
 َو ُهَو َشــهٌر ُیضاِعُف 
َ

َوَجّل  اهّلِل ؟ص؟: َشــهُر َرَمضاَن، َشــهُر اهّلل َعّزَ
ُ

 َرُســول
َ

َقال
ئاِت َو ُهَو َشــهُر الَبَرَکِة. ــّیِ

اهّلُل فیــِه الَحَســناِت َو َیمحــو فیــِه الّسَ
کــه خداونــد در آن  مــاه رمضــان، مــاه خداســت و آن ماهــى اســت 
کنــد و آن مــاه برکــت  ک مــى   گناهــان را پــا حســنات را مــى  افزایــد و 

اســت.

َجاَبــُة  ِ
ْ

ْوَســُطُه َمْغِفــَرٌة َو آِخــُرُه ال
َ
ــُه َرْحَمــٌة َو أ

ُ
ل َوّ

َ
 اهّلِل ؟ص؟: ُهــَو َشــْهٌر أ

ُ
 َرُســول

َ
َال

. ــار
ّ
ِعْتــُق ِمــَن الَن

ْ
َو ال

رمضــان ماهــى اســت کــه ابتدایــش رحمــت اســت و میانــه  اش مغفرت 
و پایانــش آزادى از آتــش جهنم.

ْیِه.
َ
ْجِزی َعل

َ
َنا أ

َ
ْوُم ِلی، َو أ  اهّلِل َتَعالی: الّصَ

َ
 اهّلِل ؟ص؟: َقال

ُ
 َرُسول

َ
َقال

را  آن  پــاداش  مــن  و  اســت  مــن  بــرای  روزه  فرمــوده:  خداونــد متعــال 
. هــم مى د

ــهِر )رمضــان( الــَوَرُع 
َ

ا الّش
َ

ْعمــاِل فــی هــذ
َ ْ
َضــُل ال

ْ
ف

َ
 اهّلِل ؟ص؟: أ

ُ
 َرُســول

َ
َقــال

.
ّ

ــَل ــّزَ َو َج ــن َمحــاِرِم اهّلِل َع َع
بهترین عمل در ماه رمضان ترک گناه است.

ق .
ْ
َخل

ْ
ِص ال

َ
ْخل ًء ِلِ

َ
َیاَم اْبِتل َرَض اهّلل  الّصِ

َ
مؤِمِنیَن؟ع؟: ف

ْ
ِمیُرال

َ
 أ

َ
َقال

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیلۀ آن اخالص خلق را بیازماید.

خصوصیـت روزه چیسـت که تعبیـر »جّنة من 
الّنار« دربارۀ آن بیان شـده اسـت؟

نفـس.   کـّف  از  اسـت  عبـارت  روزه  خصوصیـت 
در  صبـر  مظهـر  الهـوی«.  عـن  الّنفـس  نهـی  »و 
مقابـل گنـاه و غلبـۀ مشـتهیات، روزه اسـت؛ لذا در 
روایـات، ذیـل آیـۀ شـریفۀ »واسـتعینوا بالّصبـر و الّصـاة« صبـر را بـه روزه 
زمـاِن  گرچـه  ا از خواسته هاسـت.  گذشـت  روزه، مظهـر  کرده انـد.  تعبیـر 
روزه محـدود اسـت - چنـد سـاعت در روز، آن هـم چنـد روز در سـال - 

انسـان اسـت. بـرای  لیکـن به صـورت نمادیـن، یـک حرکـت اساسـی 

اثرات تربیتِى روزه 
گونــى دارد و آثــار فراوانــى از نظــر  روزه ابعــاد گونا
مــادی و معنــوی در وجــود انســان مى گــذارد 
فلســفۀ  و  اخالقــى  بعــد  مهم تــر  همــه  از  کــه 

تربیتــِى آن اســت. 
از فواید مهم روزه این است که:

 روح انســان را تلطیــف و ارادۀ انســان را قــوی و 
غرایــز او را تعدیــل مى کنــد. 

روزه دار بایــد در حــال روزه باوجــود گرســنگى و 
تشــنگى از غــذا و آب و همچنیــن لذت هــای 
مــادی چشــم بپوشــد و عمــاًل ثابــت کنــد کــه 
ــف  ــل و عل ــد اصطب ــوان در بن ــون حی او همچ

ن َیُکــوَن َرَمضــاُن 
َ
ــَوّدَ ا

َ
ــَم الَعبــُد مــا فــی َرَمضــاَن ل

َ
ــو َیعل

َ
 اهّلِل ؟ص؟: ل

ُ
 َرُســول

َ
َقــال

لَسَنَة.
َ
ا

اســت،  فضیلتــى  چــه  رمضــان  مــاه  در  مى دانســت  خــدا  بنــدۀ  گــر  ا
باشــد. رمضــان  ســال  تمــام  کــه  مى داشــت  دوســت 

َو  الَحــراَم  فیــِه  اجَتَنــَب 
َ
ف َرَمضــاَن  َشــهَر  َمــن صــاَم  اهّلِل ؟ص؟:   

ُ
َرُســول  

َ
َقــال

الِجنــان. ــُه 
َ
ل وَجــَب 

َ
ا َو  َعنــُه  اهّلُل  َرِضــی  الُبهتــاَن 

کســى کــه مــاه رمضــان را روزه بگیــرد و از کارهــاى حــرام و بهتــان پرهیــز 
کنــد، خــدا از او راضــى شــده و بهشــت را بــر او واجــب مى کنــد.

ِتَحــْت 
ُ
َقــْت أبــواُب النــاِر و ف ِ

ّ
 َرَمضــاُن ُغل

َ
 اهّلِل ؟ص؟: إذا اســَتَهّل

ُ
 َرُســول

َ
َقــال

ــیاطیُن. 
َ

ــَدِت الّش أبــواُب الِجنــاِن و ُصّفِ
چــون هــالل مــاه رمضــان پدیــد آیــد، درهــاى دوزخ بســته گــردد و درهــاى 

بهشــت گشــوده شــود و شــیاطین بــه زنجیــر کشــیده شــوند.

