
 6ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا ؛ ص

  6ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

  مقدمه ناشر

؛ سـخنرانى اسـتاد طـاهرزاده در جمـع بـرادران و      »ماه رجـب، مـاه یگـانگى بـا خـدا     «بحث 

خواهرانى است که مایل بودند با آگاهى بیشتر نسبت به مقام ماه رجب و آداب و اذکـار آن  

  را از این ماه عظیم الهى ببرند. ماه، نهایت استفاده

در این بحث سعى شده ابتدا جایگاه ماه رجب در متون روایى، خوب تبیـین شـود و سـپس    

جایگاه اذکار و اعمال این ماه در سلوك یک انسان سالک مشخص گردد، تا مؤمنین دانسـته  

  نگردند. و آگاهانه نسبت به آن اعمال برخورد کنند و صرفاً مشغول آداب قالبى آن ماه

در این بحث روشن شده است، چگونه انسان به شخصیتى مى رسد که در روز قیامـت بـه   

  »رجبیون«عنوان 

  7ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

شناخته مى شود؟ و چگونه خداوند شرایط صـعود انسـان را در مـاه رجـب فـراهم نمـوده       

خدا را براى انسان فـراهم نمایـد   است؟ و چگونه مى شود که یک ماه، ظرفیت یگانه شدن با 

  و

فلسفه این که ماه رجب، ماه حرام الهى قرار گرفته است چیسـت و چگونـه مـى شـود مقـام      

غیبى ماه رجب را در خود احیاء و سپس کشف کرد؟ و چـرا از یـک جهـت در روایـت مـى      

ن فرماید: ماه رجب، ماه خدا است و از یک جهت مـى فرمایـد: مـاه رجـب، مـاه امیرالمـؤمنی      

است؟ و در آخر، با چند توصیه براى هرچه بیشتر بهره بردن از ماه رجـب،  » علیه السالم«

  بحث به اتمام مى رسد.



انتشارات لُب المیزان امید دارد که از این طریق توانسته باشد قدمى در هرچه بیشـتر بهـره   

رف و اخـالق  بردن مؤمنین و مؤمنات برداشته و إن شاء اهللا وسیله احیاء بیش از پیش معـا 

  اسالمى را در جامعه فراهم کرده باشد.

   انتشارات لُب المیزان

  

  8ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

  

   بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

حلول ماه مبارك رجب را تبریک عرض مى کنیم و ضمن سالم به مقام تکوینى مـاه رجـب،   

نعمـت هـا و رحمـت هـاى ایـن مـاه        عاجزانه از خدا مى خواهیم مرحمتى بفرماید کـه مـا از  

  محروم نشویم.

   ماه غلبه اسم رحمت

رجب؛ ماهى که خداوند جنگ با دشمنان را نیز ممنوع فرموده است، تا براى همه انسـان هـا   

امن و امان باشد، تا هر کس خواست به جوار حضرت حق نزدیک شود، اسم رحمت حق به 

د و طعمِ ورود به مقام انس با حق را بـه قلـب   استقبال او رود و او را وارد رحمت الهى نمای

  او بچشاند.

خسران بزرگى است که در ماه عزیز رجب، قلب را نسبت به این ماه متـذکر نکنـیم. در ایـن    

  ماه باید به قلب بگوییم:

  9ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 



ممنوع نموده، بنگر بـا  اى قلب! متوجه باش، وقتى خداوند جنگ با دشمنان خدا را در این ماه 

  دوستان خود چه خواهد کرد.

اى قلب! غافل مباش، در این ماه به خطاهاى تو نمى نگرند، مأیوس هـم مبـاش، مـى خواهنـد     

  تو را وارد بنده هاى خاص گردانند.

   حدیث فرشته داعى

در مورد عظمت و اهمیت ماه رجب توجه کنید به روایت مشهورى از پیامبر اکرم (صـلّى اهللا  

علیه وآله وسلّم) در کتب روایى ما از جمله در کتاب اقبال سید بـن طـاووس در اعمـال مـاه     

کـه بـه حـدیث     1رجب و یا در کتاب المراقبات مرحوم آیت اهللا ملکى تبریزى (رحمۀ اهللا علیه)

  مشهور است. آن روایت عبارت است از این که:» داعى«فرشته 

  

  10ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

انَّ اهللاَ تَعالی نَصب فی السماء السابِعۀِ، ملکـاً یقـالُ لَـه    «روى عن النَّبى (صلوات اهللا علیه وآله): 

اسـت. چـرا   » داعـى «؛ یعنى خداوند یک ملکى در آسمان هفتم دارد که اسم آن ملـک  »الداعی

(صـلّى اهللا علیـه    جایگاه این ملک آسمان هفتم است؟ چون آسمان هفتم مقام حقیقت محمدى

ـلّم)        وآله وسلّم) است یعنى این روایت بر مقـام پیامبرآخرالزمـان (صـلّى اهللا علیـه وآلـه وس

فَاذا دخَـلَ شَـهرُ رجـب،    «منطبق است. بعد حضرت محمد (صلواة اهللا علیه وآله) مى فرمایند: 

تا صبح این ملَک نـدا مـى کنـد. یعنـى     از سر شب » ینادي ذلک الملَک کُلَّ لَیلَۀٍ منْه الَی الصباحِ

یک ارتبـاط پنهـانى بـاطنى از ابطـن      -نورى از غیب هفتم عالم بر غیب جان شما ندا مى کند

عالم که همان آسمان هفتم باشد و دیگر باالتر از آن مرتبه اى نیست، ارتباطى از آن بـاطنى  

ملک را مأمور کرده اسـت   ترین حقایق، با بنیان وجود ما برقرار مى شود. آرى؛ خداوند آن

که در این ماه با جان ما حرف هایى را بزند، که عرض خواهیم کرد. خداوند به لطف و کـرم  

                                                                 



خودش به ما کمک کند که در این مـاه آن نـدا را بشـنویم، آرى مـى شـود شـنید. خودتـان        

   مالحظه کنید، در شروع ماه رجب گویا حال و هواى روحى

  11خدا، ص: ماه رجب، ماه یگانه شدن با 

شما مستعد پذیرش الطاف خاصى شده است. پس معلوم است آن ندا چون نسیمى بر جـان  

مسلمانان مى وزد و پیامبر اکرم (صلواة اهللا علیه وآله) نیز این نور را مى بینند کـه دارنـد از   

آن خبر مى دهند و به ما توصیه مى فرمایند: خود را براى پذیرش آن الطاف خـاص آمـاده   

  کنید.

حتماً مى دانید که ماه رجب قبل از اسالم هم مورد توجه بـوده اسـت. حضـرت نـوح (علیـه      

السالم) در ماه رجب کشتى شان را حرکت دادند، چون در چنـین شـرایطى امیـد بیشـترین     

لطف را داشتند. در تاریخ داریم که خود اهل مکّه با این که مسلمان نبودند حرمـت ایـن مـاه    

رعایت حرمت ماه رجب و استفاده کردن از الطاف خـاص خداونـد    را حفظ مى کردند، چون

در این ماه در پیام سایر پیامبران (سالم اهللا علیهم) هم مطرح بوده است و اهل مکه در عـین  

  بت پرستى، تحت تأثیر توصیه انبیاء گذشته بوده اند.

ـ «چه مى گوید؟ مالحظه کنید این انوار به قلب مـى خـورد   » داعى«این ملک  وبی للـذّاکرینَ،  طُ

  یعنى ملک مى گوید، خوشا به حال آنهایى که اهل ذکر حق هستند،» طُوبی للطّائعینَ

  12ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

خوشا به حال آنهایى که اهل اطاعت از حق هستند و لذا به جهت گفتار این ملـک، عالقـه اى   

  شما ایجاد مى شود. ملک مى گوید:به ذکر خدا و کششى به سوى اطاعت بیشتر در 

یقُولُ اهللاُ تَعالی: انَا جلیس مـنْ  «اى ذاکران! مطیعان! مستغفران! مژده، مژده، بشارت، بشارت. 

؛ این ملک مى گوید که خداى تعالى مى فرماید: کسى که با من بنشیند، من با او مى »جالَسنی

. یعنى خداوند در این مـاه از طریـق   نشینم، من همنشین کسى هستم که با من همنشین شود

سروش ملک داعى، مخلوقش را به همنشینى با خودش دعوت مى کنـد و برمـى انگیزانـد. و    



حتماً مى دانید با ذکر و یاد خدا ورعایت دقیق حرام و حالل حضرت حق است کـه مـا یـاد    

بنشیند. خداونـد   خدا مى کنیم و این ها وسیله اى است که آدم زمینه اى فراهم کند تا با خدا

خبرى را در این ماه خاص به طالبان انس با حق مى دهد که بنده مى تواند همنشینى خـاص  

  الهى را در این ماه براى خود تهیه ببینیدو به واقع لطفى از این باالتر نیست، گفت:

  این که بینى مرده وافسرده اى
 

  زان بودکه ترك سرورکرده اى

  

  13یگانه شدن با خدا، ص: ماه رجب، ماه 

مى خواهند در این ماه راه انس با حقّ را براى ما باز کنند. دیده اید بعضى مواقـع از بـودن   

خودتان خسته شده اید، دائماً حوصله تان سر مى رود؟! این به جهـت قطـع ارتبـاط بـاطنى     

  قلب است با حق، حاال اگر انس با حق وارد زندگى و

  یس شما شود، حوصله سررفتن برایتان معنى نمى دهد. چرا که:جان تان شد و خداوند جل

 هر که در خانه اش صنم دارد
 

 گر نیاید برون چه غم دارد

  

   اتحاد حکم عبد با رب

  ادامه سخن حضرت حق این است:

؛ اهللا اکبر! خیلى عجیب است، خداوند مى فرماید: در این ماه بدانیـد کـه   »و مطیع منْ اطاعنی«

اطاعت مى کنم از کسى که از من پیروى کند. ببینید مشکل چقدر عجیب حـل مـى شـود.    من 

مگر ما گاهى نمى خواهیم از شرّ یک مشـکل یـا از یـک فسـاد اخالقـى و از وسوسـه هـاى        

آزاردهنده، راحت شویم؟ مى فرماید: این ماه آن زمانى است که اگر یاد مرا در قلبـت زنـده   

قت هر چه بخـواهى، مـن از تـو اطاعـت مـى کـنم و هـر چـه         کنى و از من اطاعت کنى، آن و

  بخواهى به تو



  14ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

مى دهم. یعنى از دریچه رجبى شدن، مى شود حوائجى را که خداوند حاضر و مایـل اسـت   

به ما بدهد، به ما بدهد. یعنى بنده رجبى، بنده اى است که مى تواند کارى کند که حکـم خـدا   

  با حکم خود آن بنده متّحد شود.

