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آنچــه در ادامــه از نظــر 
می گــذرد، گزیــده ای از 
سخنان آیت اهلل محمدتقي 
مصبــاح یــزدی)ره( در 
دفتر مقام معظم رهبری در قم اســت که در 
تاریخ 87/06/16مطابق با شــب ششم ماه 
مبارک  رمضان 1429ایراد شده است. ایشان 
با عنایت به بخشــی از دعای چهل وچهارم 
صحیفه سجادیه به تشــریح ویژگی های ماه 
مبارک رمضــان می پردازند کــه در ادامه 
تلخیصی از گفته های ایشان تقدیم می شود. 
متن کامل و صوت این جلســه در وب سایت 
»mesbahyazdi.ir« در دسترس است. امید 
آنکه با درک بیشتر معارف االهیه بیش از پیش 
در مسیر بندگی در ماه پرفیض رمضان، کوشا 
باشیم و قدر ایام اهلل را آنطور که شایسته آن 

است، بدانیم.

َرُه  ِل َشــهْ ــبُ ِ الَِّذی َجَعَل ِمْن تِلْک السُّ َو الَْحْمُد ِلَّ
یاِم، َو َشْهَر اْلِْسالِم، َو َشْهَر  َشْهَر َرَمَضاَن، َشْهَر الصِّ
َر الِْقیاِم، الَِّذی  ُهوِر، َو َشْهَر التَّْمِحیِص، َو َشــهْ الطَّ
أُنِْزَل فِیِه الُْقْرآُن، ُهًدی لِلنَّاِس، َو بَیَناٍت ِمَن الُْهَدی 

َو الُْفْرَقاِن
دعایی که حضرت امام ســجاد صلوات ال علیه 
در آغاز ماه رمضان تالوت می کردند با چند حمد 
آغاز شده است... در فراز سوم برخی از راه هایی که 
به رضوان الهی ختم می شوند را مورد حمد قرار 
می دهد. یکی از راه ها  ماه رمضان است. در این فراز 

اوصافی برای  ماه رمضان می فرمایند.

شهر اهلل
نخستین توصیفی که در این فراز از دعا برای  ماه 
رمضان مطرح می شود آن است که این  ماه را  ماه 
خدا معرفی می کند. با اینکه همه ماســوی ال، 
مخلوق خدا هستند اما خدا در میان مخلوق ها، 
نسبت بعضی از آنها را به خود، یک نسبت خاصی 
قرار داده اســت و برای بعضی از مخلوقات ویژه، 
امتیاز و تشریفی قائل شده و با نسبت دادن آنها 
به خود، شرفی را برای آنها قرار داده است. به عنوان 
مثال کعبه را خانه خود نامید. در جهان مسجد 
فراوان است. عالوه بر اینکه همه بقعه های زمین و 
عالم برای خداست. ولی در میان همه آنان جایی 
را به نام خانه خود به نام بیت ال نامیده است. در 
میان زمان ها نیز بعضی زمان ها را به خود نسبت 
داده است مثل ماه رمضان. در خطبه ای که پیغمبر 
اکرم صلی ال علیه و آله و ســلم در آســتانه ماه 
رمضان ایراد فرموده انــد، می فرمایند: »َقْد أَْقَبَل 
ْحَمه َو الَْمْغِفَره«؛ شاید  إِلَیکْم َشْهرُ ال بِالَْبَرکه َو الرَّ
نخستین کسی که ماه رمضان را  ماه خدا نامیده 
پیغمبر اکرم)ص( باشــد. پیامبــر)ص( گزاف و 
بیهوده ســخن نمی گویند، اگر این سخن وحی 
الهی هم نباشد، شــاید از الهامات الهی باشد. با 
این وصف ماه رمضان شرافت یافته و  ماه خداست.

