْفَى النَاسِ وَ  أَدُلُكُمْ عَلَى أاَل» 
فَارِغٌ [ عَّبّْدٌ صَحِيح]عمّد  أَكْسَلُ النَاسِ ى ّيَا رَسُولَ اللَهِ فَقَالَأَعْجَزِ النَاسِ قَالُوا بَلَ

لٌ اجْتَازَ عَلَى مُسْلِمٍ فَلَمْ ّيُسَلِمْ  لِسَانٍ وَ أَبْخَلُ النَاسِ رَجُّيَذْكُرُ اللَهَ بِشَفَةٍ وَ ال ال
عَلَيْهِ وَ أَمَا أَسْرَقُ النَاسِ فَرَجُلٌ ّيَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ تُلَفُ كَمَا تُلَفُ الّثَوْبُ الْخَلَقُ 

وَ أَعْجَزُ  فَتُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ وَ أَجْفَى النَاسِ رَجُلٌ ذُكِرْتُ بَيْنَ ّيَّدَّيْهِ فَلَمْ ّيُّصَلِ عَلَّيَ
   :«النَاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الّدُعَاء

 ستتمگرترين ، دزدتترين ، ترين بخیل، ترين کنم به کسلن  يآيا شما را راهنما
 ؟مردم عاجزترينو

 .يا رسول اللَه هبل :عرض کردند اصحاب

خاطريستت کته زبتان و     سالم و آسوده  ترين مردم بنده کسل :فرمودحضرت  
 .گويد لبانش ذکر خدا نمی

 .ترين مردم کس  است که بر مسلمان  بگذرد و سالم نکند بخیل

                                                 
 .6  ص ؛فالح السائلو   1 ص ،۷2 ج ؛بحار االنوار؛ 45  ، ص  ج ؛الحكم الزاهره ؛علیرضا صابرى . 

 .۷2، ص     ج ؛إرشاد القلوب إلى الصواب .1
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نمتازش    اى کهنته  مانند پارچه ؛ست که از نمازش بدزددا یکسدزدترين مردم 
گرداننتد و بته صتورتش    متی  پس فرشتتگان آن نمتاز را بر   .پیچد را درهم م 

 .زنند می

ه شتود و بتر متن    ای است که نام من در برابرش برد بنده، رترين مردمکا ستم 
 .صلوات نفرستد

 .کردن عاجز باشد کس  است که از دعا ،عاجزترين مردم

فقرهسومدعا

 :وَ نَّبِهْنِّي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ

 !هوشیار سازبیدار و ، و مرا از خواب غافالن

سعی کتنم روزه و   تا نما ه رمضان مرا از خواب غفلت بیدارو در اين روز اول ما
 .انجام دهم ،زی که موجب رستگاری استنما

 .آن مداومت داشتاست که دائما  بايد بر خوبی یهادعا يکی از اين
اقسام خواب در روايات بیان ، قبل از اينکه خواب غافلین مورد بررسی قرار گیرد

 :می گردد

 دررواياتاقسامخواب

1:اقسامیداردخواب:فرمودندپیامبراکرم

 .است (مجلس موعظه) وابیدن در مجلس پند و يادآوریخ : خواب غفلت .1
س گويا در اين فقتره  پ .خواب در وقت سحر است، اب غفلتيکی از موارد خو

در اين وقت پتر   بیدار کند و خواباين که ما را از  یمطلب می خداوند مسئلت، ازاز دعا
ر آن بته برکتت بیتداری در ستحر و مناجتات و استتغفار د       ،در اين ماه شريف ،برکت
 .قرار گیريم گانشد دهدر زمره آمرزي ،ساعت
 .خوابیدن در وقت نماز است :خواب بدبختی .2

                                                 
 .۸2 صلسی ، عالمه مجحلیه المتقین ،  . 
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 کنتد  ستل متی  خواب بعد از طلوع آفتاب است که انستان را کِ  :کسالتخواب  .3
 .(گردد می برد کارها سبب خستگی در طول روز و عدم پیش)

از . استت  ب بتدون خوانتدن نمتاز صت     ،لتوعین خواب بتین الطّ  :لعنت خواب .4
 شتدن رزق و روزی  ستبب کتم  و  باشتد  طلوع آفتاب که متذموم متی   تا(صب  اذان)فجر
 .شود می

چهار  .بسیار نهی شده و مکروه است، ات از خوابیدن قبل از طلوع آفتابدر رواي
  .آن وقت مستجاب است در دعا و استاوقات بهترين  از روز شبانه در وقت

  .که اول طلوع فجر استباشد  یمآغاز روز ، وقت يکی از اين چهار
دارد که مالئکته شتب و   را نماز صب  از میان نمازها اين امتیاز  :در روايت آمده 

ای  دقیقا  در لحظته  ،شود اداءزيرا اگر در اول وقت  ؛مالئکه روز آن را مشاهده می کنند
 گتروه از  دو هتر  و دهنتد  جای خود را به مالئکه روز متی  ،انجام شده که مالئکه شب

بنابراين نمتاز صتب  کته در اول وقتت خوانتده       .شاهد اقامه آن خواهند بود ،فرشتگان
از  ،خوانتد  متی اول وقت نماز صب  ندر که  کسی و 1.شود پرونده ثبت می دو در ،شود