خداوند سخت عاشق بنده خودش است و به دنبال آن است که بنده اش از او چیزى بخواهد 

تا درخواست آن بنده را اجابت کند. حاال در ماه رجب این محبت و عشق به بنـد گـانش بـه    

م که از اوج خود مى رسد و لذا خودش در دهان بنده اش مى گذارد که من مطیع کسى هست

من اطاعت کند، پس بنده عزیز من! یک قدم در راه بندگى من بردار، و بعد شروع کن از مـن  

چیز خواستن، من مطیع درخواست هاى تو هستم. این سفره به صـورت خـاص آن در مـاه    

  رجب گسترده شده است و لذا باید هنر استفاده کردنش را به دست آورد.

  15ص:  ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا،

   رجب؛ عامل شکل دهى به شخصیت قیامتى انسان

در روز قیامت در موقف محشر، یعنى در «در همین جا یادتان بیاوریم که در روایت هست: 

؛ یعنى کجاینـد کسـانى کـه در مـاه رجـب، بـا       »اینَ الرَّجبِیون«آن تنهایى محض، ندا مى آید: 

راحتـى از دستشـان بـرود؟ پـس      خداى خود انس خاص گرفتند و نگذاشتند ماه رجـب بـه  

معلوم است که با اعمال ماه رجب براى انسان یک نوع شخصیت خاص پدید مى آید، یعنـى  

رجبى شدن یک نوع وجود تکوینى و یک هویت خاص براى انسان به وجـود مـى آورد کـه    

در عالم قیامت که حقایق ظاهر مى شود، این شخصیت خاص آن ها ظاهر مى گردد. رجبـى  

ز ساده اعتبارى مثل اسم گذارى روى افراد نیست که بدون رابطه با حقیقت افـراد  شدن، چی

  باشد.

مى فرماینـد: مـاه رجـب؛ مـاه عظـیم      » صلواة اهللا علیه وآله«در عظمت ماه رجب، رسول خدا 

خدا است که هیچ ماهى از نظر حرمت و فضل در نزد خدا همطراز آن نیست. حتّى در زمان 

ترم مى شمردند، و اسالم عظمت آن را مورد تأکیـد قـرار داد. بعـد    جاهلیت ماه رجب را مح

  فرمودند



  »شهر امتی«و رمضانُ » شهري«و شعبانُ » اهللا«: انَّ رجب شَهرُ 

   ، یعنى رجب ماه

  16ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

2خدا است و شعبان ماه من است و رمضان ماه امت من است.
  

   استغفار خاص

من بخشنده » غافرُ منِ استَغْفَرَنی«ادامه روایت هست که آن ملک از زبان خدا مى فرماید: در 

آنم که از من بخشش خواهد. معلوم است استغفار ماه رجب، استغفار خـاص اسـت. عمومـاً    

یکى از ذکرهاى ماه رجب ذکر استغفار است و به شکل هاى مختلف هـم آمـده اسـت، همـه     

 70ندارد و مـى فرماینـد: هـر روز    » ربى«جا که در گفتن استغفار، اش روى حساب است. آن

چون در دامن رب ماه رجـب  » استَغْفرُاهللاَ و اتُوب الَیه«مرتبه عصر بگوید:  70مرتبه صبح و 

را نمى گوید، بلکـه توجـه و توبـه اش بـه سـوى      » ربى«خود را قرار داده دیگر انسان واژه 

مقامِ جمعِ اسماء الهى است، لذا با دسـتور دادن بـه انجـام    » اهللا«ه اید است. حتماً متوج» اهللا«

را در ذکر مى آورنـد  » رب«باشد، همان طور وقتى که » اهللا«این ذکر مى خواهند قلب متوجه 

   مى خواهند قلب توجه اش به مقام ربوبیت حق

  

  17ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

که شکل این ذکرها روى حساب است و همان طور که روایت  باشد و لذا عرض ما این است

آورده باید گفت و در ایجاد حاالت قلبى مطابق آن ذکر کوشش کرد تا نتایج فوق العـاده آن  

  إن شاءاهللا نصیب شما شود.

 مرتبه در این ماه بگوییـد:  400مرتبه یا  100باز در رابطه با استغفار ماه رجب مى فرمایند: 

یعنى از خدایى که جز او الهى  ،»اهللاَ الَّذي ال اله الّا هو، وحده ال شَریک لَه و اتُوب الَیهاستَغْفرُ«

                                                                 



نیست و یگانه و بى شریک است، طلب غفران و آمرزش مى نماید و به سوى او جهـت قلـبم   

ى محض را براى قلب خود ترسیم مى کنى و یگانگ» اهللا«را قرار داده ام. که در این استغفار؛ 

را مـى گـویى، یعنـى مـن از حضـرت      » و اتُوب الَیه«او را براى خود تفهیم مى کنى و سپس 

که جامع جمیع اسماء الهى است، مى خواهم که مرا ببخشد، آن اللّهى که قطب قلب مـن  » اهللا«

است و جز او نمى شود کسى اله و معبود جان من باشد و من به سوى چنین خـداى یگانـه   

مقصد قلبم هست، آمدم. عجیب است اگر کمى به قلب خود عادت دهـیم کـه ایـن    اى که تمام 

  ذکر را با حضور بگو، مى بینید حال و

  18ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

با حضور قلب تأکید کنید و متوجه باشید دارید مـى  » و اتُوب الَیه«هوایش عوض شد. روى 

  تان با چنین کلماتى و چنین تصمیمى!گویید: به سوى او آمدم. خوشا به حال

یعنى خدایا غفـران و بخشـش تـو را     ؛»استَغْفرُاهللاَ و اسئَلُه التَّوبه: «باز مى فرماید بسیار بگو

طلب مى کنم و تقاضا مى کنم که توبه مرا بپذیرى و به من نظر کنى. اولًا؛ مـى گـویى: از اهللا   

م مرا در بر بگیرد مثل دربرگرفتن کاالیى کـه  یعنى از حضرت جامع همه خوبى ها مى خواه

ثانیـاً؛ مـى گـویى: از او کـه      -شما گرد و خاکش را پاك مى کنید و وارد خانه تان مـى کنیـد  

فرمود: من دوست دارم بنده ام دستور دهد تا آن را عمل کنم، تقاضا مى کنم بـه مـن توجـه    

  ات و چنین تصمیمى!فرماید، به من محل بگذارد. خوشا به حالتان با چنین کلم

 روى بنماووجودخودم ازیادببر
 

 خرمن سوختگان راهمه گوبادببر

  

؛ بخشـنده کسـى   »غـافرُ مـنِ اسـتَغْفَرنی   «چون خودش در این روایت مى فرماید: در این ماه 

   هستم که توبه کند و بخواهد وارد یک حیات معنوى شود، آن هم حیاتى معنوى اى بدون

  19یگانه شدن با خدا، ص: ماه رجب، ماه 

  هرگونه کدورتى از گناه و غفلت، پس باید با استغفار امید چنین حیاتى را داشت.



   ماهى که همه چیز خدایى است

ماه، ماه من است. چه قدر آدم دلـش  » الشَّهرُ شَهري«ادامه روایت هست که خدا مى فرماید: 

رو است. با زمـانى روبـه رو اسـت     گرم مى شود که کجا آمده است و با چه شرایطى روبه

بنده هم بنده مـن اسـت.   » والْعبد عبدي«که خداوند آن را به خودش نسبت داده. مى فرماید: 

وقتى مى فرماید: ماه، ماه من و بنده هم بنده من است، یعنى جا دارد که روح بنده با این مـاه  

مى دهد شرایط و مقـامى اسـت کـه     متّحد شود تا با صاحب این ماه ارتباط یابد. به ما خبر

من در این ماه بنده ام را براى خودم خالص مى کنم. من و شـما را در ایـن مـاه بـه عنـوان      

بنده خودش مى نگرد و آلودگى ها و عصیان هایمان را نمى نگرد. زمینه یگانه شدن بنده بـا  

  خدا در این ماه فراهم است، این ماه عجیب است.

  20ن با خدا، ص: ماه رجب، ماه یگانه شد

  شرایط یگانه شدن با خدا

این ماه در میان شیعیان آن قدر که الزم است و حق این ماه عزیز است مـورد توجـه قـرار    

نگرفته است. اهل سنّت عظمت ماه رجب را خوب متوجه هستند، هر چند با حالتى صورى و 

   قالبى به آن نظر دارند، ولى به واقع

وآله) عنایت خاصى به این ماه داشتند. مى فرماید: ایـن مـاه، مـاه مـن     پیامبر (صلّى اهللا علیه 

است. حال ببینید ماه خدا بودن، یعنى این که در آغوش این ماه به راحتى مى تـوانیم بـراى   

؛ یعنـى خانـه مـن؛ و شـما     »بیتـی : «خدا یگانه شویم، مثل این که در مورد مکّـه مـى فرمایـد   

نه او چه رازها در راستاى یگانه شدن براى انسـان گشـوده   مالحظه کرده اید که در کنار خا

مى شود. یگانه شدن یک مبناى نظرى و فکرى دارد و یک مبناى عملى. هم باید بینش و قلـب  

که هـر دو هـم از    »ال اله اال اهللا« و ذکر» استغفار«انسان در این ماه با خدا یگانه شود، این با 

   و هم یگانه شدن، عملىاذکار این ماه است، محقّق مى شود. 