پرسش این است که خداوند چرا ماهی از ماه های 
سال را به نام خود نامیده و منتسب کرده است؟ 
»تشریف« و شرافت دادن یک نسبت اعتباری و 
عقالنی است که براساس حکمت انجام می پذیرد. 
آنچه از ســوی خدای متعال به صورت تشریف 
انجام می گیرد، برای آن است که ما اهمیت آن را 
درک کنیم. خانه ای را که خدا به نام »بیت ال« 
نامیده در ظاهر جسم جمادی بیش نیست. این 
نامگذاری برای آن اســت تا انسان ها اهمیت آن 
مکان را درک کرده، در آنجا گــرد هم آمده و از 
فیض و برکات و رحمت الهی بهره مند گردند. چرا 
که رحمت خدا و فیوضات الهی در آن مکان بیشتر 
ظهور پیدا می کند و مــردم در آن مکان به خدا 
بیشتر نزدیک می شــوند. در  ماه خدا نیز رحمت 
الهی بیشتر نازل می شــود و مردم می توانند از 

فیوضات الهی بیشتر بهره ببرند. پیامبر خدا)ص( 
در آن خطبه معروف فرمودند »ُدِعیُتْم فِیِه إِلَی 
ِضیاَفه ال« این ماه، ماه خداســت برای اینکه در 
این ماه شــما به مهمانی خدا دعوت شده اید. از 
همین رو نام این ماه را »شهر ال« می نامند چون 
راه برای رسیدن انسان به رحمت و رضوان الهی 

باز است.

شهر رمضان
ویژگــی دوم در معنای »شــهر رمضان« نهفته 
است. ادیبان، مفسرین و محدثین مطالبی درباره 
معنای این ماه گفته اند. چه در روایات شیعه و چه 
در روایات اهل سنت نقل شده است که »رمضان« 
اسم خداست و نباید گفته شود که »رمضان« آمد. 

باید گفت »شهر رمضان« یا »ماه رمضان« آمد.
برخی دیگر ریشــه کلمه رمضــان را »رمض« 
به معنای شــدت حرارت و ســوزش دانسته اند. 
نخستین زمانی که ماه رمضان به این نام نامیده 
شده، در نهایت شدت گرما بوده است. در مقابل 
یکی از ماه ها، ماه ربیع به معنی بهار را نامگذاری 
کرده اند. اگرچه این اســامی به بهار و تابســتان 
تطبیق نمی کند. این ماه ها گاهی در بهار و گاهی 
در پاییز و گاهی در زمستان است ولی دو ماه قمری 
به نام ربیع نامیده می شود: ربیع االول و ربیع الثانی. 
اهــل ادب و لغت گفته اند دلیلش آن اســت که 
نخستین زمانی که این ماه را نامگذاری کرده اند 
در فصل بهار بوده است. از بین این نظرات آنچه 
روشن است این نکته اســت که در قرآن نامی از 
محرم، صفر، ربیعین، جمادیین وجود ندارد و تنها 
 ماه رمضان اســت که ذکر شده »شهُر رمضان«. 
این نشــان می دهد که خدای متعال به این ماه 
عنایت خاصی داشته که اسم این ماه را در قرآن 
آورده است. اسمی که خدا برای این ماه پسندیده 
و این ماه را به این اسم نامیده و ما نیز باید آن را به 

این نام بنامیم.

شهر الصیام
یاِم«.  سومین ویژگی این ماه این است: »َشْهَر الصِّ
خدای متعــال یک ماه تمام را به نــام  ماه روزه و 
ماهی که در آن روزه واجب اســت معرفی کرده 
است. شاید به این جهت که چون عنایت خدای 
متعال به این ماه بیــش از ماه های دیگر و زمینه 
استفاده از رحمت های خدا و برکات الهی بیشتر 
فراهم اســت، انســان باید با گرفتن روزه از آن 

قدردانی کند.