 .اين فیض بزرگ محروم مانده است
ايتن ختواب    .استت اذان ظهرخواب قبتل از ظهتر تتا     :(قیلوله) نعمتخواب  .5

 .شود دروغ نمی، آن وقت اگر کسی خوابی ببیند رد ومستحب است 
خوابیدن بعد از نمتاز   :(خوابی که اجازه داده شده) :راحت يا خواب رخصت .6

 .عشا است
شتب احیتاء و    ،شتب جمعته  ).خوابیدن در شب جمعه است :خواب حسرت .7
 داری است و فیوضات و برکات زيادی در اين شب بین بندگان ختدا منتشتر   زنده شب
 .(دمان می بهره بی از آن ،اگر کسی در اين ساعت خواب باشد و ددگر می

 .ماز مغرب و عشاء را نخوانده باشدندر حالی که ول شب خواب ا :شقاوتخواب  .8

 العشتائین  الطلوعین و بتین  خوابیدن بین :روايت است منینؤکه از امیرالم چنان
 2.شود می موجب پريشانی و فقر (بین نماز مغرب و عشاء)

 یو کماست که موجب بیماری  (بعدازظهر) خواب آخر روز :حماقتخواب  .9
  .کراهت دارد وشود  میحافظه 

                                                 
 .۸۸ص۷بحارج. 57 ص۸ج وسایل شیعه. 
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غفلتعوامل

ناپايدارى ، معاد و قیامت، از خدا غفلتکه  اى داردمفهوم وسی  و گسترده غفلت
و در يتك   گیترد  را در بر متی  (افتادن در دام او)هاى اوغفلت از شیطان و وسوسه، دنیا
 .غفلت از تمام امورى که به نوع  با سعادت انسان ارتباط دارد، ان کل بی

 :یجهلونادان.1

جهتل و  ، هتاى زيتادى دارد کته نخستتین عامتل آن     خبرى سرچشمه غفلت و ب 
 .ناآگاه  است
ناآگتاه  نستبت بته    ، ه  به مسئله قیامتت توج ب ، مقام پروردگارنداشتن  شناخت

، صتفتان  هاى شیطان و شتیطان خبرى از وسوسهب ، دنیااعتبارى مال و مقام و ثروت ب 
 .ترين عوامل غفلت است از مهم

 :دفرماينه م بار در اين امیرمؤمنان عل 

و بى ]كسى كه وضع روزگار   :«اِنَ مَنْ عَرَفَ االَّيَامَ لَمْ ّيَغْفَل عَنَ االِسْتِعّْدَادِ»
 .شود افل نمىاز آمادگى براى سفر آخرت غ ،را بّدانّد [اعتّبارى دنيا

:یغروروخودبین.2

زيرا انستان مغترور    ؛غرور يک  ديگر از عوامل غفلت و گاه ناش  از غفلت است
بالد و گاه همه اينها را جاودان بیند و به امتیازهاى خود م هاى خود را م تنها پیروزى

متؤثرى  عامتل   ،اين غفلت .گرددها م سبب غفلت او از واقعیت پندارد و همین امرم 
 .براى شکست او خواهد شد

و  در دام غفلتت گرفتتار  ، در طول تاريخ افراد زيادى ديده شده که بر اثتر غترور  
ه آنهتا را از پتاى درآورد  ، ضتربات دشتمن  و  دشمنان مقاومت کننتد  نتوانستند در برابر

 .است
 :مستىنعمت.3

ز آن امتا در واقت  چیتزى جتداى ا     ؛دارد با غرور مست  نعمت که شباهت زيادى
 .افکند میانسان را در گرداب غفلت ، نیز است

                                                 
 .،  باب الغفلة۷6 5 ، حدیث ۸ج  ؛میزان الحكمه . 



    /  دعای روز اول 12  

شتوند   میگوي  مست ، ظرفیت خود را در ناز و نعمت ديدند که افراد کم میهنگا
خبرى و غفلت  برد و اين ب  میفرو  پیرامون، های در غفلت از واقعیتآنها را  ،و مست 
 .بیتدارش کنتد  در صتورت او نواختته شتود و     ،اجتل  يابد تا سترانجام ستیل ِ   میادامه 
:دانفرموده گونه که امیرمؤمنان عل  همان

كسى كه از حوادث روزگار   :«مَنْ غَفَلَ عَنْ حَوَادِثِ االَّيَامِ اَّيْقَضَهُ الْحَمَامُ»
 .غافل شود، مرگ او را بيّدار خواهّد كرد

 :عافیتوسالمتجسمانى.4

يکت  از   انتد تو متی ولت    ؛هاى بزرگ خداستگرچه از نعمت ،عافیت و سالمت
 یبه همین دلیل يک  از الطاف خفیّته الهت  آن استت کته گتاه      .نیز باشدعوامل غفلت 

هتاى  سازد تا پترده  میگیرد و او را به درد و رنج مبتال  میعافیت و سالمت را از انسان 
ها را با چشم دل ببیند و آمادگ  بتراى  هاى او کنار رود و واقعیتاز برابر چشم غفلت
 .در برابر آنها پیدا کندمناسب  واکنش