  21ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 



محقّق مى شود. روزه یگانه شدن براى خداست. حـال  » روزه«باید باشد که آن هم به کمک 

3ببینیم مزه هایش چیست؟
  

یعنى رحمت در این ماه، همـه رحمـت اسـت،    » والرَّحمۀُ رحمتی«در ادامه روایت مى فرماید: 

رحمت من است، بدون حجابِ واسطه ها، یعنى در این ماه خودم به اسم رحمـان بـه   آن هم 

صحنه مى آیم تا شما با من مالقات کنید و رحمت را به واسطه هـا نسـبت ندهیـد و توجـه     

شما به واسطه ها معطوف نشود. پس در ایـن مـاه رحمـت فـراوان اسـت، آن هـم رحمتـى        

ت هـاى فـراوانِ ایـن مـاه، راه ارتبـاط بـا خـود        پس از طریق رحم» اهللا«مستقیم از حضرت 

  حضرت حق گشوده مى شود، راه خاصى که رجبیون با خدا خواهند داشت.

»تُهب هرکس مرا در این ماه بخواند اجابتش مى کـنم و جـوابش    »فَمنْ دعانی فی هذَاالشهرِ اجِ

  بت مى کنى.را مى دهم. شاید بگویید خدایا ما همیشه و هروقت تو را بخوانیم اجا

  

  22ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

ولى معلوم است این دعوت خاص است که مى فرماید: اگر مرا بخـوانى، اجابـت مـى کـنم و     

یک اجابت و جواب گویى خاصى را همراه دارد، حجاب ها را مرتفـع نمـوده و فاصـله هـاى     

  زمانى را برداشته تا به راحتى آن اجابت خاصه نصیب ما شود.

   ماه رجب، ماه امنیت از غضب الهى

در کتاب المراقبات در رابطه با ماه رجب به عنوان یکى از ماه » رحمۀ اهللا علیه«آیت اهللا ملکى 

هاى حرام مى فرمایند: در ماه هاى حرام خداوند آنچنان غضبش فروکش مى کند کـه حتـى   

تان، یعنـى دشـمن   بر دشمنان هم آن غضب فروکش مى کند، لـذا در مـاه حـرام اگـر دشـمن     

اسالم هم به شما حمله نکند، در این ماه باید ترك مخاصمه کرد. دشـمن اسـالم اگـر حملـه     

نکند، یعنى اگر جهاد دفاعى نباشد باید ترك مخاصمه کرد، یعنى غضب خدا در این ماه ایـن  

طورى است. مگر غضب خدا بر دشمنان خدا جارى نیست؟ ولى ایـن مـاه ایـن قـدر عجیـب      

                                                                 



اوند مى فرماید: باید به دشمنان خدا هـم امنیـت بدهیـد. ایـن یعنـى چـه؟ یعنـى        است که خد

  شرایط غیبى این ماه ما را در شرایطى قرار مى دهد که عامل فاصله گرفتن و

  23ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

دور افتادن ما از مقام غیبى عالم ملکوت که همان غضـب خداسـت، در ایـن مـاه در صـحنه      

و لذا در چنین شرایطى زمینه ارتباط ما با خدا شدیداً فراهم اسـت. بـه همـین جهـت     نیست 

است که مى فرماید: هر کس مرا بخواند استجابت مى کنم. ایـن یـک نـوع اسـتجابت خـاص      

است. یعنى تو در این ماه در هر شرایطى از گناه هستى، اگر آمدى، هرچه بگویى به سرعت 

  این طور نیست.اجابت مى شود. در شرایط دیگر 

  باالترین تقاضا

یتُه« در ادامه مى فرمایند: ددانی هتَهنِ اسم و تُهی حـرف دهـنِ مـا گذاشـته      »و منْ سالَنی اعطَ

  است. مى فرمایند: اى بنده من!

اگر از من چیزى بخواهى به تو مى دهم، پس چرا نمى خواهى؟ و اگر از من طلـب هـدایت و   

هدایت مى کنم، راه و چاه را به تو نشان مى دهـم. بلـه حـرف یـاد مـا       راه جویى کنى، تو را

دادند که ما در این ماه از خدا بخواهیم که خدایا ما را هدایت کن. ما انوار غیبـى تـو را رهـا    

کنیم، کجا بـرویم؟ و دعاهـایى کـه ائمـه (صـلوات اهللا علـیهم) در ایـن مـاه دارنـد در همـین           

  راهنمایى کن و خودت را راستاست، که ما را به سوى خود

  24ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

به ما بفهمان که جز تو مقصدى نیست که ما قلبمـان را بـه سـوى او جهـت دهـیم، خالصـه       

؛ اگر کسى معنى هدایت را بشناسـد، و  »نیست در شهر نگارى که دل ما ببرد«متوجه شویم: 

مژده داده است، با تمام وجود براى به » هدایت« بفهمد یعنى چه، خداوند ما را در این ماه به

  دست آوردن آن مى کوشد که گفت:



  دال! ز نور هدایت گر آگهى یابى
 

چو شمع خنده زنان، ترك سر توانى 

 کرد

  

  نگاه دار سرِرشته تا نگه دارد

این ماه را چون یـک ریسـمان قـرار دادم بـین      »و جعلْت هذَا الشَّهرَ حبلًا بینی و بینَ عبادي«

خود و بندگانم. پس ماه رجب به عنوان یک شرایط استثنایى است تا انسـان از آن اسـتفاده   

کند و باال برود، مثل یک طناب که یک سر آن در دست خدا است و یک سر آن را رها کرده 

ى توان سرِطناب را براى باال تا ما بگیریم و باال رویم، با اعمال و آداب مخصوص این ماه م

رفتن گرفت. عمده آن است که متوجه شویم این مـاه یـک رشـته اى اسـت بـین مـا و خـدا،        

  انسان عاقل به چنین طنابى محکم چنگ مى زند. چراکه گفت:

  25ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

  

  مراتاجان بود درتن، بکوشم
 

  مگرازجام اویک جرعه نوشم

  

  فرصت استثنایى است، پس:چون 

گـــرت هوااســــت کــــه معشــــوق  

  نگسلدپیوند
 نگاه دارسررشته، تانگه دارد

  

»لَ الَیصبِه و متَصنِ اعکسى که به ریسمان ماه رجب چنگ بزند به من وصل مى شود.  »فَم

عرض کردیم چنگ زدن به آن هم مشخص است، یعنى آداب ماه رجب را قلباً و عملًا رعایت 



کند، چون درِ میکده وصل به حق را گشوده اند و آن هایى که چنـین گشـودگى را احسـاس    

  مى کنند، ندا سر مى دهند:

  الْمنَّۀ للّه که درِ میکده باز است
 

ویـن سـوخته را بـر درِاو روى نیـاز     

  است

خُم هاهمـه درجـوش وخـروش انـد،     

   زمستى

وآن مى که درآنجاسـت، حقیقـت نـه    

  مجازاست

  شکن زلف خَم اندر خَم جانان شرح
 

  کوته نتوان کردکه این قصه

درازاست بردوخته ام دیده چـو بـاز   

   ازهمه عالم
  تا دیده من بر رخ زیباى تو باز است

  

  26ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

چون ماه رجب، ماهى است که حجاب هم مرتفع مى شود و انسـان در قلـب خـود احسـاس     

کند با خدا در ارتباط است و در نتیجه دیده از همه دنیا باز مـى گیـرد و بـه همـه چیـز      مى 

  پشت پا مى زند، موقع درددل کردن با محبوب واقعى برایش سر مى رسد، که گفت:

  رازى که برِ خلق نهفتیم و نگفتیم
 

با دوست بگـوییم کـه او محـرم راز    

  است

  

  راز و نیاز با حق است که:در این حالت گویا همواره در حال 

در کعبـه کـوى تـو هـر آن کـس کـه       
 

  از قبله ابروى تو در عین نماز است



 درآید

  

  اى مجلسیان! سوزِ دل حافظ مسکین
 

از شمع بپرسید که در سوز و گـداز  

  است

  

چنگ بزند به من وصل خواهد شـد و   -چون فرمود: هر کس به ریسمان من یعنى ماه رجب

  وصل، قصه اى است پرسوز و گداز:قصه 

  اى مجلسیان! سوز دل حافظ مسکین
 

از شمع بپرسید که در سوز و گـداز  

  است

  

  27ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

  کشف رجب در خود

ما دوباره به آن نکته قبل در این جا باید مجدداً تأکید کنیم، این کـه در قیامـت مـى فرمایـد:     

بِیوناینَ « ؛ این یک نکته دقیقى است و خبر از یک حقیقت بزرگى مى دهد. مى دانید که »الرَّج

)؛ یعنى روزى که دعوت کننده اى دعوت مى کنـد و  6(قمر/  »یوم یدع الداعِ« در قیامت داریم:

مى خواند. که این خواندن و دعـوت کـردن منطبـق اسـت بـر بنیـاد روح انسـان هـا، و یـک          

خواندن اعتبارى نیست. یعنى همین طور که جهنّم، جهنّمیان را مى خواند و جـذب مـى کنـد،    

» رجبیون«توجه به چنین شرایطى بهشت هم بهشتیان را جذب مى کند. در همین راستا و با 

افرادى هستند با مقامى خاص، یعنى یک مقامى که در بعضى انسان هـا بـه جهـت اسـتفاده     

کردن از ماه رجب محقق مى شود و در عالَم قیامت، آن مقام ظاهر مى گـردد، آن وقـت ایـن    



ر قیامـت  افراد در آن عالَم شاخص هستند، یعنى یک نوع بزرگى و آبرومندى براى آن هـا د 

   یک مقام تکوینى» رجب«هست. به همین جهت مى خواهیم عرض کنیم 

  28ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

است که هرکس مى تواند در درون خودش به نحوى آن را احیاء و کشـف کنـد. اگـر احیـاء     

شد آن وقت مى بینید مقامى است کـه اگـر طبـق روایـت، یـک روز از آن را روزه بگیریـد،       

است. یعنى چه که از صراط » ایجاد صراط«است، روزه دوم آن موجب » دفع جهنّم«جب مو

جـاده بـه   » صـراط «مى گذریم؟ یعنى جاده اى به سوى بهشت برایمان کشـیده مـى شـود.    