؟ع؟: َبِاُقر
ْ
َماُم ال ِ

ْ
 ال

َ
َقال

ُقْرآِن َشْهُر َرَمَضان.
ْ
ِبیُع ال ِبیٌع َو َر  ِلُکِلّ َشْی ٍء َر

ی دارد و بهار قرآن ماه رمضان است. هر چیز بهار

. َحّرِ
ْ
ل
َ
ْوُم ِفي ا لّصَ

َ
ِجَهاِد ا

ْ
ل
َ
َضُل ا

ْ
ف

َ
اِدُق؟ع؟: أ لّصَ

َ
 ا

َ
َقال

ى در هواى گرم است. بهترین جهاد، روزه دار

ــد زمــام نفــس سرکشــش را  نیســت و او مى توان
بــه دســت گیــرد و بــر هوس هــا و شــهوات خــود 

مســلط گــردد. 
روزه، همیــن  فلســفۀ  بزرگ تریــن  در حقیقــت 

اثــر روحانــى و معنــوی آن اســت.
در  را  نوشــابه ها  و  غذاهــا  انــواع  کــه  انســانى 
گرســنه  و  تشــنه  لحظــه  هــر  و  دارد  اختیــار 
ــى  ــد درختان ــى رود، همانن ــراغ آن م ــه س ــد، ب ش
لــب  بــر  بــاغ  دیوارهــای  پنــاه  در  کــه  اســت 
نازپــرورده،  درختــاِن  ایــن  ینــد،  مى رو نهرهــا 
گــر چنــد  بســیار کــم مقاومــت و کــم دوامنــد، ا
پژمــرده  شــود،  قطــع  آن هــا  پــای  از  آب  ی  روز

کــه  درختانــى  امــا  مى خشــکند؛  و  مى شــوند 
از البــالی صخره هــا در دل کوه هــا و بیابان هــا 
ینــد و نوازشــگر شاخه هایشــان از همــان  مى رو
آفتــاب  و  ســخت  طوفان هــای  طفولیــت 
انــواع  بــا  ســوزان و ســرمای زمســتان اســت و 
محکــم  گریباننــد،  بــه  دســت  محرومیت هــا 
کــوش و  و بــا دوام و پــر اســتقامت و ســخت 

جاننــد!. ســخت 
روزه نیــز بــا روح و جــان انســان همیــن عمــل را 
انجــام مى دهــد و بــا محدودیت هــای موّقــت 
بــه او مقاومــت و قــدرِت اراده و تــواِن مبــارزه بــا 

حــوادِث ســخت را مى بخشــد. بحار االنوار ج ۹۳، ص ۳۴۲

بحاراالنوار ج ۵۳ ص ۸۰

بحار االنوار، ج 93، ص 346

نهج الباغه حکمت ۲۵

وسائل الشیعه ج ۷، ص ۳۷۵

بحار االنوار، ج 93، ص 344

را  مـاه     رمضـان شـما  در  تبارک وتعالـی  خـدای 
کـرده اسـت. همـان  بـه مهمانـی خـودش دعـوت 
طـور کـه     می بینیـد مهمانـی خدا صوم اسـت و مثل 
را  تشـریفات  جـور  آن  کـه  نیسـت  ماهـا  میهمانـِی 
داشـته     باشـد؛ پرهیـز دادن اسـت از آن چیزهایـی 
کـه مربـوط بـه شـهوات انسـان اسـت. توجـه بکنیـد کـه     در ماه مبـارک به 
آدابـش عمـل بکنیـد؛ یعنـی آداب روحـی اش را رعایـت کنیـد. فقـط دعـا 
نباشـد، دعـا بـه معنـای     واقعـی اش باشـد. خوانـدن خـدا و تذکـر خـدا بـه 

کـه نفـوس را     مطمئـن می کنـد. معنـای واقعـی، آن تذکـری 

احادیث کلس

احادیث مباحثه

رهبر معظم انقلب ؟بد؟رهبر کبیر انقلب ؟هر؟

بحار االنوار، ج 93، ص 256

یم  قی خلق کر هفته نامه اخال
حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

) امین الدوله _ فیلسوف الدوله ( 
ق  حوزه علمیه مجازی اخال

 سال اول / شماره هجدهم
هفته اول ماه مبارک رمضان 1443

ردین 1401 هفته سوم فرو

امام خمینی ؟وضر؟: در راس همه امور تهذیب نفس است.

ماه مبارک رمضان

آیۀ 183 سورۀ مبارکه بقره

فرارسیدن ماه بندگی ماه رمضان بر تمامی مسلمانان تبریک و تهنیت باد.

اصول کافی، ج ۲  فضل القرآن  باب نوادر حدیث ۹ و ۱۰

وسائل الشیعه ج ۷ ص ۲۹۴

18

امالی شیخ صدوق ص ۹۵

ُقوَن«. ُکْم َتّتَ
َّ
َعل

َ
ِذيَن ِمن َقْبِلُکْم ل

َّ
ی ٱل

َ
َیاُم َکَما ُکِتَب َعل ْیُکُم ٱلّصِ

َ
 ُکِتَب َعل

ْ
ِذيَن َءاَمُنوا

َّ
َها ٱل ّيُ

َ
أ »َیٰ

ای کســانى کــه ایمــان آورده ایــد! روزه بــر شــما مقــّرر گردیــد، همان گونــه کــه بــر کســانى کــه پیــش از شــما بودنــد مقــّرر شــده 

بود، باشد که پرهیزگار شوید.
تفسیر نمونه جلد 1 ص 629
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محمــد  شــیخ  از  خاطــره اى 
زاهــد؟هر؟: حســین 

خــدا رحمــت کنــد مرحوم آشــیخ 
محمــد حســین زاهــد؟هر؟ را 

کــه گفــت:
 مــن یــک مقــدار از 
پول هایــى  ایــن 
بى اشــکال  کــه 
اســت و برایــم احــراز 
شــده اســت کــه چــه جــور پولــى اســت، بــراى مــاه رمضانــم نگــه مــى دارم 
ى از مــال حــالل ارتــزاق بکنــم، داداش  کــه اّقــاًل در مــاه رمضــان یــک قــدر

جــون!
اینهــا را بنــده عــرض مى کنــم تــا بدانیــم بــراى چــه خلــق شــده ایم و چــه 
لباس هایــى بــراى قامــت مــا دوخته انــد و مــا در چــه مرحلــه اى هســتیم.