در فوايتد و برکتات   ستلمان فارست    از جناب  به هنگام عیادت رسول خدا
  :دبیمارى فرمودن

 :آنها اين است که هاز جمل، شود میهاي  نصیبت  در موق  بیمارى نعمت
دعاى تو به  دلیلرود و به همین  میهاى غفلت کنار  افت  و پرده میتو به ياد خدا 

 2.رسد میاجابت 
 :طوالنیآرزوهاى.5

زيرا تمام فکتر   ؛آرزوهاى دراز و دست نیافتن  است، يک  ديگر از عوامل غفلت
 .سازد میانسان را مشغول و از ساير امور غافل 

 :دفرماين میدر خطبه معروف به ديباج  امیرمؤمنان عل 

بُ الْوَعّْدَ وَ ّيَحِثُ عَلَى الْغَفْلَةِ وَ وَ اعْلَمُوا عِّبَادَاللّهِ اِنَ االَمَلَ ّيَذْهَبُ الْعَقْلَ وَ ّيُكَذِ»
برد میآرزوهاى دراز، عقل انسان را ! بّدانيّد اى بنّدگان خّدا  :«ّيُورِثُ الْحَسْرَةَ

                                                 
 .167، ص ۸  ج ؛شرح فارسى غررالحكم . 
 .72، ص ۸4ج  ؛بحاراالنوار .1
 .16۸ص همان؛  .۸
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كنّد و میشمارد و انسان را بر غفلت ترغيب میو وعّده قيامت را دروغ 
 .آوردمیسرانجام، حسرت به بار 

 غفلتپیامدهای

مهرى زمانه و آثتار   و روز جزا و سرنوشت انسان و ب خبرى از خدا  غفلت و ب 
هتاى  همه چیز انسان را به سیالب فنتا و نیستت  ستپرده و باعتث خستارت     ، سوء گناه

ت پرمعنتاي  بته آن شتده    اشتارا  گردد که در بیانات معصتومین  میناپذيرى  جبران
  :هاست از جمل

 :قساوتقلب.1

عامتل   زيترا  ؛معارف اله  است سنگدل  و قساوت قلب نتیجه غفلت و دورى از
کته ريتزش بتاران      میهنگا .ياد خداست، مهم لطافت روح و انعطاف قلب در برابر حق

 ستوزان  ،خشك یقلب او به صورت بیابان، از سرزمین دل قط  شود ،رحمت ذکر اله 
 .آيد می سنگالخ در و

 :دفرمودن امام باقر

از غفلت بپرهيز كه ماّيه سنگّدلى   :«اوَةٌ الْقَلْبِاِّيَاكَ وَ الْغَفْلَةَ فَفِيهَا تَكُونُ قَسَ»
 .است

 :مرگقلب.2

مرگ قلب فترا  ، پس از قساوت و سنگدل  يعن  ؛دمیران میقلب انسان را  ،غفلت
، در چنین حتالت   .کند میاى که ديگر مواعظ و اندرزها تأثیرى در آن نبه گونه .رسد می

 .ماند میبراى سعادت او باق  ن شود و امیدى میراه بازگشت به روى او بسته 

 :دفرماين می امیرمؤمنان عل 

   :«مَنْ غَلَّبَتْ عَلَيهِ الْغَفْلَةُ مَاتَ قَلّْبُهُ»

 .دميرمیكسى كه غفلت بر او چيره شود، قلّبش 

                                                 
 .74 ، ص ۸5ج  همان؛ . 
 .16۸، ص 5ج  ؛شرح فارسى غرر الحكم .1
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  :تن حضرت آمده اسآدر حديث ديگرى از 

ميان شما و موعظه و   :«غِرَةِبَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغَفْلَةِ وَ الْ»
 .تانّدرز، حجابى از غفلت و غرور اس

 :فساداعمال.3 

خبر بته ستراغ اعمتال     افراد غافل و ب  .شود میغفلت موجب فساد اعمال انسان 
دهد که اعمال خالص با حضور  میغفلت اجازه ن، بروند هم روند و اگر میصال  کمتر 
 .دراى خدا انجام دهنب، تمام شرايط و اجزا قلب و جام ِ

 :دفرمودن امیرمؤمنان عل 

از غفلت و   :«اِّيَاكَ وَ الْغَفْلَةَ وَ اِالِغْتِرَارَ بِالْمُهْلَةِ فَاِنَ الْغَفْلَةَ تُفْسِّدُ االَعْمَالَ» 
 .ّدكنمیرا فاسّد میاعمال آد ،زّيرا غفلت ؛غرور ناشى از مهلت الهى بپرهيز

فساد اعمتال گذشتته    يث وجود دارد که منظوراين احتمال نیز در تفسیر اين حد
زيرا غفلت موجتب گنتاه استت و گنتاه موجتب       ؛هاى آينده استغفلت دلیلانسان به 
 .لحبط اعما

 :دوریازخداوند.4 

 ؛گیرد مینهادن در بساط قرب او را از انسان  آمادگ  لقاى پروردگار و گام، غفلت
 .تپذير نیسرفت و آگاه  امکانجز در سايه مع، زيرا وصول به اين مقام واال