سوى بهشت است و لذا روزه دوم ماه رجب موجب پدید آمدن صراطى است که آن صراط 

روزه ماه رجب، قلب خود را بـه سـوى بهشـت     به سوى بهشت است. یعنى انسان با دومین

جهت مى دهد، و دیگر قلب او در توجه به عالم معناست و در این دنیا سـرگردان نیسـت، او   

، یعنى وصل به بهشت. این 4 است» ایجاد بهشت«انسانِ جهت دار شده است. روزه سوم آن 

   ماه داراى چنین مقامى

  

  29ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

  است که خداوند إن شاءاهللا توفیقات بهره مندى از آن را برایمان مرحمت کند.

خلقى زبان به دعوى عشقش گشـاده  

  اند

اى من غالم آن که دلش با زبان یکى 

  است

                                                                 



  

   اتّصال به بهشت

خود این ماه، ماه رحمت بزرگ خداست که در دعاهاى آن این نکته مورد توجه هست. پـس  

این است که کارى کنیم این ماه را که در درون ذات هرکس نهفته است به نـام  تأکید ما یکى 

مقام رجبیت، با اعمال این ماه کشف کنیم، اگر کشف شد خودش جلوه اى از بهشـت اسـت،   

  یک نحوه وصل به بهشت است.

  30ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

   شیر؛ صورت علم توحیدى مخصوص رجبیون

مرحوم شیخ عباس قمى (رحمۀ اهللا علیـه) در مفـاتیح الجنـان آورده، اگـر عنایـت      روایتى که 

بفرمایید روایت عجیبى است. از امام ابى الحسـن موسـى (علیـه السـالم) مـى فرماینـد کـه:        

رجب نام نهرى است در بهشت، از شیر سفیدتر و از عسل شـیرین تـر، هـر کـه یـک روزِ      «

پس اولًا؛ رجب یک نهر است، یعنى مقام است.  5»یاشامدرجب را روزه دارد البته از آن نهر ب

؛ یعنـى عبـارت   »مما کانُوا تَعملُون«چون مى دانید که آب و درخت دربهشت عبارت است از 

اند از آنچه شما عمل کردید، یعنى آنچـه شـما در ایـن دنیـا عمـل مـى کنیـد دو وجـه دارد.         

است. شما که » حرکت و عمل«ه آن است و یک وج» فکر«هرکس هرکارى بکند یک وجه آن 

به لطف خدا نیت روزه ماه رجب را مى کنید، این نیت یک فکر است، فکرِ این کـه خـدایا مـى    

خواهم رجبى شوم، این نیت است. و وجه دیگر عملى است که انجام مـى دهیـد و آن تـرك    

   شهوات مثل

  

  31ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

در قیامت درخت و نهرهاى زیـر آن صـورت عقایـد و اعمـال ایـن      غذاخوردن و غیره است. 

دنیایى ما است، و حتماً مالحظه کرده اید در مورد انسان حتّى ترك یـک کـار هـم خـودش،     

                                                                 



کار به حساب مى آید، چون اراده مى کند که آن کار را نکند و این اراده براى ترك آن کـار،  

ه حساب مـى آیـد و در قیامـت صـورت     خودش یک اراده است و در نفس انسان یک عمل ب

مخصوص به خود را پدید مى آورد. شما اگر بـه خانـه عمویتـان نرویـد، در خـارج کـارى       

نکرده اید، ولى در درون اراده به نرفتن را انجام داده اید. پس هر کارى یک وجه عقیـدتى و  

اسـت کـه در   » عقیـده «و » عمـل «فکرى، و یک وجه عملى دارد. بزرگان مى فرمایند: که ایـن  

قیامت ظهور مى کند. شراب طهور را در ازاى چه چیزى بـه اهـل البیـت دادنـد کـه فرمـود:       

بهم شَراباً طَهوراً« ر مقاهچون سه روز روزه گرفتند و افطارى شـان را هـم   21(انسان/ » س (

ت. به نیازمندان دادند، و این شراب طهورى که نصیب این ذوات مقدسه شد، خیلى مقام اسـ 

  اگر یک ملَکى به ما». ربهم«چون مى فرماید: پروردگارشان به آن ها نوشاند 

  32ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

سال فریاد مى کشیم، حاال  60یک ذره از آن شراب معنوى بدهد، از شعف آن حالت معنوى 

  اگر پروردگار آن را به کسى بنوشاند، ببین چه مى شود.

بسیار » عقیده توحیدى«، مگر چه کار کردند؟ با یک »سقاهم ربهم شَراباً طَهوراً«د: مى فرمای

انجام دادند که از نیاز و میل خود براى خـدا گذشـتند، ظهـور آن    » عمل توحیدى«عمیق یک 

بهـم شَـراباً طَهـوراً    : «عقیده و عمل در بهشت چنین شد که فرمود ر مـقاهچـون بهشـت   »س ،

عقیده و عمل است، براى همین هم در و دیوار بهشـت حـرف مـى زننـد. چـون جـان        ظهور

است، یعنى از قلـب  » تَطَّلع علَی الْافْئده« -هر دو -انسان آن جا ظاهر است. بهشت و جهنّمش

سـوره   65ما به بیرون ظهور مى کند و لذا جنس حیـات اسـت، مثـل حـاالت قلبـى؛ در آیـه       

؛ یعنى نظام عـالم آخـرت سراسـر حیـات     »الدار الْآخرَةِ لَهِی الْحیوان انَّ«عنکبوت هم فرمود: 

6است، یعنى جنس حیات انسان است.
  

  

  33ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

                                                                 



ماسـت  » اخالق«و » اعمال«و » عقاید«پس اول یادتان باشد که بهشت چیست؟ بهشت ظهور 

دا نیست. آرى؛ به عنوان یک واقعیت در بیرون و به جان ما بسته است. یعنى بهشت از ما ج

  هست، اما به جان ما بسته است. حاال در

این بهشت یک نهرى است که مى فرماید: از عسل شیرین تر است و از شیر سفیدتر اسـت،  

است. پس اولًا؛ کسى که رجبى شد، وصل به این نهر مى شود. ایـن  » رجب«این نهر اسمش 

پس کسى که رجبى شد، وصل به بهشت مى شـود. ثانیـاً؛ ایـن     نهر در کجاست؟ در بهشت.

اتّصال بعد از مردن ما هست یا همین حاال؟ امام رضا (علیه السـالم) مـى فرماینـد: هـرکس     

. پس این بهشت همـین حـاال هسـت. یعنـى إن شـاءاهللا      7 بگوید بهشت بعد است، از ما نیست

م، وارد بهشت شدیم، خدا مى داند که همین امروز که تصمیم گرفتیم در این ماه، رجبى شوی

  همین حاال وارد بهشت شدیم.

آیت اهللا جوادى آملى (حفظه اهللا تعالى) بحثى داشتند از کالم امـام معصـوم حضـرت رضـا     

   (علیه السالم) فرمودند: همین حاال وصل به

  

  34ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

ى شویم بستگى بـه اعمـال مـا دارد، چـون     بهشت مى شویم و همین حاال از بهشت خارج م

سـوره عنکبـوت کـه مـى      44و  43حضرت رضا (علیه السالم) اشاره مى فرمایند بـه آیـات   

فرماید: این است جهنّمى که گناهکاران انکار مى کنند و هم اکنون گناهکاران بین آن جهـنّم و  

8آب جوشان در حال طواف اند.
  

مى شویم، الّا این که عـده اى نسـبت بـه آن در کمـال      پس اولًا؛ ما در ماه رجب وارد بهشت

غفلت به سر ببرند که این ها، وارد رجب نمى شوند، بلکه مثل بقیه زمان هاى روزگـار، وارد  

یک زمان مى شوند ولى اگر ما در عین توجه و انتظـار و اسـتقبال وارد رجـب شـویم، وارد     

                                                                 



بیر روایـت از عسـل شـیرین تـر و از     یک مقام خاص از بهشت مى شویم، که آن مقام به تع

شیر سفیدتر است و آن هم روى حساب است. بزرگان اهل معرفت یک دقت هایى روى این 

  عسل و شیر کرده اند که این ها دو حال و مقام است براى انسان و نه دو نوع غذا.

  

  35ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

هللا علیه وآله وسلّم) به طور کلى هر غـذایى کـه مـى    یکى از مفسرین مى گوید: پیامبر (صلّى ا

خوردند، مى گفتند: الحمدهللا. ولى وقتى شیر مى خوردند مى فرمودند که خدایا زیـادش کـن.   

بعد مى گوید از طرفى مطابق آیه قرآن، پیامبر (صلّى اهللا علیه وآله وسلّم) مأمور هستند کـه  

) پس باید این شـیر، در عـالم   114؛ (طه/ »زِدنی علْماً قُلْ رب«بگویند: خدایا علم مرا زیاد کن، 

معنا همان مقام علم باشد، یعنى ظهورش در نفس انسان، علم است. مگر علم، جـان را تغذیـه   

  نمى کند؟ بهترین غذا براى جان مادى، شیر

  است. و براى جان غیبى، علم است و این دو با همدیگر یک رابطه اى دارند.

در کتاب فصوص الحکم مى گوید: ابـى خالـد، در خـواب دیـد کـه شـیر       » عربىمحى الدین «

خورده است. شب آمد خدمت یکى از عرفاء و خوابش را گفـت. آن عـارف مـى گویـد: ایـن      

خواب دو حالت و دو مقام دارد. در این که این رؤیاى صادق است شکّى نیسـت، حـال بگـو    

ه واقع شیرى وارد معده ات شده؟ گفت: آیا تو دیشب که خواب دیدى شیر مى خورى، آیا ب

   نه! به او گفت: ولى اگر استفراغ کنى، شیر استفراغ

  36ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

مى کنى. این یک وجه از تعبیر خوابت، اگر خواستى بر اساس موطن دنیا تعبیر شـود، ولـى   

به تو علـم مـى دهنـد. چـون     اگر بخواهى بپذیرى، شیر یعنى علم، تعبیر خوابت این است که 

شیر در مقام غیب، علم است، در مقام عالم ماده شیر است. ایشان مى گوید: وسوسه شـدم  

من که شیرنخورده ام، پس مگر مى شود کسى شیر نخورد، ولى خواب شیر خوردن ببینـد  



و بعد شیر خورده باشد و در معده اش شیر باشد؟ خودم را وادار بـه تهـوع کـردم، دیـدم     

بیرون آوردم، چیز پیچیده اى نیست. در روایات هم داریم که پیـامبر (صـلّى اهللا علیـه     شیر

  وآله وسلّم) به عایشه فرمودند: که برو

عایشـه گفـت: چـرا؟! فرمودنـد: چـون       -ظاهراً روزه مستحبى بـوده  -روزه ات را افطار کن

گفت کـى مـن   خودت خودت با غیبتى که کردى، روزه ات را افطار کردى و گوشت خوردى. 