شهر االسالم
ویژگی چهارم این ماه »َشــْهَر اْلِْســالِم« است. 
درباره این فراز دو وجه معروف ذکر شــده است. 
نخست آنکه کلمه اسالم در اینجا به معنای لغوی 
آن به کار رفته است؛ یعنی ماه تسلیم. در این ماه 
انسان باید آماده باشد که بیشتر از ماه های دیگر 
تسلیم امر خدا باشد. از اول طلوع فجر تا آخر روز 
هر چه خدا می گوید باید عمل کند. پیش از طلوع 
فجر می گوید غذا بخورید؛ سپیده دم که شد باید 
امساک نمایید. از بسیاری از خواسته هایی که در 
ماه های دیگر حالل اســت باید خودداری کنید.  
در همه حال باید تســلیم امر او باشــید. اگرچه 

انسان باید همیشه تســلیم خدا باشد اما چون 
در این ماه تکالیف بیشــتری وجود دارد، تسلیم، 
ظهور بیشتری پیدا می کند. بعضی دیگر بر این 
باورند از این جهت »َشْهَر اْلِْسالِم« گفته شده، که 
این ماهی است که خدا به امت اسالمی اختصاص 
داده است و هیچ امت دیگری ماه رمضان ندارند. 
ممکن است دیگر ادیان روزه واجب داشته باشند 
اما اینکه خدا ماهی به نام  ماه رمضان، برای آنان 
تعیین کرده باشد وجود ندارد. این ماه فقط به امت 

آخرالزمان اختصاص یافته است.
عالوه بر این دو مطلب، وجه سومی را نیز می شود 
عنوان کرد. در این ماه آثار اسالم بیشتر از ماه های 
دیگر ظهــور دارد، تصور کنید اگر یک شــخص 
غیرمسلمان، در ماه رمضان وارد شهرهای اسالمی 
شــود، و ویژگی ها خاص این مــاه را در جامعه 
اسالمی ببیند، متوجه می شــود که این شهر با 
شهرهای دیگر تفاوت دارد. در این ماه رستوران ها 
بسته اســت. مردم غذا نمی خورند و غالبا حالت 
خضوع دارند و ســربه زیر و آرام هســتند. همه 
مشغول عبادت هستند. توجه به خدا بیشتر است 
و گناه کمتر انجام می شــود. اگر غیرمسلمانان 
بپرسند: مردم اینجا به چه مذهبی ایمان دارند؟ 

پاسخ می شنوند: اینجا سرزمین اسالم است.

شهر الطهور
ُهوِر« اســت.  ویژگی پنجم این ماه »َو َشــْهَر الطَّ
اصل کلمه »طهور« به معنی پــاک و پاکیزه یا 
پاک کننده است. ماه رمضان، ماه طهور نامیده شده 
است؛ ماهی که آلودگی ها را از بین می برد. بیشتر 
مردم در ماه های سال آلودگی هایی پیدا می کنند. 
آلودگی هایی که انسان را از خدا دور می کند یعنی 
گناه. براساس حکمت و تدبیر الهی ماه رمضان در 
میان ماه ها، این خاصیت را یافته که مردم وقتی 
در این ماه احکام شرع را رعایت کنند و احترام آن 
را نگه بدارند از آلودگی ها پاک می شــوند. روزه، 
تالوت قــرآن و دعاهایی کــه در این ماه خوانده 
می شــود باعث ریزش گناهان و تمیز شدن روح 
انسان از آلودگی ها می شــود. به ویژه آنکه انسان 
اگر بتواند موفق به توبه و اســتغفار شود از تمام 
آلودگی ها طاهر و پاک می شــود. این ماه چنین 
ظرفیتی دارد که اگر انسان از آن به خوبی استفاده 
کند در پایان ماه مثل انسانی می شود که روز اول 
از مادر متولد شده اســت. اگرچه رسیدن به این 
مرحله مشروط به رعایت دقیق شرایط و عبادت 
خالص در این ماه اســت. البته اگر کس از این ماه 
درست استفاده نکرد، از قابلیت های ماه رمضان 
چیزی کم نمی شــود. خدا این ماه را، ماه طهور و 
پاکیزگی قرار داده و این ظرفیت و قابلیت را، در 
این ماه قرار داده تا آلودگی های انسان را بشوید و 

پاک کند.