کته مرحتوم عالمته مجلست  در      ى امیرمؤمنتان علت   ها ک  از مناجاتدر ي
 :تبه اين موضوع اشاره نموده اس ،نقل کرده است بحاراالنوار

مِ اِلهِى اِنْ أَنامَتْنِى الْغَفْلَةُ عَنِ االِسْتِعّْدَادِ لِلِقَائِکَ فَقَّدْ نَّبَهْتَنِى الْمَعْرَفَةُ بِكَر» 
لقاى تو را از  ستعّدادمرا به خواب فرو برده و ا ،اگر غفلت! پروردگار :«آالئِکَ

هاّيت مرا از اّين خواب  نعمتتو و كرم به  معرفت و شناخت نسّبت ،من گرفته
 .تغفلت بيّدار ساخته اس

                                                 
 .17۷، ص ۸ج  ؛مانه . 
 .1 ۸، ص 1ج  همان؛ .1



 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     18                                                                               

مته  طبق گفته مرحتوم عال  بخش  از مناجات معروف شعبانیه است که اين جمله
بتا  ، در ماه شتعبان بتا آن   و امامان معصوم عل  مناجات  است که،  مجلس 

 1.دکردن میخدا راز و نیاز 
 :هالکتانسان.5

اعتم از  )زيرا انسان را از مصتال  او   ؛غفلت سبب هالکت در دنیا و آخرت است
، دهتد  متی هتا را از دستت    فرصتت ، خبرى سازد و با اين ب  میخبر ب ( مادى و معنوى

در حتديث  از امتام    .باد خواهد داد استعدادهاى خويش را بر امکانات را ضاي  کرده و
 :تآمده اس عل 

كسى كه غفلتش طوالنى شود، هالكت او   :«مَنْ طَالَتْ غَفْلَتُهُ تَعَجَلَتْ هَلَكَيْهُ»
 .ّدرس مّيبه سرعت فرا 

 ىغفلتهاهنشان 

کته  مورد شك و ترديد واق  شتود  ، ممکن است اين مسئله براى بسیارى از مردم
آيا واقعا  در صف غافالنند يا نه؟ پس الزم است تا پويندگان راه خدا و ستالکان ستبیل   

بايد بته   ؛ بنابرايندر هر مرحله خود را بیازمايند تا مبادا در صف غافالن باشند، ال  اللّه
 .متوجه کنیم تا ناخواسته در دام آن گرفتار نشوي ى غفلته عالئم و نشانه

ى فراوان  براى غافالن ذکر شده است که به ه م و نشانهئعال در روايات اسالم 
  :مکنی میچند نمونه اشاره 

:نديدنحقايقوفراموشی.1

الوى يک  از  بن در پاسخ شمعون، در حديث مشروح  از پیامبر اکرم
کته شتمعون از عالئتم      میهنگتا ، مسیحیان معروف زمان خود آمده استت 

 :دان در جواب فرمودنايش، غافالن از حضرتش سؤال کرد
ى غافل ها هنشان  :«وَ السَهْو وَ اللَهْو وَ النِسْيَانْ مّياَمَا عَالمَةُ الغَافِلِ فَاَرْبَعَةٌ اَلْعَ»

 ؛لهو (ج ؛سهو (ب  ؛[بستن چشم بر روى حقاّيق]نابيناّيى (الف : چهار چيز است
 .و فراموشّينسيان ( د

                                                 
 .66ـ  67، ص  6ج  ؛بحاراالنوار . 

 .1۸1، ص 5ج  ؛شرح فاسى غررالحكم .1

 .11 ، ص  ج  ؛بحار االنوار .۸
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بته  نداشتتن   بته شتهوات و توجته      میرگکتارى و سترد   اى که گرفتار فرامتوش  گونهه ب 
 .دشو سرنوشت آينده خويش می

:همنشینىبافاسدانومفسدانودورىازمجالسعبادت.2

 :دفرماي می امام حسن مجتب  

غفلت آن است كه مسجّد را ترك   :«وَ طَاعَتُکَ الْمُفْسِّدَ الْمَسْجَّد اَلْغَفْلَةُ تَرَكُ»

 .اّيىكنى و از مفسّد اطاعت نم

:کنندهدهندهوبیدارىبهعواملهشداروجهتبى.3
جايگاهشتان   کنند کته ممکتن استت فتردا     میفکر ن ،هنگام عبور از قبرستان مثال 

، يا اگتر در تشتیی  جنتازه يکت  از دوستتان و آشتنايان شترکت کننتد         .همین جا باشد
شرکت  شادبودتشیی  کرده و در مراسم ي او را هم ديگران ،کنند که روزى میفراموش 

 .کنند می

تشیی  جنتازه متؤمن  شترکت     در البالغه آمده است که حضرت عل  هجدر ن

ناراحت شتدند و   حضرت، ناگهان صداى بلند خنده کس  را شنیدند، نموده بودند
 :داين گفتار حکیمانه را بیان فرمودن