غذا خوردم؟ در حالى که گوشت خوردن او، همان غیبتى بود که کرده بود، بعـد خـودش از   

        ه وجود گوشت خام شـد، یعنـى عمـل غیبـى بـاطنى غیبـت، صـورتالى دندان هایش متوج

  ظاهرى حسى گوشت خوردن به خود گرفت.

  37ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

اسـت.  » علم توحیـدى «اهل معرفت مى فرمایند که در بهشت مقام مقام شیر در نهر رجب را 

اگر شما ماه رجب را حفظ کنید، إن شاءاهللا معرفت توحیدى نصیبتان مى شود. آن وقـت آن  

علم توحیدى ماه رجب، علمى است که به راحتى به دست نمى آید، کسى که رجبى شد یـک  

ن نهر است کـه از قلـب او ظهـور    معرفت خاصى پیدا مى کند که ظهورش همان شیر بودن آ

کرده است، و از شیر سفیدتر بودنش هم به جهت پاك بـودن از هرگونـه شـرك و آلـودگى     

  روحى است.

   عسل؛ صورت شور معنوى رجبیون

و نیز مى فرمایند: آن نهر از عسل هم شیرین تر است، چون عسل، حرکت و گرما و تحـرّك  

  ى و همت عمل توحیدى آدم را زیادمى آورد؛ یعنى آن عسل، اراده هاى توحید

مى کند. ببینید که منظورشان چیست؟ شـما گـاهى دلتـان مـى خواهـد کـه بـا یـک شـور و          

حرارتى بلند شوید و نماز شب بخوانید، ولى خواب نمى گذارد. این اراده نماز شب خوانـدن  

قـل  و راحت و با شور و حرارت و عشق جلو رفتن به اصطالح علمـاء اخـالق مربـوط بـه ع    

  عملى است و این غیر از عقل نظرى است که پذیرفته است نماز شب خیلى برکات دارد،



  38ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

این شور و شیدایى در عبادات، ریشه اش همان عسلِ بهشـتى مربـوط بـه نهـر مـاه رجـب       

معرفـت  است. پس حرارت انجام اعمال الهى را رجب به آدم مـى دهـد و رجبیـون، هـم بـه      

خاص و هم به حرارت خاص در فهم دین و عمل به دین دست مى یابند. بـا توجـه بـه ایـن     

مبنا غفلت نکنید که همین حاال با وارد شدن در ماه رجب و اسـتقبال کـردن از آن انشـاء اهللا    

  ارتباط با آن شیر و عسل شروع مى شود.

   ماه والیى شدن براى مالقات با حق

ماه رجب ماه خدا است، ماه «داشته باشید که مى فرماید: » المراقبات«آن روایت را در کتاب 

شعبان ماه پیامبرخدا (صلّی اهللا علیه وآله وسلّم) است و ماه رمضـان، مـاه امـت رسـول اهللا     

ـلوك شـروع    ». است» صلواة اهللا علیه وآله« یعنى با شروع ماه رجب که ماه خداست، نیـت س

   مى شود، بنابراین از خدا شروع

ى شود و پس از انس با پیامبر اکرم (صلّی اهللا علیه وآله وسلّم) در مـاه شـعبان و رعایـت    م

اعمال مخصوص ماه شعبان، به یک خودیابى در ماه رمضان مى رسـیم، و بـدین معناسـت    

   که ماه رمضان، ماه امت است. این روایت

  39ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

شَهرُ رمضانِ، شَهرُاهللا «مى فرماید: » علیه السالم«امیرالمؤمنین  را با آن روایت جمع کنید که

یعنى؛ ماه رمضان ماه خداست و ماه شعبان مـاه   9»و شَعبانِ شَهرُ رسولُ اهللا و رجب شَهري

و ماه رجب ماه من است. پـس طبـق ایـن روایـت، بـه یـک       » صلواة اهللا علیه وآله«رسول اهللا 

اه یگانگى با خداست، از طریق ارتبـاط بـا خـود خـدا، و بـه یـک اعتبـار،        اعتبار ماه رجب، م

ارتباط با خدا بدون اتّصال به والیت ممکن نیست و لذا ماه رجب، ماه امیـر المـؤمنین (علیـه    

السالم)، یعنى صاحب والیت است، پس ماه رجب ماه امیرالمؤمنین (علیه السالم) یعنـى مـاه   

                                                                 



ن جنبه هاى غیر الهى از دل و رسیدن به یک به خود آمدن یعنى زدود» والیت«والیت است. 

کـه   -ناب. دلى که والیى شد این دل غیرِ حق را نمى خواهد، آن وقت این دل به عشق به نبى

مى رسد و برایش طلب نزدیکى به پیـامبر اکـرم (صـلّى اهللا     -مظهر نمایش صفات حقّ است

  علیه وآله وسلّم) در ماه شعبان پیدا

ـلّم) در  مى شود و ت قاضاى واردشدن در سلوك و سنّت پیامبر اکرم (صلّى اهللا علیه وآله وس

اللّهم فَاعنّـا علَـی الْاسـتنانِ    «جانش شعله مى کشد و در دعاى روزهاى ماه شعبان مى گوید: 

هنَّتبِس   

  

  40ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

 ه روش و سنّت پیامبرت نزدیک شوم و بـدان عمـل   یعنى خدایا! مرا یارى فرما تا ب 10...»فیه

نمایم. و حاال در منظر نگاه به وجود مقدس پیامبراکرم (صلّى اهللا علیه وآلـه وسـلّم) در مـاه    

شعبان، در مقابل خود و در افق جانت ماه رمضان را مشـاهده مـى نمـایى و در ایـن حالـت      

این دو روایت مى گوید: خودت را بـراى  ماه رمضان شَهرُاهللا، و ماه مالقات با خدا مى شود. 

در ماه  -خدا در ماه رجب خالص کن، تا بتوانى والیت و نبوت را بفهمى و از خدا شروع کن

  .-در ماه رمضان -و به خدا ختم کن -رجب

پس با ماه رجب و روزه و استغفار در این ماه یک خلوص اولیه و خود را براى خـدا آمـاده   

ه بگیرد و إن شاءاهللا دعاهاى ماه رجب را هـم بخوانـد و در آن هـا    کردن داریم. آدم روزه ک

دقّت و تدبر کند، توجه به حق در او زنده مى گردد. به قول بزرگان مى گویند: دعاهـاى مـاه   

   رجب

عجیب است این قدر عجیب است که عده اى از بزرگان مى فرمایند: بعضى از این دعاهـا در  

  ماه رمضان هم پیدا

                                                                 



  

  41ماه یگانه شدن با خدا، ص:  ماه رجب،

نمى شود و انصافاً هم از جهت توحید و والیت یک مراتب خاصـى در دعاهـاى مـاه رجـب     

هست، خدا توفیق مان بدهد که هم این دعاها را از اهلش درس بگیـریم و هـم بـه کمـک آن     

ارتبـاط  ادعیه با خدا مناجات کنیم. بعد که توجه به حق از این طریق در انسـان زنـده شـد،    

بیشتر با خدا در او شعله مى کشد، مى یابد که باید براى ارتباط حقیقى بـا حـق، دسـت بـه     

دامن صاحب والیت، یعنى امیر المؤمنین (علیه السالم)، بزند، این جاست که مى بینـد عجـب،   

پس ماه رجب، ماه امیر المؤمنین (علیه السالم)، است و به اذن آن حضـرت مـى توانـد حـقّ     

را اداء کند. در مستى ارتباط با حـق از طریـق نـور والیـت امیـر المـؤمنین (علیـه        ماه رجب 

السالم)، دل با ماه شعبان روبه رو مى گردد و مى بیند مخزن اصلى، وجود مقدس صـاحب  

ماه شعبان، یعنى محمد مصطفى (صلّى اهللا علیه وآله وسلّم) است. در عطش ارتباط بـا خـدا،   

هللا علیه وآله وسلّم) روبه رو مى شود، آرام آرام این عطش شـعله ور  با پیامبر اکرم (صلّى ا

مى شود و درست در دل ماه رمضان از پیامبر اکرم (صلّى اهللا علیه وآله وسلّم) سراغ خـدا  

   إِذا سئَلَک عبادي، عنّی فَانّی«را مى گیرد و هم خدا به پیامبرش ندا مى دهد: 

  42ص: ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، 

؛ یعنى اى پیـامبر! اگـر بنـدگان مـن از تـو سـراغ مـرا        11...»قَریب اجیب دعوة الداعِ إِذا دعانِ 

گرفتند، من خودم به آن ها نزدیکم و جواب آن ها را مـى دهـم. بـدون آن کـه پیـامبر اکـرم       

12(صلّى اهللا علیه وآله وسلّم) را خداوند در این شرایط واسطه قرار دهد.
  

   آوردن توفیق انجام اعمال این ماه راه به دست

                                                                 



اجازه بدهید تأکیداتى عرض کنیم تا إن شاءاهللا بتوانیم در این ماه نتیجه بهترى بگیریم. اول؛ 

ایجاد زمینه نورانیت فکرى و قلبى است به کمک ادعیه و تأمل در محتوا و فرهنگ آن ها، که 

ف است که این دعاها را از دسـت  عامل و زمینه نورانیت بسیار خوبى براى قلب است، و حی

بدهید، پس با یک برنامه ریزى سعى بفرمایید از ادعیه ماه رجب استفاده کنیـد. دوم؛ ایجـاد   

زمینه همت عملى است از طریق روزه. در این ماه باألخره هر کس به جـایى رسـید، نهایـت    

   استفاده را از ماه رجب کرد و نهایت استفاده آن این است

  

  43اه یگانه شدن با خدا، ص: ماه رجب، م

که تصمیم بگیرد إن شاءاهللا همه ماه رجب را روزه باشد، کار مشکلى نیست، ولى برکات آن 

  غیرقابل تصور است.