شهر التمحیص
ویژگی ششم »َو َشــْهَر التَّْمِحیِص« است. کلمه 
تمحیص هم در قرآن کریم به کار رفته است: »َو 
َص ما فِی ُقُلوبِکْم«؛ بعضی گفته اند: تمحیص  لِیَمحِّ
به معنی تطهیر است، بعضی دیگر آن را به معنی 
جدا کردن خوب و بد و سره از ناسره می دانند. به 
تعبیر آشکارتر پاک کردن هر چیزی از آلودگی  و 

خالص نمودن و پاک کردن را می گویند. به عنوان 
مثال در طالســازی وقتی طــال را در بوته آتش 
می گذارند تا طالی خالص را از نقره یا مس جدا 
کنند به این کار می گویند تمحیص. طبیعی است 
که برای پاک کردن و خالص کردن طال، آن را در 
بوته آتش می گذارند تا ذوب شود. خدای متعال 
نیز برای پاک کردن و تمحیص انسان ها و مؤمنین 
چنین تدبیری را به کار می برد. ممکن است بعضی 
از انسان های مومن در دل ناپاکی و آلودگی هایی 
داشته باشند. خداوند با تدابیر و برنامه هایی آنان 

را پاک و تمحیص می فرماید.
ماه مبارک رمضان یکی از راه هایی است که خدای 
متعال تشریعاً وسیله پاک شدن ما را در آن فراهم 
کرده است. وســیله اصلی آن نیز عبادت مهمی 
است که در نوع خود بی نظیر است. هیچ عبادتی 
مثل روزه ویژگی پاک کردن و تمیز کردن را ندارد. 
ــْوُم لِی َو أَنَا  در روایت داریم که می فرماید »الصَّ
أْجِزی بِِه« یا »أنَا أْجزی بِِه« خدا می فرماید: روزه 
برای من اســت. نمی فرماید نماز برای من است، 
همچنان که می فرمایــد در زمین کعبه خانه من 
است، در ماه های سال، ماه رمضان، ماه من است؛ 
در بین عبادات هم می فرماید، روزه برای من است. 
نماز برای شما و حج برای جامعه. اما روزه برای من 
است. شاید راز آن این باشــد که هیچ عبادتی به 
اندازه روزه انسان را از تعلق به دنیا جدا نمی کند. 
روزه آدم را وارســته و پاک می کند. سنگ ها را از 
پای انســان باز و مرغ دل را آماده پرواز می کند. 
در هیچ عبادتی جز روزه این حالت برای انســان 
به وجود نمی آید. کسانی که آداب روزه را درست 
رعایت کننــد، لذت هایی از حالت ســبکی روح 

می برند که از هیچ عبادتی نمی برند.

شهر القیام
هفتمین ویژگی »َشــْهَر الِْقیاِم« است. منظور از 
قیام این اســت که در این ماه بایــد برای عبادت 
خدا به پاخاست. قیام کنایه از سحرخیزی، شب 
زنده داری و تهجد است. معموالً انسان باید بایستد 
تا عبادت ها را انجام دهد. اصل در نماز این است 
که به صورت ایستاده انجام گیرد. شاید بسیاری 
از مواردی که قرآن کریم به قرائت قرآن سفارش 
کرده، قرائت قرآن در حال نماز اســت »َو ُقْرآَن 
الَْفْجِر إِنَّ ُقْرآَن الَْفْجِر کاَن َمْشــُهوداً«؛ براســاس 
روایت، این آیه به نماز صبح، تفســیر شده است. 
اما اگر در موارد شان نزول و روایاتی که در تفسیر 
آن آمده دقت شــود، می بینیم منظور آن است 
که تا می توانیــد قرآن بخوانیــد. خداوند در آیه 
ــَر ِمــَن الُْقْرآِن  دیگر می فرماید: »َفاْقَرؤا ما تَیسَّ
َعلَِم أَْن َســیکوُن ِمْنکْم َمْرضی َو آَخُروَن یْضِربُوَن 
َر  فِی اْلَْرِض« ســپس می فرماید »َفاْقَرؤا ما تَیسَّ
ِمْنُه« یعنی هرچه می توانیــد، قرآن بخوانید. در 
آغاز می فرماید »ُقِم اللَّیَل إاِّل َقلِیاًل« هنگام شب، 
وقت قیام است. بایستید و شب را به عبادت زنده 

نگه دارید.