يهَا عَلَى غَيرِنَا وَجَبَ وَ كَأَنَ كَأَنَ المَوْتَ فيهَا عَلَى غَيرِنَا كُتِبَ وَ كَأَنَ الْحَقَ ف»

 الَذي نَرَى مِنَ االَْموَاتِ سَفْرٌ عَمَا قَلِيل اِلَيْنَا رَاجِعُونَ

گوّيى مرگ براى غير   :«نُّبَوِئُهُمْ اَجّْدَاثَهُم وَ نَأْكُلُ تُرَاثَهُم كَأَنَا مُخَلَّدُونَ بَعّْدَهُمْ 

مردگانى را  گوّيى اّين ه است ودّيگران واجب شّد بر [تنها]،ما مقرر شّده و حق
 .گردنّد مّيمسافران هستنّد، به زودى به سوى ما باز  [مّثل]بينيم مّيكه 

خورّيم،  مّيگذارّيم و ميراثشان را  مّيما آنها را در قّبرشان : ّدسپس افزودن

 .مگوّيى بعّد از آنها عمر جاودان دارّي

                                                 
 .5  ، ص ۸5ج  همان؛ . 
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:گذراندنعمربیهوده.4
ای  توشهنه سودى در دنیا دارد و نه که  خود را در امورى صرف کند انسان عمر 
 .آخرت برای

 :دفرماين می امیرمؤمنان

براى غفلت انسان، همين   :«كَفى بِالْرَجُلِ غَفْلَةً اَنْ ّيُضِيعَ عُمْرَهُ فى مَا الّيُنْجيهِ»
 .ّدبس كه عمر خود را در چيزى كه ماّيه نجات او نيست، ضاّيع كن

 :تآمده اس و در تعبیر ديگرى از حضرت

براى غفلت انسان، همين   :«كَفى بِالْمَرْءِ غَفْلَةً أَن ّيَّصْرِفَ هِمَتَهُ فِى مَا ال ّيَعْنِيهِ»
  .نّدبس كه عمر خود را در چيزى كه مربوط به او نيست، صرف ك

غفلتدرمانىهاهرا

 :عبرتازتاريخ.1

سراها کته  کاخ ک، که آينه عبرتند ه ايوان مدائن .بايد تاريخ را با دقت بررس  کرد
گوينتد و اهترام مصتر کته از فراعنته و       متی زبان  با ما ستخن   يش با زبان ب ه ويرانه

از آثتار  ، جتاى ايتن جهتان    د و خالصه اينکه بايتد در جتاى  نده میسرنوشت آنها خبر 
 .ممانده پیشینیان ديدن کنیم و درس عبرت بگیريباق 

و يتا پیرمتردان و   شکسته نیرومنتدان ديتروز و استیران ختاک امتروز       قبور درهم
پیرزنان  را در نظر بگیريم که نه قدرت راه رفتن دارند و نه توان نشستن و نه حوصتله  

کته   گفتن و به ياد آوريم که همه اينها روزى جوان و نیرومند و با نشتاط بودنتد   سخن
داستانی که خواه يا ناخواه برای متا نیتز   . اند جوانی و نیرويشان را به دست زمان سپرده

 . شود ر میتکرا

 ،هتا  حکومت شدن ل روزگار و جابجاهرچه درباره اين موضوعات و تحو به يقین
 .کمتر گرفتار غفلت خواهیم شد، نديشیماها بیشتر بی تها و عز ثروت ،ها قدرت

                                                 
 .5۷5،  صفحه 4شرح غررالحكم،  جلد  . 
  .همان .1
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 :دفرماين می امیرمؤمنان عل 

ع روزگار را كس كه وض آن  :«اِنَ مَنْ عَرَفَ االَّْيَامَ لَمْ ّيَغْفَل عَنْ االِسْتِعّْدادِ»
 .شود مّيغافل ن [براى سفر آخرت]بشناسّد، از آمادگى 

 :دان چنین فرموده امام صادق

 ترّين مردم غافل  :«اَغْفَلَ النَاسِ مَنْ لَمْ ّيَتَعِّظ بِتَغَيُرِ الّدُنيَا مِنْ حَال اِلَى حال»
و عّبرت  كسى است كه از تغيير و تحول روزگار از حالى به حال دّيگر، پنّد

  .دنگير

 :استمرارودوامذکر.2

ياد خدا  زيرا ؛استمرار و دوام ذکر است ،غفلت عامل مؤثر ديگر براى زدودن آثار
سازد و در پرتوى  میبخشد و چشم بصیرت را بینا  میروح را صفا ، کند میدل را بیدار 

تشتخیص   و قتادر بته   کنتد  را درک می باطل نِطالبیند وب میرا حق  یقتِحق، انسان آن
  .دشو می ت و دشمن سعادت خوددوس

 :دفرماين می امیرمؤمنان عل 

  :«بِّدَوَامِ ذِكْرِاللّهِ تَنْجابُ الْغَفْلَةُ»

  .شود مّي با استمرار ّياد خّدا، آثار غفلت زدوده 

 :نمازباحضورقلب.3

ه بته محتتواى راز و نیتاز و    لتب و توجت  ر و بتا حضتور ق  اداى نماز در وقت مقر
طبیعتت   .يتد زدا متی قلب را صیقل داده و زنگار غفلت را از آينه روح ، مناجات با خدا
ستازد کته همته     متی ست که گاه  انسان را چنان به خود مشغول زا غفلت، زندگ  دنیا