   اعمالى ساده و برکاتى بزرگ

خدا رحمت کند مرحوم آیت اهللا ملکى تبریزى را، یک تـذکّرى کـه در تمـام کتـاب المراقبـات      

کنند و به خصوص در اعمال ماه رجب و ماه رمضـان، مـى گوینـد:     مرتّب تکرار و تأکید مى

شما ببینید مثلًا مى گویند اگر این ده رکعت نماز را هر شب در ماه رجب بخوانید غیر ممکن 

است که وارد بهشت نشوید. حاال ممکن است یکى بگوید این ده رکعـت کـه چیـزى نیسـت.     

نتیجه اى بزرگ بدهند؟ ایشان مى فرمایند:  مگر مى شود براى عملى در این حد ساده، چنین

اگر چیزى نیست، که چیزى هم نیست، پس چرا از بین این همه آدم که زیر پـرچم اسـالم   «

پـس معلـوم اسـت از جهـت دیگـرى      » هستند، عده بسیار قلیلى این عمل را انجام مى دهنـد؟ 

خدا مى خواهد بنـده  « چیزى هست، وگرنه اکثر مسلمانان انجام مى دادند. ایشان مى فرماید:

اش را امتحان کند ببیند اعتماد به حرف خدا دارد یا نه؟ اعتماد به حرف امام معصـوم دارد  

  »یا نه؟

  44ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 



امام معصوم (علیه السالم) مى فرماید: این کار را بکنید این نتایج را دارد، ولـى از آن جـایى   

  مى گوییم مگرکه ما اعتماد نداریم. 

مى شود. آن وقت چون نمى دانیم که مى شود یا نمى شـود حـرف را جـدى نمـى گیـریم و      

همین موجب ضرر مى شود. اما آن طرف قضیه را خودتان مى دانید با اینکه به واقع آسان 

است، همه انسان ها توفیق انجام آن را ندارند، پس معلوم است از جهتى کار مشـکلى اسـت   

فیق انجامش را به دست آوریم خود عمـل، کـار مشـکى نیسـت، چـون کـه تمـام        ولى اگر تو

دعاهاى ماه رجب یک ساعت بیشتر طول نمى کشد. حال اگر انسان یک سـاعت در هـر روز   

ماه رجب خودش را براى ماه رجب فارغ کند بسیار نتیجه مى گیرد، که به نظر مى رسد مـا  

استفاده مى گذرانیم. پـس آرى چیـزى نیسـت،    خیلى بیشتر از این ها وقت هایمان را بدون 

ولى عمده همت ماست که بتوانیم توفیق عمل پیـدا کنـیم و اگـر همـین تـذکّر آیـت اهللا ملکـى        

را به قلبمان تفهیم کنیم و به خدا و ائمه معصـومین اعتمـاد نمـاییم، توفیـق     » رحمۀ اهللا علیه«

خواهند با همین کارهاى ساده مـا را  انجام اعمال و قرائت ادعیه فراهم مى شود، باألخره مى 

  به درجات باال برسانند.

  45ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

تأکید بیشتر ما روى این قضیه است که ماه رجب ماهى است که ما باید دنبـال کشـف یـک    

   کمالى باشیم که همه این اعمال و اذکار، مقدمه آن کمال است و مرتّب خودمان

ده تر کنیم تا آن کمال در ما پیدا شود که وقتى به طور کلّى در قیامت ندا مـى  را آماده و آما

بِیون«کنند:  نَ الرَّجإن شاءاهللا ما جذب آن دعوت شویم.» ای  

  سلوك بى سر و صدا

گاهى دوستان مى پرسند اذکارى که بتوانیم به کمک آنها اهل سیروسلوك شـویم چیسـت؟   

ید بنده عرض مى کنم تـا إن شـاءاهللا بـا هـم راه بیفتـیم.      اصل قضیه را خودتان متوجه هست

ببینید ما دو نوع عارف داریم؛ یک نوع عارف پرآوازه که عمومـاً همـه مـردم آن هـا را مـى      

شناسند و بنا به مصلحتى که نزد خدا محفوظ است، خداوند آن ها را بـه مـردم شناسـانده    

روصدا از عمق جان، نـورانى شـده   است؛ و یک نوع عارف بى سروصدا هم داریم، که بى س



اند. عموماً بزرگانى که به حقایق وصل شدند سروصدا ندارند و شما هم باید بى سروصـدا  

  دنبال نورانى شدن جان خود باشید و

  46ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

ـلو   کتان این نکته را باید به خوبى براى خودتان حل کنید که شما بنا ندارید آوازه سـیر و س

به گوش احدى برسد. شما فکر مى کنید کم آدم پیدا شده که بى سروصـدا مـاه رجـبش را    

حفظ کرده است، ماه شعبان و ماه رمضانش را حفظ کرده، پنج شنبه اول ماه و آخر مـاه و  

  چهارشنبه وسط ماهش را

ل سیر و روزه گرفته و بحمدهللا به جاهایى رسیده، بدون آن که اصلًا کسى او را به عنوان اه

سلوك بشناسد، به طورى که حتّى عرفاى پرآوازه غبطه او را مـى خورنـد. ایـن هـا از چـه      

طریقى به این درجات رسیده اند؟ از طریق همین ماه رجـب و اعمـال و اذکـار وارده. اصـلًا     

باالتر از برکاتى که در ماه رجب هست در زیر این آسمان برکت نیست. در ماه رمضان که 

جب است، پس اعمال مستحبى که شما بخواهید به آن دسـت پیـدا کنیـد و از    روزه دارى وا

برکات آن بهره بگیرید، خدا مى داند باالتر از اعمال ماه رجب اعـم از روزه و دعـا و اذکـار    

آن، زیر این آسمان نیست. همان طور که به ما خبر داده اند در این ماه یک شـعورى بـراى   

فهمى گیر آدم مى آید که دیگر گفتنى نیست، خوشا به حـال  آدم پیش مى آید، یک ملکاتى و 

   رجبیون. ما شنیده ایم و امیدوار شده ایم. پس اعمال و ذکرهاى

  47ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

ماه رجب دستورالعملِ به جایى رسیدن است. این اعمـال موجـود در مفـاتیح الجنـان شـیخ      

رجب یک دستورالعمل سلوکى است که به کمک احادیث  در ماه» رحمۀ اهللا علیه«عباس قمى 

معصوم تدوین شده است. وقتى که به دوستان مى گوییم آقا به کمک دستورات مفاتیح مـاه  

  رجب و

  شعبان و رمضان خود را حفظ و احیاء کنید، فکر مى کنند که ما کار را دست کم گرفتیم.



نور بیرون مى آمـد. یعنـى   » اهللا علیه رحمۀ«فرمودند که: دیده شده از دهان شیخ عباس قمى 

بـوده  » رحمۀ اهللا علیه«این مفاتیح، نور است. ایشان شاگرد مرحوم آیت اهللا قاضى طباطبائى 

را جنـاب آقـاى   » رحمۀ اهللا علیـه «طباطبائى  است. مرحوم قاضى طباطبائى یعنى استاد عالمه

طن همـه عرفـاى تـاریخ،    حداد آن عارف بزرگ در وصفش مى فرماید: من سیر کردم در بـا 

بعد از معصوم ندیدم. مرحـوم شـیخ عبـاس قمـى     » رحمۀ اهللا علیه«باالتر از آیت اهللا قاضى 

شاگرد عرفانى مرحوم آیت اهللا قاضى طباطبائى بوده و مفاتیح را با چنین روح و روحیه اى 

   تدوین کرده است. خودش اهل سیر وسلوك است، ولى نه سیر وسلوك

  48یگانه شدن با خدا، ص: ماه رجب، ماه 

باسروصدا که یک چیزهایى بگوید که ما بگوییم خوشا به حالش، نه، این ها بـى سروصـدا   

  هستند، گفتنى نیست.

مـى  » فضـیلت هـاى فرامـوش شـده    «مرحوم راشد فرزند مرحوم ملّاعباس تربتى در کتـاب  

خانه ما که همـه   یک هفته قبل از فوت پدر م یک دفعه نورى حدود یک ساعت آمد در«گوید: 

السالم «مى دیدیم، پدرم مى خواست در مقابل آن بلند شود نمى توانست، گریه کرد و گفت: 

  ».علَیک یا زینَب کُبري!

مرحوم راشد مى فرماید: پیوسته پدرم همان طور که در بستر بیمـارى خوابیـده بـود، سـر     

عت حضـورش ادامـه داشـت،    خود را به عنوان سالم تکان مـى داد و نـور حـدود یـک سـا     

همچنان پدرم گریه مى کرد و به یک یک ائمه و پیامبر (صلوات اهللا علیه وآله) و فاطمه زهـرا  

(علیهاالسالم) سالم مى داد. جناب آقاى راشد که این قضـیه را نقـل کـرده آدم دیـر بـاورى      

م تـا ایـن   است و خودش هم مى گوید من عموماً سعى مى کردم این گونه موارد را باور نکن

   که خودم با چشم هایم دیدم. او مى گوید: بعد از این قضیه، چند بار از پدرم پرسیدم این

  49ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

  قضیه چه بود؟ ایشان در جواب من مى گفتند: حسنعلى، این ها چشیدنى است و نه شنیدنى.