کمی شبیه اولیاء شویم
ما باید تالش کنیم تا اندکی بــه اصحاب و یاران 
پیامبر خدا)ص( شــبیه و نزدیک بشویم. اندکی 
به اولیــای خدا و به رهبــران دینی مان همچون 
امیرالمؤمنین)صلــوات ال علیه( شــباهت پیدا 
کنیم. خــود ایشــان فرمودند: »شــما مثل من 
نمی شــوید، اما تالش کنید هر چه ممکن است 

بیشتر شبیه من بشوید«.
 ماه رمضان فرصتی است برای اینکه انسان بیش از 
ماه های دیگر، شب ها را به عبادت بپردازد. نه اینکه 
به تماشــای فیلم و امور بیهوده بپردازد. آخرین 
ویژگی این ماه که در دعا اشاره فرموده اند این فراز 
است: »الَِّذی أُنِْزَل فِیِه الُْقْرآُن ُهدی لِلّناِس َو بَیناٍت 

ِمَن الُْهدی َو الُْفْرقاِن«.

بوته ای برای زر ناب شدن
ویژگی های ماه مبارک رمضان به روایت آیت ال مصباح یزدی ره

ضیافت 
حقیقی

در طالسازی وقتی طال را در بوته آتش می گذارند تا طالی خالص را از نقره 
یا مس جدا کنند به این کار می گویند تمحیص. طبیعی است که برای پاک 
کردن و خالص کردن طال، آن را در بوته آتش می گذارند تا ذوب شود. خدای 
متعال نیز برای پاک کردن و تمحیص انســان ها و مؤمنیــن چنین تدبیری را 

به کار می برد 

زائر یا توریست؟!
بارها پیــش آمده کــه با فرارســیدن 
 ماه رمضان، افراد زیادی احساس نیاز به 
قرآن پیدا کرده و دراین سرای بی کسی 
ســراغ اهل فنی را گرفته اند تا خاضع و 
مشــتاق از او بخواهند: »این روخوانی 

عربی آیات، نهایت اگر با ترجمه ای خوب هم همراه باشــد، 
دستاورد چندانی برای ما ندارد. ما می دانیم قرآن حرفی دارد 
اما انگار در فرکانسی سخن می گوید که گوش ما از شنیدنش 
ناتوان است. چگونه بخوانیم و بکاویم تا هم فریاد قرآن مهجور 

نماند و هم ما به جهان آن قدم بگذاریم؟«
اگر به آنها بگویی تفســیر بخوان، می شنوی تفسیرها غالبا 
تخصصی اند و فهم شان نیازمند مقدمات. بگذریم از اطنابی 
که بسیاری از آنها دارند و برای آدم های عادی گاه ممل است 
و کسالت بار. اگر بگویی پای درس استادی زانوی شاگردی 
بزن، خواهی شنید اگر استادش در دسترس باشد و درسش 
هم برقرار، در این اوضاع که باید 2شیفت دوید برای تامین 
نیازهای حیاتی تر، فرصت نمی شــود. تازه بماند که از زبان 
بزرگی شــنیدیم: »من درس های تفســیر را می دیدم. این 
درس ها در اوج و در نهایــت، دایره المعارف خوبی بود. قرآن 
در آن باز نمی شــد. قرآن در آن تحلیل نمی شد. چه بسا من 
می توانستم راجع به هرکلمه قرآن یک جلد کتاب ببینم و یا 
بشنوم ولی قرآن برای من موضوع کار می شد نه وسیله کار. 
هدف می شــد، نه راه. این بزرگ ترین انحراف در برخورد با 
قرآن بود. پل تو را عبور نداده بود، نرسانده بود، مشغول کرده 
بود که تحقیق کنی و بررسی علمی کنی. رسول چگونه قرآن 
را مطرح می کرد؟ او درس تفسیر نمی گذاشت. اینطور که ما 
کالس تفســیر و نهج البالغه و ایدئولوژی و شناخت مکاتب 