 .خويشتن خويش را حت  ؛کند میچیز را فراموش 
نماز فرصت بسیار خوب  براى بازنگرى در اعمال و بازيافتن خويشتن خويش و 

 .تاس اهريمن غفلت نجات از چنگال

                                                 
 .۷6 5 ، ح 11۷5، ص ۸ج  ؛همیزان الحكم.  
 .1  ، ص ۸4ج  ؛بحاراالنوار .1

 .4176حدیث  ؛غررالحكم .۸
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 :دفرماين می باره در اين امام باقر

اَّيُمَا مُؤْمِن حَافَّظَ عَلَى الّصَلَواتِ الْمَفْرُوضَةِ فَّصَالّهَا لِوَقتِهَا فَلَيْسَ هَذَا مِنَ »
اگر هر فرد با اّيمانى، نمازهاى واجب را به موقع و به طور صحيح   :«الْغَافِلين

  .دبو انجام دهّد، ازغافالن نخواهّد

 :تفكروانديشه.4

هر گاه انسان بته   .تفکر و انديشه است ،راه ديگر پیشگیرى و درمان غفلت
کارهاى خوب و آثار مثبتت آن و همچنتین بته کارهتاى بتد و نتتايج ستوء آن        

 .دشو میامواج ظلمان  غفلت از روح و جانش دور ، بینديشد

  :دخطاب به ابوذر فرمودن روزى پیامبر اکرم

 !اى ابوذر  :«هَمِ بِالْحَسَنَةِ وَ اِنْ لَمْ تَعْمَلْهَا لِكَى ال تُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِينَ! بَاذَرّيَا اَ»
 ،تّصميم به كارهاى نيک بگير، هر چنّد توفيق عمل به آن براى تو حاصل نشود

 .تا در زمره غافالن نوشته نشوى
نگتار غفلتت از   از جمله افکارى است که در زدودن ز ،فکر مرگ و پايان زندگ 

ى ها اين فکر و انديشه به يقتین جلتوى سرچشتمه    .بسیار مؤثر است ،آينه روح آدم 
 .ردگی م ، طلب  استخودخواه  و فزون ،اصل  غفلت را که هواپرست 

بتته فرزنتتدش امتتام  ،در يکتت  از وصتتاياى ختتويش امیرمؤمنتتان علتت 

 :دفرمودن حسین

بخشّد  مّيتفكر، نورانيّت ! فرزنّدم  :«وَ الْغَفْلَةُ ظُلْمَةًاَىْ بُنَىَ الْفِكْرَةُ تُورِثُ نُوراً »
  .ّيظلمت و تارّيك ،«غفلت»و 

 :تغییرمحیط.5

مجتالس غتافلین و بطّتالین     .زاستت  به طتور طبیعت  غفلتت    ،ه بسیارى از محیط
انستان را بته   ، ى پر زرق و برق و اشتراف  ه خانه، جلسات لهو و لعب، (کاران بیهوده)

                                                 
 .1۸2، ص ۸ج  ؛فروع كافى . 
 .۷۷ 5 ، ح ۸ج  ؛میزان الحكمه .1
 .1۸۸، ص ۸4ج  ؛بحار االنوار .۸
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ل به کتانون غفلتت   مبد،   بسیارى از شهرها در دنیاى امروزحت .اندکش می سوى غفلت
 .ستو فساد شده ا

گونته جلستات و    ترک شترکت در ايتن   ،هاى رهاي  از چنگال غفلت يک  از راه
رهتاي  از ديتو    در غیر ايتن صتورت   .اماکن و هجرت از شهرهاى آلوده به فساد است

 .تبسیار مشکل اس غفلت

به هنگتام مناجتات بتا ختدا در بیتان يکت  از       ، مزهدر دعاى ابوح امام سجاد
 :دارد می هعرض، عوامل سلب توفیق

شاّيّد مرا  :«اَو لَعَلَکَ رَأَّيْتَنى آلِفُ مَجَالِسَ الّبَطَالِينَ فَّبَيْنى وَ بَيْنَهُم خَلَيْتَنى»
 .ّيعالقمنّد به مجالس غافلين دّيّدى و مرا در ميان آنها رها ساخت

فقرهچهارمدعا

  :الْمُجْرِمِينَ عَافِياً عَنِااعْفُ عَنِّي ّيَّيَاإِلَهَ الْعَالَمِينَ وَ جُرْمِّي فِيهِ لِّي هَبْ وَ

هتايم را   و در اين روز جرم و گناهم را ببخش ای ختدای عالمیتان و زشتتی   
 .کننده از گناهکاران عالم ای عفو، عفو فرما

وضعیتمجرمیندرقیامتازمنظرقرآن

، راه بتته حرکتتت در مستتیر کمتتال و رفتت  موانتت  خداونتتد بتترای تشتتويق انستتان
بیان عواقب نتاگوار نافرمتانی    ،ها يکی از اين روش .يی را در پیش گرفته استها روش