تى به جایى مى رسد که در آخـر  غرض از این عرایض این است که کسى مثل ملّاعباس ترب

عمر نور ائمه معصومین (سالم اهللا علیها) به سراغش مى آیند ولـى هـیچ وقـت ادعـایى هـم      

   فقط با نمازهاى طوالنى و روزه هاى سالیانه به 13ندارد،

این جا رسیده است. ماه رجب و دستورات آن این طورى آدم را بـه مقصـد مـى رسـاند و     

  ه بى سروصدا هستند و با ماه رجب هم به جاهایى که بایدتربیت مى کند. عرفاى شیع

  

  50ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

برسند، رسیدند. دنبال این و آن راه افتادن به هیچ دردى نمى خورد. بروید دنبال دستورات 

ائمه که در امثال مفاتیح الجنان هست. اعمـال مـاه رجـب، روزه روز دوشـنبه هـر هفتـه یـا        

چهارشنبه وسط ماه و پنج شنبه اول و آخر ماه، بى سروصدا، کار خودش را مـى کنـد. إن   

شاءاهللا یک چیزهایى به دست مى آورید که به کسى نمى توانید بگویید، کسى هم نمى توانـد  

به شما بگوید، بیایید ما و شما امیدوار باشیم. بنا هم نیست به کسى بگویى اال اینکه مـأمور  

ى هم که مأمور است دست بقیه را بگیرد کـه مقـامش، مقـام والیـت و نبـوت      باشید، آن کس

  است و من و شما در این مقام ها نیستیم. اگر

زرنگ باشید از یک شواهدى اصل مطلب را مى فهمید، همان کـافى اسـت. مرحـوم آیـت اهللا     

مینـى  ، امـام خ 1357زرنگ بود. عصر روز بیست ویکم آبان سـال  » رحمۀ اهللا علیه«طالقانى 

فرمودند: حکومت نظـامى را بشـکنید و برویـد در خیابـان هـا، هرچـه مـى        » رحمۀ اهللا علیه«

جهـان دیـده اسـت، سیاسـت مـى      » رحمـۀ اهللا علیـه  «خواهد بشود. مرحوم آیت اهللا طالقـانى  

                                                                 



رحمـۀ اهللا  «شناسد، مى داند در موقع حکومت نظامى ریختن در خیابان ها یعنـى چـه؟ امـام    

   باید بریزید در خیابان. مرحوم طالقانى تلفنى بهمى فرمایند: » علیه

  51ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

مى گویند: آقا خطرناك است، مردم را مى کشند، و اصرار مـى کننـد و   » رحمۀ اهللا علیه«امام 

مـى  » رحمـۀ اهللا علیـه  «مى گویند: امام زمان (عجل اهللا تعالى) راضـى نیسـتند. امـام خمینـى     

رحمـۀ اهللا  «ازکجا که دستور امام زمان (عجل اهللا تعـالى) نباشـد؟ آیـت اهللا طالقـانى      فرمایند:

چون اهل فهم است، یک مرتبه مطلب را مى گیرد و مى گوید ببخشید. وتنها چیزى که » علیه

رحمـۀ  «بعدها در باره آن صحبت نکردند همین بود و آیت اهللا طالقانى » رحمۀ اهللا علیه«امام 

همین قدرش را مى توانستند بگویند. آیا آن که مردم در خیابان بریزند، دستور  هم» اهللا علیه

در خیابـان  » رحمـۀ اهللا علیـه  «درستى بود یا نبود؟ یعنى اگر آن شب مردم به دستور امـام  

  نریخته بودند، مطمئن باشید هنوز انقالب اسالمى محقّق نشده بود. عرفاى ما که ادعا

و یـا  » مصـباح الهدایـه  «در کتـاب هـاى   » رحمـۀ اهللا علیـه  «امام ندارند، بى سروصدا هستند. 

یک چیزهایى یواشکى فرموده اند که اهل نظر مى گویند خیلى مراتب را » شرح دعاى سحر«

باید طى کرده باشد، ولى بى سروصدا. تأکید ما همین باشـد کـه دعاهـا و روزه و ذکرهـاى     

چنان است که فقـط مـى توانیـد آن     ماه رجب بصیرتى به انسان مى دهد که آن بصیرت آن

   بصیرت را داشته باشید و با آن زندگى کنید، یعنى چشیدنى

  52ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

است و نه شنیدنى، إن شاءاهللا. به شرطى که از حاال، عزمتان این باشد که بناى سـر و صـدا   

  نداشته باشید.

  زیرکى بفروش و حیرانى بخر

باز روى ماه رجب است. ماه رجب قدرت آدم درست کردن دارد. ما چیـزى  تأکید بعدى هم 

رحمـۀ اهللا  «نمى دانیم به شما بگوییم، فقط همین را بگوییم که: مرحوم آیت اهللا ملکى تبریزى 



حتّى به علماء پیشنهاد مى کـنم کـه ایـن مـاه، تحقیـقِ      «در کتاب المراقبات مى فرماید: » علیه

چه کسى این ». کم کنند و به عبادت بپردازند -قرآن و روایت را یعنى حتى تحقیق در -علمى

را مى گوید؟ کسى که هم مجتهد است و هم در عین حال شاگرد ملّا حسینقلى همدانى است، 

  حسى غیب شناس دارد، غیب را مى شناسد. مى فرماید: من پیشنهاد

ادت بپردازید. یعنى ادراك مى کنم در این ماه تحقیق علمى، بحث و درس را کم کنید و به عب

مقام رجب طبق دستوراتى که ائمه (علیهم السالم) به مـا داده انـد از طریـق عبـادت بیشـتر      

  ممکن است.

البته کسى که آن قدر علم ندارد که با این دعاها ارتباط و اتّحاد پیـدا کنـد اول بایـد بـرود و     

  دعاها را بفهمد،

  53ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

حتّى اگر نشد به راحتى مقصد آن ها را درك کند باید برود، آن هـا را درس بگیـرد. وقتـى    

اظهاراتى را مى کنى که در دعا هست، باید قلبت تصدیق کند، قلب که تصـدیق کـرد بعـد إن    

شاءاهللا راه مى افتد. به همین جهت ما پیشنهادمان این بود که مباحث خودمان را در این سه 

ان و رمضان تعطیل کنیم، به دوستان هـم عـرض کـردیم، دیـن دانـى بـس       ماه رجب و شعب

است، دین دارى اصل است. ممکن است حضورتان در این جلسات با انگیزه دین دانى باشد 

  و ضرر کنید، نمى دانیم عزیزان با یک شور معنوى مى آیند یا با یک کنجکاوى علمى؟ گفت:

 زیرکى ظن است و حیرانى نظ
 

 حیرانى بخر زیرکى بفروش و

  

یعنى کنجکاوى علمى بد نیست، ولى ما را به این نکته مى رساند که احتمال وجود حقـایق را  

   مى دهیم، چشم دلمان



را باز نمى کند تا به حقایق نظر کنیم. راه رسیدن به حقایق، راه حیرت است که بـا تزکیـه و   

ـلّم) از خـدا      عبادت به دست مى آید، همان حیرتى که پیامبر اکرم (صـلّى  اهللا علیـه وآلـه وس

   تقاضا مى کردند که

  ،»رب زِدنی تَحیراً: «

  خدایا! حیرت مرا بیفزاى. از خدا

  54ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

بخواهید در این سه ماه رجب و شعبان و رمضـان، فضـاى معنـوى و سـلوك روحـانى در      

  تمام رابطه مان حاکم باشد.

  تجرید! تعلیم بس است،

آفت این جلسات علمى این است که آدم با خودش درگیر نیست، مى آید ببیند که بقیـه چـه   

  مى گویند؟ این خوب نیست، گاهى آدم باید ببیند که خودش چه مى گوید؟

، بـودیم دوسـتان عـرض    »حفظـه اهللا «یک هفته قبل از ماه رجب؛ خدمت آیت اهللا حسـن زاده  

در «اه رجب مى دهید؟ ایشان با یک تأکید و شدتى گفتند: کردند که آقا چه دستورى براى م

عرض مـا نیـز همـین اسـت کـه بایـد یـک جـورى         ». ماه رجب بروید خودتان را ورق بزنید

تجرید یعنى بـا خـود بـودن،    » تعلیم بس است، تجرید«خودمان را ارزیابى کنیم. مى گویند: 

ویم و شـما حـرف هـاى مـرا گـوش      تعلیم یعنى از غیر چیز یاد گرفتن. اگر من براى شما بگ

  کنید، پس کى به خودتان برگردید؟ آن تجرید، آن یگانه شدن با خود، کو؟!

از وقتـى کـه مـن از پیـامبر (صـلّى اهللا علیـه وآلـه        «امیرالمؤمنین (علیه السالم) مى فرمایند: 

   وسلّم) شنیدم که روزه ماه رجب و شعبان چه

  55ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 



نتایجى براى مؤمن دارد، دیگر هیچ وقت تا آخر عمرم روزه مـاه رجـب و شـعبان را تـرك     

باید از خدا بخواهیم که هم توفیقش را بدهد و هم معرفتش را. و از خدا بخواهید که ». نکردم

توفیقات کم نخواهیم، باید خود خدا همت ما را بلند کند. سه روز روزه چرا؟ روزه همه مـاه  

م. روزه همه ماه رجب را چرا؟ روزه ماه شـعبان را هـم مـى خـواهیم. و روزه     را مى خواهی

  شش روز اول ماه شوال را هم مى خواهیم، یک جورى باید کار، اساسى شود.

  در ربایید این چنین نفحات را

 انَّ لـرَبکُم فـی ایـامِ   «در روایت داریم که پیامبرخدا (صـلّى اهللا علیـه وآلـه وسـلّم) فرمودنـد:      

ـان نفحـات و      14؛»دهرِکُم نَفَحات اال فَتَعرَّضوا لَها یعنى در روزگار و گاه وبیگـاه در زنـدگى ت

نسیم هاى معنوى برجانتان مى وزد، آگاه باشید که خود را در معرض آنها قرار دهید. حال 

چگونه خودمان را در معرض نفحات ماه رجب قرار دهیم تـا آن بصـیرت و همـت و شـور     

   ا پیدا کنیم؟ مسلّم همین دستورات ماه رجب را با اطمینانبندگى ر

  

  56ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

عمل کردن، مساوى است با در معرض نفحات و نسیم هاى ماه رجب قرار گرفتن. بـه گفتـه   

  مولوى:

  گفت پیامبر (ص) که نَفْحت هاى حق
 

  اندر این ایام مى آرد سبق

 داریداین اوقات راگوش و هوش 
 

 در رباییداین چنین نفحات را

  نفحه اى آمد شما را دید و رفت
 

هرکه را مى خواست جان بخشـید و  

  رفت

  

                                                                 



حتما تجربه کرده اید. گاهى شده است که وقتى طرف را نگاه مى کنید فکر مى کنیـد او هـیچ   

ندارد. امـا خداونـد برایتـان    معرفتى از معارف الهى و هیچ توانى از توان هاى سلوکى را هم 

روشن مى کند که همه آن چیزهایى که ما آرزویش را داریم، او با همتش بـه دسـت آورده   

است، چون خود را در معرض نفحات ماه رجب قرار داده و از برکات ماه رجـب سرسـرى   

  نگذشته است.