می گذاریم.«
پس چه باید کرد؟ بایــد یک تنه به دریای قــرآن زد؛ اما نه 
بی گدار. بی گدار به آب و دریای قــرآن زدن یعنی ندانیم از 
قرآن چه می خواهیم. بدون سؤال و آگاهی از نیازمان، فقط 
صفحاتش را تورق کنیم و میان آیاتش پرسه بزنیم و نهایت 
دغدغه ما اتمام جزء امروز باشــد. ندانیــم از این دریا ماهی 
می خواهیم یا مروارید؟ ندانیم به این بحر، بهر خوش گذرانی 
و »تنی به آب زدن« وارد شــده ایم یا ماموریتی ما را به این 
عمق جاری کشانده است؟ ندانیم قرآن سرگرمی ماست یا 

نقشه راه؟
بی گدار زدن به این اقیانوس، یعنی اگر سؤالی بوده، جوابش 
را الی حرف های دیگران جســته ایم و اگر نیازی داشته ایم 
آن را با آب و تاب ســخن دیگران اشباع کرده ایم و ورودمان 
به قرآن برای یافتن موید است و به قول حکیمی »به خاطر 
خالی نبودن عریضه و یا تیمن و تبرک و یا داشتن مستندی 

مردم پسند«.

حال آنکه می شود »مسئله داشــت و برای یافتن جواب آن 
به سوی قرآن دوید« و اگر اشــکال ندارد همین اندازه ساده 
بگویم: »قرآن را باید با سؤال کاوید و از آن انتظار پاسخ داشت 
تا بهره بهتر و بیشتر برد«. اینگونه به مرور گوش ما می افتد 

روی همان فرکانسی که قرآن در آن سخن می گوید.
همین مطلب ساده آنقدر مهم است که ترجیح می دهم باز 
از زاویه ای دیگر و با بیان تمثیلی بزرگی بر آن تاکید کنم که 
فرمود: »یک داروخانه مجهز که تمام داروها را در دل گرفته، 
ناچار برای هر درد، درمانی دارد و برای هر بیماری، شفایی. هر 
گرفتاری که به داروی درد خویش برسد و آن را بررسی و از آن 
برداشت کند، بهره مند خواهد شد ولی این بیمار نمی تواند از 
دم دست شروع کند و تمام داروها را ببلعد تا به درمانی برسد. 
نمی تواند به حکم قرعه داروی خویش را بیابد. باید داروی او 
را در دسترسش بگذارند تا او بهره بردارد و شفا بگیرد«. البته 
پیش تر باید درد و نیاز خویش را بشناسد و بداند دنبال چه 

می گردد!
»قرآن کتابی اســت که برای هر درد درمانی دارد و کتابی 
است که برای هرکس هدایتی دارد و شفایی می آورد. برای 
یک بیمار گاهی بیش از یک آیه الزم نیست. اگر تمام قرآن 
را بررســی کند و این آیه را کنار بگذارد، درمان نخواهد شد 
و شفایی نخواهد گرفت و اگر فقط همین یک آیه را ببیند و 
همان آیه برایش تالوت شــود و در آن تدبر کند از آن بهره 

خواهد گرفت و راهش را خواهد یافت.«
شاید شنیده باشید: »در زمان پیامبر)ص( شخصی از پیامبر 
خواست که به او قرآن بیاموزد. حضرت او را به یکی از یارانش 
سپرد. آن صحابی از سوره »زلزال« شروع کرد. سپس به این 
آیه رسید: »فمن یعمل مثقال ذّره خیراً یره و من یعمل مثقال 
ذّره شّراً یره«،تازه وارد برخاست و گفت بس است. من آنچه را 