خداوند و انحراف از مسیر دين است که در موارد متعددی در قرآن کريم به آن اشتاره  
 .شده است
 :دهد می یامت خبردر روز ق ،گونه از سرنوشت مجرمان و گنهکاران خداوند اين .1

 :«كانُوا ّيَمْكُرُونَ بِما وَعَذابٌ شَّدّيّدٌ عِنّْدَاللَهِ رَمُوا صَغارٌأَجْ الَذّينَ سَيُّصيبُ»
1

 

و متردم را از راه حتق منحترف    ]به زودى کسان  کته مرتکتب گنتاه شتدند     
گرفتار حقارت در ، کردند که م  [و فريب و نیرنگ ]در مقابل مکر ، [ساختند

 .اب شديد خواهند شدو عذ پیشگاه خدا

                                                 
 .14  :أنعام.  
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انکتار و   عجز آنهتا در و  ی گنهکارانها مامی گناهان و نافرمانیتثبت و ضبط  .2
 :جزای آن کردن از عواقب و فرار

وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمينَ مُشْفِقينَ مِمَا فيهِ وَ ّيَقُولُونَ ّيا وَّيْلَتَنا ما لِهذَا »
وَ ال كَّبيرَةً إِالَ أَحّْصاها وَ وَجَّدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ ال الْكِتابِ ال ّيُغادِرُ صَغيرَةً 

در آنجا گذارده  [هاست ال همه انسانكه نامه اعم]و كتابى  1:«ّيَظْلِمُ رَبُکَ أَحَّداً
ترسان و ، كه از آنچه در آن است بينى پس گنهكاران را مى ؛شود مّي

كتابى است كه هيچ عمل اّين چه ! اى واى بر ما: گوّينّد نّد و مىا هراسان
 !كوچک و بزرگى را فرونگذاشته مگر اّينكه آن را به شمار آورده است؟

بيننّد و پروردگارت به  همه اعمال خود را حاضر مى [اّين در حالى است كه]و
 .كنّد مّيكس ستم ن هيچ

 :خوانیم می سوره مبارکه الرحمن 39در آيه  .3

در آن روز نه انسان از گناهش  :«نْسٌ وَ ال جَانٌفَيَوْمَئِذٍ ال ّيُسْئَلُ عَنْ ذَنّْبِهِ إِ»
 [.و همه چيز روشن است]شود و نه جن  سؤال مى

  :مخوانی می 41در آيه  ،ادامهدر و

شانمجرمینازچهره:«وَ الْأَقّْدامِ  ّيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَواصّي»
.افكندشمیگیرندودرآتامىموىسروپاهايشانروشوندشناختهمى

ختوب  : پرستد  گويتا کست  مت    ، اين آيه در مقام پاسخ از پرسش  تقديرى است
شتود گنهکارنتد؟ در پاستخ     پس از کجا معلوم مت   ،شوند شان پرسش نم  وقت  از گناه

اى استت   نشتانه  ،و منظور از ستیما ، «...شوند مجرمین از سیمايشان شناخته م » :فرموده
 .تمجرمین نمودار اسکه از چهره 

 :تی گناهکاران در قیامها حاالت و عذاب .4

 ،و روزى كه قيامت به پا شود 2:«وَ ّيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ ّيُّبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ»
  .گردنّد ّيوس مىأمجرمين م

                                                 
 .46 :كهف . 

 .1  :روم .1



    /  دعای روز اول 22  

با هم مجرمان را ، و در آن روز 1:«ذٍ مُقَرَنينَ فِّي الْأَصْفادِوَ تَرَى الْمُجْرِمينَ ّيَوْمَئِ»
  [.ّيشان را به هم بسته استها ها و گردن كه دست]! بينى در غل و زنجير مى

 ،كه گناهكاران نمّياّين است آن جه 2:«ّيُكَذِبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ  هذِهِ جَهَنَمُ الَتّي»
جهنمّي در كار  و مّي گفتنّددادنّد  مّي دروغ تّيعنّي نسّب]، پنّداشتنّد مّي دروغ

 .[تدروغ اسنيست و 
ايتن استت    ،باشد بیان آيات فوق که وصف حال مجرمان در قیامت می غرض از

ما طاقت ايتن عتذاب را   دانیم که  که بدانیم مجرمان و گناهکاران چه عذابی دارند و می
بتر   که ها چه ،مجرم هستیم و با توجه به آيات فوق ،نداريم و اگر با وجود گناه بمیريم

در ايتن فقتره از    ،از خداوند متعالاه پر برکت در اين م دلیلو به همین ! ! آيد می سر ما
 فتوج  فتوج  گونته کته   همتان گناه متا بگتذرد و   و خواهیم که از جرم می دعای روز اول
 .شدگان درگاهش قرار دهد ما را هم جزء آمرزيده ،بخشد می را گنهکاران تائب

گناهانودگیعفووبخش

موضتوعی   ،ربتان غفتور و مه  ونتد از ناحیته خدا ، گناهانو خطاهاعفو و بخشش 
است که در رشد شخصیتی انسان و رويکترد او بته هنجارهتای فتردی و اجتمتاعی و      