  نفحه اي دیگررسیدآگاه باش
 

  تاازاین هم وانمانی خواجه! تاش

  

یعنى تالش کن نفحه ماه رجب را الاقل در امسال از دسـت نـدهى. مـى گویـد: مـن بـه ایـن        

گرفتارى ها و محرومیت افتادم، شما مواظب باشید محروم نشـوید. مولـوى در آخـر دفتـر     

   دوم مثنوى در مورد موانع رسیدن آن نفحات به قلبش

  57ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

لقمه و غذا پیش مى آید درد و دلى دارد. مى دانید که مولـوى آن چنـان   و ظلماتى که در اثر 

نبوده است که خودش اراده کرده باشد تا شعر بگوید، بلکه به جهت ریاضت هـا و آمـادگى   

هاى روحى در یک جذبه معنوى وارد مـى شـده و دیگـر بـى اختیـار شـعر، بلکـه معـانى و         

فیانش به خصوص حسام الدین چلپـى آن هـا   معارفى بزرگ را در قالب نظم مى گفته و اطرا

را مى نوشته است. مولوى در درددل خود مى گوید: عجب! من یک لقمـه اضـافه خـورده ام    

  تمام روحم خاك آلوده شده و در اثر آن لقمه، گویا خارى در روحم فرورفته، مى گوید:

  سخت خاك آمیز می آید سخُن
 

  آب تیره شد سرِ چه، بندکن

  

یعنى دیگر نمى توانم در آن جذبه باشم و احواالت معنوى که به مـن مـى رسـد را در قالـب     

  شعر بگویم:



  دوش دیگرلَون این می داد دست
 

  لقمه اي چندي درآمدره به بست

  

به خاطر لقمه اى، این همه ظلمت و پریشان حالى! پس باید از کف پاى لقمـان وجـودم آثـار    

  با روزه گرفتن درآورم. این لقمه هاى اضافى را

  58ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

یعنى قبلًا حاالت معنوى رنگارنگ و خوبى داشتم، چند لقمه اضافه خوردم، همه آن ها رفـت.  

  لقمه کارش این است، گاهى یک لقمه اضافى درِ غیب را مى بندد.

 از براي لقمه اي این خارخار
 

 از کف لقمان برون آرید خار

  خاردان آن را که خرما دیده اي
 

  زانکه بس نان کور وبس نادیده اي

  پیش ازاین کین خارپابیرون کنی
 

  چشم تاریک است، جوالن چون کنی

  

فعالیت بدون بصیرت نتیجه نمى دهد، اول باید با روزه دارى چشـم دل را از کـورى نجـات    

  داد و سپس راه افتاد.

 بهر لقمه گشت لقمانی گرو
 

 وقت لقمان است اي لقمه برو

  جان لقمان که گلستان خداست
 

  پاي جانش خستۀ خاري چرااست

  

همین طور است که لقمه اضافى پاى جان انسان را خسته مى کند و سیر روحانى انسـان را  

  متوقّف مى نماید.



  59ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

گرسنه نیستید ولى باز غذا مى خورید، مـى بینیـد    شاید برایتان پیش آمده باشد یک بار که

   که چه قدر روحتان ظلمانى شد و میل ها یتان تماماً زمینى و پست گشت. براى یک لقمه

این همه دغدغه، این همه وسوسه درونى، به طورى که احساس مى شود همه شـور و نـور   

  دین از قلب رفت.

 از براي لقمه اي این خارخار
 

 برون آرید خاراز کف لقمان 

  

در ماه رجب خارى را که در کف پاى لقمان جانمان فرورفته است باید در آوریم تـا بتوانـد   

جوالن دهد وگرنه وقتى چشم دل بسته است هر چه هم جوالن کنـى بـه جـایى نمـى رسـى      

  ».چشم تاریک است، جوالن چون کنى«

  خاردان آن را که خرمادیده اي
 

  کوروبس نادیده ايزان که بس نان 

  

این فرومایگى است که انسان وصل به نان است، یک نحوه کـورى اسـت، کـورى بـه جهـت      

  حجاب نان. آن وقت نمى فهمى این خرما فعلًا خارِ جان است.

  جان لقمان که گلستان خداست
 

  پاي جانش خستۀ خاري چرااست

  

نـان و غـذا هسـتیم، وقتـى کـه خـدا را مـى        حتماً امتحان کرده اید، در شرایطى کـه گرفتـار   

  خوانیم، عقل مى گوید: خدا، ولى جان و قلب نمى گوید. چرا وقتى که مى خواهیم دعا

  60ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 



بخوانیم، قلب همراه نمى شود؟ ریشه اش کجاسـت؟ ریشـه اش مـاه رجـب نداشـتن اسـت.       

ؤمن، عـرش رحمـان نیسـت؟ چـه شـده کـه آن       مگر قلب م» جان لقمان که گلستان خداست«

  احساس خدا دارى از بین رفته است؟

 اشترآمد این وجود خارخار
 

 مصطفی زادي براین اشتُرسوار

  

صلواة «شتر چه مى خواهد بخورد؟ سرش را زیر مى اندازد و خار مى خورد. یک مصطفى 

ملکـوتى، روى ایـن شـتر نشسـته     ، یک پیامبر، یک انسان روحانى، یـک جـان   »اهللا علیه وآله

است. این شتر باید سرش را باال آورد، او بخورد و ما هم بایستیم که نمى شود! یک کـوزه  

عطرى روى این اشتر است، اشتر زیاد نباید به سوى زمین خم شود، چراکه این کـوزه مـى   

رتان را بـاال  افتد، باید سرت را باال بیاورى. در ماه رجب إن شاءاهللا و به لطف خـدا بایـد سـ   

  بیاورید.

 اشترآمداین وجود خار خار
 

 مصطفی زادي براین اشترسوار

  

مگر ما از نسل مصطفى (صلوات اهللا علیه وآلـه) نیسـتیم؟ مـا همـه مـان فرزنـدان روحـانى        

  پیامبر (صلوات اهللا علیه وآله) هستیم. ما سوار بر اشتر بدن هستیم.

  اشترا! تُنْگ گُلی بر پشت توست
 

  کزنسیمش درتوصدگلزاررست

  

  61ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 



مواظب باش با توجه به زمین و میل هاى زمینى این تُنـگ عطـر نیفتـد. تنـگ عطـرى کـه از       

نسیمش صدگلزار را معطّر مى کند، تمام احواالت و خلوت هاى تو را به حـال و نشـاط مـى    

  کشاند.

  وریگمیل تو سوي مغیالن است 
 

  تاچه گل چینی زخارمردگی

  

همان طور که شتر از خار مغیالن و ریگ بیابان، گل سرسبز نمى تواند به دست آرد. تو هم 

  با نان و غذا نمى توانى نسیم روحانى روحت را به دست بیاورى.

 اي بگشته زین طلب ازکوبه کو
 

 چند گویی کین گلستان کُووکُو

  

است با توجه بیش از حد به نان، آن گلستان گم شده است. اول باید خـود  گلستان پیش تو 

  را از حاکمیت نان آزاد کنى.

 پیش ازآن کین خارِپا بیرون کنید
 

 چشم تاریک است جوالن چون کنید

  

حاال هرچه درس تفسیر بیاییم و نماز بخوانیم، تا این جان را از میل هـاى فاسـد حـاکم بـر     

نکنیم، هرچه بدویم فایده اى ندارد، این خار وقتى کـف پـاى جـان آدمـى هسـت،      روح، آزاد 

  هرچه بدود بیشتر فرو مى رود.

  62ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

  



 بیش از آن کین خارِ پا بیرون کنید
 

 چشم تاریک است جوالن چون کنید

  

آن وقت باور کنید غذا هم کـه مـى   پس اول باید خودتان را از این میل هاى بدنى آزاد کنید، 

مـؤمن وقتـى غـذا بـر او حـاکم نبـود، افطـارش        «خورید نور مى دهد. در روایت داریم کـه:  

  ».نورانیش مى کند

بعد مولوى یک نکته خیلى بیدار کننده اى را مطرح مى کند که چگونه وجود مجـرّد نامحـدود   

خیلـى عجیـب اسـت ولـى واقعیـت      انسان، محدود به یک لقمه نان مى شود و این با این کـه  

  دارد.

  آدمی کو می نگنجددرجهان
 

  درسرخاري همی گرددنهان

  

مالحظه مى کنید از یک طرف تمام دنیا براى انسان کم است، همه دنیـا نمـى توانـد شـما را     

قانع کند ولى یک وقت هم در یک لقمه نان گُم مى شویم. اسیر یک لقمه نان مـى شـویم، چـه    

است که انسان اسیر مى شود، آدمیت او گم مى شود؟ این حرف اصلى ما اسـت،  طور شده 

در این ماه بیایید آن وسعت آسمانى خود را از گم شدن در محدوده دنیا، نجات دهیم، بقیـه  

   اش هم به امید دعاها و ذکرها. و این که زیارت

  63ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا، ص: 

را شروع ماه رجب قـرار بدهیـد، چـون خواسـتند مـا بـه همـه چیـز         اباعبداهللا (علیه السالم) 

برسیم، راه معاشقه با اباعبداهللا (علیه السالم) را براى ما باز کردند، که شروع خـوبى بـراى   

  ورود به ماه رجب است.

  

  



 