چرا پروردگار شما را بر نفس پیروز نمى کند؟
ْعَداِئُکْم« فکر مى کردم.

َ
ُم ِبأ

َ
ْعل

َ
امروز به آیۀ »َو اهلُل أ

 یعنى خدا دشمنان شما را خوب مى شناسد.
 یکــى از دشــمنان مــن نفــس مــن اســت کــه بیســت و چهــار ســاعته در 

صــدد بیچاره کــردن مــن اســت.
 دســت و پــاى شــیاطین در مــاه رمضــان بســته اســت »و الشــیاطین 

مى تـوان در ایـن دهـه از ماه رمضان نیز بیشـتر 
بهـره بـرد، بـه شـرطى کـه حـق ایـن دهـه را بکوشـیم 
یم. مثال خالصانه در روضه شـرکت کنیم.  بجا آور
حق شـناس؟هر؟(  آیـت اهلل  )مرحـوم  مـا  اسـتاد 

مى فرمـود:
ی که شـرکت در  ید. جایى که شـما را نشناسـند. طور  روضۀ خلوت برو
روضـه هیـچ نفـِع دنیـوی بـرای ما نداشـته باشـد. حتى »قبول باشـد« هم 
یم تـا از بیان آن  بـه مـا نگوینـد! البتـه گاهـى مـا به مجلس شـلوغى مى رو

یم. این، حسـابش فرق دارد. گوینـده، دینمـان را بیاموز
حـاج آقـای حق شـناس؟هر؟ در مـاه رمضان مى کوشـید حتـى غیبت را 
گـر بشـنود دفـاع کنـد. وقتـى یک گنـاه اتفـاق مى افتد  نشـنود، نـه اینکـه ا
یـده  و شـما در آن مجلـس هسـتى، از یک بخشـى از رحمت هـای برگز
الهـى محـروم مى شـوی. مـاه رمضـان، مـاه رحمـت خـاص الهـى اسـت 

کـه ممکـن اسـت از آن محـروم  شـوی.

«؛  اهلَلِّ ِضَیاَفــِة  ــى 
َ
ِإل ِفیــِه  ُدِعیُتــْم  َشــْهٌر  »ُهــَو 

بــه  انســان  مــاه  یــک  ســال،  مــاِه  دوازده  کل  در 
ایــم مــاه مهمانــى  آمــده  کــه  یــاد بدهــد  خــودش 
خداونــد؛ حســاب کنیــد چــه تغییــری در زندگــى 
آن شــخص مــى افتــد. فــرق پیــدا مــى کنــد بــا بقیــه افــراد. ایــن شــخص 
احســاس تنهایــى نمــى کنــد. مــاه مبــارک رمضــان ماهــى پــر از برکــت 
اســت؛ زیــرا قابلیــت پیــدا کــرد کــه قــرآن در آن نــازل بشــود کــه قــرآن چــه 
کار مــى کنــد؟ همیــن اصــالح نــگاه را انجــام مــى دهــد کــه بزرگتریــن 

خدمــت بــه بشــریت اســت.
کــرم؟لص؟ در مــاه مبــارک  سفارشــات و دســتورالعمل هــای پیامبــر ا

رمضــان: 
ِکیِنُکم«؛ به نیازمندان کمک کنید. ى ُفَقَراِئُکْم َو َمَسا

َ
ُقواَعل

َ
1- »َتَصّد

یــد. همیــن احتــرام  ــْم«؛ بــه بــزرگان خــود احتــرام بگذار ِکَباَرُک ــُروا  َ ّقِ 2- »و
باعــث برکــت مــى شــود.

3- »َو اْرَحُمــوا ِصَغاَرُکــْم«؛ بــا کوچــک تــر از خودتــان بــا مهربانــى برخــورد 
کنیــد؛ مخصوصــًا در ایــن مــاه مبــارک.

ْرَحاَمُکــْم«؛ بــا خویشــاوندان ارتبــاط داشــته باشــید و بــه آن 
َ
ــوا أ

ُ
4- »َو ِصل

هــا رســیدگى نماییــد و لــو بــا یــک تمــاس تلفنــى.

ِسَنَتُکْم«؛ زبانتان را حفظ کنید.
ْ
ل

َ
5- »َو اْحَفُظوا أ

ناســزا   ، تمســخر آبروریــزی،  زنــى،  هــم  بــه  دو  تهمــت، دروغ،  غیبــت، 
 :

َ
ــال ــِد اهلِل؟ع؟ َق ــي َعْب ِب

َ
... گنــاه هــای ایــن زبــان هســتند. َعــْن أ گفتــن و

 
ُ

ــول ــاَن  َیُق َس ِ
ّ
ــُر الل ــِد ُیَکّفِ َجَس

ْ
ــاِء ال ْعَض

َ
ــْن أ ــٍو ِم  ُعْض

ُ
 َو ُکّل

َّ
ــْوٍم ِإال ــْن َی ــا ِم »َم

َب ِفیــَك«. هــر صبــح تمــام ایــن اعضــای بــدن 
َّ

ْن ُنَعــذ
َ
َنَشــْدُتَك اهلَل أ

گــر تــو جلــوی خــودت را  شــکایت مــى کننــد و بــه زبــان مــى گوینــد: ا
ــد. ــى آی ــا نم ــر م ــال س ــه ب ــن هم ــى، ای ــاه کن ــر گن ــر کمت گ ــری، ا بگی

ْبَصاَرُکــْم«؛ چشــمانتان را کنتــرل 
َ
ــِه أ ْی

َ
َظــُر ِإل  الّنَ

ُ
 َیِحــّل

َ
ــا ال ــوا َعّمَ

ُ
6- »َوُغّض

کنیــد.