 در اينجا به بعضتی از عتواملی کته    بنابراينباشد و  بسیار مهم می ،ها گريز از ناهنجاری
 .کنیم اشاره می، شود میشدن گناهان و غفران و آمرزش آنها  موجب پوشانده

 
 :گناهانودنعواملبخش

ه که مؤمنی بت  میهنگا»: روايت شده که فرمود از رسول خدا  :وبتدنیویعق.1
، سازد و اين کفاره گناهتان اوستت   می خداوند او را به فقر مبتال، سوی گناه روی آورد

ظتالم   میسازد و يتا اينکته او را دچتار تترس از حتاک      يا اينکه او را به بیماری مبتال می
تتا اينکته ختدا را مالقتات      کند را بر او سخت میدادن  جان، يا هنگام مرگ .گرداند می
         3.«سوی بهشت بروده شود ب در آن هنگام به او امر می، کند

                                                 
 .46 :إبراهیم . 
 .4۸: الرحمن .1
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فَيَوْمَئِّمذٍ الَ  »: فرمايتد  در مورد سخن خدای متعال که می همچنین از امام رضا
:حضرتفرمود؟ؤالشدس1؛«سْئَلُ عَنْ ذَنّْبِهِ أِنْسٌ وَ الَ جَانٌّيُ

نْ أعْتَقَّدَ الْحَقَ ثُمَ أَذْنِبَ وَ لَمْ ّيَتُبْ فِّي الّدُنْيَا عَذَبَ عَلَيهِ فِّي الّْبَرزَخِ وَ إِنَ مَ» 
ّدش حق ّيهمانا كسّي كه عقا 2:«ّيُخْرَجُ ّيَومَ الْقِيَامَةِ وَ لَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ ّيَسْألْ عَنْهُ

و هنگام  شود در عالم برزخ عذاب مّي، باشّد و گناه كنّد و در دنيا توبه ننماّيّد
شود از قّبر و در آن زمان هيچ گناهّي براي او نيست تا از آن  قيامت خارج مّي

 .سؤال شود

 : حديث قدسی وارد شده که خداوند تعالی فرمود در :بیماری.2

اهتل ذکتر    و نعمت در زيادیِ ام، میهمانی من هستند و اهل شکرگزاریاهل طاعت من در »

 ؛ستازم  آنها را از رحمتم مأيوس نمی، ناه و معصیت منمن و اما اهل گ در نعمتِ ،ياد من و

 ،شوم و اگتر مترا بخواننتد    من دوست ايشان می، سوی من برگردنده پس اگر توبه کنند و ب

 و هتا  آنهتا را بتا ستختی   ، من طبیب آنها خواهم بود ،کنم و اگر بیمار شوند آنها را اجابت می

 3.«ناهان و معايب پاک سازمتا اينکه ايشان را از گ، کنم ها درمان می مصیبت

و  هتا  زشتتی ، هتا  ی الهی اين استت کته نیکتی   ها يکی از سنت :هانیكیوحسنات.3

اساس لطف و رحمت خود در آياتی از قرآن  گناهان را از بین ببرد و خداوند متعال بر

 :فرمايد کريم به آن متذکر شده و می

كسانّي كه اّيمان  4:«لَنُكَفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِئَاتِهِم الَذِّينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الّصَالِحَاتِوَ »

 .پوشانيم گناهان آنها را مّي، آوردنّد و عمل صالح انجام دادنّد

:در ذيل آيه مجم  البیاندر تفسیر 
 5«زُلُفاً مِنَ الْلَيلِ اِنَ الْحَسَنَاتِ ّيُذْهِّبْنَ السَيِئَاتِلّصَلَوةَ طَرَفِّي النَهَارِ وَأَقِمِ اوَ»

                                                 
 ۸6 :الرحمن.  

 .65 ، ص 5ج  ؛الثقلین نور. 1
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بته  ، که گناهی مرتکب شتدی  میهنگا: روايت شده که فرمود از رسول خدا

 1.تا گناه تو محو شود، ای روی آور و آن را عمل نما حسنه

نتزد   فتردی : روايت شده که حضرت فرمود از امام صادق :نمودنزيادسجده.4

گناهتانم زيتاد و عملتم ضتعیف و کتم       !ای رسول ختدا : آمد و گفت خدا رسول

 : پس رسول خدا فرمودند، است

زّياد سجّده   :«أَكّْثِرِ السُجُودَ فَإنَهُ ّيَحُّطُ الذُنُوبِ كَمَا تَحُّطَ الرِّيحَ وَرَقَ الشَجَرِ»

 .رّيزد ها را مّي برگ ،همانگونه كه باد ؛كن، پس همانا گناهانت محو شود

 :صلواتبرمحمدوآلاو.5

توانايی بر انجتام آنچته موجتب    کسی که : روايت شده که فرمود از امام رضا

 ،همانا صتلوات ، پس بسیار بر محمد و آل او صلوات فرستد، کفاره گناهان است ندارد

 3.سازد گناهان را نابود می

                                                 
 .۸۷6، ص  ۸ج  ؛بحاراالنوار . 
 .71 ، ص ۷5ج  ؛بحاراالنوار .1

 .4۸،  ص 64ج  همان؛ .۸
 