که باید، آموختم. خداحافظی کرد و رفت.
صحابی نزد پیامبر)ص( بازگشت و ماجرا را بازگو کرد. پیامبر 

فرمود: او به شناخت عمیقی که باید برسد، رسید.«
در خانه گر کس است، یک حرف بس است. قرآن، این کتاب 
شفاء و رحمت، برای برخی خســارت بار است که فرمود: »و 
الیزید الظالمین اال خسارا«؛)اســراء/82( چون »کسی که 
می خواهد برای رسیدن به یک دارو، تمام داروخانه را ببلعد به 
قبرستان خواهد رسید، او از تمام داروخانه بیش از یک قرص 
و یا کپســول نیاز ندارد. آنها که در تمام قرآن پرسه می زنند 
و سرگردانند، به جایی نخواهند رســید و حتی گرفتار هزار 
اشکال و هزار سؤال تازه خواهند شد.« این پرسه زدن عادت 
می آورد اما انس هرگز. ما به کوچه و خیابان و محله خودمان 

عادت کرده ایم اما مجنون به خاک کوی لیلی انس داشت.
هرچه را در کوی لیلی دید او/ بوسه بر می داد و می بوسید او/
گه در و دیوار در بر می گرفت/ گاه راه از پای تا سر می گرفت

با این »عادت« درنهایت وضعی پیدا می کنیم که من نام آن را 
»توریست قرآن« می گذارم. حال آنکه باید »زائر قرآن« بود. 
اگر عمری بود و توفیقی، در باب تفاوت این دو خواهم نوشت.

پی نوشت: در نوشتن این یادداشت از کتاب »روش برداشت از 
قرآن« اثر استاد علی صفایی حائری بهره  برده شده است.

شمه ای از نماز عارفین و سلوک 
معنوی اهل سلوک
کتاب شریف »ســرالصلوه« 
یــا »معــراج الســالکین و 
صلوه العارفین« اثری اســت 
از حضــرت امام خمینی)ره( 
که در ســال ۱۳۱8 به رشته 
تحریر درآمده است. این کتاب 
هدیــه ای از ســوی حضرت 
امام)ره( به یــادگار خود حاج 

سیداحمد خمینی)ره( است؛ حضرت امام)ره( در طلیعه کتاب 
آورده اند: »فرزندم کتابی را که به تو هدیه می کنم شمه ای است 
از صاله عارفین و سلوک معنوی اهل سلوک؛ هر چند قلم مثل 
منی عاجز است از بیان این سفرنامه. و اعتراف می کنم که آنچه 
نوشته ام از حد الفاظ و عباراتی چند بیرون نیست و خود تاکنون 
بارقه ای از شمه دست نیافتم. پسرم آنچه در این معراج است 
غایه القصوای آمال اهل معرفت است که دست ما از آن کوتاه 
است. لکن از عنایت خداوند رحمان نباید مأیوس شویم که او 
جل و عال دستگیر ضعفا و معین فقراست.« این کتاب در دو 
بخش، مقاله اولی با موضوع مقدمات نماز و مقاله ثانیه با موضوع 
مقارنات نماز تنظیم شده است. در مقاله اولی به اسرار تطهیر، 
فلسفه تشریع وضو و بیان مفاهیم عرفانی آن، اسرار وقت و سر 
استقبال به کعبه پرداخته شده است. مقاله ثانی نیز به اسرار 
اذان و اقامه، قیــام، نیت، تکبیرات، قرائت، اســتعاذه، رکوع، 
سجود، تشهد و سالم اختصاص دارد و در خالل بحث نیز اشاره 
اجمالی به تفسیر سوره شریفه حمد شده است. خاتمه کتاب نیز 
در باب تکبیرات ثالثه اختتامیه نماز است و دعا و ختم پرداخته 
شده است. آیت ال العظمي عبدال جوادی آملی)حفظه ال( نیز 
مقدمه ای مبسوط در ابتدای کتاب نگاشته اند که طی آن اسرار 

مراتب نماز را از نگاه خویش بیان داشته اند. 