آیت اهّلل حق شناس؟هر؟

استاد میر هاشم حسینی ؟ظفح؟

آیت اهّلل جاودان ؟ظفح؟

یــم و روایــات، مــاه  بــا توجــه بــا بیانــات قــرآن کر
خداونــد  ماه هــای  بهتریــن  از  رمضــان،  مبــارک 
گونــى  متعــال اســت کــه حــق تعالــى اســباب گونا
را در ایــن مــاه بــرای بندگانــش مهیــا فرمــوده اســت 

ــا او داشــته باشــند.  ــا ارتبــاط ویــژه ای ب ت
یم: در روایت شریفى دار

َها«؛ 
َ
ُضوا ل  َفَتَعّرَ

َ
ال

َ
اِم َدْهرُِکْم َنَفَحاٍت أ ّیَ

َ
ُکْم ِفي أ  ِلَرّبِ

َ
 »إّن

یعنى :
 در ایــام و روزگاران شــما، وزش هایــى از ناحیــۀ خداونــد متعــال صــورت 
ــد.  ــراض نکنی ــوید و از آن اع ــرض آن ش ــه متع ــید ک گاه باش ــرد، آ مى گی
اســت.   الهــى  خــاص  نفحــات  از  رمضــان  مبــارک  مــاه  حقیقــت  در 
ــم قــدس و ملکــوت توجــه خــاص پیــدا کــرده و آن  ــه عال ــد ب انســان بای
گــر دنبــال شــد،  را دنبــال کنــد و از ایــن توجــه حســن اســتفاده را ببــرد؛ ا
یچــۀ قلــب  توجهــات دیگــری از ناحیــۀ حــق تعالــى بــه او مى شــود و در

را مى گشــاید.   او 
تعالــى  حــق  قدســِى  خــاِص  نفحــات  ایــن  از  رمضــان  مبــارک  مــاه 
کــه خداونــد متعــال در ایــن مــاه ریــزِش خاصــى دارد؛ ریــزش  اســت 
وجــود  در  رحیمیــه  رحمــِت  ایــن  ظهــور  کــه  رحیمیــه  رحمت هــای 

مى شــود. او  حــال  شــامل  کــه  اســت  مغفرت هایــى  انســان، 

آیت اهّلل تحريری ؟ظفح؟

ــم ؟ ــه کن ــس چ ــا نف ــا ب ــة«؛ ام مغلول
 پس چرا پروردگار شما را بر نفس پیروز نمى کند؟

ى، خالى شدن دل از غیر خدا: مرحلۀ اعالى روزه دار
یــد و مــاه رمضــان را درک مى کنیــد؛ ولــى  ان شــااهلل آقایــان روزه مى گیر
ى، خالــى شــدن  کــه مرتبــۀ اعــالى روزه دار حضــرت؟ع؟ مى فرماینــد 
گــر چنیــن شــد، پــروردگار محبــت  دل از مــا ســواى پــروردگار اســت و ا
مى کنــد.  بــاز  را  دلــش  چشــِم  و  مى دهــد  جــاى  او  دل  در  را  خــودش 

»وافتــح عیــن قلبــه فاناجیــه فــى ظلــم اللیالــى«0
یکــِى شــب جــواِب او را  کنــد، مــن هــم در تار گــر بــا مــن مناجــات   ا

داد. خواهــم 
یکــى شــب   »و اســمعه کالمــى«؛ و آن وقــت کالم خــودم را در همــان تار

بــه او مى فهمانــم.

گر از طریق صدق کنى راز دل به من  
مــن هــم بگویمت همــه راز دل از صفا

گر تشــنه به عشــق منى از عطش بمیر 
ــو از چشــمۀ بقــا  ــه ت ــا زندگــى دهــم ب ت

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ   
از یمن دعاى شــب و ورد ســحرى بود

شیعیان چشم هایشان خسته است:
این است که حضرت؟ع؟ فرمود: 

»شــیعتنا الشــاحبون«؛ یعنــى بعضــى از شــیعیان مــا روزه مى گیرنــد، 
چشم هایشــان  نوعــًا  و  مى کننــد  ى  زنــده دار شــب  بعضى هایشــان 

اســت. خســته 
خشیتت را نصیبم کن:

کردنــد،  ى  کــه از پذیرفتــن گنجینه هــاى زمیــن خــوددار کــرم؟ص؟  نبى ا
یشــۀ شــبهاى احیــاى مــاه رمضــان  در دعــاى شــب نیمــۀ شــعبان کــه ر

اســت، مى فرمایــد: 
را  خشــیتت   ! عزیــز پــروردگار  اى  لــى  مــن  خشــیتك«.  اقســم  »اللهــم  

کــن! نصیــب مــن 

 منتهــا مــا بایــد آن ظرفیــت را فراهــم کــرده و آمــاده کنیــم، تــا بتوانیــم  
یافــت و از آن اســتفاده کنیــم و در وجــود خــود آن  ایــن رحمت هــا را در

را حفــظ کــرده و رشــد بدهیــم.
 البتــه رشــد دادن هــم بــه عنایــت الهــى اســت؛ امــا زمینــۀ رشــد دادن در 

مــا بایــد پیــدا شــود.

کــه بــه ســر انســان مــى زنــد بــه خاطــر  ی از ایــن فکرهایــى  بســیار
چشــم اســت.

آرامــش  کنیــد،  کنتــرل  را  چشــمانتان  گــر  ا فرمودنــد:  مــى  اســتادمان 
و  ی  قــرار بــى  نشــود،  کنتــرل  گــر چشــمانتان  ا و  یــد  گیر مــى  عجیبــى 

آیــد. بــه ســراغتان مــى  پریشــانى  
از آنچــه  را  گوِشــتان  ْســَماَعُکْم«؛ 

َ
أ ْیــِه 

َ
ِإل ااِلْســِتَماُع   

ُ
َیِحــّل  

َ
ال ــا  7- »َوَعّمَ

کنیــد. حــرام اســت حفــظ 
هــای  مــرگ  آن،  َتَبــِع  بــه  و  شــود  مــى  یــاد  ز موســیقى  الزمــان  آخــر  در 

شــود. مــى  یــاد  ز گهانــى  نا
ل آزمایشــى انجــام دادنــد و بــرای یکــى موســیقى 

ُ
مــى گوینــد: بــا دو گ

گذاشــتند تــا رشــد کنــد و بــرای دیگــری شــرایط معمولــى مهیــا کردنــد. 
بــود، بســیار زیبــا و  کــرده  بــا موســیقى رشــد  کــه  لــى 

ُ
گ از مدتــى  پــس 

بــزرگ شــده بــود؛ ولــى دیگــری کوچــک و معمولــى مانــده بــود؛ امــا ادامــۀ 
ــى کــه  گــزارش را کســى نقــل نکــرده اســت. مــى گفــت: کــه بعــد از مدت
ِل زیبــا پژمــرده شــد و از بیــن 

ُ
همیــن شــرایط را ادامــه دادیــم، کــم کــم آن گ

ــر شــد. ــه حیــات خــود ادامــه داد و رفتــه رفتــه زیبات رفــت و آن یکــى ب
کنــد.  مــى  اراده  بــى  را  آدم  و  آورد  مــى  اعصــاب  ناراحتــى  موســیقى 
کننــد، باعــث آزار دیگــران نیــز  بعضــى نــه تنهــا بــه خــود رحــم نمــى 
مــى شــوند؛ َمَثــل آنهــا، مثــل همــان مســافری اســت کــه داشــت بــا یــک 
کشــتى مســافرت مــى کــرد و همــان جایــى کــه نشســته بــود را ســوراخ مــى 
ــاند. ــى رس ــرر م ــه ض ــه هم ــا ب ــت؛ ام ــودم اس ــای خ ــت ج ــى گف ــرد و م ک
ْکــَرَم 

َ
ْیَتاِمُکــْم َو َمــْن أ

َ
ــى أ

َ
ــْن َعل ــاِس ُیَتَحّنَ ْیَتــاِم الّنَ

َ
ــى أ

َ
ُنــوا َعل 8- »َو َتَحّنَ

َقــاُه«؛ بــه ایتــام رحــم کنیــد و کریمانــه بــا آنهــا 
ْ
ْکَرَمــُه اهلُل َیــْوَم َیل

َ
ِفیــِه َیِتیمــًا أ

برخــورد کنیــد.
ى اهلِل ِمْن ُذُنوِبُکْم«؛ 

َ
 9- »ُتوُبوا ِإل

یاد توبه کنید. در ماه مبارک رمضان ز
ْفَضــُل 

َ
َهــا أ

َ
ِتُکــْم َفِإّن

َ
ْوَقــاِت َصال

َ
َعــاِء ِفــي أ

ُ
ْیِدَیُکــْم ِبالّد

َ
ْیــِه أ

َ
10- »َو اْرَفُعــوا ِإل

ــْم ِإَذا  ــاِدِه ُیِجیُبُه ــى ِعَب
َ
ــِة ِإل ْحَم ــا ِبالّرَ  ِفیَه

َ
ــّزَ َو َجــّل ــُر اهلُل َع ــاَعاِت َیْنُظ الّسَ

ُهــْم ِإَذا 
َ
وُه َو َیْســَتِجیُب ل

ُ
ل

َ
یِهــْم ِإَذا َنــاَدْوُه َو ُیْعِطیِهــْم ِإَذا َســأ ّبِ

َ
َناَجــْوُه َو ُیل

یــاد دعــا کنیــد. َدَعــْوُه«؛ در ایــن مــاه ز
ــد،  ــا بخوان ــد و دع ــد کن ــتش را بلن ــاز دس ــد از نم ــه روزه دار بع ــى ک زمان
یکــى از بهتریــن مواقــع بــرای اســتجابت دعاســت؛ دیــر و زود دارد، ولــى 

ســوخت و ســوز نــدارد.
ُفــوا َعْنَهــا ِبُطــوِل ُســُجوِدُکْم«؛ بــا  ْوَزاِرُکــْم َفَخّفِ

َ
ــٌة ِمــْن أ

َ
11- »َو ُظُهوُرُکــْم َثِقیل

ســجدۀ طوالنــى، بــار گنــاه را ســبک نماییــد.
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جامع السعاداتمعراج السعادة

شمه ای از آداب روزه 
روزه  ثــواب  کــه  بــدان 
بســیار و اجــر آن بى شــمار 
اســت و آیــات و اخبــار در 
فضیلــت آن خــارج از حــد احصــا و بیــرون از 
حیــز اظهــار و تــذکار اســت و همــۀ آن هــا در 
کتــب احادیــث مذکــور و در الســنه و افــواه 
مشــهور اســت و احتیــاج بــه ذکــر آن هــا در 
اشــاره  اینجــا  بلکــه در  ایــن مقــام نیســت؛ 
یــه روزه  بــه بعضــى از آداب باطنیــه و ظاهر

مى شــود. 
بــدان کــه ســزاوار روزه دار آن اســت کــه چشــم 
خــود را بپوشــاند از هــر چــه نظــر کــردن بــر آن 
حــرام یــا مکــروه اســت و یــا دل او را از یــاد 
ــد  ــت نمای ــازد و محافظ ــغول مى س ــدا مش خ
معاصــى  و  آفــات  جمیــع  از  را  خــود  زبــان 
متعلقــه بــه زبــان و گــوش خــود را نگــه دارد 
از هــر چــه شــنیدن آن حــرام یــا مکــروه اســت 
و شــکم خــود را بــازدارد از غذاهــای حــرام 
و  اعضــا  ســایر  همچنیــن  و  ک  شــبهه نا و 
مکروهــات  و  محرمــات  از  را  خــود  جــوارح 