غیبت؛ آفت بزرگ زبان
غیبت ازجمله رذایل اخالقی 
است. خداوند به موسی وحی 
کرد که غیبت کننده اگر توبه 
کرد، آخرین کســی است که 
وارد بهشت می شــود و اگر 
توبه نکرد، نخســتین کسی 
است که وارد جهنم می شود. 
کتاب »غیبــت« جلد نهم از 

سلسله کتاب های جلسات اخالق، عرفان و معارف اسالمی 
آیت ال العظمي حاج آقاي مجتبــی تهرانی)ره( با موضوع 
آفات زبان است که در ۱0جلسه تنظیم شده و در هر جلسه 
از جهتی به بررســی مســئله غیبت می پردازد. در جلسه 
نخســت به بیان تفاوت های نگاه فقهی و اخالقی به غیبت 
پرداخته شده است و دالیل حرمت شرعی غیبت بیان شده. 
در جلسه دوم مفهوم غیبت و اقســام غیبت و در جلسه 
سوم منشأ غیبت در وجود آدمی واکاوی شده است. جلسه 
چهارم به روش های رد غیبت و مثال هایی از چگونگی رد 
غیبت و جلسه پنجم آثار دنیوی، اخروی و معنوی غیبت 
به بحث گذاشته شده است. جلسه ششم و هفتم به راه های 
علمی و عملی درمان غیبت و آثــار مقبت غیبت نکردن 
اختصاص دارد. جلسه هشتم و نهم اســتثناهای غیبب 

بررسی و در جلسه دهم به کفاره غیبت اشاره شده است.
 مبنای این کتاب، بحث اخالقی در مورد غیبت است، اگر 
چه در برخی قســمت ها به احکام فقهی غیبت و فتاوای 

فقها نیز اشاره می شود. 
این کتــاب از ســوی دفتر حفظ و نشــر آثــار آیت ال 
حاج آقا مجتبی تهرانی)ره( و مؤسسه پژوهشی فرهنگی 
مصابیح الهدی به چاپ رسیده و در دسترس عالقه مندان 

قرار دارد.

 نامه هایی برآمده از دل
 که بر دل می نشیند

»نامه هــا برنامه هــا« اثر 
ماندنی و گرانقدر از استاد 
عالمــه آیت ال حســن 
حســن زاده آملی)ره( به 
زبان فارسی است. حضرت 
عالمه)ره( خود در معرفی 
کتاب نوشــته اند:»کتاب 

حاضر طایفه ای از منشــئات و مراســالت این 
کمترین، حسن حســن زاده آملی است که برای 
برخی از خواص دوستان و آشــنایانم نگاشته ام 
و چون مفاد اکثر آنها دســتورالعمل مستفاد از 
مضامین آیات قرآنی و روایات اهل بیت عصمت 
و وحی است، شایســته به نام »نامه ها برنامه ها« 

شده است.«
 عالمه)ره( خواندن این اثر را به بسیاری از جوانانی 
که خواهان توصیه و نصیحتی از ســوی ایشان 
بودند ســفارش می کردند. کتــاب، بدون هیچ 
مقدمه ای آغاز شده و مشــتمل بر ۴۷ نامه است 
که حضرت استاد در پاسخ به نامه های دوستان 
و مسئوالن نگاشــته اند و در ضمن آن به نکات و 
مواعظ عرفانی و اخالقی و اشعار بسیار نابی اشاره 
داشــته اند. برخی از نامه ها، در واقع تقریظ ها و 
مقدمه هایی است که عالمه حسن زاده)ره( برای 
کتاب های مختلف نگاشــته اند. همچنین نثر و 
شیوه نگارش نامه ها بســیار صمیمی و دلنشین 
است و همانطور که از دل عالمه حسن زاده)ره( 

برآمده اند بر دل خوانندگان می نشیند. 

اندیشه عبادت

اخالق بندگی

انسان در عرف عرفان

سیدمیثم میرتاج الدینی؛ روزنامه نگاراندیشه تعبد