متعلقــه بــه آن هــا محافظــت نمایــد.
در  کــه:  اســت  آن  روزه دار  آداب  جملــه  از 
و  باشــد  مضطــرب  او  دل   ، افطــار هنــگام 
زیــرا  باشــد؛  معلــق  خوف ورجــا  میــان  در 
نــه  یــا  شــده  مقبــول  او  روزه  کــه  نمى دانــد 
هــر  آخــر  در  بایــد  کــه  اســت  ایــن حالــى  و 

باشــد.  عبادتــى 
حســن  امــام  حضــرت  کــه:  اســت  ی  مــرو
بــه  فطــری  عیــد  روز  در  مجتبــى؟ع؟ 
خنــده  مشــغوِل  کــه  گذشــتند  جماعتــى 
بودنــد؛ حضــرت؟ع؟ بــه آن هــا فرمودنــد: مــاه 
بنــدگان  میــدان  تعالــى  خــدای  را  رمضــان 
خــود قــرار داده اســت کــه در آن ســبقت بــر 
طاعــت و عبــادت او گیرنــد؛ پــس جماعتــى 
گــوی ســبقت در ربودنــد و بــه ســعادت نائــل 
ک  گردیدنــد و طایفــه ای پــس افتادنــد و هــال

شــدند. 
کــه از بــرای  درجــات روزه: و مخفــى نمانــد 

روزه ســه درجــه اســت: 
از  اســت  عبــارت  آن  کــه  عــوام«  »روزۀ  اول: 
از  را  خــود  فــرج  و  شــکم  روزهــا  در  اینکــه: 
مقتضــای شــهوات آن هــا محافظــت نمایــى 
مگــر  نمى بخشــد  فایــده  روزه،  نــوع  ایــن  و 

را.  عــذاب  از  اســتخالص  مجــرد 
کــه آن عبــارت اســت  دوم: »روزۀ خــواص« 
ــِى محافظــِت  یادت ــه ز : آنچــه مذکــور شــد ب از
چشــم و گــوش و زبــان و دســت و پــا و ســایر 
گناهــان  و  معاصــى  از  اعضــا  و  جــوارح 
از  آنچــه  مى گــردد  مترتــب  روزه  ایــن  بــر  و 
از  اســت  داده شــده  وعــده  روزه دار  بــرای 

بى پایــان.  ثواب هــای 
ســوم: »روزۀ خــواِص خــواص« کــه آن عبــارت 
: آنچــه مذکــور شــد بــا محافظت دل  اســت از
از اشــتغال بــه افــکار دنیویــه و اخــالق رذیلــه 

و نگه داشــتن آن از یــاد غیــر خــدا بالکلیــه.

الصــوم  ان  اشــارة:اعلم 
یــدل  مــا  عظیــم،و  أجــره 
اآلیــات  مــن  فضلــه  علــى 
ان  کثرمــن  أ االخبــار  و 

یحصــى و هــى معروفــة مشــهورة، فــال حاجــة 
للصائــم(  ینبغــى  )مــا  ذکرها.فصــل  الــى 
کل  عــن  بصــره  یغــض  ان  للصائــم  ینبغــى 
یشــغل  أو  یکــره،  او  إلیــه،  النظــر  یحــرم  مــا 
القلــب و یلهیــه عــن ذکــر اهلل تعالــى و یحفــظ 
اللســان عــن جمیــع آفاتــه المتقدمــة و یکــف 
الســمع عــن کل مــا یحــرم او یکــره اســتماعه 
و  الشــبهات  و  الحــرام  عــن  بطنــه  یکــف  و 
یکــف ســائر جوارحــه عــن المــکاره و قــد ورد 
فــى اشــتراط جمیــع ذلــک فــى الصــوم فــى 
کثیــرة و  کمــال الثــواب علیــه اخبــار  ترتــب 
ال یســتکثر مــن الحــالل وقــت  ینبغــى أیضــا أ
وعــاء  مــن  مــا  إذ  یمتلــئ،  بحیــث  اإلفطــار 
ابغــض إلــى اهلل عــز و جــل مــن بطــن ملــئ مــن 
حــالل، کیــف و الســر فــى شــرع الصــوم قهــر 
عــدو اهلل و کســر الشــهوة و الهــوی، لتتقــوی 
النفــس علــى التقــوی و ترتقــى مــن حضیــض 
حظــوظ النفــس البهیمیــة إلــى ذروة التشــبیه 
ئکــة الروحانیــة و کیــف یحصــل ذلــک  بالمال
فاتــه  مــا  اإلفطــار  عنــد  الصائــم  تــدارک  إذا 
یــد علیــه فــى  ز ضحــوة نهــاره، ال ســیما إذا 
ألــوان الطعــام، کمــا اســتمرت العــادات فــى 
هــذه األعصــار و ربمــا یــؤکل مــن األطعمــة فى 
شــهر رمضــان مــا ال یــؤکل فــى عــدة شــهور و ال 
یــب فــى ان المعــدة إذا خلیــت مــن ضحــوة  ر
النهــار إلــى العشــاء، حتــى هاجــت شــهوتها 
و قویــت رغبتهــا، ثــم اطعمــت مــن اللــذات 
و أشــبعت مــن ألــوان المطاعــم و جمــع مــا 
کل  کل لیــال و أ کل ضحــوة إلــى مــا یــأ کان یــأ
 ، کثــر الجمیــع فــى اللیــل مــرة او مرتیــن او أ
زادت لذتهــا و تضاعفــت قوتهــا و انبعث من 
کــدة لــو ترکــت  الشــهوات مــا عســاها کانــت را
علــى عادتهــا، فــال یحصــل مــا هــو المقصــود 
مــن الصــوم، اعنــى تضعیــف القــوی الشــهویة 
مــن  بــد  فــال  الشــیطان،  وســائل  هــى  التــى 
کل فــى مجمــوع اللیلــة  التقلیــل و هــو ان یــأ
لــم  لــو  لیلــة  کل  کلهــا  یأ کان  التــى  کلتــه  أ
کل فــى النهــار  ــأ یصــم، مــن دون ضــم ممــا ی
الحاصــل:  و  بصومــه  ینتفــع  حتــى  إلیــه، 
ان روح الصــوم و ســره، و الغــرض األصلــى 
منــه: التخلــق بخلــق مــن أخــالق اهلل تعالــى، 
ئکــة فــى  اعنــى الصمدیــة، و االقتــداء بالمال
و  اإلمــکان  بقــدر  الشــهوات  عــن  الکلــف 
کلــه  کل عمــا یأ هــذا إنمــا یحصــل بتقلیــل األ
ی لمجــرد  فــى غیــر وقــت الصــوم، فــال جــدو
کلتیــن عنــد العشــاء،  کلــة و جمــع أ تأخیــر ا
ثــم لــو جعــل ســر الصــوم مــا یظهــر مــن بعــض 
الجــوع  ألــم  األغنیــاء  ک  ادرا مــن   ، الظواهــر
الفقــراء،  حــال  شــدة  إلــى  منــه  االنتقــال  و 
فیبعثهــم ذلــک علــى مواســاتهم باالمــوال و 
االقــوات، فهــو أیضــا ال یتــم بــدون التقلیــل 

کل. فــى األ

معرفی کتاب اخلقی

ی شهری؟هر؟ کتاب ماه خدا نوشته آقای محمد محمدی ر
ی  ر محمــدی  محمــد  المســلمین  و  االســالم  حجــت  نوشــتۀ  کــه  خــدا  مــاه  کتــاب 
شــهری؟هر؟ اســت، گزارشــى کامــل دربــارۀ ویژگــى هــا، فضایــل و آداب ماه مبــارک رمضان 
کــرم؟لص؟ و معصومــان؟مهع؟ _ مــى باشــد  ی آن _ بــر اســاس آمــوزه هــای قــرآن و احادیــِث پیامبــر ا و روزه دار

کــه بــرای بیــان بزرگــى ایــن مــاه مبــارک تهیــه شــده اســت.
این کتاب را مى شود به پنج قسمِت مختلف تقسیم کرد:

اولین قسمت:
در بحــث احادیثــى اســت کــه عظمــت، ویژگــى هــا و بــرکات مــاه رمضــان و نیــز چگونگــى اســتفاده و بهــره 

ی از بــرکات ایــن مــاه را بیــان مــى کنــد. بــردار
دومین قسمت:

بــا عنــوان آمادگــى بــرای میهمانــِى خــدا، مجموعــه احادیثــى دربــارۀ شــناخت ایــن ضیافــت و اســباب و 
ی و چگونگــِى تقویــِت آثــاِر روزه  دعاهــای آمادگــى بــرای ورود بــه ایــن مــاه پــر برکــت و بیــان مراتــب روزه دار

بــا اصــالح غــذا اســت.
سومین و چهارمین قسمت:

 مجموعــه احادیثــى دربــاره آداب، ادعیــه و نوافــل مربــوط بــه مــاِه خــدا، آداِب مخصــوِص شــب هــای مــاه 
رمضــان، آداب مخصــوص روزهــای مــاه رمضــان و اعمــال مخصــوص دهــۀ آخــر اســت و احادیثــى را در 

برگرفتــه کــه بــه توصیــف ویژگــى هــا، فضایــل و آداب شــب قــدر مــى پــردازد.
در آخرین قسمت این کتاب:

ی احادیِث مربوط به آداب بیرون آمدن از ضیافت الهى و ماِه رمضان است. جمع آور

ی شهری؟هر؟: حجت االسالم و المسلمین محمد محمدی ر
حجــت االســالم و المســلمین محمــد محمــدى نیــک؟هر؟ معــروف بــه 
ی چشــم بــه جهــان گشــودند. ی  شــهرى در آبــان ۱۳۲۵ ه.ش در شــهر ر آقــای ر

 ایشــان پــس از پایــان تحصیــالت ابتدایــى، درســال ۱۳۳۹ ه.ش، وارد حــوزۀ 
ی شــدند و در ســال دوم بــرای ادامــۀ دروس بــه قــم تشــریف بردنــد و در  علمیــه شــهر ر
ی را پیــش گرفتنــد. ایشــان  ی، دروس حــوزو مدرســۀ آیــت اهلل گلپایگانــى؟هر؟، زیــر نظــر اســاتیِد ممتــاز

کردنــد. دروس خــارج فقــه و اصــول را در ســال ۱۳۴۷ ه.ش در قــم آغــاز 
ى انقــالب، حــدود ۱۸  ــروز ــا پی ی شــهری؟هر؟، ایشــان از ســال ۱۳۳۹ ه.ش ت ــه گفتــۀ حجــت االســالم ر  ب

ی، قــم، نجــف و مشــهد مشــغول تحصیــل بودنــد.  ســال در حــوزه هــای علمیــۀ شــهر ر
کــى؟هر؟ و آیــت اهلل  از اســتادان ایشــان در درِس خــارِج اصــوِل فقــه مــى تــوان، آیــت اهلل محمدعلــى ارا
حســین وحیــد خراســانى را نــام بــرد و از اساتیدشــان در فقــه مــى تــوان، آیــت اهلل میــرزا علــى مشــکینى؟هر؟، 
آیــت اهلل جــواد تبریــزی؟هر؟، آیــت اهلل ســیدمحمدرضا گلپایگانــى و آیــت اهلل مرتضــى حائــری یــزدی؟هر؟ 
گردان شــیخ  یــم حامــد؟هر؟ از شــا را نــام بــرد و از اساتیدشــان در بحــث اخــالق مــى تــوان، شــیخ عبدالکر
رجبعلــى خیــاط؟هر؟، آیــت اهلل محمدتقــى بهجــت؟هر؟ و آیــت اهلل ســیدرضا بهاءالدینــى؟هر؟ را نــام بــرد. 
ی شــهری؟هر؟ برجــای مانــده اســت بــه ۳۰ عنــوان کتــاب در ۹۵ جلــد مــى رســد کــه  ی کــه از آقــای ر آثــار

: تعــدادی از آنهــا عبارتنــد از
 دانشنامۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ با 14 جلد، 

دانشنامۀ امام حسین؟ع؟ با ۱۴جلد، 
دانشنامۀ امام مهدی؟جع؟ با 10 جلد و

 موسوعۀ میزان الحکمه با ۱۵جلد. 
ی شهری؟هر؟ اولین وزیر اطالعات ایران هم بوده اند.  آقای ر

ایشان  در سال ۱۳۶۸ ه.ش دادستان کل کشور و چندی بعد دادستان ویژۀ روحانیت مى شوند.
ــوان نمایندگــى ولــى فقیــه و سرپرســتى حجــاج ایــران را   از دیگــر مســئولیت هــای سیاســى ایشــان مــى ت

نــام بــرد.  
ی شــهری؟هر؟ تــا آخــر عمــر متولــى حــرم عبدالعظیــم حســنى؟ع؟ بودنــد و رئیــس مؤسســه علمــى  آقــای ر

فرهنگــى دارالحدیــث نیــز از توفیقــات ایشــان بــوده اســت. 
ی شــهری؟هر؟، ســرانجام در اولیــن روز از ســاِل 1401  حجــت االســالم و المســلمین محمــد محمــدی ر

ــدار محبــوب شــتافتند.  ــه دی ه.ش دعــوت حــق را لبیــک گفتنــد و ب
ی شــهری؟هر؟ نمــاز  آیــت اهلل خامنــه ای؟دم؟ شــامگاه ســوم فروردیــن، در دفتــر خودشــان بــر پیکــر آقــای ر
ک ایشــان در حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنى؟ع؟ بــه  خواندنــد و در روز چهــارم فروردیــن، پیکــر پــا

ک ســپرده شــد. خــا

معرفی عالم اخالقی
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رد آینه ادب

مــاه رمضــان، مــاه مغفــرت اســت؛ یعنــى بــه توفیــق الهــى در 
ایــن ضیافــت الهــى، مى تــوان تمــام عقــب ماندگــى هــا را 

ــود. ــران نم جب
#ماه_مغفرت

@Rohamak...رهام اکبر زاده 

ی ژولیده نیشابور

کجاســت؟ زار  کنــد  نالــه  َنــه 
ُ
گ فــرط  از  آنکــه 

کجاســت؟ یــار  بــر  بــرد شــکِؤه  َز اغیــار  آنکــه 

فلــک بــام  بــر  و  آمــد  رمضــان  مــاه  بــاز 

مى زنــد بانــِگ منــادی کــه گنــه کار کجاســت؟

ســفره رنگیــن و خــدا چشــم بــه راه مــن و توســت

کجاســت؟ کــه معلــوم شــود طالــب دیــدار  تا

بــار عــام اســت، خــدا را بــه ضیافــت بشــتاب

کجاســت؟ َدِر رحمــت دادار  کــه  تــا نگویــى 

مــرِغ شــب، نیمــه شــبى دیــده بــه ره مى گویــد

کجاســت؟ بیــدار  دیــدٔه  بــود،  ســوِز دل ســاز 

ببــار خطاپــوش  ابــرِ  ای  ُبــَود  رحمــت  مــاِه 

کجاســت؟ ایثــار  وعــدٔه  آن  کــه  نگوینــد  تــا 

دارد متاعــى  ُطْرفــه  کرمــش  کاِن  بــه  حــق 

کجاســت؟ یــدار  خر داد  زنــد  دیــوار  و  در 

آن خدایى که رحیم است و کریم است و غفور

گویــد ای ســوته دالن عاشــق دلــدار کجاســت؟

کالم مختصر

اول سال تحصیلى شروع ماه مهر است...
اول سال زراعت وقت به بار نشستن محصول است...

لکــن اول ســال عبودیــت و بندگــى، مــاه مبــارک رمضــان 
اســت...

_بندگى #ماه_عبودیت_و

@Ali...علی ابراهیم آبادی

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک
مى زند بانگ منادی که گنه کار کجاست؟

#ماه_خدا

@Sayyed...ومیانی سید محمد حسین قره سید ر

مهمانى خداوند، ترک و درک است؛
کى و شهوات و درک محرومین و مستضعفین. ترک خورا

#ترک_کن 
#درک_کن

@Amirh...امیر حسین عسکری

گنــه کار در رجــب و  کاســتى هــای بنــدٔه  رمضــان، جبــران 
اســت... شــعبان 

#ماه_میهمانى_خدا
#جبران_کاستى_گذشته

@Mohamadr...محمد رضا فتحی

میهمانى خدا نیاز به دعوت نامه از خدا دارد؛
نفرســتاده  نامــه  دعــوت  برایــش  کــه  کســى  حــال  بــه  وای 

باشــند...
#دعوت_نامٔه_ماه_رمضان

@Mohamata...محمد طاها بابایی

ــا؛ مــا را بــه روزه داشــتن ایــن مــاه و حفــظ انداممــان از  خدای
گناهانــت و بــه کار گرفتــن آن هــا در آنچــه کــه تــو را خشــنود 

ی ده...! مى کنــد، یــار
_چهارم_صحیفٔه_سجادیه #دعای_چهل_و

@Mohsen...محسن نعمتی

و  و اعضــاء  کنتــرل ذهــن  مــاه  مــاه رمضــان،   -۱
اســت. جــوارح 

۲- ماه رمضان، ماه بندگى خداست.
۳- ماه رمضان، ماه کنترل رفتارهاست.

#ماه_مبارک_رمضان

@Mohamad...محمد رضا نعمتی

فعالیت های حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟


