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مه＾ مؤلẃف  ẃمقد

ت عبادت  ẃلذ
ت→→∂ است ف→وق  ẃشب، ب→→را＾«اه→→ل دل» لذ ґل ґع→→بادت و راز و ن→→ياز ب→→→ا م→→عبود، آن ه→→م در د
ته→→ا ك→ه ش→يرين∂ خ→اصẃ و وص→ف ن→اشدن∂ و قياسناپذير دارد . آنان كه توفيق رسيدن  ẃلذ
^ از آن اق→→→→→→→يانوس ژرف و  ^ ب→→→→→→→يكران ن→→→→→→→صيبشان گ→→→→→→→→شته و ق→→→→→→→طرها ^ از اي→→→→→→→ن دري→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→نارها
^ ج→→→→→→انشان رس→→→→→→يده است،ت→→→→→→مام دن→→→→→→يا و آن→→→→→→چه در آن است، در ن→→→→→ظرشان  ب→→→→→→∂پايان ب→→→→→→→ه ذائ→→→→→→قه
پ→→→ستتر از خ→→→اك∂ م→→→→∂نمايد ك→→→ه زي→→→ر پ→→→ا م→→→→∂مالند و ب→→→→ر آن م→→→→∂گذرند،چنان ك→→→ه ام→→→امشان، 

د� م∂فرمايد:  ẃصادق آل محم
 ґهґب џعґẃ →يẀنџهẀمẂ اґل∂Ẅ م→ا مẀ→ت Ẃعџوا ا د→џم→ا م Ẅ∂عال→џت ґاهللا ґ↨џف ґرẂع→џم ґل Ẃض→џم→ا ف→∂ ف Ẁاس→ẃالن Ẁمџل Ẃع→ џي Ẃوџل
 Ẁهџون Ẁؤџط→ џا يẃم→ ґم ẂمẀه џدẂن→ ґع ￍل→џقџا ẂمẀياه→Ẃن Ẁد Ẃتџك→ان џها و ґعيم→џن џيا و→Ẃن الد ґ↕وẄي→ џحẂال ґ↕ џر→Ẃهџز Ẃن→ ґم Ẁداء→ Ẃعџ Ẃاال
 ґض→→اتẂو џف→→∂ ر Ẃل џز→→ џي Ẃمџل Ẃن→→џم џذ ذџل→→џها ت→→ ґوا ب Ẁذ ￍذџل→→џت џعال∂ و→→→џت ґاهللا ґ↨џف ґرẂعџم→→→ ґوا بẀمￍع→→→џنџل џو Ẃم ґهґل Ẁج Ẃرџا→→→ ґب



 

 

 ۱Ω

 џو ＃↕ џد Ẃح џو ґẃلẀك Ẃن ґم ẁب ґصاح џو ＃↨ џش Ẃح џو ґẃلẀك Ẃن ґم ẁسẂنẀا ґاهللا џ↨џف ґرẂع→џم ￍنґا. ґاهللا ґي→اءґل Ẃوџا џع→џم ґنان→ ґجẂال
  ۱. قẂم＃ Ẁس ґẃلẀك Ẃن ґم ẁفاء ґش џف＃ وẂع џض ґẃلẀك Ẃن ґم Ẁ↕ￍوẀق џو ＃↨џمẂلẀظ ґẃلẀك Ẃن ґم ẁورẀن

 اگ→ر م→ردم ب→دانند آن→چه را ك→ه در م→عرف↨ اهللا ۲و ش→→ناخت خ→داوند م→تعال ه→ست از ت→عال∂ روح و 
^ دش→→منان از زن→→دگ∂ [پ→→→ر  ب ب→→→ه ن→→→ور ع→→زẃ و ج→→→الل ب→→→∂پايان، ه→→ر گ→→ز ب→→→ه ب→→رخوردار ẃك→→→رامت ن→→→فس و ت→→→قر
 [ ^ ^ ب→→→→→هار ^ [ج→→→→→→الب و دلرب→→→→→→ا＾] آن،ك→→→→→→ه ه→→→→→→مچون ش→→→→→→كوفه [و گ→→→→→→لها زرق و ب→→→→→→رق] دن→→→→→→يا و ن→→→→→→عمتها
 ^ ^ آن→→ان در ن→→زد اي→→نان ك→→مارجتر م→→∂شود از آن چ→→ه زي→→ر پ→→ا م→→→∂درخشد،چشم ن→→م∂دوزند و ن→→يز دن→→يا
ت م→→→→→∂برند؛  ẃم م→→→→∂شوند و از آن لذ ẃخ→→→→→ود م→→→→→→∂مالند[ و ب→→→→→ر آن م→→→→→∂گذرند] . پس از م→→→→→عرفت خ→→→→دا م→→→→تنع
^ ب→→→→هشت ب→→→→ا دوس→→→→تان خ→→→→دا ب→→→→→وده است. ح→→→→قيقت آن  ت آن كس ك→→→→ه ه→→→→ميشه در ب→→→→اغستانها ẃه→→→→مانند لذ
^ ] انس در ه→→→ر وح→→→شت، ي→→→ار غ→→→مگسار در ه→→→ر [ ب→→→→∂كس∂ و ] ت→→→نهاي∂،  است ك→→→→ه ش→→→ناساي∂ خ→→→دا[ م→→→ايه

^ هر درد است .  ت و نيرو در هر ضعف و دارو ẃنور در هر ظلمت، قو
^ م→→نسوب ب→→→ه ح→→ضرتش،  ه→→مچنين، ام→→→ام زي→→→نالع→→→ابدين � در ي→→ك∂ از م→→ناجاتها

به ساحت اقدس حضرت معبود عرضه م∂دارد: 
 џسґنџا ^ ا الￍذ џذ Ẃن→џم џو Ґال џدџب џ−Ẃن→ ґم џرام→→џف џ−ґتￍب џح→→џم џ↕ џالو→→ џح џذاق ^ ا الￍذ џذ Ẃن→→џله→→∂ مґا

 ۳. Ґالџو ґح џ−Ẃنџع ∂џغџتẂابџف џ−ґب ẂرẀقґب
^ گ→→→→→رداند و  م→→→→→→عبود م→→→→→→ن، ك→→→→→يست ك→→→→→ه ش→→→→→يرين∂ م→→→→→حبẃتت را چ→→→→→شيده ب→→→→→اشد و آنگ→→→→→اه از ت→→→→→و رو

                                                           
ـ واف∂، طبع اسالميẃه، جلد ۱، صفحات ۲℮ و ℮۳.  ۱

ـ عبادت در صورت∂ ارزنده است كه از معرفت جوشيده باشد و موجب فراوان∂ آن گردد. حديث، اگر چه در باب معرفت است،  ۲
ه به اين واقعيẃت، با بحث عبادت تناسب كامل دارد.  ẃول∂ با توج

  .۱۲℮ ^ ـ مناجا↕Ẁ المحبين، از مناجات خمس عشر↕، مفاتيح الجنان، صفحه ۳



 

 

 ۱۱

^ ت→و م→حبوب خ→ود ق→رار ده→د و ك→يست كه با قرب تو مأنوس گشته باشد و آنگاه  ^ را ب→ه ج→ا دي→گر
^ بستن و به غير تو پيوستن را به سرẃ ضمير خويشتن راه دهد؟  ^ دل به ديگر آرزو

باز از آنحضرت در مناجات ديگرش نقل شده است: 
 џو Ẃم ґه ґدґقائ→→→→→ џع Ẃن→→→→→ џع ґبẂي ￍالر Ẁ↨џمẂل→→→→→Ẁظ Ẃتџل џج→→→→→Ẃان џم و ґه ґصار→→→→→Ẃبџا Ẃن→→→→→ џع Ẁطاء→→→→→ ґغẂال џف ґش→→→→→Ẁك Ẃد→→→→→џق
 ґẃب џل∂ رґا ґوع Ẁج الر→→→→→→ ґب Ẃتￍأنџم→→→→→→Ẃاط џو... ẂمẀه ر→→→→→→ ґس ґسẂن Ẁ Ẃاال ґسґل Ẃج→→→→→→џف→→→→→→∂ م џط→→→→→→اب џو... Ẃم ґه ґرґمائ→→→→→→ џض
نẂيا  الد ґعẂي→џف→∂ ب Ẃت џح→ґب џر џو... ẂمẀهẀنẀي→ Ẃعџا Ẃم ґهґوبẀب Ẃح→џل∂ مґا ґرџظￍالن→ґب Ẃتￍرџق џو... ẂمẀه ẀسẀف→Ẃنџا ґب→اب Ẃرџ Ẃاال

 ۱. ẂمẀهẀت џجارґت ґ↕ џر ґخ Ẃاآلґب
پ→→رده از ب→→رابر چ→→شم آن خ→→دابينان ك→→نار رف→→ته و ظ→→لمت ش−ẃ و ريب از ع→→قايد و ع→→مق ج→→انشان 
م گ→شته، ق→لوبشان در اث→ر  ẃو ن→→هانشان در م→→جلس انس [ب→→→ا م→→عبودشان] ش→→اد و خ→→ر ẃب→→رطرف گ→→رديده، س→→ر
ب→→→→→→ازگشت ب→→→→→→ه ربẃ االرب→→→→→→اب آرام→→→→→→ش∂ ك→→→→→→امل ي→→→→→→افته، دي→→→→→→دگانشان ب→→→→→→ا دي→→→→→→دن م→→→→→حبوبشان روش→→→→→ن ش→→→→→ده و 

تجارتشان با فروختن دنيا به آخرت تجارت∂ سودمند آمده است. 
همچنين، آنحضرت فرموده است: 

 џ−Ẃيџلґر اџسي→џمẂال ∂џل→ Ẃحџم→→ا ا џو ґوبẀل→→Ẁالق ∂џل→→ џع џ∑ґرẂكґذ→→ ґب ґه→→امẂل ґ Ẃاال џر→→ ґواط→→ џخ ￍذџلџله→→∂ م→→ا اґا
 ۲. џ−ґب ẂرẀق џبẂر ґش џب џذẂعџما ا џو џ−ґẃب Ẁح џمẂعџط џبџيẂطџما ا џو ґوبẀيẀغẂال ґ−ґسالџم ∂ґف ґهامẂوџ Ẃاالґب
تبخش است خواطر الهامبخش∂ كه با ياد تو بر دلها م∂گذرد! و چه شيرين  ẃخدايا، چه لذ
^ ت→→→→و  ^ پ→→→نهان [از چ→→→شم ك→→→وتهنظران ] ب→→→→ه س→→→و ^ ك→→→ه ب→→→ا م→→→ركب اف→→→كار ن→→→هان در راهه→→→ا است س→→→ير و س→→→فر

                                                           
 .۱۲۷ ^ ـ بخشهاي∂ از مناجا↕Ẁ العارفين، از مناجات خمس عشر↕، مفاتيح الجنان، صفحه ۱

^ از مناجا↕Ẁ العارفين.  ـ بخش ديگر ۲



 

 

 ۱۲

ان→→→جام م→→∂پذيرد! و چ→→→ه پ→→اكيزه و دلپ→→ذير است ط→→عم م→→حبẃتت! و چ→→ه دلن→→شين و خ→→وشگوار است آب 
ب به ساحت اقدست!  ẃتقر

ويژگ∂ عبادت در هنگام شب 
^ خ→→لوت ب→→ا م→→حبوب،راز دل گ→→فتن ب→→ا م→→عبود، ق→→رار گ→رفتن ج→→ان در ره→گذر  شب ب→→را
^ روحان→→→→→گيز اله→→→→→∂ و در ن→→→→→تيجه، ان→→→→→جذاب روح و ك→→→→→→نده ش→→→→→→دن آن از  ج→→→→→→ذبهها و خ→→→→→لسهها
زم→→→ين و اوج گ→→→رفتن آن در آس→→→→مان م→→→عنويẃت و ن→→→زدي− گ→→→شتنش ب→→→→ه ك→→→→انون ج→→→→مال و ب→→→ها و 

نيز، عرض نياز عاشقانه به درگاه خدا، فرصت بسيار مغتنم∂ است.  
اẀنس عل∂� با شب 

^ ظ→→→→لمت شب ب→→→ين ان→→→→سان و دي→→→گر اش→→→ياء ح→→→→ايل  ب→→→→ه ط→→→→ور ط→→→→بيع∂،هنگام∂ ك→→→→→ه پ→→→→رده
^ ان→→→→سان پ→→→يش م→→→→∂آيد و آدم→→→∂ ب→→ه ف→→طرت خ→→ود  ^ از ع→→→الم ب→→→را م→→→∂شود، ن→→→وع∂ ان→→→قطاع ق→→→هر
ب→ازم∂گردد و ب→ا م→حبوب اص→يل خ→ود دم→ساز و ه→مراه م→∂شود.در ح→االت امير مؤمنان� 

آمده است: 
 ۱. ґهґت џش Ẃح џو џو ґلẂيￍاللґب џسґنẂأџت Ẃسџي џتها و џرẂهџز џيا وẂن دẂال џن ґم џش ґحẂوџت Ẃسџي... џكان

^ آن ت→→→→→→نفر و وح→→→→→→شت داشت، ام→→→→→→ا ب→→→→→→→ه شب و  آن ام→→→→→→→ام ب→→→→→→→زرگ از دن→→→→→→→يا و م→→→→→→→ناظر زي→→→→→→→با و دلرب→→→→→→→ا
ت دلبسته و عالقهمند بود.  ẃتاريك∂ وحشتانگيز آن به شد

آر＾، آن ع→→→→→ابد ع→→→→→ارف و دوس→→→→→تدار ك→→→→→→امل ح→→→→→ق پ→→→→→يوسته در ان→→→→تظار ب→→→→ود ك→→→→ه شب ف→→→→را 
                                                           

^ẃ بن حاتم در حضور معاويه.  ^ ۱۷Ω، ضمن روايت عد داء)، صفحه Ẃع џا) ^ ـ سفين↨ البحار، كلمه ۱



 

 

 ۱۳

نس با حضرت  Ẁا ^ ^ ظ→لمت شب ب→ين او و دي→گران ح→→ايل گ→ردد و خلوتخانه رس→د، پ→رده
م→→→→→عبود ت→→→→→شكيل ش→→→→→ود،تا او ب→→→→→توان→→→→→د ب→→→→→ا ف→→→→→راغت خ→→→→اطر و آرامش دل ب→→→→ه راز و ن→→→→→ياز ب→→→→ا خ→→→→→دايش 
ب→پردازد، اس→رار ناگفتن∂ خود را با محرم اسرارش در ميان بگذارد و التهابات درون∂اش را 
ب→→→→ا آب م→→→→ناجات ب→→→→ا پ→→→→→روردگارش ف→→→→رو ب→→→→نشاند و آن ق→→→→در ب→→→→نالد و اش− ب→→→→→ريزد ت→→→→ا آن ك→→→→ه در 

^ خاموش بيابان آرام بر زمين افتد.  كنار نخلها
 iوا＾ از اسـرار درون دل شـب i ẃشب چ→→→→→→→هها دي→→→→→→ده ب→→→→→→→ه ع→→→→→→→الم، ي→→→→→→→ا رب
 iوص→→→→→→→→→→→→→→→لها دي→→→→→→→→→→→→→→ده پس از راز و ن→→→→→→→→→→→→→→ياز i ر از س→→→→→وز و گـداز→→→→→Ẁ ه→→→→→→جرها ديـده پ
 iع→→→→→→→→→→→ل∂ آن ش→→→→→→→→→→→→يـر خـدا، شـاه ع→→→→→→→→→→→رب iالف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ت∂ داشـتـه بـا ايـن دل شـب
 iشب ز اس→→→→→→→→→→→→→→→→→→رار عـل→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ آگـاه است iاهللا اسـت ẃدل شب مـحـرم س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر
 i∂شب ش→→→→→→→→→→→نيده است م→→→→→→→→→→ناجات ع→→→→→→→→→→ل i∂ازل ẃحـب ^ ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وشش چـش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مه

^ ش→→→→أن پ→→→يروان م→→→كتب ام→→ام ع→→→ارفين،عل∂�در ع→→مل ب→→ه اح→→كام  ب→→→نابراي→→→ن، ش→→→→ايسته
^ و اس→→→→تغفار س→→→حرگاه∂ است؛۱چ→→نان ك→→ه  د، شبزن→→→دهدار ẃدر ام→→→ر ت→→→هج ^ ش→→→ريعت، پ→→→يرو

آنحضرت در وصف پرهيزكاران و پيروان راستين خود فرموده است: 
 ґه→→→ ґب џنẀنو ґẃز џح→→→Ẁي Ґتيال Ẃر→→→џت Ẁهџن Ẁلوґẃت џر→→→Ẁي ґآنẂر→→→→ ẀقẂال ґزاء→→→→ Ẃجџ ґال џينґت→→→→ال ẂمẀه→→→→ џدام→→→→Ẃقџا џنẀوẃصاف→→→→џف Ẁيل→→→→ￍا الل→→→→ￍمџا

                                                           
^ واق→ع∂ ك→س∂ است ك→→ه در اب→عاد ح→يات اس→→الم∂، ب→ا رع→ايت ت→مام ح→دود و ش→راي→ط زمان∂ و مكان∂ و ديگر  ـ ب→دون ت→رديد، ش→يعه ۱
^ ف→رد＾، اج→تماع∂، س→ياس∂ و ع→باد＾(چه در م→سائل مربوط به دنيا و چه در مسايل مربوط به آخرت)پيرو مكتب اهل  وي→ژگ∂ها
 ẁد→→ Ẃس Ẁا ґل Ẃالل√ي→→→ґب ẁبان→→→ ẂهẀب→→→يت رس→→→الت� ب→→→اشد ؛چ→→→نان ك→→→ه ض→→→من ي→→→ك∂ از ب→→→يانات ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين� در وص→→→ف ش→→→يعه آم→→→ده است:«ر

»؛ شيعيان من پارسايان شب و شيران روزند (بحاراالنوار، جلد۸⅛، صفحه＾۱۹۱، حديث ℮۷).  ґالن√هارґدي→گر م→سائل اسالم∂، خارج از موضوع ب ^ ^ م→→ختصر ب→→ه م→وضوع ن→ماز شب اخ→→تصاص دارد،ب→حث درب→اره ẃه، چ→ون اي→ن ج→زوه الب→ت
آن خواهد بود و ما نيز به آن اشاره نم∂كنيم . 



 

 

 ۱℮

 џو Ẃم ґه ґباه→ ґجґل џنẀشو ґرџتẂف→Ẁم Ẃم ґه ґساطẂوџل∂ ا→ џع џنẀح→انو ẂمẀهџف... Ẃم ґه→ґدائ џواء џد ґه→ґب џن Ẁثيروџت Ẃس→→ џي џو ẂمẀه џسẀف→→Ẃنџا
 . Ẃم ґهґقاب ґر ґ∑كاџعال∂ ف∂ فџت ґاهللا ∂џلґا џنẀبوẀلẂطџي Ẃم ґه ґدامẂقџا ґرافẂطџا џو Ẃم ґهґبџك Ẁر џو Ẃم ґهґẃفẀكџا

^ ق→→→يام ب→→→ه ع→→→بادت و ن→→→ماز ] ج→→فت  ^ خ→→→ود را [ ب→→→را چ→→→ون شب ف→→→را رس→→→د،[آن ب→→→يداردالن ] پ→→→اها
م→→∂كنند و در ك→→نار ه→→→م ق→→رار م→→∂دهند،در ح→ال∂ ك→ه آي→ات ق→رآن را ش→مرده و آرام و ب→→ا ت→أمẃل و دقẃت 
^ [روح→→→→∂] خ→→→→ود را در آي→→→→ات ق→→→→رآن  ^ درده→→→→ا ت→→→→→الوت م→→→→→→∂كنند و ب→→→→ا دل∂ ش→→→→كسته و م→→→→حزون، دارو
م∂جويند...سپس كمر را [ به ركوع در عبادت ] خم م∂كنند و پيشان∂ و كف دستها و زانوها و 
 ^ س→→→ر ان→→→گشت پ→→→اها را [ ب→→→ه ح→→→الت س→→→جده]به خ→→→ا∑ م→→→∂سايند و [ از اي→→ن راه ] از خ→→داوند م→→تعال،آزاد

خويش را [ از عذاب جهنم ] م∂طلبند. 
ترغيب نسل جوان به عبادت وظيفه است 

^ و پ→→→→→يشرفت در م→→→سير  اي→→→→→ن− ك→→→→→ه ب→→→→ه ف→→→→ضل اله→→→→→∂،گرايش ن→→→→سل ج→→→→وان ب→→→→→ه خ→→→→ودساز
^ اس→→الم∂مان دي→ده م→→∂شود، در اي→ن م→وقع هدايت و  ن→زديك∂ ب→ه خ→→دا، آش→كارا در ج→امعه
^ ارتقاء از هر راه ممكن و مشروع، از لوازم  ^ آماده ت→شويق و ت→رغيب اي→ن ن→سل ن→وخاسته
^ به ترويج اسالم و قرآن به شمار م∂آيد.  انساندوست∂ و حقپرست∂ و رمز عالقهمند

ر و ت→شويق آن دس→ته از ب→يداردالن  ẃاز اي→→ن رو، اي→→ن ح→قير س→راپ→→ا ت→قصير ب→→ه م→نظور ت→ذك
 ^ خ→→→→→داج→→→→و ك→→→→ه آم→→→→→ادگ∂ دارن→→→→→د ب→→→→→ه ت→→→→لطيف روح و ت→→→→قريب ج→→→→→ان ب→→→→پردازن→→→→→د، در اي→→→→ن ج→→→→زوه
 ^ م→→→→→→→→ختصر، ق→→→→→→→→سمت∂ از آي→→→→→→→→→ات و رواي→→→→→→→→ات را در ف→→→→→→→→ضيلت و آداب ن→→→→→→→→ماز شب، گ→→→→→→→رد آورد
^ هم  ^ در دل∂ بگذارد و از آن اثر، رشحها ن→موده است، ب→ه ام→→يد آنك→ه ب→ه لط→→ف خ→→دا اثر



 

 

 ۱�

^ ب→→ينوا گ→→ردد و در ن→تيجه، اي→ن ك→ار ب→سيار ك→وچكش م→ورد ق→بول درگ→اه  ع→→ايد اي→→ن ن→→ويسنده
^ گرام∂اش قرار گيرد كه:  خداوند بزرگ و اوليا

 G ẂمẀهẂن→→→→→ ґم Ẁت Ẃسџل џو џحينґال→→→→→→ ẃالص ب ґحẀا Gالحا→→→→→→→→→→→→→→ ￍالص ∂ґنẀقـẀز Ẃر→→→→→→→→→→→→→→ џي џاهللا ￍلџعـџل
 џياض→→ ґن→→ا ح Ẃد ґر Ẃأو џو џ−ґناجات→→Ẁم ґذيذџل→→ ґنا بẂعẃت→→џم џو џ−ґجات→→џن ґنẀف→→ Ẁس ∂→→ґنا فẂل ґم→→ Ẃاح ￍمẀه→→ẃللџا
 џو џ−ґتџطاع ∂ґنا فￍم→џه џو џ−نا في џهاد→ ґج Ẃلџع Ẃاج џو џ−ґب ẂرẀق џو џ∑ ґẃدẀو џ↕ џالو→ џنا ح→Ẃق ґذџا џو џ−ґẃب→ Ẁح

 ۱. џتẂنџأ ẃالґا џ−Ẃيџلґنا اџل џ↨لџسي џال و џو џ−џل џو џ−ґا بẃن ґاџف џ−ґتџلџعامẀم ∂ґنا فґاتẃيґن Ẃصґأخل
از برادران و خواهران ايمان∂ خود نيز التماس دعا و استغفار در وقت سحر دارم . 

د ضياءآباد＾  ẃدمحمẃسي

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .۱۲۳ ^ ـ بخش∂ از مناجا↕ المطيعين، از مناجات خمس عشر↕، مفاتيح الجنان، صفحه ۱
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 ۱۷

 

 

بسمه تعال∂ 

مه＾ ناشر  ẃمقد

اي→ن ك→تاب ك→ه ق→بالҐ ت→وسط ن→اشران م→ختلف چ→ندين ب→→ار ب→→ه زي→→ور چ→→اپ آراس→ته شده، 
ت دف→→تر ام→→ور ف→→رهنگ∂  ẃف م→→حترم ب→→ه ه→→مẃت→→وسط م→→ؤل ^ اي→→→ن ب→→→ار ب→→→ا وي→→→رايش ج→→→→ديد و ب→→ازنگر
ه→→راء ب→→ه م→→حضر شبخ→يزان شبس→تيز و ع→→ارفان م→ؤمن س→حرخيز ت→قديم  ẃه الزẃب→→نياد خ→→يري
^ اي→→→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→→→→تاب، خ→→→→→→→→→→→وان→→→→→→→→→→→→ندگان ارج→→→→→→→→→→→مند را ب→→→→→→→→→→→ا ف→→→→→→→→→→→ضيلت  م→→→→→→→→→→→→∂گردد. ام→→→→→→→→→→→→يدواري→→→→→→→→→→→→م م→→→→→→→→→→→→→طالعه

ن شاءاهللا  ґبيش از پيش آشنا گرداند.ا ^ شبزندهدار
 

دفتر امور فرهنگ∂ 
 هراءẃه الزẃبنياد خيري

   پاييز۱۳۸۷ 
 

 



 

 

 ۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۱۹

 

 

 

 !
در دل شب برخيز  

 ۱... џيلￍالل ґمẀل� قￍم ￍزẀمẂا الџهيџيا ا
^ خواب به خود پيچيده، به هنگام شب برخيز.۲  ^ جامه ا

ب→→→ر خ→→→يز و ب→→→→ا خ→→→الق و آف→→→ريدگار خ→→→ويش ب→→→ه راز و ن→→→ياز و ع→→→رض ادب ب→→→پرداز. آخ→→→ر ن→→→ه 
^ روز و شب است ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه س→→→→→→رعت  م→→→→→→→گر وقت ك→→→→→→→ار و ع→→→→→→→مل، ه→→→→→→→مين دق→→→→→→→يقهها و لح→→→→→→ظهها
^ ب→شر ف→رام→∂رسد؛  م→→∂گذرد و س→→ران→→جام ب→→→ا پ→→→ايان ي→→افتن اي→→ن ع→→مر زود گ→→ذر، روز پ→→ر غ→→وغا

^ آدميان آشكار م∂شود.  ^ كه ته∂دست∂ها و بيچارگ∂ها روز
 џجي∂ء џو � Ґاẃف џص Ґاẃف џص Ẁ−џلџمẂال џو џ−ب џر џجاء џو � Ґاẃك џد Ґا ẃك џد Ẁض Ẃرџ Ẃاال ґتￍك Ẁذا دґا ẃال→џك
 ẀتẂم ￍد→→→џن∂ قџت→→→Ẃيџي→→→ا ل ẀلẀقو→→→ џي � Ẅ^ كẂ→→→ر ґẃالذ Ẁهџل ∂→→→ẃ نẂ→→→سانẀ وџ اџن ґ Ẃاال Ẁرￍك џذџت→→→ џذ＃ يґئџمẂو→→→ џي џمￍن џه џج→→→ ґذ＃ بґئџمẂو→→→→ џي

يات∂.۳  џحґل
                                                           

^ مزمẃل،آيات۱و۲.  ـ سوره ۱
^ ش→→ريفه، ش→→خص رس→→ول خ→→→دا� است، ول∂ روش→→→ن  ا الم→→زمẃل" در آي→→→ه ẃد ر اي→→→نجا اي→→ن است ك→→→ه م→→خاطب " ي→→ا اي→→ه ẃم→→→هم ^ ـ ن→→→كته ۲

^ خواندن نماز استحباب∂، به حكم آيات و روا يا ت، تكليف همگان∂ است.  است كه تكليف بر خاستن در دل شب برا
^ فجر،آيات۲۱تا۲℮.  ـ سوره ۳



 

 

 ۲Ω

زنهار، آنگاه كه زمين سخت در هم كوبيده شود و فرمان پروردگارت در رسد، فرشتگان 
^ م→→حشر] آورده ش→→ود. آن روز آدم→→∂ پ→→ندپذير  ص→→→ف در ص→→→ف ب→→ايستند و آن روز ج→→هنẃم [ب→→→ه ص→→حنه
^ است. [پس ب→→→→ا ن→→→هايت اف→→→سوس و  ^ [و ب→→→يدار＾] و ^ پ→→→ندپذير [و ب→→→→يدار] گ→→→→ردد، ول∂ آن→→→→جا چ→→→→ه ج→→→→ا

^ زندگ∂ام [چيز＾] از پيش م∂فرستادم.  ^ كاش برا ندامت] گويد:ا
رمز ته∂دست∂ انسان در روز جزا 

^ رسول اكرم � مادر سليمانبنداوود� به سليمان م∂گفت:  به فرموده
 џمẂوџي Ґقيراџف џل Ẁج ￍالر Ẁع џدџت ґلẂيￍاللґب ґمẂوￍالن џ↕ џرẂثџك ￍن ґاџف ґلẂيￍاللґب ґمẂوￍالن џ↕ џرẂث→џك џو џ∑ا→ẃيґا ￍ∂ن→Ẁي→ا ب

 ۱. ґ↨џيامґقẂال
ف→رزندم، از زي→اد خ→وابيدن در شب ب→پرهيز ك→ه زي→اد خوابيدن در شب به روز رستخيز، آدم∂ 

را فقير و ته∂دست وا م∂گذارد. 
امام صادق � هم در حديث∂ به سليمان ديلم∂ فرمود: 

 ۲. ґلẂيￍالل џيامґق џم ґر Ẁح Ẃنџم џنẀبوẂغџمẂال ￍن ґاџف ґلẂيￍالل џيامґق Ẃع џدџمان ال تẂيџل Ẁيا س
^ بر مدار كه زيان ديده كس∂ است كه از قيام به هنگام شب  ^ سليمان، دست از شب خيز ا

محروم بماند. 
^ ديده چندان غافل و مست   سب ا Ẁخџم

چو هشياران بر آور در جهان دست 
                                                           

^ ۱Ｑ۲، حديث۲۹ ( نقل از خصال و امال∂ صدوق).  ـ بحاراالنوار، جلد ۸۷ ، صفحه ۱
رايع ).  ẃ۲ ( نقل از علل الشΩ ـ همان، صفحه＾⅛℮۱، حديث ۲



 

 

 ۲۱

كه چندان خفت خواه∂ در دل خا∑  
ـند دورانґ افـال∑  Ẁوشت كẀرمџ كـه فـ

مبغوضترين مردم در نزد خدا 
رس→→ول اك→→رم � در ح→→ديث∂، م→بغوضترين ش→خص ن→زد خ→→داون→د م→تعال را چ→نين 

ف∂ كرده است:  ẃمعر
 ۱. ґهارￍالنґب ẁالẃطџب ґلẂيￍاللґب ẁ↨џجيف ґاهللا ∂џلґا ґقẂل џخẂال ẀضџغẂبџا 

مبغوضترين مردم در نزد خدا كس∂ است كه مردار شب است و تبهكار در روز . 
تا ك∂ آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش 

حيف باشد كـه تو در خواب∂ و نرگس بيدار 
^ مغرور   ^ انسان به خواب مانده برخيز،ا

گ→→→→→→→→→→→→ياهان ب→→→→→→→→→→→→→يابان س→→→→→→→→→→→→ر از ب→→→→→→→→→→→→→الش خ→→→→→→→→→→→→→ا∑ ب→→→→→→→→→→→→رداش→→→→→→→→→→→→تند و غ→→→→→→→→→→→نچهها ش→→→→→→→→→→→كفتند؛درختان 
ك→→→→→→→→→وهساران ب→→→→→→→→→ارور ش→→→→→→→→→→دند و قẀ→→→→→→→→→→مريان و ب→→→→→→→→→لبالن ن→→→→→→→→غمهها س→→→→→→→→ر دادن→→→→→→→→→د و ب→→→→→→→→ه اوج آس→→→→→→→→مان پ→→→→→→→→→ر 

^ بشر، هنوز در خواب∂ و همچنان در غفلت و خمودگ∂.  ا تو، ا ẃكشيدند؛ ام
  ۲. Ґيالґلџق ẃإال џلẂيￍالل ґمẀق � Ẁلґẃم ￍزẀمẂا الџهيا أي

^ اش→رف كائنات جهان، به پا خيز.  ^ خ→واب ب→ه خ→ود پ→يچيده، ب→→ه پ→ا خ→يز! ا ^ ج→امه ا
                                                           
^ ۱Ｑ۸، حديث ⅛℮ (نقل از غايات) .  ـ بحاراالنوار، صفحه ۱

^ مزمẃل،آيات۱و۲.  ـ سوره ۲



 

 

 ۲۲

^ ان→→→→→→سان ع→→→→→زيز، زودت→→→→→ر از دي→→→→→→گران ب→→→→→يدار ش→→→→→و . پ→→→→→يش از گ→→→→→ل ن→→→→→رگس و ي→→→→→اسمن  آر＾، ت→→→→→→و ا
چشم بگشا و جلوتر از مرغ سحر بانگ بردار.  

نџ الẂغافґلين.  ґم ẂنẀكџال ت џو џاهللا ґرẀك ẂذẀا
آدم آن ن→→→→→→يست ك→→→→→ه ب→→→→→انگ م→→→→→رغ س→→→→→حر از خ→→→→→واب ب→→→→→يدارش ك→→→→→→ند ؛ آدم آن است ك→→→→→→ه 

وس» گويد.  ∫وحẁ قẀد∫ ب Ẁپيش از مرغ سحر به شور و نوا برخيزد و «س
 gوس ẃد→→→→→ Ẁوح و قẃ →→→→→ب Ẁخ→→→→→روس ص→→→→→→بـح زد س g ـن→→→→→→→→→→→→حوس ن خـواب م ده از اـي ر آور دـي ـب
 g ∂ب→→→→ه غ→→→ير از خـوردن و خ→→→فتـن ن→→→دانـ gـيب اي→→نت ش→→د از معقول و محسوس ن→→ص
 g＾پ→→→→ست∂ چ→→→ون ك→→→ن∂ رو ^ به مقصد ك∂ رس∂ زين سيرґ معكوس؟g ز ب→→→→اال س→→→→و

هẀشدار كه خروس از تو هشيارتر نباشد 
لقمان حكيم به فرزندش م∂گفت: 

 Ẁراهџال تџا ґواتџل ￍالص ∂џلџع Ґ↨џظџحاف→Ẁم џرџث Ẃكџا џو џ−ن→ ґم џسџي→Ẃأك Ẁ−ي ẃالد ґنẀك→ џال ي ￍ∂џن→Ẁي→ا ب
 ۱. ẁمґنائ џتẂنџا џو ґهґتẂو џصґب Ẁنґل ẂعẀي ґحار Ẃسџ Ẃاالґب џها وџل Ẁن ґẃذ џؤẀلو↕＃ ي џص ґẃلẀك џدẂن ґع

ف→→رزند ع→→زيزم، م→→بادا چ→→نين ش→→ود ك→→ه خ→→روس ص→بح از ت→و ه→شيارتر و در ح→فظ اوق→ات ن→ماز از 
 ^ ت→→و م→→راقبتر ب→→اشد. آي→→ا ن→→م∂بين∂ ك→→ه ب→→ه ه→→نگام ه→→ر ن→→ماز، اع→→→الم وقت م→→→∂كند و س→→حرگاهان ب→→ه آوا

بلند ندا سر م∂دهد، در حال∂ كه تو در خواب∂. 
 g＾ه→→→→→→→→→→→→→→نگام س→→→→→→→→→→→→→→پيـده دم خ→→→→→→→→→→→→→→روس س→→→→→→→→→→→→→→حر g؟ ^ دانـ∂ ك→→ه چـرا ه→م∂ ك→→ند ن→وحه گر

                                                           
ـ ارشاد القلوب ديلم∂، باب ۱۸ .  ۱



 

 

 ۲۳

 gص→→→→→→→→→بح ^ ك→ز ع→مر ش→ب∂ گ→ذشت و تو ب→→∂خبر＾g ۱ ي→→→→→→→→→→عـن∂ ك→→→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→→مـودند در آي→→→→→→→→→→نه
 џل ґناز→→→→→ џم ẀبẀلẂط→→→→→џت џتẂنџا џو ґار ẃج→→→→→ẀفẂال џلџم→→→→→ џع ẀلџمẂع→→→→→џت ґهارￍالن→→→→→ ґب Ґ↨џالẃط→→→→→→џب ґلẂيￍالل→→→→→→ ґب Ґ↨џي→→→→→→ا ج→→→→→→يف

 ۲. د＃ ґديد＃ بار џف∂ ح Ẁبґر Ẃضџت Ẃمџك џهاتẂيџه џهاتẂيџ؟! ه ґرارẂبџ Ẃاال
 ^ ^ و آن→→→→گاه آرزو ^ خ→→→→ود س→→→→اختها ^ م→→→→→ردار در شب و ت→→→→→بهكار در روز، اع→→→→→مال ن→→→→→اپاكان پ→→→→يشه ا
ر باطل، زه∂ خيال محال! تا ك∂ بر آهن سرد م∂كوب∂.  ẃ؟زه∂ تصو ^ رسيدن به جايگاه پاكان دار

 gلب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اس اق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تباس از دوش خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ويش ان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→داخ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تـه ^ ا
 gدام و دان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ديـن و دل در ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اخـته ґز بـه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر ^   و
 gز آتش س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ودا＾ دل در آتـش حـرص و ام→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ل
 gس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يم و زر ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→گداخ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ته ґه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مچو س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يم و زر ز ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→هر  
 gهول∂ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر طـري→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ق حـق نـرف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ته يـ− ق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→دم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ џاز ج
 gش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→هر ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر دو اس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→به ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اخته ^ →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→لوم∂ س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و џوز ظ  
 gه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مچنان ^ بس خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→جالتها ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بين∂ گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مير
 gش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→كر ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→عمتها ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→گفته، ق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→در خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→شناخته
 gش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رم ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اد از ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ضرت ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ق آدم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ را ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→حر
 g۳ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→واب غ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→فلت است و ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مدگويان ف→→→→→→→→→→→→→→→→→اخته

                                                           
ـ حكيم عمر خيẃام.  ۱

^ گمنام .  ـ ارشادالقلوب ديلم∂، باب ۲۲، نقل از گويندها ۲
ـ خواجه عبداهللا انصار＾.  ۳



 

 

 ۲℮

دروغ م∂گويد آن كس∂ كه... 
 ل→Ẁك џسẂيџلџ؛ ا∂ẃن→ џع џن→ام ẀلẂي→→ￍالل Ẁهￍن→ џذا ج ґا→џن∂ فب ґح→Ẁي Ẁه→→ￍنџا џم→→ џعџز Ẃن→→џم џب џذ→→џك џرانẂم→→ ґع џنẂي→→اب
 ẀلẂي→→ￍالل ẀمẀهￍن→ џذا جґائ∂ اẃب→ ґحџا ﾲ→→ џع ẁعґلￍط→→Ẁم џرانẂم→→ ґع џنẂاب→→ џا ذا ي→→џ ؟ها اџن ґبيبه→→ џح џ↕џوẂل→→ џخ ب ґح→→Ẁي ＃ẃب ґح→→Ẁم
 ґن→→→→→→ џن∂ عẀبو ґخاط→→→→→→Ẁي Ẃم ґهґنẀي→→→→→→ Ẃعџا џنẂي→→→→→→→џت∂ بџب Ẁقو→→→→→→→ џع ẀتẂلￍث→→→→→→→ џم џو Ẃم ґهґب Ẁلو→→→→→→→Ẁف→→→→→→→∂ ق ẂمẀه џصار→→→→→→→Ẃبџا ẀتẂلￍو→→→→→→→ џح
 џو џع Ẁشو→→ ẀخẂال џ−ґبẂل→→џق Ẃن→→ ґل∂ م Ẃبџه џرانẂم→→ ґع џنẂاب→→ џي . ґر Ẁضو→→ ẀحẂال ґن→→ џن∂ عẀموґẃلџك→→→Ẁي џو ґ↕ џدџشاه→→→ ẀمẂال
ن∂  Ẁد ґجџت џ−ￍن ґاџن∂ فẀع Ẃاد џو ґلẂيￍالل ґمџلẀف∂ ظ џع Ẁمو الد џ−ẂيџنẂي џع Ẃن ґم џو џع Ẁضو ẀخẂال џ−ґن џدџب Ẃن→ ґم

 ۱.ҐجيباẀم Ґريباџق
^ پ→→سر ع→→مران، دروغ م→→∂گويد آن كس ك→→ه گ→→مان م→∂كند م→را دوست دارد؛ در ح→ال∂ ك→ه  ا
چ→→ون شب ف→→را م→→∂رسد، از م→→→ن چ→→شم م→∂پوشد و ب→ه خ→واب م→∂رود. آي→ا چ→نين ن→يست ك→ه ه→→ر ع→اشق∂ 
^ پ→سر ع→مران، اي→ن م→نم ك→→ه ب→ر ح→ال دوس→تانم آگاهم .  خ→لوت ب→→ا م→عشوقش را دوست م→→∂دارد ؟ ه→ان ا
^ ن→→م∂بينند ] و  چ→→→ون شب آن→→→ان را ف→→→را گ→→→يرد، چ→→→شم دلش→→→ان را دگ→→→رگون م→→→∂سازم [ ك→→→ه ج→→→ز م→→→→ن چ→→يز
م م→→∂كنم [ ب→→دان گ→→ونه] ك→→→ه از راه ش→→هود و روي→→اروي∂ ب→→ا م→→ن ب→→ه  ẃع→→قوبتم را در م→→قابل دي→→دگانشان م→→جس
^ ت→→→→→→→→ار از دلت خ→→→→→→→→شوع، از ت→→→→→→→→نت خ→→→→→→→→ضوع و از  ^ پ→→→→→→→→سر ع→→→→→→→→مران،در دل شبه→→→→→→→→ا گ→→→→→→→→فتگو م→→→→→→→→∂نشينند.ا
^ دعايت  چ→شمانت ق→طرات اش− ن→ثار م→→ن ك→ن و م→را بخوان كه مرا به خود نزدي− و اجابتكننده

خواه∂ يافت. 
 gدوست ^ ^ ا ^ دوستg چ→و شب گردد، اگر هشيار ^ ا ن→→→→→→→→→→→→→باشـد خ→→→→→→→→→→→→→وشتر از ب→→→→→→→→→→→→يدار
                                                           

^ ۱۳۹، ب→→→→ه روايت از ام→→→ام ص→→→ادق� (ق→→→سمت∂ از س→→خنان خ→→داون→→د ح→→كيم ب→→→ا ح→→ضرت م→→→وس∂  ـ ب→→→حاراالن→→→وار، ج→→→→لد ۸۷ ، ص→→→فحه ۱
كليم اهللا�، نقل از امال∂ صدوق) . 



 

 

 ۲�

 gج→→→→→ان ^ ب→→→→→→→ه دل س→→→→→→→وز و ب→→→→→→→→ه چ→→→→→→→شم اشـك→→→→→→→→∂ ب→→→→→→يفـشانg چ→→→→و شب گ→→→→ردد، چ→→→→و ش→→→→مع م→→→→حفل ا
 gچـو شـب گ→→→→→→ردد، بـه س→→→→→→→از عـش→→→→→ق ب→→→→→رخيز gرهـا كـن دل، بـه زلـف دلـبـر آويـز
 g∑بــه هـمـراه شـبـانـگــاهـان افـال g∑بـه راه عـشـق تــاز از بـس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تـر خـا
 gـان آتش اف→→→→→→→→→→→→→→→→→→روز ـا∑، از آب چـش→→→→→→→→→→→→→→→→→→م ه خ دل از مџـه طـل→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→عــتـان آسـمـان سـوزg ـب
 gبـه ديـده بــاش چـون ابـر گـهـربـار gبـه دل س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وزانتـر از شـمـع شـررب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ار
 gچـو مـرغ حـق بــه دل بـا نـاله و زار gبـه ذك→→→→→→→→→→→→→→ر حـق س→→→→→→→→→→→→→حـر گـردان شـب ت→→→→→→→→→→→→→→ار
 g∂→→→→→→→→→→→→→→كــه بــخ→→→→→→→→→→→→→→→→شــنــدت ز الـطـاف الـه g۱∂ز آه شــب ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→شــاط ص→→→→→→→→→→→→→→→→→→بـحــگــاهـ

 hhh

 gم→ا ^ ^ ك→→→→→→ه م→→→→→كان ت→→→→→و ب→→→→→ود آب گ→→→→→رفتg ب→→گو ب→→ه خ→→واب ك→→ه ام→→شب م→→يا ب→→ه خ→انه ج→→→→→زيرها
 hhh

 g＾ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه هـر عـاشــق تـوانـد اشـ− ريـز g＾نـه هـر طـالـب تـوان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→د صـب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ح خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يز
 gتـو را آن بـه كـه چ→→→→→→→→→ون م→→→→→→→→→ردان س→→→→→→→→→رمست g＾ح→→→→→→→→→→→→→ق گ→→→→→→→→→→→→ريز ^ شـب→→→→→→→→→→→→→∂ از خـود بـه س→→→→→→→→→→→→→و

بهترين وقت تقرẃب انسان به خدا 
 џ∑دا→ґف ẀتẂل ґع→ Ẁج ∂ґرنґخ→بџا: Ẁهџل ẀتẂل→Ẁق : џاهللا� ق→ال ґدẂب→ џب→∂ عџا Ẃن џر ع ẀفوẂع→ џب→∂ يџا ґن→Ẃاب ґن→→ џع
 ґلẂيￍالل ґر→ ґف→∂ آخ џذا ق→امґ؟ ق→ال: ا ẁريب→џق ẀهẂن→ ґم ґاهللا џو Ẁاهللا ∂џلґا џبџر→Ẃقџا ẀدẂب→ џعẂال ẀنẀكو→џي ＃↨џس→اع ^ џا
 ∂ẃت→→ џح Ẁجي∂ء→→ џي ￍم→→Ẁوء＃ ث→→ ẀضẀو ґغџب Ẃسџا→→ ґب 

Ẁأ ￍضџوџت→→ џي ∂ẃت→→→ џح ґهґوئ→→→ ẀضẀو ∂џلґش∂ اẂمџي→→→џف ẁ↨ئ ґه→→→اد ẀنẀيو→→→ ẀعẂال џو
                                                           

ـ مرحوم اله∂ قمشها＾.  ۱



 

 

 ۲⅛

 џو Ẁرґẃبџك→→Ẁي џو ẀهџتẂو→→ џص Ẁعџرف→→ џي џو ґهẂيџم џد→→џق ف ґص→→ џي џو ґاهللا ∂џلґا Ẁهџه→→→ Ẃج џو ẀهґẃجџوẀي→→→џف ґه ґد ґج Ẃس→→→џف→→→∂ م ẀمẀقو→→→ џي
 ґنان→ ґع Ẃن ґناد＃ م Ẁم Ẁن→اداه ẀهџتẂلو→ џص џعيد→Ẁيґل џق→ام џو ґنẂيџت џع Ẃك џر Ẅ∂ￍل џص џو Ґزاء Ẃجџا џأ џرџق→џف џ↕لو→→ ￍالص џحџتџت→→Ẃاف
 Ẃن ґم џ− ґسẂأ џل∂ ر џع Ẁر џشẂن→Ẁيџل ￍر ґبẂال ￍنґا Ẁه→→ￍب џر ^ →→ناد ẀمẂال ẀدẂب→→ џعẂا الџه→→يџا ґشẂر→→ џعẂال ґمين→→ џي Ẃن→→ џع ґماء→→ ￍالس
 Ẁاهللا џو ґماء→→→ ￍالس ґنان→→→ ґل∂ عґا џ−Ẃيџم џد→→→џق Ẃن Ẁدџل Ẃن→→→ ґم џ−ґب ẁ↨џحيط→→→→Ẁم Ẁ↨џكґالئ→→→→џمẂال џو ґماء→→→ ￍالس ґنان→→→ ґع
 џنẂاب→→→ џي џ∑دا→→→ ґف ẀتẂل ґع Ẁج: ẀتẂل→→→Ẁق : џقال. џتẂلџتџف→→→→Ẃا ان→→→→ џم Ґذاґناج∂ ا→→→→Ẁت Ẃن→→→→џم Ẁمџل Ẃع→→→→џت Ẃوџل ^ →→→→بẂد џناد＾: ع→→→→Ẁي
ـ   Ẁهџه→→→→ Ẃج џو Ẅ∂ẃل џو ￍم→→→→Ẁـ ث ا  џه→→→→كذ џ∑ ґد џس→→→→ џج џو џ− ґه Ẃجџو→→→→ ґب ẀلẀقوџت: џ؟ ق→→→→ال Ẁتالґف→→→→Ẃن ґ Ẃا اال→→→→ џم ґاهللا ґلẀس→→→→و џر

 ۱. ẀتالґفẂن ґ Ẃاال џ−ґذلџف
اب→→ناب∂يعفور م→→∂گويد: ب→→ه ح→ضور ام→ام ص→ادق� ع→رض ك→ردم: ق→ربانت ش→وم، ب→فرماييد چ→ه 
ه→→→→نگام ان→→→→سان ب→→→→ه خ→→→→دا و خ→→→→دا ب→→→→ه او ن→→→زدي−تر است؟ ف→→→رمود: آن→→→گاه ك→→→ه آدم→→→→∂ آخ→→→→ر شب ب→→→رخيزد و در 
^ دي→→گران] در خ→→واب است، وض→→وي∂ ش→→اداب ب→→گيرد و در ع→بادتگاه خ→ود ب→ايستد؛  ح→→ال∂ ك→→ه چ→→شمها[
س→→→→پس، ب→→→→ا ح→→→→ضور ق→→→→لب و ت→→→→وجẃهґ دل ب→→→→ه خ→→→دا، ت→→→كبير ن→→→ماز ب→→→گويد و ب→→→ا ت→→→→الوت ق→→→سمتهاي∂ از ق→→→رآن، دو 
^ آسمان، از طرف  ^ ن→ماز ب→رخيزد. در اي→→ن م→وقع، از س→و ^ ادام→→ه ^ آورد و آن→گاه ب→را رك→عت ن→ماز ب→ه ج→ا
^ خ→→→داخوان، ه→→→م اي→→ن− ن→→يك∂ و خ→→ير از ج→→انب آس→→مان ب→→→ر  ^ ب→→→نده راست ع→→→رش، اي→→→ن ن→→→دا ب→→→رخيزد ك→→→ه: ا
 ^ ^ ت→→و ت→→ا آس→مان اط→رافت را گ→رفتهاند و خ→دا ن→→دا م→∂كند: ا س→→رت م→→→∂بارد و ف→→رشتگان،از ك→→نار ق→→دمها
 ^ ^ م→→→→→ن، اگ→→→→→→ر ب→→→→→دان∂ ب→→→→→→ا ك→→→→→ه در ح→→→→→ال گ→→→→→فتگو و راز و ن→→→→→ياز＾، ان→→→→→فتال از خ→→→→ود ن→→→→شان ن→→→→م∂ده∂. راو ب→→→→→نده
^ ف→→→→رزند رس→→→→ول خ→→→→دا،انفتال ي→→→→عن∂ چ→→→→→ه؟امام� در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه ص→→→→ورت خ→→→→→ود را ب→→→→ه  م→→→→∂گويد:گفتم: ا

                                                           
^ ۱Ｑ۸، حديث ⅛℮ ( نقل از غايات).  ـ بحاراالنوار، جلد۸۷ ، صفحه ۱



 

 

 ۲۷

سمت پشت سر م∂چرخانيد، فرمود: انفتال اين است كه صورت و بدنت را برگردان∂.۱ 
وџد چشم نديم  џامشب آن نيست كه در خواب ر

^ رضــوان نكند اهل نعيم  خواب در روضـه
خـــا∑ را زنــده كــنـد تـربـيـت بـاد بــهـار 

سنـگ باشد كـه دلـش زنده نگردد به نسيم 
^ خـود مـ∂شنوم  ^ پيـراهـن گـم كـرده بـــو

گر بگويم، هـمه گويند ضالل∂ است قديم 
^ رفـيـــقـان سـفـر، دسـت بــداريــد از مـا   ا

كـه بـخــواهيـم نشستن به درґ دوست، مقيم 
^ دوست  ــــشته نباشد به در خيمه Ẁعجب از ك

عجـب از زنده كه چون جان به در آورد سليم 
^ بيداردالن نورآفرين است  ظلمت شب برا

 � ґهґآب→ائ Ẃن→ џع ґب→يهџا Ẃن→ џد＃ عￍحم→Ẁم ґنẂب ґرџف Ẃع→ џج ґق ґاد→→ ẃالص ґن→→ џر عџم→→ Ẁع ґن→→Ẃب ґل ￍضџف→→ ẀمẂال ґن→→ џع
 Ẃن→→→→→→ џب∂ م ґع→→→→→→Ẃتџا Ẃنџيا ا→→→→→→Ẃن الد ∂џلґح→→→→→→∂ اẂوџا، Ẁالله→→→→→→→ џج ￍل→→→→→→ џج џاهللا ￍنґا � ґاهللا ẀلẀس→→→→→→و џر џق→→→→→→→ال : џق→→→→→→→ال
 ґلẂي→→→→→ￍالل ґفẂو→→→→→ џف→→→→→∂ ج ґه ґدґẃ ي џس→→→→→ ґب ∂ẃل џخ→→→→→џذا تґا џدẂب→→→→→ џعẂال ￍنґا џو ґ−џض→→→→→џف џر Ẃن→→→→→ џم∂ م ґد→→→→→ Ẃاخ џو ґ−џم џد→→→→→ џخ
 ￍل џج Ẁليل џجẂال Ẁن→اداه ، ґẃب џي→ا ر ґẃب џذا ق→ال ي→ا ر ґا џف ґهґبẂل џف→∂ ق џر Ẁو→ẃالن Ẁاهللا џتџب→Ẃثџا ،Ẁن→اجاه џو ґمґلẂظ→ ẀمẂال

                                                           
^ ان→→سان  ^ آدم غ→→→افل از وض→→→ع ن→→→ماز پ→→→يش م→→→∂آيد، ن→→ه ب→→را هґ دل ب→→→ه غ→→→ير خ→→→داست ك→→→ه ب→→→را ẃك→→→نايه از ان→→→صراف ق→→→لب و ت→→→وج Ґـ اح→→→تماال ۱

عارف به موقعيẃت نماز و سر گرم راز و نياز با خدا. 



 

 

 ۲۸

 ẀهẀالل→→→ џج ￍل→→→ џج ẀلẀقو→→→ џي ￍم→→→Ẁث. џ−ґف→→→Ẃكџا ￍ∂џل→→→ џع Ẃلￍكџو→→→џت џو џ−ґط→→→→ ẂعẀن∂ اẂل→→→→ џس ^ →→→→بẂد џع џ−Ẃي→→→→→ￍبџل ẀهẀالل→→→→ џج
 џو ґمґلẂظ ẀمẂال ґلẂي→→→ￍه→→ذا الل ґفẂو→→ џف→→∂ ج ∂ẃل џخ→→џت Ẃدџق→→џف ^ →→بẂد џل∂ عґا اẀروẀظ→→ẂنẀا ∂ґتџكґالئ→→џم : ґهґتџكґم→→الئґل

 ۱... Ẁهџل ẀتẂرџفџغ Ẃدџق ∂ẃ هџدوẀا اџن Ẃشґا . Ẁيامґن џنẀلوґغافẂال џو џنẀالهو џنẀالوẃطџبẂال
 ẃـ ج→→ل ل از ام→→→ام ص→→→ادق � ن→→→قل ك→→→رده ك→→→ه رس→→ول خ→→دا � ف→→رموده است: خ→→→داوند  ẃم→→→فض
ج→→→→→الله ـ ب→→→→→→ه دن→→→→→يا وح→→→→→∂ ك→→→→→رد: ه→→→→→ركس در خ→→→→دمت ت→→→→و ب→→→→اشد، او را ب→→→→ه رن→→→→→ج ب→→→→ينداز و ه→→→→ركس ت→→→→→و را ره→→→→→ا 
^ خ→ود خ→لوت م→∂كند و ب→→ا او ب→ه راز و  ك→→رد،خدمتگزار او ب→→اش . ه→→رگاه ب→→نده در دل شب ت→→ار ب→→ا م→وال
^ پروردگار من  ن→ياز م∂پردازد، خداوند نور را در دل او قرار م∂دهد. پس، هنگام∂ كه بگويد: ا
^ م→→→ن، از م→→→→ن ب→→خواه ت→→ا ع→→طايت  ^ ب→→→نده ـ ب→→→→ه او ج→→→واب م→→→∂دهد: لبẃ→→→ي−، ا ؛ خ→→→داوندґ ج→→→ليل ج→→→لẃ ج→→→→الله 
ـ ب→ه ف→رشتگانش م→∂فرمايد:  ـ ج→لẃ ج→→الله  ل ك→ن ت→ا ت→و را ك→فايت ك→نم. س→پس، خ→داوند ẃك→نم. ب→ه م→ن ت→وك
^ ف→→رشتگان م→→ن، ب→→ندهام را ن→→گاه ك→نيد؛در دل اي→ن شب ت→يره ب→ا م→→ن خ→لوت ك→رده است،در ح→ال∂ ك→ه  ا
^ ب→يهوده م→شغولند و غفلتزدگان در بستر خواب آرميدهاند.گواه باشيد كه  ب→اطلكاران ب→ه ك→ارها

من به طور حتم او را آمرزيدم... 
 ґ↕ џالوґت→→→→→→ ґب ґلẂيￍالل→→→→→→ ґف→→→→→→يها ب Ẅ∂ẃل џص→→→→→→Ẁت→→→→→→∂ يￍال џتẀيو→→→→→→ẀبẂال ￍنґا : џق→→→→→→ال � ґاهللا ґدẂب→→→→→→ џب→→→→→→∂ عџا Ẃن→→→→→→ џع

 ۲. ґض Ẃرџ Ẃاال ґلẂهџ ґال ґماء ￍالس ẀمẀجوẀن Ẁضي∂ءẀما يџك ґماء ￍالس ґلẂهџ ґال Ẁض∂ءẀت، ґآنẂرẀقẂال
از ام→→→ام ص→→→ادق � م→→→نقول است:خ→→→انههاي∂ ك→→→ه در آن→→→ها ن→→→ماز شب خ→→→وانده م→→→→∂شود و ض→→من 
 ^ ^ آسمان برا ^ اه→ل آس→مان م→∂درخشند، ه→مانگونه ك→ه ستارهها آن ق→رآن ت→→الوت م→→∂گردد، ب→را

                                                           
^ ۱۳۷، حديث℮ ( نقل از امال∂ صدوق).  ـ بحاراالنوار، جلد ۸۷ ، صفحه ۱

^ ℮۱Ｑ ( نقل از ثواب االعمال صدوق).  ـ همان ،صفحه ۲



 

 

 ۲۹

اهل زمين م∂درخشند. 
 ۱ ґرẂبџقẂال ґ↨џمẂلẀها ف∂ ظґب ґصاحґل ẁراج ґل سẂيￍالل Ẁ↕لو џص:џقال�∂ґبￍعن الن џ^ ґو Ẁر

^ صاحبش چراغ∂ است در تاريك∂ قبر.  از پيامبراكرم� منقول است: نماز شب برا
 Ẃن→→→→ ґم Ґ↨→→→→ џضẂو џر џ∑џرẂب→→→→џق Ẃلџع→→→→ Ẃجџا ґلẂي→→→→→ￍالل ґ↨џمẂل→→→→→Ẁف→→→→→∂ ظ ẂمẀس∂�:قẀل∂ م→→→→→وґا Ẁاهللا ∂→→→→→ џحẂوџا џو

 ۲. ґنان ґجẂال ґياض ґر
ب→ه م→وس∂ � وح→∂ ش→د: در ظ→لمت شب ب→ه ع→بادت ب→رخيز، ك→ه ب→ه پ→اداش آن، ق→برت را ب→اغ∂ 

^ بهشت م∂سازم.   از باغها
و نيز فرمودهاند: 

 ۳. ґيلￍالل ґفẂو џج ∂ґف Ẁ↕لو ￍلصџا ، ґ↨џقيامẂال ∂ґف ґورالن Ẁبџب џس
روشن∂ روز قيامت از نماز خواندن در دل شب است. 

 џلґئ Ẁس : џق→ال ґه ґẃد→ џن جџع، ґبيهџن ا→→ џض→→ا � ع ґẃالر ґخ→→يهџا Ẃنџس∂،عẀم→→و ґن→→Ẃب ґماعيل→→ Ẃاس ґن→→ џع
 : џ؟ ق→→الҐها→→→ Ẃج џو ґاس→→→ẃالن ґن џس→→→ Ẃحџا Ẃن→→→ ґم ґيلￍالل→→→ ґب џين ґد ẃجџهџت→→→ ẀمẂال Ẁم→→→ا ب→→→ال � ґنẂي џس→→→ ẀحẂال Ẁن→→→Ẃب ∂ґل→→→ џع

 ℮. ґه ґر Ẁنو Ẃن ґم Ẁاهللا ẀمẀساهџكџف Ẃم ґهґẃ ب џرґا ب Ẃوџل џخ ẂمẀهￍن џ ґال
اد� س→→→→→ؤال ش→→→→→د: چ→→→→→را  ẃاس→→→→→→ماعيل ب→→→→→→ن م→→→→→→وس∂ از ام→→→→→→ام رض→→→→→→ا � ن→→→→→→قل ك→→→→→→رده ك→→→→→ه از ام→→→→→ام س→→→→→ج
دان و شبزندهداران، از ميان مردم به زيباي∂ چهره و خوش صورت∂ ممتازند؟ فرمود: زيرا  ẃم→تهج

                                                           
ـ ارشاد القلوب،احاديث منتخبه.  ۱

^ ۱ＱＱ، حديث ۳۸ ( نقل از "دعوات" راوند＾).   ـ بحاراالنوار، جلد ۸۷ ، صفحه ۲
^ اسراء، آيه＾۷۹.  ...»؛سوره џ−џل Ґ↨џل ґناف ґهґب Ẃد ج√ џهџ ت џف ґل Ẃالل√ي џنґم џو» ^ ^ ۲Ｑ، ذيل آيه ـ تفسير علẃ∂ بن ابراهيم قم∂، جلد۲، صفحه رايع و عيو ن اخبارالرẃضا) . ۳ ẃ۱، حديث۸℮( نقل از عللالشＱ۹ ^ ـ بحاراالنوار، جلد ۸۷ ، صفحه ℮



 

 

 ۳Ω

^ از نور پوشانده است.  آنان با پروردگار خويش خلوت كردهاند و خداوند نيز آنان را با جامها
 g ∑ـا ــت آمـوز دل پ ــد ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→كم ال∑g شـب آم روز نẀ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه اـف شب آم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→د گـوه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر اـف
 gتـوحـيـد ^ ^ تـج→→→→→→→→→→→→→→→→ريد g شـب آمـد كـش→→→→→→→→→→→→→→تـ∂ دريـا شب آمـد شـه→→→→→→→→→→→→→→→→پر ع→→→→→→→→→→→→→→→→نـقا
 gشـب آمـد پ→→→رده پـوش م→→→ست و ه→→→شـيار g فـروغ ديــده و دلهـا＾ بـيــدار
 gبـه شب، مـردان كـه در ره تـي→→→→ز گ→→→امنـد gب→→→→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→→→→ان شـم→→→→→→→→→→→→→ع  س→→→→→→→→→→→→وزان در قـي→→→→→→→→→→→→امـند
 gب→→ه شب، م→→ردان ح→→ق را س→→وز و س→→از است gن→→→→→→→→→ياز است ^ ب→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→ا∑ ع→→→→→→→→شق شب رو
 gشب ار چ→→→→→→→→شم ط→→→→→→→→بيعت رفت در خ→→→→→→→→واب g ب→→→→→→→→→→∂ ت→→→→→→→→→→→اب Ẃدل بـي→→→→→→→→→→→→دار گـشت از ش→→→→→→→→→→وق
 gشــب ار بـ∂دانـشـان آرام يـابـنـد gبـه شـب اربـاب دانـش ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ام ي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ابند
 gاق ح→→→→→→→→ق چـون ش→→→→→→→→مـع س→→→→→→→وزان ẃه→→→→→→→→مه ع→→→→→→→→ش g ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه شب اس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تـاده ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا قـلـب فـروزان
 g ه→→→→→م∂ خـوان→→→→→ند خـوش در پ→→→→→رده ب→→→→→→ا ش→→→→→ور g۱چـو ش→→→→→→→→→→→مع از دفـت→→→→→→→→→→ر ع→→→→→→→→→→شق آيت ن→→→→→→→→→→ور

 ґه→→ ґب џنẀنو ґẃز џح→→Ẁي Ґتيال Ẃر→→→џت Ẁهџن Ẁلوґẃت џر→→→Ẁي ґرآن→→→ẀقẂال ґزاء→→→ Ẃجџ ґال џت→→→الين ẂمẀه→→→џدام→→→Ẃقџا џونصاف→→→џف ẀلẂي→→→ￍا الل→→→ￍمџا
 џو Ґعاџم→џها ط→Ẃيџل ґا اẀنو→џك џر ẁويق Ẃش→џف→→يها ت ＃↨џآي→→ ґوا ب ر→→џذا م ґا→→џف . Ẃم ґه→→ ґدائ џواء џد ґه→→ ґب џن Ẁثيروџت Ẃس→→ џي џو ẂمẀه џسẀف→→Ẃنџا
 ẁويف Ẃخ→→џف→→يها ت ＃↨џآي→→ ґوا ب ر→→џذا مґا џم و ґهґنẀي→→ џاع Ẁب Ẃص→→џها ن→→ￍنџوا ان→→џظ џو ҐقاẂو→→ џها ش→→Ẃيџل ґا ẂمẀه ẀسẀفو→→→Ẁن Ẃتџعￍلџط→→→џت

 ۲. Ẃم ґهґآذان ґلẀصوẀها ف∂ اџهيق џش џو џمẃن џه џج џفيرџز ￍنџوا انџظ џو Ẃم ґهґب ẀلوẀق џع ґسامџها مẂيџلґا ا Ẃوџغ Ẃصџا
ب→ه ه→نگام شب [ ب→يداردالن ب→ا ت→قوا ] به پا ايستاده و [ در حال نماز ] آيات قرآن را با تـأمẃل و دقẃت 
^ [روح→→→→→→→∂] خ→→→→→→ود را در آي→→→→→→ات ق→→→→→→رآن  ^ درده→→→→→→→ا ت→→→→→→→الوت م→→→→→→→→∂كنند و ب→→→→→→→→ا دل∂ ش→→→→→→→كسته و م→→→→→→→حزون، دارو

                                                           
ـ مرحوم اله∂ قمشها＾.  ۱

^ فيض، خطبه＾۱۸℮ .  ـ نهجالبالغه ۲



 

 

 ۳۱

^ ام→→يدبخش ق→→رآن م→→∂دهند و آن  ^ آي→→ات رح→→مت دل ب→→→ه وع→→دهها م→→→∂جويند؛ و لذا، ب→→→→ه ه→→→نگام م→→طالعه
^ م→→→→وعود اله→→→→∂ را در ب→→→→رابر  چ→→→→→نان ب→→→→→ا ش→→→→→وق و ش→→→→عف در آن آي→→→→ات م→→→→∂نگرند ك→→→→ه گ→→→→وي∂ ت→→→→مام پ→→→→اداشها
^ آن  دي→→→→→دگان خ→→→→→ود م→→→→→∂بينند؛ و ه→→→→→رگاه آي→→→→→ات اґن→→→→→ذار و ع→→→→→ذاب را م→→→→→→∂خوانند، چ→→→→→نان گ→→→→→وش دل ب→→→→ه س→→→→و

^ خود م∂شنوند.  م∂گشايند كه گوي∂ فرياد و خروش آتش دوزخ را در گوشها
 gه→→→→مه شب ت→→→ا س→→→حر، آن ع→→→شق ب→→→ازان gز ش→→→وق دوست چـون ش→→مع گ→→→دازان
 gقـرآن را تــالوت ^ →→→→→→→→→→→→→→ر، وز درايـتg كـن→→→→→→→→→→→→→→نـد اج→→→→→→→→→→→→→زا ẃبـه تـرتـي→→→→→→→→→→→→→→→ل و تـفـك
 gك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ننـد از فـكــر در آيـات قـرآن g خـويش درمـان ґه→→→→→→→→→→→→→زاران درد جـان
 gخ→→→→→وشا آن→→→→→ان ك→→→→ه شب زي→→→→ن دف→→→→تر ع→→→→شق gر ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→شـق ــب ـام دل د ن هـم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ خـوان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ـن
 gخ→وشا آن→→ان ك→→ه ه→ر شب ت→ا س→حرگاه gب→→→دين خ→→وش ن→→غمه از دل ب→→ركشند آه 
 gالـهـ∂ آتـش عـش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→قـم بـرافـروز gب→→ه لـط→→→ف خ→→ويش ب→خـتم س→→از ف→يروز
 gب→→ه لـط→→→ف خ→→ود چـو آن آزاد م→ردان g۱دلم روش→→→→→→→→→→ن بـه نـور شـوق گـردان

 ۲. ẂمẀهب џر ẂمẀهџها ل џر ￍسџي Ґ↨ џحґب ẂرẀم Ґ↕ џجارґت Ґ↨џويلџط Ґ↨ џراح ẂمẀهẂتџبџق Ẃعџا Ґ↕ џصيرџق Ґاماẃيџا اẀروџب џص
چ→ند روز ك→وتاه∂ [از دن→يا ] را به شكيباي∂ و صبر بر رنج و سخت∂ م∂گذرانند تا در پ∂ آن، 
џرґ شيرين] تجارت  راحت و آسايش∂ دراز [و بهشت ب∂پايان] به دست آورند . اين [صبر تلخ با آن ب
ر ف→→→→→رموده است[ه→→→→→دايت و ت→→→→→وفيق ن→→→→→يل ب→→→→→ه س→→→→→عادت  ẃآن→→→→→ان ب→→→→→ر اي→→→→→شان م→→→→→يس ^ ^ است ك→→→→→→ه خ→→→→→دا پ→→→→→→رسود

نصيبشان كرده است].  
                                                           

ـ مرحوم اله∂ قمشها＾.  ۱
^ فيض، خطبه＾۱۸℮ .  ـ نهجالبالغه ۲



 

 

 ۳۲

حوران بهشت∂ در انتظار شبخيزان 
^ از  ن→قل ك→ردهان→د ك→ه ي→ك∂ از اه→ل ع→→بادت گ→فته است: در خ→واب ديدم بر لب نهر
م→ش− ن→اب اي→ستادهام و درخ→→تان∂ از لؤلؤ و م→رواريد از هر دو سمت در كنار آن نهر سايه 
 џو ẀتẀي→→→→→→→→→→اقوẂن√ ال Ẁن√ه џأ џس→→→→→→→→→→ندس∂ در ب→→→→→→→→→→ر«ك ^ اف→→→→→→→→→→→كندهان→→→→→→→→→→→→د. زن→→→→→→→→→→→ان∂ پ→→→→→→→→→→→ر＾چهره و زي→→→→→→→→→→با، لب→→→→→→→→→→اسها

جان» به آهنگ خوش∂ م∂خوانند:  Ẃر џمẂال
→→→→→→كان＃  џم ґẃل→→→→→→Ẁف→→→→→→→∂ ك ґدẀجوẂو→→→→→→→→џمẂال џحانẂب џه،سџحانẂب→→→→→→→ Ẁس→→→→→→→ان＃ سґل ґẃلẀك→→→→→→→ ґب ґحￍب џس→→→→→→→ ẀمẂال џحانẂب→→→→→→→ Ẁس

بẂحانџه.  Ẁس ґمانẂزџاال ґẃلẀف∂ ك ґمґائ ẃالد џحانẂب Ẁه،سџحانẂب Ẁس
^ مترنẃم شدند:  ^ خوشتر پرسيدمشان كه شما كيانيد؟در جوابم به لحن و آوا

 ẁمￍوẀقـ ґلẂيￍالـلґب ґرافẂطџ Ẃاال ∂ џلـџم＃ عẂوџقـґل مￍد＃ џحẀم ب џر ґاسẃالن Ẁلهґنـا اџأ џر џذ
 ẁمￍوẀن Ẁاسẃالن џو ґمẂوџقẂال ẀولẀم Ẁح ^ ر Ẃسџت џو  ẂمẀهџلهґا џين ґمџعالẂال ￍب џر џنẀناجوẀي

^ آن دس→→→→→→ته از ب→→→→→→ندگان  د � آف→→→→→→→ريده است، ب→→→→→→→را ẃم→→→→→→→ردم و پ→→→→→→→روردگار م→→→→→→→حم ^ م→→→→→→→ا را خ→→→→→→→→دا
^ ك→→ه ن→→يمهشبان در ح→→ال ن→→مازند و ب→→ا آف→→ريدگار خ→→ويش س→رگرم راز و ن→يازند؛ در ه→مان س→اعات∂  ب→→يدار
ك→→ه غ→→فلتزدگان ب→→ه خ→→واب ن→→وشين ґ آخ→→→ر شب ف→→رورفتهاند و از آن→→چه در اط→→راف→→شان م→→→∂گذرد و 
س→→→→→→ر راه→→→→→→شان ك→→→→→→مين ك→→→→→→رده است ب→→→→→→→∂خبرند.در ه→→→→→→مان لح→→→→→→ظات و س→→→→→→اعات شب، ك→→→→→→اروان 
آس→→→→→مانيان م→→→→→حملها ب→→→→→ستهان→→→→→→د و ب→→→→→ا اش− و آه و م→→→→→ناجات و ت→→→→→الوت آي→→→→→ات ق→→→→رآن، م→→→→نزلها 

م∂پيمايند و مرحلهها ط∂ م∂كنند.۱ 
                                                           

^ ۱℮۱، در فضيلت نماز شب .  ـ ارشاد القلوب، صفحه ۱



 

 

 ۳۳

^ عزيز، هم اكنون بپا خيز  ا
 ۱... џيلￍالل ґمẀل� قￍم ￍزẀمẂا الџهيџيا ا

^ خواب شب به خود پيچيده، به پا خيز...  ^ جامه  ا
^ خ→→→→ود ب→→→→رگير و ب→→→→→ار س→→→→فر ب→→→→→ند ك→→→→ه ب→→→→ه  آر＾،ب→→→→→→ه پ→→→→→→ا خ→→→→→يز و از اي→→→→→ن ف→→→→→رصت م→→→→→غتنم ب→→→→هره
ح→→يل از پ→→ي− ربẃ ج→→ليل ب→→→ه گ→→وش دي→→رنيوشت ط→→نينان→→→داز م→→→∂گردد و راه  ẃب→→→انگ الر ^ زود

از همه سو به رويت بسته م∂شود. 
»۲ از عمق جانت  ґاهللا ґبẂن џف∂ ج Ẁت Ẃر√طџل∂ ما ف џتا عџر Ẃس џدر آن م→وقع است كه فرياد«يا ح
^ وج→→→→→→→→→→ودت  »۳ در س→→→→→→→→→→راپ→→→→→→→→→→→ا Ґحاґص→→→→→→→→→→→ال Ẁل џم→→→→→→→→→→→→ Ẃع џا ∂ẃل→→→→→→→→→→→ џعџل ґن Ẁعو→→→→→→→→→→→ ґج Ẃار ґẃبџب→→→→→→→→→→→رم∂خيزد و اس→→→→→→→→→→→تغاثه＾«ر
→وџ ق→ائґلẀها» ℮ به گوشت نم∂رسد.از بعض∂ نيكان  Ẁه ẁ↨ џمґل→→ џن√→ها ك ґا ẃال џا ج→واب→∂ ج→→ز«ك→→ ẃم→∂پيچد؛ ام

^ ناپيداي∂ م∂گفت:  نقل شده كه شب∂ به خواب ماندم. شنيدم كه مناد
→→→→بￍ↨ و  ґحџاال џين→→→→џب ґضوانґẃالر→→→→ ґب џز→→→→→ ґوائ→→→→→→ џالج Ẁم ґẃسџق→→→→→Ẁي џو→→→→→ Ẁو ه ґح→→→→→من ￍالر ґ↕ џر Ẃض→→→→→ џح Ẃن→→→→→→џع Ẁنام→→→→→џتџا
 Ｑ. ґليلџالقґب ґه ґسẂفџن ن ґم ẀعџنẂق џويل و ال يￍالط ẀهџلẂيџل Ẁنامџال يџزيد فџمẂال Ẁنه ґم џرادџن أџمџن؟ف ẃال ґالخ
آي→ا از ح→ضور در پيشگاه حضرت رحمان اعراض كرده و در بستر خواب آرميدها＾، حال 
^ ورود ب→ه ب→هشت رض→وان ج→ايزهها ت→قسيم م→∂كند.  آن ك→→ه او ه→→→م اك→→نون در م→→يا ن دوس→→تان خ→ود ب→را

                                                           
^ مزمẃل،آيات۱و۲.  ـ سوره ۱

^ افسوس بر آن تقصير و كوتاه∂ ґ عمل كه در حق خدا كردم!  ^ زمر،آيه＾⅛Ｑ ؛يعن∂:ا ـ سوره ۲
^ من، مرا بازگردان تا شايد عمل صالح∂ انجام دهم و گذشتهها را جبران كنم.  ^ خدا ^ ۹۹ ؛ يعن∂:ا ^ مؤمنون،آيه ـ سوره ۳

℮ـ همان،آيه＾۱ΩΩ ؛يعن∂: چنين نيست ؛اين سخن∂ است كه او به زبان م∂آورد [و ديگر راه بازگشت به دنيا نيست]. 
ـ ارشاد القلوب، باب مبادرت در عمل .  Ｑ



 

 

 ۳℮

آن كس ك→ه خ→واهان اي→ن ج→→وايز واالست، ت→مام شب را به خواب نم∂رود و از سعادت جاودانهاش 
به كم نم∂سازد. 

ر امير مؤمنان�  ẃمكر ^ توصيه
امام اميرالمؤمنين � همواره ياران خود را با اين جمالت اندرز م∂داد: 

 џيا و→Ẃن الد ∂џل→→ џع џ↨ џج Ẃر→→ ẀعẂوا الل→→ ґقџا џو ґحيل ￍالر→→ ґب ẂمẀف→→يك ^ ґود→→Ẁن Ẃدџق→→џاهللا ف ẀمẀكџم→→ ґح џزوا رￍه џج→→џت
 Ґ↨џوف Ẁخ→→џم џل ґناز→→џم џو Ґودا Ẁؤ→→џك Ґ↨џبџق→→ џع ẂمẀكџم→→امџا ￍن ґا→→џ؛ف ґاد ẃالز џن→→ ґم ẂمẀكґت џر Ẃض џح→→→ ґم→→→ا ب ґحґصال→→→ ґوا بẀبґلџق→→→Ẃان
 ẂمẀكџو Ẃح→џن ґ↨ￍيґن→ џمẂال џظ ґالحџم ￍنџوا اẀمџل Ẃاع џها و џدẂن ґع ґوفẀقẀوẂال џها وẂيџل џع ґود Ẁر ẀوẂال џن ґم ￍد→Ẁالب Ґ↨џولẀه→→џم
 џو ґر ẀموẀ Ẃاال Ẁعات ґظẂف→Ẁم ف→يها مẀكẂتџم→ ґه џد Ẃد→џق џو ẂمẀف→يك Ẃتџب ґشџن Ẃد→џق џها وґبґخالџم ґب ẂمẀكￍنџأ→џك џو ẁ↨џب→ ґدائ

 ۱. Ẅ^ وا بґزادґ التￍقẂو Ẁر ґهẂظџت Ẃاس џيا وẂن الد џقґالئџعوا عґẃطџقџف، ґور Ẁد ẂخџمẂال Ẁالت ґضẂعẀم
 ^ ^ كوچ و انتقال [از اين سرا به سرا ^ سفر شويد[خدا بر شما رحمت آورد]كه ندا آم→اده
آخ→→→→→→→رت] در م→→→→→→→يانتان داده ش→→→→→→→ده است. ت→→→→→→وقẃف در دن→→→→→→يا را ان→→→→→→د∑ ب→→→→→→شماريد [و دل ب→→→→→→→ه آن ن→→→→→→بنديد]. ب→→→→→→→ا 
^ خ→→→→→دا ] ب→→→→→از گ→→→→→رديد؛  ^ ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه آن دس→→→→→→ترس∂ داري→→→→→→د[ از ط→→→→→→اعت و ب→→→→→→ندگ∂ ب→→→→→→ه س→→→→→و ^ ش→→→→→→ايستها ت→→→→→→وشه
^ ت→رسآورґ ه→ولناك∂ است ك→ه از ورود و ت→وقẃف  ^ ن→اهموار و م→نزلها زي→→را،در پ→يشرويتان گ→ردنه
^ ش→→→→ماست و[ از ن→→→→ظر  ^ گ→→→→وشه چ→→→→شم∂ґ م→→→→رگ پ→→→→يوسته ب→→→→ه س→→→→و در آن ن→→→→→اگزيريد. ب→→→→→دانيد ك→→→→→ه ن→→→→→گاهها
^ ب→→→→د و  ^ م→→→→رگ] گ→→→→وي∂ ك→→→→ه ش→→→→ما ه→→→→م اك→→→→نون در چ→→→→نگال آن گ→→→→رفتاريد و ك→→→→ردارها ح→→→→→تميẃت ح→→→→ادثه
^ دن→يا را  م→→شكالت زن→→دگ∂ ش→→ما را ف→→را گ→→رفته و از م→رگ غ→افلتان ك→رده است. ب→نابراين، واب→ستگ∂ها

                                                           
 . ۱۹Ｑ＾فيض، خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱



 

 

 ۳�

^ پ→→→→→يمودن اي→→→→→ن راه پ→→→→→رحادثه و  ^ ت→→→→→قوا، خ→→→→→ود را [ ب→→→→→را از خ→→→→→→ود دور ك→→→→→→نيد و ب→→→→→→ا ت→→→→→حصيل زاد و ت→→→→→وشه
دشوار ] توانا گردانيد. 

^ حضرت عل∂� در بازار بصره  گريه
ت گريست و سپس فرمود:  ẃامير مؤمنان � در بازار بصره به شد ^ روز

 џونẀنامџت ẂمẀك ґراشґف∂ ف ґلẂيￍاللґب џو џونẀفґل Ẃح→џت ґهارￍالن→ґب ẂمẀتẂن Ẁذا كґها،اґل→ Ẃهџا џالẃم Ẁع џيا و→Ẃن الد џبيد→ џي→ا ع
 ۱. ґعادџمẂف∂ ال џون ẀرґẃكџفẀت џاد و ẃالز џون Ẁز ґẃه џجẀت∂ تџمџف، џونẀلẀفẂغџت ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґنџع џ−ґذل ґالل ґف∂ خ џو

^ ب→→ردگان دن→→يا و م→→زدورا ن اه→→→ل آن،وق→→ت∂ چ→→نين ب→→اشد ك→ه روز را ب→→ه س→وگند [در م→عامالت]  ا
ب→→→→گذرانيد و شب در ب→→→→ستر خ→→→→واب ب→→→يارميد و در خ→→→→الل اي→→→ن [دو ك→→→ار] از [ان→→→ديشه درب→→→اره＾] آخ→→→رت 

^ معاد م∂انديشيد؟  ^ آخر ت تحصيل م∂كنيد و درباره غافل شويد، پس چه وقت توشه
شب خفته و روز مست و هر صبح خـمار 

اوقـات عــزيز بــين كـه چـون مـ∂گـذرد  
 hhh

كاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش 
وه كه بس ب∂خبر از غلغل چندين جـرس∂ 

بـال بگــشا و صـفـير از شـجـر طـوب∂ زن 
حـيـف باشد چـو تو مـرغ∂ كه اسير قفس∂  

                                                           
 . ⅛۷℮ ^ ـ سفين↨ البحار، جلد ۱، كلمه＾( سوق)، صفحه ۱



 

 

 ۳⅛

رهاست در اين شهر كه قانع شدهاند  џك ґچه ش
شــاهبازان طـريـقـت بــه مـقـام مـگـس∂ 

 ґهґـ ـسـتẀ ب џـور و آنـ ẃـن الـطґـ џع الـبـرقẀ مـ مـ џلـ
 ۱ س＃ џـ هــاب＃ قџـب џـ شـ ґآت＃ بـ џ−ـ џـ∂ لـẃـــل џعџـلџف

 ۲. Ґقيالџث ҐالẂوџق џ−Ẃيџل џق∂ عẂلẀن џا سẃنґا... џلẂيￍالل ґمẀل� قґẃم ￍزẀمẂا الџهيџيا ا
^ سنگين القاء خواهيم كرد.  ^ جامه به خود پيچيده ...كه ما به تو گفتار شب به پا خيز ا

قرآن عظيم،كالم∂ بس سنگين و گران است 
 ^ در اي→→→→→→→→→نكه ق→→→→→→→→رآن ح→→→→→→→→كيم و ع→→→→→→→→→ظيم، ك→→→→→→→→الم∂ بس س→→→→→→→نگين و گ→→→→→→→ران است،ت→→→→→→→رديد
 ^ ن→→يست؛زيرا اي→→ن ك→→→تاب ش→ريف، ك→→الم خ→دا و ح→قيقت ف→رود آم→ده از م→→قام اش→مخ و اع→→ال

ربوبيẃت است. 
 ۳. Ẅ∂لẀعẂال ґواتẄم ￍالس џو џرضџ Ẃاال џقџل џخ Ẃنￍم ґم ҐزيالẂنџت

و به بيان امام صادق�: 
 ℮. џن Ẁرو ґصẂبẀال ي Ẃن ґلك џو ґه ґالمџف∂ ك ґهґقẂل џخґل Ẁاهللا ∂ￍل џجџت Ẃدџقџل ґاهللا џو

به خدا سوگند، خدا در كالم خود بر خلق خود تجلẃ∂ كرده است؛ ليكن نم∂بينند.  
^ ق→وẃت  ^ اع→→ال ^ ب→→شر، ه→→ر چ→→ند در درج→→→ه ل آن ب→→را ẃب→→نابراي→→ن، ط→→بيع∂ است ك→→→ه ت→→حم

                                                           
ـ حافظ.  ۱

 . Ｑ ل،آيات۱ تاẃمزم ^ ـ سوره ۲
^ بلند را آفريده است.   ^ طه،آيه＾℮ ؛ يعن∂: فرود آمده از كس∂ است كه زمين و آسمانها ـ سوره ۳

 . ۲℮۷ ^ ↨ البيضاء،جلد۲، صفحه ẃـ المحج ℮



 

 

 ۳۷

∂ شود؛چنان كه:  ẃهم باشد، دشوار و گاه طاقتفرسا تلق
 ۱.Ґقا ґع џس∂ صẀمو ￍر џخ џو Ґاẃك џد Ẁهџل џع џج ґلџب џجẂلґل Ẁهب џر Ẅ∂ẃل џجџا تẃمџلџف

^ كليم � بيهوش افتاد.   كوه، از ي− تجلẃ∂ ربẃ متالش∂ گشت و موسا
ت  ẃدر ح→→→→→االت رس→→→→→ول اك→→→→→رم � ب→→→→→ه ه→→→→→نگام ن→→→→→زول وح→→→→→∂ آم→→→→→ده است ك→→→→ه در ش→→→→→د
^ هوا، عرق م∂ريخت و گاه∂ حال غشيه و اغما آنحضرت ر ا فرام∂گرفت.  سرما

خ→→→→→→→ود آنح→→→→→→→→ضرت� در ج→→→→→→→واب ح→→→→→→→ارث ب→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→شام، ك→→→→→→→→ه از ك→→→→→→يفيẃت ن→→→→→→زول وح→→→→→→∂ 
پرسيد، فرمود:  

 ۲. ￍ∂џلџع Ẁه د џشџا џوẀه џو ґس џر џجẂال ґ↨џل џصẂل џص ẀلẂث ґن∂ مџيґتẂأ џي Ґيانا Ẃحџا
^ من سختترين نوع وح∂ است.  گاه مانند آواز زنگ بر من القاء م∂شود و آن برا

∂ در اين باب نقل شده كه م∂گويد:  ẃاز بعض∂ عارفان، تعبير خاص
→بџلґ ق→اف وџ اґنￍ الẂمџالئґكџ↨џ لџو  џج Ẃن ґم Ẁمџظ→ Ẃعџا ґوح→→ￍالل ∂→ґف ґاهللا ґالمџك Ẃن→ ґف＃ م Ẃر→ џح ґẃل→Ẁك ￍنґا
 Ẁ−џل џم џو→Ẁه џو Ẁس→رافيلґا џ∂ґأت→ џي ∂ẃت→ џح ẀوهẀط→اقџم→ا ا Ẁوهلґق Ẁي Ẃنџا ґد→→ ґالواح ґف Ẃر→→ џحẂال ∂џل→→ џع Ẃتџعџمџت→→ Ẃجґا
 џو џ−ґذل Ẁهџقￍو→→џط џاهللا ￍن→→ ґكẄل џو ґهґتџط→→اق џو ґهґتￍوẀق→→ ґال ب ґهґت џم→→ Ẃح џر џو ґاهللا ґن Ẃذ ґا→→ ґب ẀهẀل ґẃقẀي→→џف ẀهẀعџف Ẃرџي→→→џف ґوح→→→ￍالل

 ۳. ґهґمله بẂعџت Ẃاس
ه→→→ر ح→→رف∂ از ح→→روف ق→→رآن در لوح م→→حفوظ ع→→ظيمتر از«ك→→وه ق→→اف»℮ است. اگ→→ر ت→→مام 

                                                           
^ اعراف،آيه＾۱℮۳ .  ـ سوره ۱

ـ بحاراالنوار، جلد ۱۸، صفحاتΩ⅛۲ و ۱⅛۲ .  ۲
 . ۲۳Ｑ البيضاء، جلد ۲، صفحات ℮۲۳ و ↨ ẃـ المحج ۳

^ زم→→ين  ^ ك→→وهها ^ زم→→ين و اص→→ل و اس→→اس ه→→مه ^ ك→→→→ه گ→→→ويند از زب→→رجد س→→بز است و م→→حيط ب→→ر ك→→ره ـ ق→→→اف، ك→→→وه∂ است اف→→→سانها ℮
است ( لسان العرب و فرهنگ معين ) . بنابراين، در كالم اين عارف معقول به شبه محسوس تشبيه شده است. 



 

 

 ۳۸

^ ح→→→مل ي− ح→→رف از ح→→روف آن اج→→تماع ك→→نند، ن→→توان→→→ند آن را ح→→→مل ك→→نند؛ ت→→ا  ف→→→رشتگان ب→→→را
 ^ ^ اي→ن ك→ار ب→ه و ∂ ب→را ẃل ب→ر لوح است و خ→→داون→د ط→اقت خ→اص ẃآن ك→→ه اس→→راف→→يل ك→→ه م→→ل− م→وك

^ اين عمل را به عهده م∂گيرد و آن را به اذن و رحمت حق برم∂دارد.  ẃداده، تصد
آر＾،ك→→→→→الم ف→→→→رود آم→→→→ده از س→→→→احت ع→→→→زẃ و ج→→→→→الل و ك→→→→بريا، از ن→→→→ظر در∑ م→→→حتويات 
ق ب→→خشيدن ب→→ه ح→→قايق آس→→مان∂ آن  ẃع→→→رش∂ آن بس ث→→قيل و گ→→ران و م→→رد اف→→كن است و ت→→حق
^ ف→→راوان ن→→→ياز دارد؛اف→→زون ب→→ر آن  ^ ق→→→لب و ع→→→→مل، ب→→→ه ري→→اضتها و م→→جاهدتها در ص→→→حنه
 ^ ^ اب→→→→الغ و دع→→وت م→→ردم، م→→ستلزم روب→→→هرو ش→→دن ب→→→ا س→→خت∂ها و م→→صيبتها ك→→→ه در م→→→رحله
ب→→→→→→→→→→→→→∂شمار است؛ چ→→→→→→→→→→→→→→نان ك→→→→→→→→→→→→→ه زن→→→→→→→→→→→→دگان∂ پ→→→→→→→→→→→→يامبر اك→→→→→→→→→→→→رم� و امẃت ص→→→→→→→→→→→→→در اس→→→→→→→→→→→→→الم،پر از 
^ ك→→→افران و م→→→→نافقان وارد م→→→∂شد.خداون→→→→د  ن→→→→اماليمات ج→→→→سم∂ و روح→→→→∂ است ك→→→→ه از س→→→و

خود نيز، در قرآن حكيم در مقام اشاره به سنگين∂ كالمش، فرموده است: 
 џ−Ẃلґت џو ґاهللا ґ↨џي Ẃش џخ Ẃن ґم Ґعا ґẃد џصџتẀم Ґعا ґخاش ẀهџتẂيџأ џرџل＃ لџب џل∂ ج→ џع џآنẂر→ẀقẂا ال џنا ه→ذẂل џز→Ẃنџا Ẃوџل

ون.۱  Ẁرￍكџفџت џي ẂمẀهￍل џعџل ґاسẃلنґها لẀب ґر Ẃضџن ẀثالẂمџ Ẃاال
^ آن كوه را  اگر اين قرآن را[از باب مثل] بر كوه∂ فرود آورده بوديم، هر آيينه م∂ديد
^ م→ردم م→∂زنيم ب→اشد  ك→→ه از ت→→رس خ→→دا در ه→→م ش→→كسته و از ه→→م م→تالش∂ ش→ده است. اي→ن م→ثلها را ب→را

كه بينديشند. 
  ^ ل بار سنگين قرآن و شبزندهدار ẃتحم ^ آمادگ∂ برا

^ ح→→→→→مل ب→→→→→ار  مẃل چ→→→→→→نين اس→→→→→→تنباط م→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→ه آدم→→→→→→∂ ب→→→→→را ẃم→→→→→→ز ^ از آي→→→→→→→ات اول س→→→→→→وره
                                                           

^ حشر،آيه＾۲۱ .  ـ سوره ۱



 

 

 ۳۹

^ خ→اصẃ اله→∂ ن→→ياز دارد.آن ن→يرو ن→يز از راه  س→→نگين ق→→رآن ب→→ا ع→قل و ق→لب و ج→وارح، ب→ه ن→يرو
� به قيام  ẃنماز، به دست م∂آيد؛ تا آن جا كه رسول اعظم حق ^ ق→يام در دل شب ب→را
∂ ق→→→ول ث→→→قيل   ẃت→→→لق ^ در شب و ت→→→→الوت آي→→→→ات ق→→→رآن م→→→أمور م→→→→∂گردد ت→→→ا آم→→→ادگ∂ الزم را ب→→→را

قرآن كريم به دست آورد كه: 
 Ẃد ґز Ẃوџا � Ґليال→→→џق ẀهẂن→→→ ґم ẂصẀق→→→Ẃان ґوџا Ẁهџف Ẃص→→→ ґن � Ґليال→→→џق ẃالґا џلẂي→→→→ￍالل ґم→→→→→Ẁق � Ẁلґẃم ￍز→→→→ ẀمẂا الџه→→→→يџي→→→→ا ا

 ۱. Ґقيالџث ҐالẂوџق џ−Ẃيџل џق∂ عẂلẀن џا سẃنґا � Ґتيال Ẃرџت џآنẂرẀقẂال ґلґẃ ت џر џو ґهẂيџل џع
^ آن را [در  ^ خ→→→واب ب→→ه خ→→→ود پ→→يچيده، شب را ب→→→ه پ→→ا خ→→يز؛ م→→گر ان→→دك∂ از آن. ن→→يمه ^ ج→→→امه ا
ح→→→→→→ال ق→→→→→→يام ] ب→→→→→اش ي→→→→→ا ك→→→→→م∂ از آن ب→→→→→كاه. ي→→→→→ا ب→→→→→ر آن [چ→→→→→يز＾] ب→→→→→يفزا. ق→→→→→رآن را ش→→→→→مرده ب→→→→→خوان[شمرده 
^ س→→نگين الق→→اء  م و اق→→بال ق→→لب و ع→→زم ب→→ر ع→→مل ب→→اشد]،زيرا م→→ا ب→→→ه ت→→و گ→→فتار ẃخ→→→واندن∂ ك→→→ه ت→→→وأم ب→→→ا ت→→فه

خواهيم كرد. 
د است  ẃو تهج ^ نيل به مقام محمود در گرو شبخيز

ه→→→→مچنين ن→→→→→ايل گ→→→→شتن آنح→→→→ضرت� ب→→→→ه م→→→→قام م→→→حمود ك→→→ه ع→→→بارت از ش→→→→فاعت 
د ارائ→→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→→رديده و خ→→→→→→→→→→طاب ب→→→→→→→→ه  ẃو ت→→→→→→→→→هج ^ ^ در روز ج→→→→→→→→→زاست۲، در گ→→→→→→→→→رو شبخ→→→→→→→→→يز Ẃر →→→→→→→→→ب Ẁك

آنحضرت وح∂ شده است كه: 
 ۳.ҐوداẀم Ẃحџم Ґقاماџم џ−ب џر џ−џثџعẂب џي Ẃنџس∂ اџع џ−џل Ґ↨џلґناف ґهґب Ẃد ￍجџهџتџف ґلẂيￍالل џن ґم џو

                                                           
 . Ｑل،آيات۱تاẃمزم ^ ـ سوره ۱

ẃقلين، صفحه＾۱۹۱ ).  ^ ۱۸۷ و تفسير نورالث ۲ـ بر اساس روايات رسيده از شيعه و سنẃ∂(از جمله تفسير الميزان، جلد۱۳، صفحه
 .۷۹ ^ ^ اسراء،آيه ـ سوره ۳



 

 

 ℮Ω

 ^ ^ ب→را پ→→اس∂ از شب را از خ→→واب ب→→رخيز و ب→→→ه ت→→→الوت ق→رآن [و ن→ماز] ب→پرداز ك→ه اي→ن وظ→يفها
توست،تا پروردگارت تو را به مقام∂ درخور ستايش بر انگيزد. 

^ م→زمẃل،  ^ ش→→→ريفه و ه→→مچنين آي→→ات آغ→→ازين س→وره ه→→ر چ→→ند م→→خاطب در اي→→ن آي→→→ه
ش→→→→→خص رس→→→→→ول اك→→→→→رم � است،ول∂ از ن→→→→ظر ت→→→→أثير ع→→→→بادت در ت→→→→لطيف و ت→→→→قويت روح 
ان→→→→سان م→→ؤمن،بايد ب→→گوييم ه→→ر ف→→رد ب→→ا اي→→مان∂ ك→→ه خ→→واه→→→ان در∑ م→→عارف آس→→→مان∂ ق→→رآن در 
^ ق→→→→→رآن∂ زي→→→→بنده ش→→→→ود و در م→→→→→فاهيم  س→→→→→طح∂ ع→→→→→ال∂تر است ي→→→→→ا م→→→→→→∂خواه→→→→→د ب→→→→→→ه اخ→→→→→→الق واال
ق  ẃوج→→دان و ت→حق ẃل و ت→→سليم و اخ→→الص و ي→→قين، ب→ه س→ر ح→د ẃع→→ال∂ ص→بر و ش→كر و رض→ا و ت→وك
^ ام→→تثال اوام→→ر ق→→رآن در خ→→ويش  ع→→→ين∂ ب→→رسد، و در م→→قام ع→→مل ن→→يز ن→→→شاط و رغ→→بت∂ ت→→مام ب→→را
 ^ ^ ابالغ و دعوت مردم به صراط مستقيم دين، نيرو اح→→ساس ك→ند و ب→االخره، در م→رحله
ل ان→واع س→خت∂ها را به دست آورد و در ميدان بذل مال و جان، عاشقانه قدم به پيش  ẃت→حم
∂ ب→زرگ از  ẃح→ظ ^ ب→→گذارد و س→→ران→→جام، در روز رس→تاخيز ع→ظيم ب→ه س→هم در ح→دẃ خ→ود، دارا
^ ن→→ماز و تالوت  ^ از شب را ب→را م→قام م→حمود و م→نصب ش→فاعت گ→ردد، الزم است م→→قدار
ق→→→→→→→→رآن و ع→→→→→→→→رض ن→→→→→→→→→ياز ب→→→→→→→→ه درگ→→→→→→→→اه خ→→→→→→→→الق ي→→→→→→→→كتا از خ→→→→→→→واب ب→→→→→→→رخيزد و در س→→→→→→→اعات∂ ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ر اث→→→→→→→ر 
∂، نوع∂ آرامش فكر و  ẃو ك→→نار رف→تن ان→واع ش→→واغ→ل ح→س ^ ẃم→اد ґ ^ґ زن→دگ∂  ف→رونشستن غ→وغا
ر ش→→ده است، ب→→ه ت→→حصيل ط→→هارت خ→→اصẃ روح→→→∂ ك→→ه ش→→رط الزم  ẃح→→ضور ق→→لب ب→→رايش م→→يس

^ تماس با حقايق مكنون قرآن كريم است، بپردازد كه م∂فرمايد:  برا
 ẁآنẂر→→→→ Ẁلق Ẁه→→→→→ￍنґا � ẁظيم→→→→ џع џونẀمџل Ẃع→→→→џت Ẃوџل Ẁم џس→→→→џقџل Ẁه→→→→ￍن ґا џو � ґوم Ẁج→→→→→الن ґع→→→→→ ґواقџم→→→→→ ґب Ẁم ґس→→→→→ẂقẀال ا→→→→→џف
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 ۱. џون ẀرￍهџطẀمẂال ￍالґا Ẁه سџمџون＃ ال يẀنẂكџتاب＃ م ґف∂ ك � ẁريمџك
^ ب→→→→→زرگ است ك→→→→→→ه ب→→→→→ه ط→→→→→ور  ^ س→→→→→→تارگان س→→→→→→وگند و اي→→→→→→ن[اگر ب→→→→→→دانيد] س→→→→→→وگند ب→→→→→→ه ج→→→→→→ايگاهها
ح→→→→→→تم،قرآن ك→→→→→→ريم و ص→→→→→→احب م→→→→→→نزلت [در ن→→→→→→زد خ→→→→→→→دا] در ك→→→→→→تاب∂ پ→→→→→→وشيده و ن→→→→→هان است و ك→→→→→س∂ ج→→→→→ز 

پا∑شدگان [از آلودگ∂ گناهان] با آن تماس نم∂يابد. 
^ ق→→→→→→رآن م→→→→→→شروط ب→→→→→→ه ط→→→→→هارت از  آر＾، ه→→→→→→مچنان ك→→→→→→→ه ج→→→→→→واز ت→→→→→→ماسẃ ب→→→→→→→دن∂ ب→→→→→→ا ن→→→→→→وشته
 ^ ح→→→دث ۲است،ت→→ماسẃ ق→→لب∂ ب→→ا ح→→قايق پ→→→نهان ق→→رآن ن→→يز، م→→شروط ب→→ه ط→→→هارت روح از پ→→→ليد
^ ن→→→هاي∂ ط→→هارت  ^ اع→→→ال و م→→رحله ẃه،درجه گ→→→ناه و خ→→→ال∂ ك→→ردن ق→→لب از غ→→ير خ→→→داست.الب→→ت
روح از پ→→ليد＾ها و ت→ماسẃ ق→→لب ب→ا ح→قيقت ن→هان∂ ق→رآن در ان→حصار خ→اندان ع→صمت� 

^ آنان فرموده:  است كه خدا درباره
كẀمẂ تџطẂهيرا.۳  џر ґẃهџطẀي џو ґتẂيџبẂال џلẂهџا џس Ẃج ґẃرẃال ẀمẀكẂن џع џبґه ẂذẀيґل Ẁاهللا ẀريدẀما يẃنґا

^ را از [س→→احت] ش→→ما اه→→→ل ب→→يت  ^ ه→→→ميشگ∂ خ→→→دا ب→→ر اي→→ن است ك→→→ه ه→→ر گ→→ونه پ→→ليد ه→→→مانا اراده
ت] دور بدارد و شما را [ از مطلق ناپاك∂] پا∑ نگه دارد.  ẃخاندان نبو]

ẃر در آن ن→يز م→∂توان→د در  ول∂ ب→→ا اي→→ن وص→→ف، ه→→ر ف→→رد م→→ؤمن ب→→ه ق→→رآن و م→→كلẃف ب→→ه ت→→→دب
^ اي→→مان و ع→→مل،در م→→→قام ت→→حصيل ط→→→هارت و س→پس ورود ب→ه  ح→→دẃ ت→→وان و اس→→تعداد و ان→→دازه
^ از آن ب→رآيد.اي→→ن ك→ار ه→→م، ب→ه ح→كم خ→ود ق→رآن  رف م→→عارف ق→→رآن و ب→→رخوردار џژ ^ دري→→ا

                                                           
^ واقعه،آيات۷Ｑتا۷۹ .  ـ سوره ۱

ـ داشتن وضو، غسل يا تيẃمم بدل از آن.  ۲
 . ۳۳ ^ ^ احزاب،آيه ـ سوره ۳
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^ و اش− و آه نيمهشبان است.  د و شب خيز ẃكريم،مرهون تهج
 gه→→→ر گ→→→نج س→→→عادت ك→→ه خ→→→داداد ب→→ه ح→→افظ gب→→→→ود ^ ^ شب و ورد س→→→→→حر  از ي→→→→→من دع→→→→→ا

^ نفس و حال يقين  نماز شب و طمأنينه
در شب ب→→ه ع→لẃت بسته بودن چشم و گوش از ديدن∂ها و شنيدن∂ها دل انسان فارغ 
^ ن→فس، ب→→يشتر و ه→→مگام∂ دل ب→ا زب→ان در ذك→ر و دع→ا  است و ط→→بعاҐ ح→→ضور ق→→لب و ط→→مأنينه

و تالوت قرآن صادقتر است و به نشاط و اخالص در عمل نزدي−تر: 
 ۱. Ґقيال ẀمџوẂقџا џو ҐأẂط џو د џشџا џ∂ ґه ґلẂيￍالل џ↨џئ ґناش ￍنґا

^ [ ي→→→→→→→ا روح شب خ→→→→→→→يز ب→→→→→→→→ه ع→→→→→→بادت] در ث→→→→→→بات ق→→→→→→دم، م→→→→→→حكمتر است و در ص→→→→→→داقت  شبخ→→→→→→→يز
گفتار، راسختر. 

 gدر شب، دل زن→→→ده را ب→→→→ه ح→→→ق م→→→يل ب→→ود  gاو س→→→→→→→يـل ب→→→→→→ود ґشـب روان ^ در دي→→→→→→→ده
 gب→→→ر روز م→→→فـاخـرت كـن→→→∂ م→→→∂ شـاي→→→د  gيل ب→→→ود→→→ →→→مґ الل√ Ẁشـب چـو چ→→→→راغ ت→→→و ق ^ ا

ات زن→→→دگ∂،  ẃو ت→→→حصيل م→→→هم ^ ^ ك→→→→سب روز →→→→ا در روز ان→→→→→سان در م→→→→سير پ→→→→ر غ→→→→وغا ẃام
ه→→→→→→→→→→→→مواره در ج→→→→→→→→→→→→نب و ج→→→→→→→→→→→→وش است و ب→→→→→→→→→→→→→ا ان→→→→→→→→→→→واع ك→→→→→→→→→→→ارهاي∂ ك→→→→→→→→→→→ه آرامش خ→→→→→→→→→→→اطر را ب→→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→→م 

م∂زند،روبروست: 
 ۲. Ґويالџط ҐحاẂب џس ґهارￍالن ∂ґف џ−џل ￍنґا

ẃ→→→→ان∂، م→→→رحوم آخ→→→وند م→→→الحسينقل∂ ه→→مدان→→→∂، ن→→قل ش→→ده است ك→→ه  از ع→→→→الم ع→→→ارف رب
                                                           

^ مزمẃل،آيه＾⅛ .  ـ سوره ۱
د و رفت و آمد شديد ).  ẃح: تردẂب џباشد دراز (س ^ بẂح و سير џ۷، يعن∂ تو را در روز [ از بهر تحصيل معاش ] س ^ ۲ـ همان،آيه
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م→∂فرمود: ك→سان∂ ك→ه در م→→قامات دي→ن ب→→ه جاي∂ رسيدهاند، همه از شبخيزها بودهاند؛از 
غير آنها ديده نشده است.۱ 

از حضرت امام حسن عسكر＾� هم منقول است: 
 ۲. ґلẂيￍالل ґطاءґتẂامґب ẃالґا Ẁ∑ џر ẂدẀال ي ẁرџف џس ￍل џج џو ￍزџع ґاهللا ∂џلґا џول ẀصẀوẂال ￍنґا

^ است كه جز با مركب شب ممكن نيست.   ، سفر و سير ẃو جل ẃخداوند عز ^ رسيدن به قرب و لقا
 gم→→→→رو ب→→→→ه خ→→→→واب ك→→→→ه ح→→→→افظ ب→→→→ه ب→→→→ارگاه ق→→→بول gز ورد ن→يم شب و درس ص→بحگاه رس→يد

^ يا سفر يا ميدان نبرد  نماز شب در بيمار
م خ→→→→ود� ب→→→→ه شب  ẃل، پس از ام→→→→ر رس→→→→ول م→→→→كرẃم ẃم→→→→ز ^ خ→→→→→داون→→→→→→د ح→→→→→كيم در س→→→→وره
^ اه→→ل ايمان و خداجويان،  ^ و ت→رتيل ق→رآن در ن→ماز شب و س→پس ت→عميم آن ب→→ه ه→→مه خ→يز
^ لط→→ف و رحمت در مقام  م آن، از رو ẃم شب ي→ا ن→صف و ي→→ا دو س→و ẃآن ه→م ب→→ه ق→در ي− س→و

تخفيف تكليف بر م∂آيد و م∂فرمايد: 
 Ẃنџا џمґل→→→→→ џع ґرآن→→→→→ ẀقẂال џن→→→→→ ґم џر ￍسџي→→→→→џوا م→→→→→ا ت Ẁؤ џرẂاق→→→→→→џف ẂمẀكẂيџل→→→→→ џع џتاب→→→→→→џف Ẁوه Ẁص Ẃح→→→→→→Ẁن تџل Ẃنџا џمґل→→→→→→ џع
 џو ґاهللا ґل Ẃض→→→→џف Ẃن→→→→ ґم џونẀغџتẂب→→→→ џي ґض Ẃرџ Ẃاال ∂→→→→ ґف џونẀب ґر Ẃض→→→→ џي џون Ẁر→→→→ џآخ џو Ẅ∂ џض Ẃر→→→→→џم ẂمẀكẂن→→→→→ ґم ẀونẀكџي→→→→→ џس

 ۳. ẀهẂن ґم џر ￍسџيџوا ما ت Ẁؤ џرẂاقџف ґاهللا ґبيل џس ∂ґف џونẀلґقاتẀي џون Ẁر џآخ
پ→→روردگارتان دان→→ست ك→→ه[ ه→→مه＾] ش→ما ط→اقت ب→يدار م→اندن م→قدار م→عيẃن∂ از شب را ن→داريد[ 

                                                           
 .۱ΩΩ ^ ـ كتاب لقاءاهللا، تأليف مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملك∂ (رض)، صفحه ۱

 . ۳۸Ω＾ـ بحاراالنوار، جلد۷۸، صفحه ۲
 . ۲Ω＾ل،آيهẃمزم ^ ـ سوره ۳
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^ دو ث→لث و ن→صف و ح→تџџ∂ẃ ث→لث ه→→ر شب را م→→داوم ب→اشيد]  ^ س→ال، اح→يا آنگ→→ونه ك→ه در ت→مام ف→صلها
ر است، از  ẃاز اي→→→→ن رو ع→→→→ذر ش→→→→ما را پ→→→→ذيرفت [و در اي→→→→ن ت→→→→كليف ب→→→→→ه ش→→→ما ت→→→خفيف داد]ح→→→ال،آنچه م→→→يس
^ در س→فر در  ^ از ش→ما ب→يمار ب→اشند و ج→مع دي→گر ق→→رآن ب→→خوانيد.او دان→ست ك→ه [م→مكن است ] اف→راد
ر است از  ẃط→→→→→→→→→لب رزق خ→→→→→→→→→دا و دي→→→→→→→→→گر گ→→→→→→→→→روه،مشغول ك→→→→→→→→ارزار در راه خ→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→اشند؛حال، آن→→→→→→→→چه م→→→→→→→→يس

آن[قرآن] بخوانيد. 
^ س→→→اختن ان→→→→سان م→→→قر√ب است ت→→→→ا آن→→→جا ك→→ه  ^ شب ب→→→را اي→→→ن آي→→→→ه ب→→→→يانگر اه→→→ميẃت ن→→→افله
^ م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→سافران و ان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→واع  ض→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→عف و س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ست∂ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يماران و خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ستگ∂ها و دلن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→گران→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ها
^ ت→→→→ر∑ ن→→→→ماز و دع→→→→ا و ت→→→→→الوت  ^ ب→→→→را ^ رزم→→→→→ندگان ن→→→→→بايد س→→→→بب و ع→→→→ذر پ→→→→→ريشانخاطر＾ها

قرآن آخر شب شود كه موجب خسران جبران ناشدن∂ خواهد بود. 
ر است، ه→→ر چ→→→ند ت→→نها ب→→ه ج→→→ا آوردن ي− رك→عت ن→ماز  ẃاز اي→→ن رو، ه→→→ر م→→قدار ك→→ه م→→يس
^ كوتاه از قرآن باشد،در ساعت آخر شب بايد به آن تبرẃ∑ جست  ت→ر و تالوت سورها џو

و كاهل∂ در عمل نبايد كرد. 
 ґفẂو→ џج ∂→ґف ґتانџع Ẃك ￍلرџا : ẀولẀق→ џي� ґاهللا џول Ẁس џر ẀتẂع ґم џس: џق→ال ＃−ґم→ال ґن→Ẃب ґسџنџا Ẃن→ џع

نيا وџ ما فيها.۱  الد џن ґم ￍ∂џلґا ب џحџا ґلẂيￍالل
انس ب→→→→→ن مال− گ→→→→→ويد:از رس→→→→→ول خ→→→→دا � ش→→→→نيدم ك→→→→ه م→→→→→∂فرمود: دو رك→→→→عت ن→→→→ماز در دل 

^ من محبوبتر است از دنيا و آن چه در آن است.  شب، برا
                                                           

رايع).  ẃـ بحاراالنوار،جلد۸۷ ،صفحه＾۸℮۱، حريث ۲۳ (نقل از علل الش ۱



 

 

 ℮�

 � ґاهللا џول Ẁس џر ￍنџا،� ＃∂ґل→ џع Ẃن џع ، ґهґآب→ائ Ẃن→→ џع ، ґب→→يهџا Ẃنџع، مￍد＃ џح→→Ẁم ґن→→Ẃب ґرџف Ẃع→→ џج Ẃن→→ џع
 ۱. ґه ґك Ẃرџف∂ ت Ẁصґẃخ џرẀال ي џو ґفيه Ẁد ґẃد џشẀي џكان Ґاẃيґل џع ￍنџا џو ґرẂتџوẂالґب џرџمџا

ام→ام ص→ادق � ب→ه ن→قل از پ→دران ب→زرگوارشان از ع→ل∂ � م∂فرمايد : رسول خدا � به نماز 
وتر امر فرموده و عل∂ � شديداҐ به نماز وتر اهميẃت م∂داد و رخصت در تر∑ آن نم∂داد. 

 ۲. رґ فџال يџبيتџنￍ اґالẃ بґوџتẂر＃ ґخ Ẃاآل ґمẂوџيẂال џو ґاهللاґب Ẁن ґم ẂؤẀي џكان Ẃنџم:� فџر＃ Ẃع џوجẀبџا џقال
ام→→→ام م→→→حمد ب→→→اقر� ف→→→رموده است:ه→→ر كس اي→→مان ب→→ه خ→→دا و روز ج→→زا دارد، ن→→بايد شب را ب→→ه 

صبح برساند، مگر اينكه نماز وتر۳ را به جا آورد. 
^ شب را جز خدا كس∂ نم∂داند  ثواب نافله

→بẂدẀ اґالẃ وџ لџهẀ ثџ→وابẁ ف→∂  џعẂال ẀهẀل џمẂع џن＃ ي џس џل＃ حџم џع Ẃن→ ґما م:џق→ال � ґاهللا ґدẂب→ џب→→∂ عџا Ẃن→→ џع
: تџ→→تџجاف∂  џقالџ؛ف Ẁه џدẂن→→ ґها ع ґرџط→→ џخ ґظيم→→ џعґها ل→→џواب→→џث Ẃنґẃ نￍ اهللاџ لџمẂ يẀ→→بџي ґا→→џف ґلẂي→→ￍالل џ↕لو→→ џص ẃالґا ґرآن→→ẀقẂال
 Ẁمџل Ẃعџال تџ؛ف џونẀقґفẂنẀي ẂمẀناهẂق џز џا رẃم ґم џو Ґعاџمџط џو ҐفاẂو џخ ẂمẀهￍب џر џونẀع Ẃدџي ґع ґضاجџمẂال ґن→ џع ẂمẀهẀوبẀن→ Ẁج

 ℮. џونẀلџمẂعџوا يẀما كانґب Ґزاء џن＃ جẀي Ẃعџا ґ↕ ￍرẀق Ẃن ґم ẂمẀهџل џ∂ґف ẂخẀما ا ẁسẂفџن
^ آن پاداش∂  ام→ام ص→ادق � ف→رمود : ه→ر ك→ار ن→يك∂ كه بنده انجام م∂دهد، در قرآن از برا
ه→ست مگر نماز شب كه خداوند از آن نظر كه پاداش آن در نزد او بسيار بزرگ است،مقدارش را 

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۸۷، صفحه＾۱Ｑ۷، ذيل حديث ۳℮، نقل از دعائم اال سالم .  ۱

رايع .  ẃ۱، حديث۱۹، نقل از علل الش℮Ｑ＾ـ همان ، صفحه ۲
ـ ب→→→→→→→→→→→ر اس→→→→→→→→→→اس رواي→→→→→→→→→→ات، م→→→→→→→→→→→قصود از«وت→→→→→→→→→ر»، م→→→→→→→→→جموع س→→→→→→→→→ه رك→→→→→→→→→عت از«ش→→→→→→→→→فع» و«وت→→→→→→→→→ر» است. وس→→→→→→→→→ائلالش→→→→→→→→→يعه، ج→→→→→→→→→لد ۳، اب→→→→→→→→→واب  ۳

 . ۱Ω ۱، حديث ۹وＱ اعدادالفرائض و نوافلها، باب
^ ⅛۱ سوره سجده .  ـ بحاراالنوار، جلد ۸۷ ، صفحه＾Ω℮۱، ذيل رقم ۸ ؛ نقل از تفسير عل∂ بن ابراهيم قم∂ تفسير آيه ℮
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بيان نفرموده و فرموده است: 
ع...  ґضاجџمẂال ґنџع ẂمẀهẀوبẀن Ẁج Ẅ∂جافџتџت

 ^ ^ آن→→→→ان [ اه→→→→ل ع→→→→بادت و اي→→→→مان ] از خ→→→→وابگاهها دور م→→→→→∂شود [ و از ب→→→→سترها ي→→→→عن∂، پ→→→→هلوها
^ ب→→→يم [ع→→→قاب] و ام→→يد [ ث→→واب] م→→→∂خوانند و از آن→→چه  خ→→→واب ب→→→رم∂خيزند] پ→→→روردگارشان را از رو
روز＾ش→ان دادهاي→م ان→فاق م∂كنند.حال، كس∂ ن→م∂داند كه به پاداش عملشان، چه چشم روشن∂ها 

^ آنان، نهان و ذخيره گرديده است.  برا
آيا بس نيست همين ي− آيه از قرآن؟ 

^ ت→→→→→→صديقكنندگان ك→→→→→→→الم خ→→→→→→دا، آي→→→→→→ا بس ن→→→→→يست  ^ ب→→→→→→اورداران روز ج→→→→→→زا و ا ح→→→→→→ال ا
ه→→مين ي− آي→→ه از ق→رآن ك→ه خ→واب از چ→شمها ب→ربايد و ج→انها را از آتش ع→شق ب→ه رض→وان 
ح→قẃ و ش→وق وص→ول ب→ه «ج→ن↨ النẃ→→عيم» م→لتهب س→ازد و پيكرها را از ميان بسترها بيرون كشد و 

نس با خدا به ركوع و سجود و راز و نياز با خالق ب∂همتا وا دارد كه:  Ẁدر محفل ا
 ۱. џونẀل ґعامẂال ґلџمẂعџيẂلџهذا ف ґلẂث ґمґل

 ۲. џون Ẁسґنافџت ẀمẂال ґسџنافџتџيẂلџف џ−ґف∂ ذل џو
^ تكان دادن زندهدالن كاف∂ است:  آر＾، به حقẃ حقẃ قسم كه همين ي− آيه، برا

 ۳. ẁهيد џش џوẀه Ґو џعẂم ￍالس ∂џقẂلџا Ẃوџا ẁبẂلџق Ẁهџل џكان Ẃنџمґل ^ اґنￍ ف∂ ذلџ−ґ لџذґكẂر
                                                           

^ عظيم ] آنان كه اهل كارند، بايد كار كنند.  ^ اين [ثوابها ^ ۱⅛، برا ^ صافẃات،آيه ـ سوره ۱
^ جاودانه ] كسان∂ كه اهل رغبتند، بايد رغبت كنند.  ^ ⅛۲، يعن∂ و در اين [ نعمتها فين،آيه ẃمطف ^ ـ سوره ۲

^ ق،آيه＾۳۷ .  ـ سوره ۳
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اس] دارد  ẃك→س∂ ك→ه ق→لب [زن→ده و ح→س ^ ^ است ب→را در اي→→ن [ح→→قايق آس→مان∂ ق→رآن] ي→ادآور
يا گوش فرا م∂دهد،در حال∂ كه دلش در حال حضور و آگاه است. 

^ جاندار  اثر ي− جمله
^ ب→→زرگ در ق→→رن  در ح→→→االت م→→→رحوم ش→→→يخ ج→→عفر ك→→بير، ك→→اشفالغ→→→طا، ك→→ه از ع→→لما

سيزدهم و ساكن نجف اشرف بوده، آمده است: 
د برخاست، فرزند جوانش را از خواب بيدار كرد  ẃتهج ^ در ي→ك∂ از شبه→→ا كه برا
ر م→→→→→→شرف ش→→→→→→ويم و آن→→→→→→جا ن→→→→→→ماز ب→→→→→خوان→→→→→يم . ف→→→→→رزند ج→→→→→→وان ك→→→→→ه  ẃو ف→→→→→→رمود: ب→→→→→→رخيز ب→→→→→→ه ح→→→→→→رم م→→→→→→طه
ب→→رخاستن از خ→→واب در آن س→→اعت شب ب→→رايش دش→→وار ب→→ود، در م→→قام ع→→→ذرخواه→→∂ ب→رآمد و 
گ→فت: م→ن ف→عالҐ آم→→اده ن→→يستم، ش→ما م→نتظر م→ن ن→شويد. ب→عد، مشرẃف م∂شوم. فرمود: نه، من 
اي→نجا اي→ستادهام. ب→رخيز، آم→→اده ش→و ك→ه ب→→ا ه→م ب→رويم. آق→ازاده ن→اچار از جا برخاست و وضو 

ساخت و با هم به راه افتادند. 
^ را ديدند نشسته و دست گداي∂ از مردم  ر كه رسيدند، فقير ẃك→نار در صحن مطه
دراز ك→→→رده است . آن ع→→→→الم ب→→→زرگوار اي→→→→ستاد و رو ب→→→ه ف→→رزندش ف→→رمود : اي→→ن ش→→خص در اي→→ن 
^ گ→→→→→داي→→→→∂ از م→→→→ردم. ف→→→→رمود : آي→→→→ا چ→→→→ه  ^ چ→→→→→→ه اي→→→→→نجا ن→→→→→شسته است؟ گ→→→→فت: ب→→→→را وقت شب ب→→→→→را
م→→قدار م→→مكن است از ره→→گذران ع→→→ايد او گ→ردد؟ گ→فت: اح→تماالҐ م→ثالҐ ي− ت→ومان(به پ→ول 
^ ي− مبلغ بسيار اند∑ و كمارزش  ف→عل∂ م→→ا). فرمود: درست فكر كن ببين، اين آدم برا
دن→→→→→→→→→→يا ك→→→→→→→→→→→ه آن ه→→→→→→→→→→م اح→→→→→→→→→→تمال∂ است، در اي→→→→→→→→→ن وقت شب از خ→→→→→→→→→واب و آس→→→→→→→→→→ايش خ→→→→→→→→→ود دست 
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^ م→ردم ب→→از ك→رده است؛آي→→ا ت→و  ب→→رداش→ته و آم→ده در اي→→ن گ→وشه ن→شسته و دست ت→→ذلẃل ب→ه س→→و
دان اع→→→→→تماد  ẃشبخ→→→→→يزان و م→→→→→تهج ^ ^ خ→→→→→دا درب→→→→→اره ^ اي→→→→→ن ش→→→→→خص، ب→→→→→→ه وع→→→→→دهها ب→→→→→→ه ان→→→→→→دازه

^ كه فرموده است:   ندار
 ۱. يẀن＃ Ẃعџا ґ↕ ￍرẀق Ẃن ґم ẂمẀهџل џ∂ґف ẂخẀما ا ẁسẂفџن Ẁمџل Ẃعџال تџف

ẃه ي→افت ك→ه  گ→→فتهان→→→د آن ف→→رزند ج→→وان از ش→→نيدن اي→→→ن گ→فتار، چ→نان ت→كان خ→ورد و ت→نب
^ آخ→→→→ر شب ب→→→→رخوردار ب→→→→ود و ن→→→→ماز ش→→→→بش ت→→→→ر∑  ت→→→→ا آخ→→→→→ر ع→→→→مر از ش→→→→رف و س→→→→→عادت ب→→→→يدار

نشد.آر＾: 
 ۲...Ґاẃي џح џكان Ẃنџم џر ґذẂنẀيґل � ẁبينẀم ẁآنẂرẀق џو ẁرẂك ґذ ẃالґا џوẀه Ẃنґا...

آن كس كه دل زنده است، از زندهدالن پند پذيرنده است وگرنه: 
 ۳. ґورẀبẀقẂف∂ ال Ẃنџم ґع ґم ẂسẀمґب џتẂنџما ا

^ م∂توان داشت ؟  از مردگانґ در دلґ خا∑ خفته، چه انتظار
بهانهجوي∂ها از ضعف ايمان است 

^ و ب→→→→→∂حال∂ در  ال ج→→→→→فاكار، آي→→→→ا ان→→→→صافاҐ اي→→→→ن ه→→→→→مه س→→→→هلان→→→→→گار ẃط→→→→џ ^ ن→→→→فس ب ح→→→→→ال، ا
 ^ ^ ج→→→→→→→→اودان→→→→→→→→ه ^ ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→وجب از دست رف→→→→→→→→تن آن ه→→→→→→→→مه ن→→→→→→→عمتها و س→→→→→→→→عادتها شبخ→→→→→→→→يز

العالمين نيست؟  ẃحضرت رب ^ ^ است، از ضعف ايمان به وعدهها اخرو
                                                           

 . ۱۷ ^ ^ سجده،آيه ـ سوره ۱
^ روش→→→ن ن→→→يست ؛ ت→→→ا ك→→→س∂ را ك→→→ه زن→→→ده است،  ^ ج→→→→ز ي→→→ادآور ^ يس، ب→→→→→خشهاي∂ از آي→→→→ات ۹⅛ و۷Ω، ي→→→→عن∂ ق→→→→رآن، چ→→→→يز ـ س→→→→→وره ۲

هشدار دهد. 
^ به مردگان گورستان بشنوان∂.  ^ پيامبر] نم∂توان∂ چيز ^ فاطر،آيه＾۲۲،يعن∂ تو [ ا ـ سوره ۳
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^ ه→→→→وا و در ت→→→→→ابستان ك→→→→وتاه∂ شبه→→→→ا را ع→→→→→ذر خ→→→ود ت→→→راش→→→يدن، در  در زم→→→→ستان س→→→→رما
^ ض→→→→→→→→عف م→→→→→→زاج را ع→→→→→→لẃت پ→→→→→→رخواب→→→→→→∂ خ→→→→→→→ويش  س→→→→→→→نين ج→→→→→→→وان→→→→→→→∂ ق→→→→→→→وẃت م→→→→→→→زاج و در دوران پ→→→→→→→ير
 ^ دان→→→→→→→ستن، گ→→→→→→→هگاه از س→→→→→→ردرد و دل درد و تب و لرز، اي→→→→→→جاد م→→→→→→انع ك→→→→→→ردن و اح→→→→→ياناҐ ك→→→→→ارها
^ روزان→→→→→→→→→→→→→→ه را س→→→→→→→→→→→→→بب خ→→→→→→→→→→→→→واب م→→→→→→→→→→→→→اندن آخ→→→→→→→→→→→→→ر شب دان→→→→→→→→→→→→→ستن و ن→→→→→→→→→→→→→→ظاير اي→→→→→→→→→→→→→نها،  خ→→→→→→→→→→→→→→ستهكننده
^ كه به هيچ وجه مورد  ^ فرار از زحمت شبخيز ^ است ب→را ^ ك→ودكانها ب→هانهجوي∂ها

قبول هوشمندان عالم نم∂باشد. 
^ سودآور دنيا  ^ از كارها چ→ه اي→→نكه ت→و خ→ود م→→∂دان→∂ و م→ا ه→م م→∂دان→يم اگ→ر ك→→ار
^ يا در مقابل اجرت  پ→يش آي→د و الزم ش→ود ي− ماه يا دو ماه از خواب شبت دست بردار
ب→→→→يشتر، ه→→→→مه شب پ→→→→يش از س→→→→حر در م→→→→حلẃ ك→→→ار ه→→→ميشگ∂ خ→→→ود ح→→→اضر ش→→→و＾، ب→→→→∂هرگونه 
ع→→ذر ت→→راش→→∂ و ت→→علẃل، م→→→∂پذير＾.نه ت→→نها س→→خن از ض→→عف ق→→وا و ك→→هولت س→→نẃ و ان→→واع درد و 
 ^ ^ آماده م→رض ب→ه ميان نم∂آور＾، بلكه به رغم تمام اين عذرها و علẃتها، خود را فرد
ف∂ م→→→→→→→∂كن∂ و دست از  ẃم و خ→→→→→→ستگ∂ ن→→→→→→اپذير و م→→→→→→قاوم م→→→→→→عر ẃال و م→→→→→→صم ẃف→→→→→→ع ^ ك→→→→→→ار و ع→→→→→→نصر
^ و ب→→→ه اس→→تناد اي→→→نكه«زنده،زندگ∂ م→→→∂خواه→→→د»و«گنج  خ→→→واب و آس→→→ايش شب ب→→ر م→→∂دار
ر ن→→→م∂شود» و«م→→→زد،آن گ→→→رفت ج→→→ان ب→→→رادر ك→→→→ه ك→→→ار ك→→→رد»، ب→→→ه ه→→→رگونه ذلẃت و  ẃب→→→→∂رنج م→→→→يس
زح→→→→→مت در راه دن→→→→→ياطلب∂ ت→→→→→ن م→→→→→→∂ده∂ و ب→→→→→ه راس→→→→ت∂ ك→→→→ه ه→→→→يچ اح→→→→ساسґ ض→→→→عف و س→→→→ست∂ و 

درماندگ∂ هم نم∂كن∂! 
 ^ ẃت نيست كه به ارزش پول و منافع مادẃاين بدان عل Ґا ẃف→وا اس→فاه! و واح→زناه! آي→ا جد
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џرين» و «جن↨ النẃعيم» و لقاء و  ا هنوز ارزش«فردوس ب ẃدن→يا پ→∂ ب→رده و آن را باور كردها＾؛ ام
^ و يا آن را به طور قطع و مسلẃم باور نكردها＾؟  رضوان خدا را نشناختها

ح→→→ال اگ→→→ر راس→→→ت∂ م→→→طلب از اي→→→ن ق→→→رار است، پس دو دس→→→ت∂ ب→→→ر س→→→ر خ→→→ود ب→→كوب و از 
عكنان الت→→→→جا ب→→→→ه درگ→→→→اه ربẃ ك→→→→ريم و  ẃب→→→→ه خ→→→→ود ب→→→→يا و ت→→→→ضر ^ اي→→→→→ن ب→→→→→دبخت∂ و ج→→→→هل و ن→→→→ابخرد

رحيم ببر و بگو: 
→→بџلґيￍت∂  ґب Ẁس→→يرџ Ẃا االџان→→џل∂، ف џ↨ ￍج→→ Ẁال ح→→→џت∂، فџقال→→→џم Ẃتџعџطџق→→→Ẃان џوب∂ و→→→Ẁن Ẁن∂ ذẂت џم џح→→→Ẃفџا ґẃب џر
 Ẃد→→→→џب→→→→∂، ق Ẁع ґطџقẂن→→→→ ẀمẂد＾، ال Ẃص→→→→џق Ẃن→→→→ џع Ẁرґẃي џحџت→→→→ ẀمẂت∂، الџطيئ→→→→ џف→→→→∂ خ Ẁد ґẃد џرџت→→→→ ẀمẂال ،∂ґلџمџع→→→→ ґب Ẁنџهџت Ẃر→→→→ ẀمẂال
 ، џ−Ẃيџل→→→→→→→ џع џين ẃر џجџت→→→→→→→ ẀمẂال ґياءґق→→→→→→→ Ẃشџ Ẃاال џفґقẂو→→→→→→→џم ، џبينґن Ẃذ→→→→→→→ ẀمẂال ґء ẃال ґذџ Ẃاال џفґقẂو→→→→→→→ џس∂ مẂف→→→→→→→→џن ẀتẂف→→→→→→→→џق Ẃوџا
 Ẁت Ẃر ￍر→→→→→ џرير＃ غẂغ→→→→→џت ￍ^ џا џو џ−Ẃيџل→→→→→→ џع ẀتẂأџرџت→→→→→→ Ẃاج ＃↕џأẂر→→→→→→ Ẁج ￍ^ џا ، џ−џحانẂب Ẁس. џ∑ґدẂعџو→→→→→→ ґب џينẃف ґخџت Ẃس→→→→→→ ẀمẂال
→هẂل∂  џل∂ ج→ џع џ−ґمẂل ґح→ґب Ẃد Ẁع џم∂، و џد→џق џ↨ￍل џز џه∂ و Ẃج џو ґẃر→→ Ẁحґت∂ لџوẂب→→џك Ẃم→→ џح Ẃار џ^ →→نџفẂس∂.مџوẂال ґب
 џو ^ →→→د џي ґه ґه→→→ذ џت∂ وџطيئ џخ→→→ ґب Ẁف ґرџت Ẃع→→→ ẀمẂال ∂ґبẂن џذ→→→ ґب رґق→→→ ẀمẂا الџان→→→џت∂، فџس→→→ائґل∂ ا→→→ џع џ−ґسان Ẃح ґا→→→→ ґب џو
 џل∂ و џجџا џرابґت→Ẃاق џام∂ و→ẃيџا џفادџن џت∂ وџبẂي→ џش Ẃم→ џح Ẃرґس∂.اẂف→→џن Ẃن→→ ґم ґدџوџقẂال→→ ґب Ẁكينџت→→ Ẃسџت∂، اџي ґن→→اص

كџنџت∂ وџ قґلџ↨ￍ حيلџت∂.۱  Ẃسџم џف∂ وẂع џض
پ→→→→→→→→روردگارا،گناهانم م→→→→→→→را خ→→→→→→→اموش س→→→→→→→اخته و [رش→→→→→→→ته＾] گ→→→→→→→فتارم را گ→→→→→→→سيخته است. اي→→→→→→→ن− 
^ خ→→ود،  ^ خ→→ويش اس→→ير و ب→→ه ك→→ردار خ→→ود در گ→→رو ه→→ستم،در خ→→طا ت∂ ن→→دارم و از اي→→ن رو ب→→ه ب→→ليẃه ẃح→→→ج
س→→رگشته و از م→→قصد خ→ود، س→رگردان و در راه وام→اندهام. خ→ود را ب→ه [دست خ→ود] در م→وقف ذلي→→الن 

                                                           
 . Ｑ۳ ^ ^ سجاديẃه، بخش∂ از دعا ـ صحيفه ۱
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 ^ ^ ت→→→و را س→→→رسر گ→→→→نهكار آوردهام.در ج→→→→ايگاه ب→→→دبختان∂ ك→→→ه ب→→→ر ت→→→→و گ→→→ستاخ گ→→→رديدهاند و وع→→→دهها
^ ك→ردم و به كدام  ^ خ→دا] م→ن ب→→ه چ→→ه ج→رأت∂ ب→ر ت→و دلي→ر ان→گاشته ان→د [ ق→رار گ→رفتهام] . م→نزẃه∂ ت→و [ا
م  ẃم→→→ن، ب→→→ر ب→→→ه زم→→ين خ→→وردن ب→→→ا ص→→ورتم و لغ→→زش ق→→دمم ت→→رح ^ ف→→→ريب∂ خ→→→ود را ب→→→ه م→→→هلكه اف→→→كندم؟موال
^ م→ن ب→ه اح→سانت درگ→ذر؛ چ→ه آن ك→ه م→→ن ب→ه  ف→→رما و ب→→ه ح→→لم خ→ودت ب→ه ن→ادان∂ام ب→بخش. از ب→دكار＾ها
^ ق→→صاص از خ→→ودم ب→→→ه  ^ خ→→ود م→→عترفم. اي→→ن، دست و س→→ر م→→→ن است ك→→ه ب→→را رẃ و ب→→→ه خ→→→طا ґق→→→ Ẁگ→→→ناه خ→→→ود م
^ عمر و نزدي− شدن مرگ و  ^ و پايانپذير ^ و مسكنت تسليم م∂كنم [پروردگارا،] بر پير زار

ناتوان∂ و مسكين∂ و بيچارگ∂ام رحمت آور. 
بس كه بر ما غالـب آمد نـفس− بيـداد ما 

اد ما  ẃگـشت شيطان همنشينش تا شود شد
رخصت تلــبيس خود را م∂زند بر رџقẃ دل 

فرصت تقـديـس حـق را م∂برد از ياد ما  
الـحات  ẃنيست مـا را دخـتران بــاقيات الص

تـا مـگـر لطــف قبـول حق شود داماد ما 
Ẁر گناهيم و تباه و نامـه شـد يـكسر سياه  پــ

ليـ− قـرآن رهبـر ما، ذكـر او ارشـاد مـا 
الẃ اهللا رويـم  ґلـه و شـــمـع ا ґمـــا به نـور ال ا

^ جنẃت گر به طاعت م∂روند اوتاد ما ۱  سو
                                                           

^ جنẃت گر  ـ سو م م∂رويم  ẃعترت شاد و خر ẃب Ẁبيت آخر بگوييم:ما به نور ح ^ ـ از خ→واج→ه عبداهللا انصار＾، و چه بهتر كه به جا ۱
به طاعت م∂روند اوتاد ما. 
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نشان بهشتيان از ديدگاه قرآن  
 џ−ґذل џلẂب→џوا قẀك→→ان ẂمẀه→→ￍن ґا ẂمẀه→→ب џم رẀم→→→ا آت→→اه џذين→→→ ґآخ � →→يẀون＃ Ẁع џات＃ وẃن→→ џف→→∂ ج џقينￍت→→ ẀمẂال ￍنґا

تџغẂفґرون.۱  Ẃسџي ẂمẀه ґحار Ẃسџاالґب џو � џونẀع џجẂهџما ي ґلẂيￍالل џن ґم Ґليالџوا قẀكان � џنين ґس ẂحẀم
^ آخ→→→رت] د ر م→→→يان ب→→→اغها و ك→→→نار چ→→→شمهسارهاي∂ [ ك→→→ه ب→→→→ه وص→→→ف در  پ→→→→رهيزكاران [در س→→→→را
ن→→يايد] ب→→ه س→→→ر م→→∂برند، در ح→→ال∂ ك→→ه آن→→چه پ→→روردگارشان ب→→ه آن→→ان ع→→طا م→→→∂فرمايد دري→→افت م→→∂كنند 
[اي→→→ن ح→→→يات س→→→عادتبار از آن ج→→→هت ن→→→صيبشان ش→→→ده است] ك→→→ه آن→→→ان پ→→→يش از اي→→ن[در دن→→يا ] ن→→يكوكار 
^ از  ب→→→→ودهاند[ و ك→→→→ار ن→→→→يكشان اي→→→→ن ب→→→ود ك→→→ه پ→→→يوسته] ان→→→دك∂ از شب را م→→→∂خوابيدند[ ق→→→سمت ع→→→مدها
س→→→→اعات شب را ب→→→→→ه ن→→→→ماز و دع→→→ا و ت→→→→الوت ق→→→رآن م→→→∂گذرانيدند] و س→→→حرگاهان ب→→→ه اس→→→تغفار و آم→→→رزش 

خواه∂ از خدا م∂پرداختند. 
 gخـوشـا وقت نـك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وكـاران عـالـم gمџر Ẃح→→→→→→→→→→→ џج→→→→→→→→→→→هـان گ→→→→→→→→→→→شـتند م ẃكـه ب→→→→→→→→→→→→ر س→→→→→→→→→→→ر
 gخـوش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا روز و شـب آن پـاكـب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ازان gب→→→→→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→→→→ز حـق از دو ع→→→→→→→→→→→→الم ب→→→→→→→→→→→→∂ ن→→→→→→→→→→→→→يازان
 gخـوش→→→→→→→→→→→→→ا بـر جـان هـش→→→→→→→→→→→→→→يـاران آن ي→→→→→→→→→→→→→ار gك→→→→→→→→→→→→→ه از خـواب گ→→→→→→→→→→→→→ران گ→→→→→→→→→→→→→شتند ب→→→→→→→→→→→→يدار
 gه→→→مه گ→→→شتند خ→→→وش ب→→→يدار از اي→→ن خ→→واب gگ→→→→→→ذر ك→→→→→→ردند ب→→→→→→ر گ→→→→→→ردون چ→→→→→→و م→→→→→→هتاب
 gه→→→→→→→مه زيـن دام غ→→→→→→→م خ→→→→→→وش ب→→→→→→ر پ→→→→→→ريدند gد آرمـيـدنـد ẃبـه گــلـزار تـج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر

 ґهґت џعẂك џر ґر ґف∂ آخ ґوعẀك الر џن ґم ^ →تџو Ẃا اس џذґا џكان:џق→ال :� ґل ￍوџ Ẃاال ґن џس→ џحẂال ∂→ґبџا Ẃن→ џع
→→→→نџ اللￍ→→→→يẂلґ م→→→→ا  ґم Ґليال→→→→→џوا قẀكان: ґل џزẂن→→→→→ ẀمẂال џ−ґتاب→→→→→ ґف→→→→→∂ ك џتẂل→→→→→Ẁق џ−ￍنґا ￍمẀه→→→→→→ￍللџا : џقال، ґر→→→→→Ẃت џوẂال џن→→→→→ ґم

                                                           
^ ذاريات،آيات۱Ｑتا۱۸ .  ـ سوره ۱
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→→→→→→يام∂ وџ ه→→→→→ذا  ґق ￍل→→→→→→џق џوع∂ و Ẁج→→→→→→ Ẁه ґاهللا џو џ۱طال. џون ẀرґفẂغџت Ẃس→→→→→→ џي ẂمẀه ґحار→→→→→→ Ẃسџ Ẃاال→→→→→→ ґب џو џونẀع џجẂه→→→→→→ џي
ا وџ ال نџ→→فẂعاҐ وџ ال  ￎر→→ џض ґه ґسẂف→→џنґل Ẁ−ґلẂم→→ џال ي Ẃن→→→џر مџفاẂغґت→→→ Ẃوب∂ اس→→→Ẁن Ẁذґل џ∑ẀرґفẂغџت→→→ Ẃسџا ا→→→џنџا џو Ẁر џح→→→ ￍالس

 ۲.Ґساجدا ر ґخџي ￍمẀث.Ґورا ẀشẀال ن џو Ґ↕وẄي џال ح џو џتاẂوџم
^ ح→ديث از ح→ضرت ام→ام ك→اظم� ن→قل ك→رده است ك→ه آنحضرت در نماز وتر چون  راو
از رك→وع س→ر ب→ر م→→∂داشت و م∂ايستاد چنين م∂گفت:خدايا، تو در كتاب فرود آمدهات [قرآن] 
^ [ب→→→→→→هشتيان پ→→→→→يوسته چ→→→→→→نين ب→→→→→ودند] ان→→→→→دك∂ از شب را م→→→→→→∂خوابيدند و س→→→→→حرگاهان اس→→→→→تغفار  ف→→→→→→رمودها
^ من اند∑ است. حال، اين سحر است و  م→∂كردند. ب→ه خ→دا س→وگند خ→واب م→ن طوالن∂ و شب خيز
م→→→ن ب→→→→ه اس→→→تغفار از گ→→→ناهانم ب→→رخاستهام ؛ اس→→تغفار ك→→س∂ ك→→ه ن→→ه م→→ال− س→→ود و زي→→ان خ→→ود م→→∂باشد و ن→→ه 

مرگ و حيات و نشورش را در اختيار خود دارد.سپس امام به سجده م∂افتاد. 
زنهار كه از استغفار سحرگاه∂ محروم نمان∂ 

 ґف→→→يه Ẁنام→→→џالت ẁتẂق џو џ−ґذلџف، ґحار→→→ Ẃسџاال ґتẂق џو ∂→→→ ґف ґغفارґت→→→ Ẃس ґاال ґن→→→→ џع џلẀفẂغ→→→→џت Ẃنџا џ∑ا→→→→ẃي ґا
 ۳. ґكارẂذџاال џو ґبيح Ẃسￍالتґها بџوات Ẃصџا Ẁعџف Ẃرџت Ẃلџب. ẀيارẂطџاال

ه→→→شدار ك→→→ه از اس→→→تغفار ب→→→ه وقت س→→→حرگاهان، در غ→→→فلت و ح→→→رمان ن→→→مان∂؛آن س→→→اعت∂ است ك→→→ه 
پرندگان نيز در آن ساعت بيدارند و صدا به تسبيح و اذكار مناسب با حال خويش برم∂دارند. 

 gدوش م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رغ∂ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ص→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بح م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ناليد gع→→→→→→→قل و ص→→→→→→→برم ب→→→→→→→برد و ط→→→→→→اقت و ه→→→→→→وش
                                                           

^ ذاريات،آيات۱۷و۱۸ .  ـ سوره ۱
رايع، جلد۲، صفحه＾Ｑ۳، باب ⅛۸، حديث ۳ .  ẃـ عللالش ۲

ـ ارشادالقلوب، باب ۲۲،فضيلت نماز شب .  ۳
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 gي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→كـ∂ از دوس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تـان م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→خلص را gمـگـر آواز مـن رس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يـد بـه گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وش
 gگ→→→→→→→→→→→→→→→→فت: ب→→→→→→→→→→→→→→→اور ن→→→→→→→→→→→→→→→داش→→→→→→→→→→→→→→→تـم ك→→→→→→→→→→→→→→→ه تـو را gب→→→→→→انـگ مـرغ→→→→→→∂ چ→→→→→نين ك→→→→→ند م→→→→→→دهوش 
 gت ن→→→→→→→→→→→→يستẃگ→→→→→→→→→→→→→فتم: اي→→→→→→→→→→→→→ن ش→→→→→→→→→→→→رط آدم→→→→→→→→→→→→ي g۱مـرغ، ت→→→→→→→سبيح خ→→→→→→وان و م→→→→→→ن خ→→→→→→اموش 

 hhh

 gونẀع џج Ẃه→→→→→→→→→→→→→→→→→→ џا ي ẃم→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ґوم م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ →→→→→→→→→→→→→→→→→→→ليلẀ الن√ џش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و ق gرونẀف Ẃغџ ت Ẃس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ џب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اش در اس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→حار از ي
 gور→→→ џان→→→→دك∂ ص→→→رفه ب→→→كن ار خ→→→واب و خ gرџ ازم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→غان ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→هر م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→القاتش ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ب
 gح→→→→→→→ق ت→→→→→→→عال∂ خ→→→→→→→لق را گ→→→→→→→→ويد ب→→→→→→→ه ح→→→→→→شر gروز ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→شر ^ ارم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→غان ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و از ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→را
 gب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ينوا Ẅ^ →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→راد Ẁج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ئتمونا و ف gه→→→→→→→→→→→م ب→→→→→→→→→→→→دان→→→→→→→→→→→→سان ك→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→لقناكم ك→→→→→→→→→→ذا
 gه→→→→→→→→→→→→→→→ين چ→→→→→→→→→→→→→→→ه آوردي→→→→→→→→→→→→→→د دستآوي→→→→→→→→→→→→→→ز را gارم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→غان روز رس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تاخيز را
 gتان ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بود Ẃي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا ام→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يد ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ازگشتن gg۲تان ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→مود Ẃام→→→→→→→→→→→→→→→→→→روز ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→اطل ^ وع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ده

 ۳. џونẀع џج ẂرẀنا ال تẂيџل ґا ẂمẀكￍنџا џو Ґثاџب џع ẂمẀناكẂقџل џما خￍنџا ẂمẀتẂب ґس џحџفџأ
^ ما، بازنخواهيد گشت؟  آيا چنين پنداشتهايد كه ما شما را به عبث آفريدهايم و شما به سو

پس ك∂ بار سفر م∂بنديد؟ 
ه،  ẃم→→→→→→∂گويند ي→→→→→→ك∂ از م→→→→→→ردان خ→→→→→→دا ب→→→→→→ه ه→→→→→→نگام∂ ك→→→→→→→ه در ي→→→→→ك∂ از م→→→→→→نازل ب→→→→→ين راه م→→→→→ك
د  ẃف ك→رده ب→ود، ه→ر شب ب→→ه ت→هجẃت→وق ^ ن→→زدي− م→→ن∂،با خ→→→انوادهاش ب→→→ار ان→→داخ→→→ته و روزگ→→ار

                                                           
ـ گلستان سعد＾.  ۱

ـ مولو＾.  ۲
 . ۱۱Ｑ＾مؤمنون،آيه ^ ـ سوره ۳
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^ ب→لند  ب→رم∂خاست و ت→→ا ن→زدي− س→حر ب→ه ن→ماز م→∂اي→→ستاد.هنگام س→حر ك→ه م→→∂شد ب→→ه ص→→دا
ندا م∂داد: 

لون.  џح Ẃرџت џفẂيџكџنامون،فџت ґيلￍهذا الل ￍلẀكџسون،أґẃرџعẀمẂال Ẁكبￍا الرџهيџا
^ اس→→تراحت م→→وقẃت ت→→وقẃف ك→→رده و ب→→ار ان→→داختهايد اگ→ر ب→نا ش→ود ت→مام  ^ ره→→گذران∂ ك→→ه ب→→را ا

شب را بخوابيد، پس ك∂ بار خواهيد بست و به را ه خواهيد افتاد؟ 
ب→→→→ه اي→→→→ن ص→→→→→دا، ت→→→→→مام ك→→→→→سان∂ ك→→→→ه در اط→→→راف ب→→→ودند، از خ→→→واب م→→→→∂پريدند و ه→→→راس→→→ان 
^ و ج→→مع∂ ب→→ه دع→→→ا و  ع و زار ẃوض→→→و و ن→→→→ماز آم→→→اده م→→→∂شدند و س→→→پس، ج→→→مع∂ ب→→ه ت→→ضر ^ ب→→→را
^ ص→→→→→→→بح م→→→→→→→∂دميد، آن م→→→→→→→رد خ→→→→→→→دا دوب→→→→→→→اره ب→→→→→→→ه  ت→→→→→→→→الوت م→→→→→→→→→∂پرداخ→→→→→→→تند و ه→→→→→→→مين ك→→→→→→→ه س→→→→→→→پيده

رساترين صدا م∂گفت: 
 ۱. Ẅ^ џر الس ẀمẂوџقẂال Ẁدџم ẂحẀي ґباح ￍالص џدẂن ґع

^ م∂شود.  به هنگام صبح از مردم شبرو سپاسگزار
ل ك→→→ند،  ẃدر ف→→→صل ت→→→ابستان اگ→→→ر ك→→→اروان، شب ب→→ه راه اف→→→تد و رن→→ج ب→→∂خواب→→∂ را ت→→حم ) 
^ ب→→يابان ره→→يد، در ن→زد ع→اقالن م→ورد س→تايش و ت→مجيد  ب→→امداد ك→→ه ب→→ه م→→نزل رس→→يد و از گ→رما

قرار خواهد گرفت) ۲. 
 g اگ→→→→→→ر شب ك→→→→→اروان در ره ش→→→→→تابد gس→→→→→→حر س→→→→→→رمـنزل م→→→→→→قـصود ي→→→→→ابد

 hhh

                                                           
^ ۱Ｑ۹ ( آخرين جمله از پنجمين قسمت خطبه ).  ^ فيض،اقتباس از خطبه ـ نهجالبالغه ۱

 . ۱Ω℮ ^ م، صفحه ẃعادات، جزء سو ẃـ جامع الس ۲
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 gخـواب ن→→→→→→وشـين ب→→→→→امداد رح→→→→→يل gبـاز دارد پـيـاده را ز س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بـيـل
بانگ بيدار باش عل∂� 

 ẁ↨→џن Ẃدџل Ẁضاء→Ẃعџ Ẃاال џو ẁ↨حيح→ џص Ẁدان→Ẃب џ Ẃاال џو ẁ↨џقџلẂط→→Ẁم Ẁن→→ ẀسẂل џ Ẃاال џوا وẀل џمẂاع→→џف џن Ẃاآل، ґاهللا џباد→→ ґع
قẀوا  ґẃحق→→→џف ґتẂو→→→ џمẂال ґولẀل→→→ Ẁح џو ґوت→→→→џفẂال ґه→→→→اق Ẃرґا џلẂب→→→→џق ẁريض→→→→ џع Ẁجال→→→→ џمẂال џو ẁسيح→→→→џف ẀبґلџقẂن→→→→ ẀمẂال џو

 ۱. Ẁهџوم ẀدẀوا ق Ẁر ґظџتẂنџال ت џو Ẁهџول ẀزẀن ẂمẀكẂيџل џع
^ آم→→→د و ش→→→د  ^ ب→→→دن رام و ج→→ا ^ ب→→→ندگان خ→→→دا، ه→→→م اك→→→نون ك→→→ه زب→→→انها ب→→→از و ب→→→دنها س→→→الم و اع→→→ضا ا
ف→راخ و ف→رصت ب→اق∂ است، ك→ار ك→نيد[به ع→بادت و ب→ندگ∂ خ→دا ب→پردازيد] پ→يش از آن كه نيست∂ سبقت 
ق دان→→يد و[ آن را آم→→ده ب→→شماريد و م→→انند  ẃج→→→ويد و م→→→رگ ف→→→را رس→→→د . ف→→→رود آم→→→دن م→→→رگ را ب→→→→ر خ→→ود م→→حق

^ م∂گرايد]منتظر آن ننشينيد.  ^ و سهلانگار ^ نامعلوم∂ به بيكار كس∂ كه به انتظار آينده
^ ت→→→ن، م→→→طيع ف→→→رمان و در خ→→→دمت  آر＾، چ→→→→نين ن→→→يست ك→→→ه ه→→→ميشه ب→→→دن، س→→→الم و اع→→→ضا
ان→→سان ب→اشد؛زبان در ده→→ان ب→ه روان→∂ ب→چرخد و خ→ون در رگه→ا ب→ا ن→شاط ت→مام بجوشد و دست 

و پا و عضالت در كمال راحت∂ و سرعت، به قيام و ركوع و سجود، در حركت باشند. 
^ ت→→→مام اي→ن س→رمايهها از دست م→→∂رود؛ زب→→ان از ح→ركت ب→→از م→→∂ماند و خ→ون  ب→→ه زود
از ج→→→→→ريان م→→→→→→∂اف→→→→→تد، دي→→→→→دگان، ب→→→→→→∂فروغ و دست و پ→→→→→ا ه→→→→→→مچون چ→→→→→وب خ→→→→→ش− م→→→→→∂شود و 
ب→→→دن، م→→→تالش∂ م→→→→∂گردد . در آن م→→→وقع، آرزو خ→→→→واه→→يم ك→→رد ك→→ه ب→→ه ق→→در ي− ن→→فس م→→→هلت 

ا ديگر نم∂دهند.  ẃاهللا به ما بدهند؛ ام ẃگفتن ي− ال اله اال
                                                           

 . ۱۸۷ ^ ^ فيض، خطبه ـ نهجالبالغه ۱
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 gس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→هـل بـاشــد در ره فــقــر و فـنـا gنا→→→→→→→→→→→→→→→ ґب ج→→→→→→→→→→→→→→ان را عџع→→→→→→→→→→→→→→џ گ→→→→→→→→→→→→→→→ر رس→→→→→→→→→→→→→→→د ت→→→→→→→→→→→→→→→ن را ت
 gرن→→→→ج راحت دان چ→→→و م→→→طلب ش→→→→د ب→→→زرگ gچ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→شم گـرگ ^ →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رد گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→له ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وتيا џگ

حال امام عل∂� در دل شب 
^ ام→→ام  ^ از ح→→→االت ش→→بانه ^ ض→→→باب∂، در ح→→→ضور م→→→→عاويه، گ→→→وشها ض→→→رار ب→→→ن ض→→→مره

عل∂ � را بيان كرد؛ چنانكه او با آن قساوت قلب به گريه افتاد . ضرار گفت: 
 ґهґراب Ẃح→ ґف→∂ م ẁق→ائم џو→Ẁه џو Ẁهџول Ẁد Ẁس ẀلẂي→ￍالل ∂→ џخ Ẃرџا Ẃد→џق џو ґهґف→ ґواق→џم ґضẂع→џف→∂ ب ẀهẀت→Ẃيџأ џر Ẃد→џقџل Ẁدџه Ẃشџا→џف
نẂ→→→→يا ي→→→→→ا  Ẁي→→→→→ا د : ẀولẀق→→→→→џي џزين و→→→→ џحẂال џكاء→→→→Ẁك∂ بẂب→→→→→џي џو ґليم→→→→ ￍالس џلẀمẂل џم→→→→→џت ẀلџمẂل џمџت→→→→→џي ґهґتџي→→→→ Ẃحґل∂ ل→→→→ џع ẁضґق→→→→اب
＾؛  ґرẂي→ џغ ^ ґẃر→ Ẁغ ! џهاتẂي→ џ؛ ه ґ−Ẁح→ين џ؟ال ح→ان ґتẂقￍو џش→џت ￍ∂џلґا Ẃمџ؟ا ґت Ẃض ￍرџع→џت ∂→ґبџا،∂ẃن→ џع ґ−Ẃيџلґيا،ا→→Ẃن Ẁد
 џو ẁسير→→→ џي ґ∑Ẁرџط→→→→ џخ џو ẁ░ص→→→→џق ґ− ẀشẂيџعџف→→→→يها.ف џ↨џع→→→→ Ẃج џالر Ґالثا→→→→→џث ґ−ẀتẂقￍل→→→→џط Ẃد→→→→џق ґ−ل∂ ف→→→→ي џ↨ џال ح→→→→اج

 ۱. ґد ґر ẂوџمẂال ґظيمџع џو ґرџف ￍالس ґدẂعẀب џو ґريقￍالط ґولẀط џو ґاد ẃالز ґ↨ￍلґق Ẃن ґ؛آه م ẁقير џح ґ−Ẁلџمџا
 ^ گ→→واه∂ م→→→∂دهم ك→→ه م→→→ن او را در ب→→عض∂ م→→واقف ع→بادتش دي→دم، ه→نگام∂ ك→ه شب پ→ردهها
ت→→→اريك∂ خ→→→ود را گ→→→سترده و آنح→→→ضرت در م→→→حراب ع→→→بادت خ→→→ويش اي→→ستاده و دست ب→→→ر م→→حاسنش 
گرفته ب→ود و ه→مچون م→ارگزيده به خود م∂پيچيد و مانند آدم غمزده م∂گريست و خطاب به دنيا 
^ ي→→ا ط→→الب و  ^ ف→→ريب] ب→→ه م→→ن رو آوردها ^ دن→→→يا، از م→→→→ن ف→→→اصله ب→→→گير. آي→→→ا [ب→→را ^ دن→→→يا، ا م→→→∂فرمود: ا
^ را  ^ تو ! ديگر ^ است اين آرزو ^ دور و ب→عيد خ→واهان م→→ن ش→دها＾؟ ن→يايد آن روز ت→→و ! چ→→ه آرزو
^ ن→→→→→يست . ت→→→→→و را م→→→→→ن س→→→→ه ب→→→→ار ط→→→→→الق دادهام ك→→→→ه در آن ب→→→→ازگشت∂ ن→→→→يست.  ب→→→→→فريب ك→→→→→ه م→→→→→را ب→→→→→→ه ت→→→→→و ن→→→→→ياز

                                                           
^ فيض، حكمت ۷℮ .  ـ نهجالبالغه ۱
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 ^ ^ راه و دور زن→→→دگان∂ ت→→→و ك→→→وتاه، ارزشت ان→→→د∑ و آرزويت پ→→→ست است.آه از ك→→م∂ ت→→وشه و دراز
سفر و بزرگ∂ منزلگاه و محل ورود. 

ـ كه هر دو از اصحاب امير  →رџن∂» ن→→قل است ك→→ه ش→ب∂ ب→ا « ن→وف بكال∂»  Ẁع ↨ẃ →→ب џن→يز از «ح
ـ در خ→→→→→→واب ب→→→→→→وديم . س→→→→→→اعات آخ→→→→→→ر شب ب→→→→→→ود ك→→→→→→→ه از خ→→→→→→واب پ→→→→→→ريدم و  م→→→→→→→ؤمنان � ه→→→→→→ستند
چشمم به امام امير مؤمنان � افتاد . ديدم مانند اشخاص واله و حيران، دست بر ديوار و 

سر بر آسمان، به تالوت قرآن مشغول است و اين آيه را م∂خواند و تكرار م∂كند: 
 ∂ґولẀ ґي→→→ات＃ ال џآل ґهار→→→→ￍالن џو ґلẂي→→→ￍالل ґالفґت→→→ Ẃاخ џو ґض ẂرџالẂ →→→→ماواتґ وџ ا ￍالس ґقẂل→→→ џف→→→∂ خ ￍإن
 ґقẂل→ џخ ∂→ґف џون Ẁرￍكџفџت џي џم و ґهґوبẀن→ Ẁل∂ ج→ џع џو ҐوداẀع→Ẁق џو Ґياما→ґق џاهللا џون ẀرẀك Ẃذ→ џي џي→ن ґذￍال � ґب→ابẂل Ẃاأل

 ۱... ґارￍالن џذابџنا عґقџف џ−џحانẂب Ẁس Ґال ґهذا باط џتẂقџل џنا ما خￍب џر ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس
ه من شد و فرمود:   ẃت∂ متوج ẃپس از مد 

 . ẁق ґرام Ẃمџا Ẁ↨ￍب џيا ح џتẂنџا ẁدґراقџا
^ حبه! خواب∂ يا بيدار؟  ا

→→→ا از ك→→→ار ش→→→ما س→→→خت م→→→تحيẃر و س→→رگردان→→م.م∂بينم ك→→ه  ẃم→→→ن؛ ام ^ گ→→→فتم: ب→→→يدارم م→→→وال
شما اينچنين ب∂قرار هست∂ و نا آرام . پس حال ما (گنهكاران )چگونه خواهد بود. 

^ ه→→م اف→→تاد و ق→→طرات  ^ چ→→شم م→→→باركش رو ام→→→ام � ب→→→→ا ش→→→نيدن اي→→→→ن س→→→خن پ→→→→ل−ها
^ شد و فرمود:  اش− از ديدگان شريفش به صورتش جار

                                                           
^ آل عمران،آيات ۱۹Ω و ۱۹۱ .  ـ سوره ۱
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 Ẃن→→→→→ ґم ẁء∂Ẃي→→→→→ џش ґهẂيџل→→→→→ џف∂ ع Ẃخ→→→→→ џال ي ҐفاґقẂو→→→→→ џم ґهẂي џد→→→→→→ џن يẂي→→→→→→џن→→→→→→ا بџل џو ҐفاґقẂو→→→→→→ џم ґه→→→→→→ẃلґل ￍنґا Ẁ↨ￍب→→→→→→ џي→→→→→→ا ح
 џبن∂ و Ẁج Ẃحџال ي Ẁهￍنґا Ẁ↨ￍب џيا ح. ґريد џوẂال ґلẂب џح Ẃن ґم џ−Ẃيџلґا џو ￍ∂џلґا ẀبџرẂقџا џاهللا ￍنґا Ẁ↨ￍب џنا.يا حґمالẂعџا

 . ẁء∂Ẃي џش ґاهللا ґنџع џ∑اￍيґال ا
^ رس→يدگ∂ ب→ه حساب اعمال بندگان . در  ^ ح→بẃه، ي→قين ب→دان ك→ه خ→دا را ت→وقẃفگاه∂ است ب→را ا
^ حبẃه،  ^ از آن بر خدا مخف∂ نيست، رسيدگ∂ خواهد شد. ا آن ت→وقẃفگاه ب→ه ت→مام اعمال ما، كه چيز

^ بين ما و خدا حاجب و ساتر نيست.   خدا از رگ گردن به من و تو نزدي−تر است و چيز
ẃه، ع→→→→→ل∂ چ→→→→→گونه آس→→→→→وده و آرام ب→→→→→خواب→→→→→د، در ح→→→→ال∂كه م→→→→→∂دان→→→→د چ→→→→شم  ^ ح→→→→→ب ي→→→→→عن∂ ا

بيدار خدا شاهد اعمال ريز و درشت اوست. 
ه« نوف» شد و فرمود:  ẃه م∂گويد: در اين موقع امام � متوجẃ حب

 اџراقґدẁ اџنẂتџ يا نџوẂف. 
^ نوف، آيا در خواب∂؟   ا

 عرضه داشت:  
  . ґ↨џلẂيￍالل ґه ґكائ∂ ف∂ هذẀب џتẂلџطџا Ẃدџق џد＃ وґراقґنا بџما ا џنين ґم ẂؤẀمẂال џميرџال، يا ا 

^ بسيار واداشت∂.  ^ اميرمؤمنان،بيدارم و بر حال خود گريانم . مرا امشب به گريه نه، ا
 پس حضرت فرمود : 

 Ґداџغ џ∑ناẂي џع Ẃتￍرџق ﾱعاџت ґاهللا џن ґم Ґ↨џمخاف ґ↨џلẂيￍالل ґه ґهذ ﾭ џ−ẀكائẀب џن ط→الґا ẀفẂو→џي→ا ن
 Ẃن→→→ ґل＃ م→→→ Ẁج џر ґنẂي→→→ џع Ẃن→→→ ґم Ẃتџرџط→→→џق ＃↕ џرẂط→→→џق Ẃن→→→ ґم џسẂيџل Ẁه→→→ￍن ґا ẀفẂو→→→џي→→→ا ن. ￍل→→→ џج џو ￍز→→→→ џع ґاهللا ґ^ џد→→→→ џي џنẂي→→→→џب
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 ... ґيرانẃالن џن ґم Ґحاراґب ẂتџأџفẂطџا ẃالґا ґاهللا ґ↨џي Ẃش џخ
م خواه∂ بود.  ẃن→وف ! اگ→ر از ت→رس خ→دا ام→شب گ→ريه ك→ن∂، ف→ردا در پ→يشگاه او ش→اد و خر ^ ا
^ اش→→→→→ك∂ از چ→→→→→شم ك→→→→س∂ از خ→→→→وف خ→→→→دا ن→→→→م∂ريزد، م→→→→گر اي→→→→نكه دري→→→→اهاي∂ از  ^ ن→→→→→وف،هيچ ق→→→→→طره ا

آتش [قهر خدا] را خاموش م∂سازد. 
^ آن→→→→→→→ان را م→→→→→→وعظه ك→→→→→→رد و پ→→→→→→ند و ان→→→→→درزشان داد و در پ→→→→→→ايان  آن→→→→→→→گاه ام→→→→→→→ام � م→→→→→→قدار

سخنان خود فرمود: 
تẀكẀما.  Ẃر џذẂنџا Ẃدџقџر＃ ف џذ џل∂ حџع ґاهللا џن ґوا مẀونẀكџف

ح→→ال، از خ→→دا ب→→ترسيد و از ع→→ذابش ب→→رحذر ب→اشيد ك→ه م→ن ان→→ذارتان ك→ردم[و از ع→قبات س→نگين 
پس از مرگ آگاهتان ساختم]. 

سپس،امام به راه افتاد و همچنان م∂رفت و هم∂ گفت: 
^ ف→→∂  →→عẂر ґش џتẂيџل џو ￍ∂џلґا ẁر ґن→→اظ Ẃمџا ∂ẃن→→ џع џتẂنџا ẁضґرẂع→→Ẁمџالت∂ اџف→→ џف→→∂ غ ^ →→عẂر ґش џتẂيџل

^ ف∂ نґعџمґ−ґ عџل∂Ẅ ما حال∂.  كẂر Ẁش ґ↨ￍلґق џنام∂ وџم ґولẀط
^ پ→→روردگار م→→ن،] ك→→ه در اوق→→ات غ→→فلتم آي→→ا ت→→و از م→→ن روگ→ردان∂ ي→ا ن→ظر  ك→→اش م→→∂دانستم [ا
^ و ك→→→اش م→→→∂دانستم در آن س→→→اعات [شب] ك→→→→ه ب→→→ه خ→→→واب گ→→→ران ف→→→رو  لط→→→→ف و ع→→→نايت درب→→→ارهام دار
^ ت→→و ب→→ه ش→→كر و س→→پاس ان→→د∑ اك→→تفا ك→→ردهام، چ→→ه ح→→ال∂[ و چ→ه  رف→→تهام و زم→→ان∂كه در ب→→رابر ن→→عمتها

موقعيẃت∂ در پيشگاه تو] دارم . 
^ صبح دميد.۱  ẃه گويد: به خدا قسم، حال عل∂ � به همين منوال بود تا سپيده حب

                                                           
^ ۹Ｑ، كلمه＾(بك∂ ).  ـ سفين↨ البحار، جلد۱، صفحه ۱
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^ به غفـلت گذرانيده هـمه عـمـر عزيز  ا
^ عملـت كو و كدام  ^ و چه كرد تا چه بود

^ آخرتت چيـست در اين راه دراز  توشه
^ سپـيـد از اجــل آورده پيام  كـه تـو را مـو

^ همره حـوران بهشت∂ كه تو را  چون شو
نعام  џهمـه در آب و گيـاه است نظــر چون ا

^ اگر پرده بيفتد كه ز بس خجـلت و شرم  وا
^ عرق، خـون دل آيد ز مџسام ۱  همـه بر جا

فكـر آن كن كه نـمـان∂ زسعـادت مـحروم 
^ است مقام  كار خود ساز كـه اينجا دو سه روز

امام صادق � به هنگام شب  
 ґورẀب→→→ẀقẂال џل→→ Ẃهџي→→ا ا : ẀولẀق→→ џي џو Ґال→→Ẃيџل џورẀب→→ẀقẂال ∂ґأت→→ џما يџب Ẁر� مￍد＃ џح→→Ẁم Ẁن→→→Ẃب Ẁرџف Ẃع→→→ џج џك→→→ان џو
 ∂ẃ →→وابґ وџ كџ→→اџن џجẂال џنẂي→→џب џو ẂمẀهџنẂي→→џب ґاهللا џو џح→→يل : ẀولẀق→→ џي ￍم→→Ẁ؟ ث ґونẀجيب→→Ẁم ال تẀكẀتẂو→→ џع џذا دґم→→ال∂ ا

 ۲. ґمس ￍالش ґوعẀلẀل∂ طґا џ↨џلẂبґقẂال ẀلґبẂقџت Ẃسџي ￍمẀث. ẂمẀهџلẂث ґم ẀونẀكџا
^ در دل خ→→→ا∑ خ→→فتگان،  ام→→→ام ص→→→ادق � گ→→→اه∂ ش→→→بانه ب→→→→ه ق→→→برستان م→→→∂رفت و م→→→∂فرمود:ا
چ→→گونه است ك→→ه م→→→∂خوانمتان و ج→→واب ن→→م∂دهيد ؟ آن گ→→اه ادام→→→ه م→→→∂داد: ب→→ه خ→→دا ق→→سم ب→→ين آن→→ان و 

                                                           
^ بدن .  ـ مسام: سوراخها و منفذها ۱

 . ۲۸℮ ^ ^ ورẃام، جلد۱، صفحه ـ مجموعه ۲
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ج→→واب، ح→→ائل∂ اف→→تاده ك→→ه دي→گر ن→م∂توانند پ→اسخ ده→ند و م→ن ه→→م م→ثل آن→ان خ→واهم ش→د.سپس،رو ب→ه 
قبله م∂ايستاد و تا طلوع آفتاب به راز و نياز و مناجات با خدا م∂پرداخت . 

 gخـف→→→→→→→→→→→→→ته بـيـدار ب→→→→→→→→→→→→ود ^ چ→→→→→→و م→→→→→→رگ ان→→→→→در آرد ز خـوابت چ→→→→→→ه س→→→→→ود g كـنـون ب→→→→→→→→→→→→→→ايـد ا
 gشـب→→→→→→→→→→→اب ^ ش→→→→→→→→→→بـت روز ش→→→→→→→→→→د دي→→→→→→→→→ده بـرك→→→→→→→→→ن ز خ→→→→→→→→→وابg چ→→→→→→→→→→و ش→→→→→→→→→→يبت درآمـد بـه رو
 gم→→→→→→ن آن روز بـر ك→→→→→→نـدم از ع→→→→→مـر ام→→→→→يـد gكــه افـتـادم انـدر س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يـاهـ∂ س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→پـيـد
 gگ→→→ذشت آن چ→→→ه در ن→→اصواب→→→∂ گ→→ذشت gدر ايـن دم دگـر درنـيـابـ∂ گـذشت
 gگ→→→→رت چ→→→→شم ع→→→→→قل است، ت→→→→→دبيـر گ→→→ور g ك→→→→نون ك→→→→ن ك→→→→ه چ→→→→شمت ن→→→خوردهست م→→→ور
 gك→→→→→→نونت ك→→→→→→→ه چ→→→→→→شم است اشـك→→→→→→→∂ ب→→→→→بار gبـي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ار ^ زبـان در دهــان است عــذر

^ جالب  موعظها
^ طلبيد؛ او گفت:   ^ نيكوكار از عالم∂ آگاه موعظها مرد

لџمẂ اґنￍ الẂلￍيẂلџ وџ النￍهارџ يџعẂمџالنґ في−џ فџاعẂمџلẂ اџنẂتџ فيها.۱  Ẃعґا. د＃ ґء＃ واح∂Ẃي џشґب џ−ي ґوصẀا
^ ت→و كار خود  م→ن ب→→ه ت→و ي− م→وعظه ب→يشتر ن→دارم و آن اي→ن است ك→ه ب→دان شب و روز در رو

را م∂كنند؛ تو هم در شب و روز كار خود را بكن. 
^ از وج→→→→→→→ود  آر＾،روز و شب، پ→→→→→→→→يوسته م→→→→→→→→انند دو غ→→→→→→→ارتگر زب→→→→→→→ردست، ب→→→→→→→ه ب→→→→→→→هرهگير
^ آدم→→→∂ را،ك→→→ه ع→→→مر  ان→→→→→سان م→→→→→شغولند و ب→→→→→ا رفتوآم→→→→د پ→→→ياپ∂ خ→→→ود، ب→→→ه ت→→→دريج ت→→→نها س→→→رمايه
ت∂ را ب→→→→→ه ض→→→→→عف  ẃاوست، از دس→→→→→→تش م→→→→→→→∂گيرند ؛ ت→→→→→→ن را ب→→→→→→ه ف→→→→→→رسودگ∂ م→→→→→→∂كشانند و ه→→→→→ر ق→→→→→و

                                                           
ـ ارشادالقلوب، ف∂ المبادر↕ ف∂ العمل، باب ۱۳ .  ۱



 

 

 ⅛۳

ت→→→→→بديل م→→→→→∂كنند و س→→→→ران→→→→جام،اي→→→→→ن ح→→→→→يات و ن→→→→→شاط ك→→→→نون∂ را ب→→→→ه م→→→→رگ و ف→→→→سردگ∂ و از ه→→→→→م 
پاشيدگ∂ م∂كشانند. 

^ از  لذا، ب→→→→ر ان→→→→→سان ع→→→→اقل ه→→→شيار است ك→→→ه او ن→→→يز ب→→→→ه س→→→رعت دست ب→→→ه ك→→→ار ب→→→هرهگير
 ^ ^ روز و شب ش→→ود و ب→→→∂ ه→→رگونه درنگ و ب→→∂حال∂، از لح→ظهلحظه دق→→يقهها و لح→→ظهها
^ ت→→→→→→أمين ح→→→→→→يات ع→→→→→→الم ب→→→→→اق∂، ي→→→→→عن∂ زن→→→→→دگ∂ پس از م→→→→→رگ،  اي→→→→→→ن زم→→→→→→انґ در ح→→→→→→ال گ→→→→→→ذر، ب→→→→→→را
^ آن س→→→را  اس→→→→تفاده ك→→→→→ند و ت→→→→ا ف→→→→رصت و ق→→→→وا در اخ→→→→تيار است از ت→→→→حصيل س→→→→عادت ج→→→→اودان→→→→ه

غفلت نورزد كه: 
هر كـه دانـه نفـشاند بــه زمستـان در خا∑  

^ بـــرد از دخـل بـه تـابـستـانش   نـا امـيد
 hhh

^ كه تو راست  تا به خرمن برسد كشت اميد
^ بارانـ∂ نيست  ^ كار بـه جز ديـده چاره

^ شبانهروز   پر كردن خزانهها
^ هر شبانهروز انسان در  م � نقل شده است كه برا ẃدر رواي→ات، از رسول مكر
روز جزا℮۲ خزانه گشوده م∂شود كه بعض∂ از آنها پر و بعض∂ ديگر خال∂ است. 

^ م→→→→→→ربوط ب→→→→→→ه س→→→→→→اعت∂ ك→→→→→→ه ان→→→→→→سان در آن ك→→→→→→ار ن→→→→→→ي− ان→→→→→→جام داده است  وق→→→→→→ت∂ خ→→→→→→زان→→→→→→→ه
 ^ گ→→شوده م→→∂شود، درخ→→شندگ∂ ن→→ور ح→→سنات آن چ→→نان س→→رور و ب→→هجت در دل و ج→→ان و



 

 

 ⅛℮

ب→→ه وج→→ود م→→∂آورد ك→ه اگ→ر ب→→ه ف→رض، آن س→رور و ب→هجت در م→يان ج→هنẃميان ت→وزيع گ→ردد، 
^ م→→→→ربوط ب→→→→ه س→→→→اعت  درد و رن→→→→→ج ع→→→→→ذاب ج→→→→→هنم ف→→→→→رام→→→→→وششان م→→→→→→∂شود و زم→→→→→ان∂ ك→→→→ه خ→→→→زان→→→→→ه
^ زشت و ن→→→→→كبتبار، ظ→→→→لمت و  اش→→→→→تغال ب→→→→→ه گ→→→→ناه و خ→→→→طا را ب→→→→از م→→→→→∂كنند، در اث→→→→ر آن م→→→→حتوا
ع→فونت∂ بس ش→→ديد و رن→→جآور آدم→∂ را ف→را م∂گيرد كه اگر فرضاҐ آن درد و رنج و بال، در 
→→ا  ẃآن→→→ان ب→→→→ه زج→→→ر و ع→→→→ذاب ت→→بديل م→→→∂گردد.ام ^ م→→→يان ب→→→هشتيان ت→→→قسيم ش→→→ود،تمام خ→→→وش∂ها
^ خ→→→→→ال∂ ك→→→→ه م→→→→ربوط ب→→→→→ه س→→→→اعت∂ است ك→→→→ه ان→→→→سان غ→→→→افل در آن س→→→اعت،تن ب→→→ه  وق→→→→ت∂ خ→→→→زان→→→→→ه
ت→→→→نبل∂ داده و از ه→→→→ر گ→→→→ونه ع→→→→مل ن→→→→→وران→→→گيز ب→→→هجتزا، اه→→→→مال ك→→→رده است، ب→→→از ش→→→ود، در اث→→→ر 
خ→→→ال∂ ب→→→ودن آن،غ→→→م∂ ج→→→انكاه ب→→→ه ان→→سان رو م→→→∂آورد ك→→ه چ→→را ب→→ر اث→→ر ب→→→∂حال∂ و غ→→فلت، از 

^ جاودان ته∂دست شده است.۱  آن همه نعمتها
^ ع→زيز ع→مر را م→غتنم  ^ ن→→فس ب→→→يهودهكار، ان→دك∂ ب→→ه خ→ود ب→يا و اي→ن لح→ظهها ح→→ال، ا
^ اين سفر عظيم را از جواهرات اعمال ني− پر كن كه فردا  بشمار؛ خزانهها و چمدانها
^ زن→دگ∂ ج→اودان→→هات، ب→ا  ب→→ه ط→→ور ح→→تم اي→→ن چ→→→مدانه→→ا گ→→شوده خ→→واه→→د ش→→→د و زشت و زي→→→با

ق خواهد يافت.  ẃمحتويات همينها تحق
 ۲... مџتẂ لґغџد＃ ￍدџما ق ẁسẂفџن ẂرẀظẂنџتẂل џو џوا اهللاẀقￍوا اتẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي

^ ف→ردا[ي∂ ك→ه ع→ظمت آن ب→→ه  ^ ب→→اورداران،از خ→→دا پ→→روا ك→→نيد و ه→→ركس ب→→ايد ب→→نگرد ك→→ه ب→→را ا
وصف در نيايد] چه پيش فرستاده است. 

                                                           
 . ۱Ｑ۲ ^ ↨ البيضاء،جلد ۸ ، صفحه ẃـ كفعم∂، محاسب↨ النفس، صفحات ۷ و ۸ ؛ المحج ۱

 . ۱۸ ^ ^ حشر،آيه ـ سوره ۲
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بشناس قدر خويـش كه پاكيـزهتر ز تـو 
^ نداد پــرورش اين آبگون صدف  ẃر Ẁد

^ يك∂ گهر  عمر تو گنج و هر نفس از و
گنج∂ چنين لطيف مكن رايگان تلف۱ 

 hhh

^ بـه غـم دنــيـ∂ دون مـ∂گـذرد  عـمر
هر لحظه ز ديده اش− خون م∂گذرد 

شب خفته و روز مست و هر صبح خمار 
اوقـات عـزيز بيــن كه چون م∂گذرد 

^ نجات از وحشت قبر  نماز شب، وسيله
^ م→→→ردم پ→→→رداخت و ض→→→من آن  اب→→→→وذر(رح→→→→مه اهللا) ك→→→→نار درب ك→→→→→عبه اي→→→→ستاد و ب→→→→ه م→→→وعظه

فرمود: 
 ґواد џف∂ س ґنẂيџتџعẂك џر ґẃل џص џو ґر Ẁشوالن ґ↕ џر→ Ẃج џزґل ҐماẂو џي Ẃم→ Ẁص џو ґورẀم Ẁ Ẃاال ґمґظائ→ џعґل Ґ↨ ￍج→ џح ￍج→ Ẁح

 ۲. ґورẀبẀقẂال ґ↨ џش Ẃحџوґل ґلẂيￍالل
ت و ده→→→→شت روز ح→→→→شر،  ẃن→→→→جات از ش→→→→د ^ ∂ ب→→→→جا آور و ب→→→→را ẃن→→→→→يل ب→→→→→ه م→→→→→قاصد ع→→→→→ظيم، ح→→→→→ج ^ ب→→→→→را

^ در سياه∂ شب بگزار.  ^ خالص∂ از وحشت قبر دو ركعت نماز ^ را روزه بدار و برا روز
                                                           

ـ جام∂.  ۱
^ Ω⅛۱، حديث Ｑ۱ ( نقل از دعائم االسالم).  ـ بحاراالنوار، جلد ۸۷، صفحه ۲
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آنچه نافع به حالم شد، رџكџعات وقت سحر بود 
^ م∂زيسته ۱، پس  م هجر ẃرا ك→ه از مشايخ عرفان است و در قرن سو ^ →نџيẂد ب→غداد Ẁج

^ پرسيدند: خدا با تو چگونه رفتار كرد ؟ گفت:  از مرگش در خواب ديدند و از و
 џو ẀومẀل→→ ẀعẂال џ−Ẃل→→ ґت Ẃتџغ→→اب џو Ẁبارات→→→ ґعẂال џ−Ẃل→→→ ґت Ẃت џط→→→اح џو Ẁش→→→ارات ґ Ẃاال џ−Ẃل→→→ ґت Ẃت џط→→→ار

 ۲. ґر џح ￍالس ∂ґها فẀعџك Ẃرџا نẃنẀك ẁعاتẂيџك Ẁر ẃالґنا اџعџفџما ن џو Ẁسوم الر џ−Ẃلґت Ẃت џس џر џدẂان
ت→→→مام آن اش→→ارات و رم→→وز ع→→رفان∂ از دست ب→→رفت و آن ع→→بارات، در ه→→م ري→→خت، آن ع→→لوم از 
 ^ دل ن→→→اپديد گ→→→شت و آن رس→→→وم از ه→→→→م پ→→→اشيد و ج→→→ز چ→→ند رك→→عت ك→→وتاه∂ ك→→ه ب→→ه ه→→نگام س→→حر ب→→→ه ج→→ا

^ نفع نبخشيد.  آورديم، ما را چيز ديگر
از آمدن شب مسرور م∂شوم و از طلوع صبح محزون 

از بعض∂ اهل كمال نقل شده كه م∂گفته است: 
 Ґريبا→→→џق џحẂب→→→→ الص ẀتẂيџأ џذا رґا џو ∂ґẃ ب џر→→→→ ґو بẀل→→→→ Ẃخџا Ẁق→→→→ولџأ џو Ẁت Ẃح ґر→→→→џف ҐالґبẂق→→→→Ẁم џلẂي→→→→ￍالل ẀتẂيџأ џذا رґا

 ۳.∂ґẃ ب џر Ẃنџع ∂ґنẀلџغ Ẃشџي Ẃنџم ґقاءґل џ↨џراه ґك Ẁت Ẃش џحẂوџت Ẃسґا
^ خ→دايم م∂روم  وق→ت∂ م∂بينم شب رو م→→∂آورد، خ→وشحال م→∂شوم از اي→نكه ب→ه خ→لوتخانه
و ب→→→→ا او ب→→→ه راز و ن→→→ياز م→→→→∂پردازم؛ول∂ ه→→→مين ك→→→→ه اح→→→ساس م→→→∂كنم ب→→→ه ص→→→بح ن→→→زدي− م→→→∂شوم، م→→→حزون و 

غمين م∂گردم از اينكه باز به ديدار كسان∂ كه از خدايم مشغولم م∂سازند دچار م∂آيم. 
                                                           

 . ۲ΩΩ ^ ^ دانشوران، جلد ۸ ، صفحه ـ نامه ۱
 . ۹۷ ^ ـ شيخ بهاي∂، كشكول، جلد ۱، صفحه ۲

 . ۸ ^ ـ همان، صفحه ۳
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 gشـب آم→→→→→→→د شب ك→→→→→→ه گ→→→→→ردد مـحـفـل مـن
 gس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يـه چـون زلــف دلـبـر يـا دل مـن

 gشـب آمـد شب كـه نـالد عـاشـق زار
 gگـهـ∂ از دست دل، گـاهـ∂ ز دلـدار

 gشـب از ف→→→→→→→→→→→→→→ريـاد م→→→→→→→→→→→→→رغ حـق شـود م→→→→→→→→→→→→→ست
 gجـانــان زنــد دست ^ ه ẃرẀ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه تـار طـ

 gشب است اخـت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رشناسان را دل افـروز
 g۱شب است آتش ب→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→انان را ج→→→→→→→→→گرسوز

زمستان،بهار مؤمن است 
امام صادق � فرمود: 

 ґف→→يه Ẁر ẀصẂق→→→ џي џو ґه ґيام→→→ ґل∂ ق→→→ џع ґه→→→ ґب Ẁعينџت Ẃسџي→→→џف ẀهẀل→→→Ẃيџل ґف→→→يه ẀولẀط→→→ џي ґن ґم Ẃؤ→→→ ẀمẂال Ẁب→→→يع џر Ẁتاء→→→ ґẃلشџا
 ۲. ґه ґيام ґل∂ صџع ґهґب Ẁعينџت Ẃسџيџف Ẁه Ẁهارџن

^ م→∂طلبد و از ك→وتاه∂ روزش  ^ ن→ماز ي→ار ^ ش→بش ب→را زم→→ستان ب→→هار م→→ؤمن است ك→→ه از دراز
^ روزه كم− م∂گيرد.  برا

^ مل− موك√ل شب بيدار نشود  اگر به ندا
 ґ↨џولẀلẂيџقẂال ґب џو ґهار→→→ￍالن ґيام→→ ґل∂ ص→→ џع ґر џح→→ ￍالس ґطعام→→ ґوا بẀعينџت→→ Ẃسґا:� ґاهللا Ẁول→→ Ẁس џر џق→→ال

                                                           
^ اله∂ مرحوم قمشها＾.  ـ از نغمه ۱

^ ۱Ｑ۲، حدبث ۲۸ (نقل از "امال∂" صدوق).  ـ بحاراالنوار، جلد ۸۷ ، صفحه ۲
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 џمẂو→→→ џي џج→→→اء џو ґهẂي→→→џن ẀذẀف→→→∂ ا ẀطانẂي→→→→ ￍالش џب→→→ال ẃالґا ẁد→→→ џحџا Ẁهￍل→→→Ẁك џلẂي→→→ￍالل џم→→→ا ن→→→ام џو ґلẂي→→→ￍالل ґيام→→→ ґل∂ ق→→→→ џع
:يا  ẀولẀقџي ґنẂيџت ￍرџم ＃↨џلẂيџل ￍلẀك ґه ґومџن Ẃن ґم ẀهẀظґوقẀي ẁ−џلџم Ẁهџل џو ẃالґد＃ ا џحџا Ẃن ґما م џو ҐساґلẂفẀم ґ↨џيامґقẂال

 ۱. ґهґن ẀذẀف∂ ا Ẁيطان ￍالش ẀولẀبџي ↨ґبџتẂن џي Ẃمџل Ẃنґا ґ↨џثґالẃالث ∂ґفџف џ−ￍب џر џرẀك Ẃذџتґل ẂدẀعẂاق ґاهللا џدẂب џع
^ در  ^ روزهدار ^ س→→حرگاه∂ ب→→را رس→→→ول خ→→→دا � ف→→رموده است : ك→→م− ب→→گيريد از غ→→ذا
^ برخاستن در شب به نماز. هركس تمام شب را به خواب به سر برد،  روز و از خواب وسط روز برا
^ ب→→ول م→→→∂كند و او در ق→→يامت، ت→→ه∂دست وارد م→→حشر م→→∂شود. ب→رهر ك→س∂  ش→→يطان در دو گ→→وش و
^ خ→→دا !  ^ ب→→نده ^ گ→→→ماشته ش→→ده ك→→ه ش→→ب∂ دوب→→ار او را از خ→→واب ب→→يدار م→→→∂كند و م→→→∂گويد: ا ف→→→رشتها

م اگر بيدار نشد، شيطان در گوش او بول م∂كند.  ẃبرخيز و به ياد خدايت باش ؛ بار سو
^ م→→→→حروم از ن→→→→ماز  اح→→→→→تماالҐ م→→→→→قصود از ب→→→→→ول ش→→→→→يطان در گ→→→→→وش ان→→→→→→سان خ→→→→→واب آلوده
^ اله→→→→→∂ در م→→→→ورد اي→→→→ن  ∂ است ك→→→→→ه ب→→→→→ر اث→→→→→ر ك→→→→→وچ− ش→→→→→مردن وع→→→→→دهها ẃخ→→→→→اص ^ شب، پ→→→→→ليد
ع→→→→بادت روح→→→→ان∂، ع→→→→ارض روح او م→→→→→∂گردد ت→→→→ا آن→→→→جا ك→→→→ه گ→→→→وي∂ اص→→→→→الҐ ش→→→→ايستگ∂ ط→→→رف 
^ قلب و  خ→طاب ب→ودن ب→ا ف→رشتگان پ→ا∑ را از دست م→→∂دهد و گ→وشش ك→ه بايد راه بيدار
^ القائات شيطان  ^ و مجرا گ→ذرگاه اله→امات م→→الئكه ب→اشد، در واق→ع اب→زار از خ→ود ب∂خبر
^ پاكان و پا∑انديشان خارج م∂گردد.  م∂شود و در نتيجه، در روز جزا از جرگه

 � ґـين ґك Ẃس→→→ ґمẂال џ∑ґدẂب→→→ џع Ẁ↨џيب ґص→→→→Ẁم ẂتџمẀظ→→→→ џع � ґين→→→→→→→→ ґعẂال ґور→→→→→→→→ Ẁح ґرẂه→→→→→→→→ џم Ẃن→→→→→→→→→ џع ґه ґمẂو→→→→→→→→→џـ∂ نґف
 � Ẅ∂→→→ џج ــ∂ الدґف џ−ـґوابẀعￍت џم→→→→џت Ẁي→→→→اءґولџالџا � →→→→→→→→→→→→→→ين＃ ґـن џح џع＃ و→→→→→→→→→→→→→→→ ـش џـخџت џد＃ و جџهџـџت→→→→→→→→→→→→→→→ ґب
                                                           

ـ ارشادالقلوب، ف∂ فضل صلو↕ اللẃيل، باب ۲۲.  ۱



 

 

 ⅛۹

 � ẂمẀه→→→→џن Ẃو Ẁد џ−ґب→→→→اب ґرعẂ џقـ Ẃن→→→→ џع ∂ґنџت Ẃد џرџط→→→→→џف �∂ґونẀقџب→→→→→→→→→ џس ∂ ґم→→→→→→→→→→ ґرائ→→→→→→→→→→ џج ґمẂظ→→→→→→→→→→ Ẁعґل Ẅ^ џر→→→→→→→→→→џتџا
 � ẂمẀهџت Ẃم→→→→→→→→→→ ґح ґر џبوا فـẀـґن Ẃذ→→→→→→→→→→Ẁي Ẃمџم لẀهџت Ẃد→→→→→→→→→→→ џج џوџا �∂→→→→→→→→→→ ґون Ẁد ẂمẀهẂن→→→→→→→→→→→ џع џتẂـوџفџع→→→→→→→→→→→→џوا فẀب→→→→→→→→→→→џن Ẃذџا Ẃمџا
 � ẁع ґضẂو→→→џم џ∑ џدẂن→→→ ґع ґوẂـفџع→→→Ẃلґل ẂنẀك→→→ џي Ẃـمџل Ẃنґا �۱∂ґونẀن→→→→→→→→→Ẁظ Ẁن Ẃس→→→→→→→→→ Ẁح џنẂيџا→→→→→→→→→→џف џينґبґن ẂذẀم→→→→→→→→→→Ẃلґل

^ بيچارهات گرديد كه بر اثر  ^ م→ن،چه بزرگ مصيبت∂ دامنگير اين بنده ^ خ→→دا ا
ـ از دستش برفت.  ـ نماز شب  ^ حوران بهشت∂  خواب ساعت آخر شب، مهريه

^ و  ^ خ→→→→→→لوت شب ك→→→→→→ه دوس→→→→→تانت ب→→→→→ا ب→→→→→يدار در آن لح→→→→→→ظات م→→→→→→غتنم و ت→→→→→→اري−خانه
اش− و ناله و آه، از محفل انس تو برخوردار بودند،تو مرا از در خانهات طرد كرد＾. 
^ از آن ج→هت ب→وده ك→ه آنان ب∂گناه بودهاند و من گنهكارم؟يا نه،  آي→→ا اي→ن ب→→∂مهر
ا از گناهان آنان درگذشت∂ و از من در نگذشت∂؟  ẃآنها هم مانند من گنهكار بودهاند، ام
^ عفو و گذشت∂ نباشد، پس  ^ خدا) از بهر گنهكاران جا ح→ال اگ→ر ب→ه درگ→اه تو(ا

حسن ظنẃ و گمان ني− من به تو در كجا اثر خواهد داشت و چگونه خواهد شد؟ 
دانايان مغزدار از نظر قرآن 

 ẂلẀق ґهґẃ ب џر џ↨џم Ẃح џوا ر Ẁج Ẃرџي џو џ↕ џر ґخ Ẃاآل Ẁر џذ Ẃحџي Ґماґقائ џو Ґدا ґساج ґلẂيￍالل џآناء ẁتґقان џوẀه Ẃنￍأم
 ۲. ґبابẂل џ Ẃوا األẀولẀا Ẁرￍك џذџت џما يￍإن џونẀمџل Ẃع џال ي џين ґذￍال џو џونẀمџل Ẃع џي џين ґذￍال ^ ґوџت Ẃسџي Ẃلџه

آي→→→→ا ك→→→س∂ ك→→→ه در س→→→اعات شب ب→→→ه ن→→→ماز اي→→→ستاده و گ→→→اه در ح→→→ال س→→→→جود و گ→→→اه∂ در ح→→→ال ق→→→يام 
^ خ→→→→→→ويش ن→→→→→→شان م→→→→→∂دهد ك→→→→→ه] از آخ→→→→→رت ت→→→→→رسان و ب→→→→→ه رح→→→→→مت پ→→→→→روردگارش  است [و ب→→→→→→ا شبخ→→→→→→يز

                                                           
 . ۸۷ ^ ـ منسوب به شهيد اوẃل (رحم↨ اهللا عليه)، شهداء الفضيل↨، صفحه ۱

^ زمر،آيه＾۹.  ـ سوره ۲



 

 

 ۷Ω

^ مداوم بر طاعت خدا به هنگام شب، بهتر است يا آن كافر پيش گفته  ام→يدوار است[ آي→ا اين بنده
در آيات پيشين]؟ 

^ پ→→يامبر كه ) آيا آنان كه م∂دانند با آنان كه  ^ ب→خواه ا ب→گو( و از وج→→دان→→شان داور
نم∂دانند يكسانند؟تنها خردمندانند كه حقايق را م∂فهمند و كالم حق را م∂پذيرند. 
^ ش→→→→ريفه، اس→→→تفاده م→→→→∂شود ك→→→ه شبزن→→→دهداران ب→→→→ه ط→→→اعت ح→→→→ق، از  ẃر در آي→→→→→ه از ت→→→→دب
م→صاديق ب→سيار روش→ن دان→ايان و در شمار اولوااللباب هستند؛ چه آن كه، آنان در مكتب 
^ لب و  ^ ح→→يوان→→→∂ گ→→ذشته و در ع→→الم ان→سانيẃت دارا ت→→ربيت∂ اس→→→الم و ق→→رآن، از م→→راح→→ل ق→→شر
^ ان→سان گ→شتهان→د و ب→ا پ→→∂ بردن به مبدأ و  ^ واق→ع∂ ك→لمه ^ ي− ان→→سان ب→→ه م→عنا م→غز ش→ايسته
 ^ ^ ه→→→ست∂ و ع→→→→شق ورزي→→→→دن ب→→→→ه ك→→→→لالك→→→→مال و س→→→ع∂ در ت→→→حصيل س→→→→عادت ج→→→اودان→→→ه م→→→نتها
^ درخت ع→→→الم آف→→رينش را ب→→ه دست آوردهان→→→د و ب→→ه ي→قين الي→→ق  دارالب→→قاء، ع→→ال∂ترين م→→يوه
^ م→→→غزداران ع→→→الم ب→→→ه م→→→حفل انس ب→→→ا ح→→→ضرت م→→عبود راه ي→→ابند و ب→→ا  آن ش→→→دهان→→→د ك→→→ه در زم→→→ره

^ به مناجات و گفتگو بنشينند.   لب و مغز وجود آشنا شوند و با و
 .Ґفا џر џش џو Ґا ẃز ґع џ−ґذلґف∂ بџك џو

 شب مردان خدا روز جهان افروزاست 
روشنان را به حقيقت شب ظلمان∂ نيست 

چنانكه از امام صادق � منقول است:  
 ۱. ґاسẃالن ґنџع ^ џذ Ẃاال فџك Ẁه ز ґع џو ґلẂيￍاللґب ẀهẀلوت џص ґن ґم ẂؤẀمẂال Ẁف џر џش

                                                           
ـ بحاراالنوار، جلد ۸۷ ، صفحه＾۱℮۱، حديث ۱Ω (نقل از "خصال" صدوق).  ۱



 

 

 ۷۱

^ از آزار مردم است.  ت او خوددار ẃشرف مؤمن نماز او در شب است و عز
همچنين از رسول خدا � منقول است:  

 ۱. ґلẂيￍالل Ẁحاب Ẃصџا џو ґآنẂرẀقẂال Ẁ↨џل џم џت∂ حￍمẀا Ẁراف Ẃشџا
ج ع→→→→لوم  ẃم و م→→→→روẃت م→→→→→→ن ح→→→→→امالن ق→→→→→رآن و ي→→→→→اران ش→→→→بند [گ→→→→روه م→→→→علẃش→→→→→رافتمندان پ→→→→→رافتخار ام

قرآن∂ و گروه شب زندهداران به عبادت حق]. 
^ از رس→ول گ→رام→∂ � روايت ش→ده است كه جبرئيل�  ن→يز در ح→→ديث دي→→گر

گفت: 
 . ґاسẃالن ґنџع ẀهẀنائẂغґت Ẃاس Ẁه ز ґو ع ґلẂيￍاللґب ẀهẀقيام ґل Ẁج ￍالر џف џر џش ￍنџا Ẃمџل Ẃاع џو

^ اوست از مردم.  ت او ب∂نياز ẃعبادت] و عز ^ بدان كه شرف مرد قيام اوست در شب [برا
آر＾،دان→→→ايان واق→→ع∂ ج→→→هان ه→→→مان گ→→روه ت→→كامل ي→→افته در ع→→رفان خ→دا و م→شتاقان انس ب→ا 
خ→→→→→الق ب→→→→→→∂همتا ه→→→→→ستند ك→→→→→→ه از ن→→→→→ظر ق→→→→رآن ش→→→→ريف، از ح→→→→يث ش→→→→رف و ارزش ان→→→→→سان∂ ه→→→→يچگاه ب→→→→ا 
^ ن→→→→→→→→م∂باشند.هر چ→→→→→→→→ند دي→→→→→→→→گران، در ع→→→→→→→لوم و ف→→→→→→→نون م→→→→→→→ختلف، ب→→→→→→→ه  دي→→→→→→→→گران ه→→→→→→→→→مسطح و م→→→→→→→→→ساو
→→→→→→→→→ا چ→→→→→→→→ون از ”م→→→→→→→→غز ع→→→→→→→الم”  ẃص ع→→→→→→→→لم∂ و ص→→→→→→→→نعت∂ رس→→→→→→→→يده ب→→→→→→→→اشند؛ام ẃع→→→→→→→→ال∂ترين درج→→→→→→→→ات ت→→→→→→→→خص
^ ن→→→→دارن→→→→د، از دي→→→دگاه  ^ ح→→→يوان→→→∂ خ→→→ويش اه→→→تمام دي→→→گر ^ خ→→→واهشه→→→→ا →→→→∂خبرند و ج→→→→→ز ارض→→→→ا ب
^ س→→→→وختن در آتش  ^ ه→→→→→ستند ك→→→→ه ج→→→→ز ب→→→→را ^ ب→→→→→→∂ثمر ^ ب→→→→→→∂مغز و درخته→→→→→→ا ق→→→→→رآن، پ→→→→→وستها
^ نم∂باشند.   ^ ديگر ^ نم∂خورند و جز جهنẃم مناسب با جا انقطاع از خدا به كار ديگر

                                                           
^ ۱۳۸، حديث⅛ (نقل از "امال∂" صدوق).  ـ بحاراالنوار،جلد۸۷ ، صفحه ۱



 

 

 ۷۲

 ۱. џون Ẁدґيها خالґف ẂمẀه ґارￍالن Ẁحاب Ẃأص џ−ґولئẀا...
^ ارزش ”ع→→→لم” اط→→→→الق دارد و ظ→→→اهراҐ ت→→مام  ^ ش→→→ريفه از ن→→→ظر ارائ→→→→ه اگ→→→ر چ→→→ه اي→→→ن آي→→→→ه
ه به مورد خاصẃ آيه  ẃدان→شمندان و ص→احبان ه→ر ن→وع از ان→واع ع→لوم را م→→∂ستايد؛ ول∂ ب→ا توج

كه مربوط به «قانґتґ آناءґ اللẃيل» و ساجد و قائم∂ است كه:  
 . ґهґẃ ب џر џ↨џم Ẃح џو ر Ẁج Ẃرџي џو џ↕ џر ґاالخ Ẁر џذ Ẃحџي

ه به معيار قرآن∂ شرف و كرامت انسان درنزد خدا كه :  ẃو نيز با توج 
 ۲. ẂمẀقيكẂتџا ґاهللا џدẂن ґع ẂمẀكџم џرẂكџا ẃنґا

^ را درب→→رم∂گيرد ك→→→ه ب→→ر اس→→اس  د ẃش→→ريفه، ت→→نها گ→→روه م→→ؤمن و م→→تعه ^ ب→→ه ي→→→قين، آي→→→ه
اي→→→مان و اع→→→→تقاد ق→→→طع∂ ب→→→ه م→→→بدأ و م→→→→عاد، ت→→→رس از ع→→→→قاب و ام→→→يد ب→→→→ه ث→→واب در ج→→→انشان ن→→شسته 
^ اي→→→→→ن ب→→→→→يم و ام→→→→→يد، از راحت و آس→→→→→ايش شب،پ→→→→→هلو ت→→→→→ه∂ ك→→→→→رده و ب→→→→ه ن→→→→ماز  است و ب→→→→→ر پ→→→→→ايه
ايستادهاند و در حال سجود و قيام با حضرت ربẃ به راز و نياز و عرض ادب پرداختهاند. 

به نيمه شب كه همه مست خواب خوش باشند 
^ دردآلــــود  مـن و خــيال تـــو و نـالـــههـا
^ ان→ساننماي∂ كه نه ايمان∂ به خدا دارند،نه ترس∂ از حساب  ^ دو پ→ا →ا،حيوانه→ا ẃام
^ م→→ختلف گ→ناهان ه→→ستند و دور از ك→رامت ت→قوا، اي→نان  روز ج→→زا، و ط→→→بعاҐ آلوده ب→→ه گ→→ونهها

џلشان در بيان قرآن:   ث џم
                                                           

^ بقره،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۱
^ ۱۳، يعن∂ گرام∂ترينتان نزد خدا، پرهيزكارترين شماست .  ^ حجرات،آيه ـ سوره ۲



 

 

 ۷۳

 ۱.Ґفارا Ẃأس Ẁل ґم Ẃحџي ґمار ґحẂال ґلџث џمџك
يا:  

 ۲... ẂثџهẂل џي ẀهẂك ẀرẂتџت Ẃأو ẂثџهẂلџي ґهẂيџل џع Ẃل ґم Ẃحџت Ẃإن ґبẂلџكẂال ґلџث џمџك...
^ را ب→→→→شكافند و ات→→→→م را ب→→→→شكنند و از  ه→→→→→ر چ→→→→→ند ه→→→→→مينان،از ن→→→→→ظر ت→→→→حقيقات ع→→→→لم∂ م→→→→و

^ متحرẃ∑ باشند.  العات در فنون مختلف دانش كتابخانها ẃحيث فراوان∂ اط
^ قرآن كريم:  ẃه باز هم به فرموده البت

 ۳... Ẁويهџه џعџبￍات џو ґض ẂرџالẂ لџدџ إلџ∂ ا Ẃأخ Ẁهￍن ґلك џها وґب ẀناهẂعџف џرџنا لẂئ ґش Ẃوџل џو
^ زم→→→ين∂ رو  ه→→→مين دان→→→شمندان و ارب→→→→اب ع→→→لوم اگ→→→ر ح→→→ريصانه ب→→→ه زم→→→ين و آرايشه→→→ا
^ ن→→→→→→→→→م∂كردند، از راه ه→→→→→→→→→مان ع→→→→→→→→→لوم∂ ك→→→→→→→→ه داش→→→→→→→→تند،  ^ ن→→→→→→→→→فس پ→→→→→→→→→يرو ن→→→→→→→→→م∂آوردند و از ه→→→→→→→→→وا
→→→ا ب→→ر اث→→ر إخ→→الد ال∂ االرض و گ→رايش ت→ام و  ẃآس→→مان∂ م→→→∂شدند و رف→→عت اله→→∂ م→→→∂يافتند؛ ام
^ ارزش ع→لم∂ خ→ود را از دست داده و از  ẃ→باع ه→و ^ زم→ين∂ و ات دلب→→→ستگ∂ م→→طلق ب→→ه زي→ورها

^ اولواالباب و الẃذين يعلمون اخراج شدهاند.  رگه џج
^ جهان كجا؟  حيوانصفتان كجا و انسانґ آگاه از مبدأ و منتها

اҐ ن→→م∂توان ن→ام ع→→الم و دان→→ا ب→ر ي− م→→شت م→وجودات پ→ليد و ددم→نش∂ ن→هاد  ẃآر＾، ج→→→د
                                                           

^ جمعه،آيه＾Ｑ، يعن∂ مانند چارپاي∂ است كه بار كتابهاي∂ بر دوش كشد.  ـ سوره ۱
^ اع→→→راف،آي→→→→ه＾⅛۱۷، ي→→→عن∂: ه→→→م چ→→→ون سگ [ ه→→→ار] است ك→→→ه اگ→→→→ر ب→→→ه او ح→→→مله ك→→→→ن∂، ده→→→انش را ب→→→از م→→→∂كند و زب→→انش را  ـ س→→→→وره ۲

^ [باز] دهانش را باز م∂كند و زبانش را بيرون م∂آورد.  بيرون م∂آورد و اگر او را به حال خود واگذار
^ اع→راف،آي→→ه＾⅛۱۷، ي→عن∂: و اگ→→ر م→→∂خواس→تيم [م→قام] او را ب→ا اين آيات [و علوم و دانشها] باال م∂ برديم ؛ ول∂ او[  ـ س→→وره ۳

^ كرد.  ^ نفس خود پيرو به سوء اختيار خود] به پست∂ گراييد و از هوا



 

 

 ۷℮

 ^ ^ فساد و جنايت پ∂ بردهاند و همچون دزد ك→ه در پ→رتو ن→ور ع→لم ب→→ه ب→اري−ترين راهه→ا
س دان→→شمند  ẃزدهان→د و ظ→→المانه در پ→وشش ع→نوان م→→قد ^ ^ ب→شر چ→→راغ→→دار ب→ه ان→→بار پ→→ر از ك→اال
^ م→→∂تازند ك→→ه ب→→→هراس→→ت∂  ^ و ان→→سان س→→وز ^ ه→→→ر ن→→→وع ف→→سادان→→گيز و روش→→→→نفكر چ→→→→نان در واد
ن→م∂توان ه→يچ جانور خونخوار كثيف∂ را هم با آن پليدان، هم دوش و برابر دانست،تا چه 

س انسان بر آنان نهاد.  ẃرسد به آن كه نام مقد
^ ب→→→→→→→ه  ^ م→→→→→→→تداول ع→→→→→→→صر ^ و دانشه→→→→→→→ا ẃك→→→→→→→→نون∂ م→→→→→→→→ا،بشر از ن→→→→→→→→ظر ع→→→→→→→لوم م→→→→→→→اد ^ در دن→→→→→→→→يا
^ س→→راس→→ر ع→→لم و ف→→رهنگ (ب→→ه اص→→طالح  ^ واالي→→→∂ رس→→يده، ول∂ آن→→چه در ه→→مين دن→→→يا درج→→→ه
^ آدمش→→→→→→ناسان ن→→→→→م∂رسد، ه→→→→→مانا  ه ẃب→→→→→→وي∂ از آن ن→→→→→يز ب→→→→→→ه ش→→→→→ام ∂ẃ زم→→→→→ان) دي→→→→→ده ن→→→→→م∂شود و ح→→→→→ت
آدم→→→→→يẃت است و ان→→→→→سانيẃت، ش→→→→→رف است وت→→→→→قوا و ف→→→→→ضيلت و ب→→→→→ه ع→→→→→كس، آن→→→→→چه در ه→→→→→مه ج→→→→ا 
 ^ ^ و غ→→→ارتگر＾، ظ→→لم و ب→→→يدادگ→→ر＾، ج→→نگ و خ→ونريز＾، اس→لحهساز م→→شهود است، دزد
و ان→→→→→سانكش∂ و خ→→→→→→الصه،درẃندگ∂ است و ددم→→→→→نش∂.در ي− چ→→→→نين ش→→→→راي→→→→ط∂ ف→→→→رياد ب→→→→لند 

قرآن كريم شنيده م∂شود كه: 
 ۱. џونẀمџل Ẃع џال ي џين ґذￍال џو џونẀمџل Ẃع џي џين ґذￍال ^ ґوџت Ẃسџي Ẃلџه ẂلẀق...

آي→→→ا خ→→داش→→→ناسان م→→ؤمن ب→→ه روز ح→→ساب ب→→ا م→→لحدان م→→نكر پ→→اداش و ع→قاب ب→راب→رند ؟! 
آيا بندگان خدا با بردگان هوا يكسانند؟ 

 ۲. ґهґẃ ب џر џ↨џم Ẃح џوا ر Ẁج Ẃرџي џو џ↕ џر ґخ Ẃاآل Ẁر џذ Ẃحџي Ґماґقائ џو Ґدا ґساج ґلẂيￍالل џآناء ẁتґقان џوẀه Ẃنￍأم
                                                           

^ زمر،آيه＾۹ .  ـ سوره ۱
ـ همان.  ۲



 

 

 ۷�

آي→→→→→ا آن دس→→→→ته از ب→→→→يداردالن→→→→∂ ك→→→→ه چ→→→→نان ن→→→→ور اي→→→→مان ب→→→→ه پ→→→→→روردگار ج→→→→هان و خ→→→→وف از 
ح→→→→→→ساب روز ج→→→→→→زا در ج→→→→→→→انشان ن→→→→→→شسته است ك→→→→→→ه ن→→→→→→يمه ش→→→→→→بان، آن دم ك→→→→→ه ب→→→→→→∂خبران از رم→→→→→ز 
^ ن→→→→رم و گ→→→→رم خ→→→→→ويش آرم→→→→يدهان→→→→د ي→→→→ا در م→→→→جامع ن→→→→نگين ف→→→→سق و ف→→→→جور و  وج→→→→ود در ب→→→→سترها
^ م→→→→→ستانه س→→→→→ردادهان→→→→→→د، در ه→→→→→مان س→→→→→اعات  ^ ح→→→→→يوان→→→→→→∂، ع→→→→→ربدهها آلوده ب→→→→→→ه ان→→→→→واع پ→→→→→ليد＾ها
شب، آن م→ردان خ→دا ب→→ا دل∂ روش→→ن و ج→سم و روح→∂ پ→ا∑، س→ر به خا∑ بندگ∂ نهادهاند 
و اش−ري→→زان و زار＾ك→→→نان از م→نبع ع→لم و ق→درت و ح→كمت ع→الم م→دد م→∂طلبند و از اي→ن 

راه، عزẃت و شرف هر دو جهان∂ به دست م∂آورند. 
^ ع→قل و وج→دان ان→→سان   ان→→→صاف ب→→دهيد آي→→→ا اي→→ن دو دس→→ته م→مكن است در م→حكمه

^ باشند؟  و خالق انسان، با هم مساو
＾» ت→ا  џر→џ ن→→ه، ب→→ه ج→→ان دوست س→وگند ك→→ه ب→ين اي→ن دو گ→روه از«زم→ين» ت→ا«آسمان»، از«ث

يẃا»، از«لجن»تا به«خدا» و سرانجام از«جهنẃم» تا به«بهشت» فاصله است:  џرẀ به«ث
  ۱. ґبابẂل Ẃوا األẀولẀا Ẁرￍك џذџتџما يￍإن...

^ "عبادẀ الرẃحمان"برپا داشتن نماز شب است  يك∂ از ويژگ∂ها
 ۲.Ґياماґق џو Ґدا ￍج Ẁس Ẃم ґهґẃ ب џرґل џونẀيتґب џي џين ґذￍال џو... џين ґذￍال ґمن Ẃح ￍالر Ẁباد ґع џو

ب→→→→→→→ندگان خ→→→→→→→داوند رح→→→→→→→مان ك→→→→→→→سان∂ ه→→→→→→ستند ك→→→→→→ه[ از ج→→→→→→مله ص→→→→→→فاتشان اي→→→→→→نكه] شب را ب→→→→→→→ه روز 
^ پروردگارشان درحال سجده و در حال قيامند.  م∂آورند،  در حال∂ كه برا

                                                           
^ رعد،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱

^ فرقان،آيات ۳⅛ و ℮⅛ .  ـ سوره ۲



 

 

 ۷⅛

ع→ارفان مقام رحمانيẃت كه خود را غرق در انواع مواهب حضرت رحمان م∂بينند، 
^ شكر و سپاس به حضور اقدس او م∂كنند؛ لذا  در ت→مام لحظات عمر، احساس وظيفه
^ ان→سان∂  م→→ناسبترين اوق→ات را، ك→ه س→اعات خ→لوت شب است،اخ→تصاص ب→→ه اي→→ن ب→رنامه

خويش م∂دهند.  
 .Ґو قياما Ґدا ẃبهم سج ẃيبيتون لر

 gك→→→→→→→→→→→→→→→مان س→→→→→→→→→→→→→→ازند آن→→→→→→→→→→→→→→ان س→→→→→→→→→→→→→→رو ق→→→→→→→→→→→→→→امت gز شـوق ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→اعت و خ→→→→→→→→→→→→→→→→→وف ق→→→→→→→→→→→→→→→→→يامت
 gج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بين مـاه را ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر خـا∑ س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ايند gب→→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→→جده ذات س→→→→→→→→→→→بحان را س→→→→→→→→→→→تايند 
 gش→→→اد gك→→→ه اي→→→زدشان ب→→→ه لط→→→ف خ→→ود ك→→→ند gآزاد ^  ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وند از آتش ق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→هر و

شبزندهداران در كالم اميرالمؤمنين� 
 ∂→→ґف Ẃتџر џج→→ џه џها و џؤس→→Ẁها بґبẂن џج→→ ґب Ẃتџك џر→→→ џع џها و џض Ẃر→→→џها ف→→→ґẃ تẂ اґلẄ∂џ رب ￍدџس＃ اẂف→→→џنґل Ẅ∂џوب→→→Ẁط
تẂ كџ→→فￍها ف→→∂  џد ￍسџو→→џت џها و→→ џض Ẃرџا Ẃت џش џرџت→→Ẃاف џهاẂيџل→→ џع Ẅ^ џر→→џكẂال џبџل→→ џذا غґا Ẅ∂ￍت→→→ џها ح џضẂم→→→ Ẁغ ґلẂي→→→ￍالل
 ẂتџمџهẂم→џه џو ẂمẀهẀوبẀن→ Ẁج Ẃم ґه ґع ґضاج→џم Ẃن→→ џع Ẃتџجاف→→џت џو Ẃم ґه ґعاد→→џم ẀفẂو→→ џخ ẂمẀهџونẀي→→ џع џرџه→→ Ẃسџر＃ ا џشẂع→→џم
 ￍنґال اџ؛ ا ґاهللا ẀبẂز→ ґح џ−ґولئẀا ẂمẀهẀوب→Ẁن Ẁذ Ẃم ґه ґفارẂغґت→→ Ẃاس ґولẀط→→ ґب Ẃتџع ￍشџق→→џت џو ẂمẀهẀفاه→→ ґش Ẃم ґه→→ґẃ ب џر ґرẂكґذ→→ ґب

 ۱. џون ẀحґلẂف ẀمẂال ẀمẀه ґاهللا џبẂز ґح
ل  ẃواجب ك→رده ادا ك→ند؛ ت→→ن ب→→ه ش→دايد ده→→د و از ت→حم ^ خ→→وشا ح→→ال ك→→س∂ ك→→ه آن→→چه خ→دا ب→→ر و
^ غ→→الب  ^ گ→→→زيند ت→→→ا وق→→→ت∂ ك→→→ه خ→→→واب ب→→→→ر و س→→→خت∂ها پ→→→هلو ت→→→ه∂ ن→→→كند و شب ه→→→نگام از خ→→→واب دور

                                                           
 .℮Ｑ＾فيض، نامه ^ ـ نهجالبالغه ۱



 

 

 ۷۷

^ آن→→→→ان∂ ب→→→→اشد ك→→→→ه ت→→→→رس و  ش→→→→→ود؛آنگاه، زم→→→→ين را ب→→→→ستر و دست خ→→→→ود را ب→→→→الش ق→→→→رار ده→→→→د. در ج→→→→رگه
ن→→گران∂ ب→→ازگشتشان[ ب→→ه روز رس→→تخيز] چ→→شمهاشان را ب→→يدار داش→→ته و پ→→هلوهاشان از خ→→وابگاههايشان 
^ آهسته و مبهم مشغول است.گناهان اينان  ^ ج→سته و لبه→اشان ب→ه ي→اد پ→روردگارشان ب→ه ص→دا دور
^ س→→→ياه آس→→→مان م→→→تالش∂] گ→→→رديده است.ب→→→ه  ب→→→→ر اث→→→→ر اس→→→→تغفار م→→→→داومشان پ→→→→راكنده [و ه→→→→م چ→→→ون اب→→→رها

^ قرآن كريم:  فرموده
 ۱. џون ẀحґلẂف ẀمẂال ẀمẀه ґاهللا џبẂز ґح ￍأال إن ґاهللا ẀبẂز ґح џ−ґولئẀا...

...آنانند حزب خدا و به راست∂ كه حزب خدا همان رستگارانند. 
 gم→→→→→→→رحبا ق→→→→→→→وم∂ كـه داد ب→→→→→→→ندگـ∂ را دادهان→→→→→→د

 gت→→→→ر∑ دنـي→→→→→ا گ→→→→→فتـهان→→→→→د و از هـم→→→ه آزادهان→→→د
 gروزه→→→→→→ا ب→→→→→ا روزهه→→→→→ا ن→→→→→ار ه→→→→→وس ب→→→→→→نشـاندهان→→→→د

 gب→→→→→→از شبه→→→→→→→ا در م→→→→→→قام ب→→→→→→نـدگ∂ اسـت→→→→→→→ادهان→→→→→د
 gن→→→→→→→فس خ→→→→→→→ود را ق→→→→→→→هر ك→→→→→→→رده، روح را داده ف→→→→→→توح

 gت→→→→→قوا ب→→→→→ر گ→→→→→رفـته ب→→→→→هـر مـرگ آم→→→→ادهان→→→→د ґزاد
 g −ن∂ ن→→→→→→بوده غ→→→→→افل از ح→→→→→ضرت و ليẂي→→→→→→ џعẂال Ẁ↨џرف→→→→→→ џط

 gس→→→يلها ب→→→ا آن ه→→→مه از چ→→→شمها ب→→→→گشادهان→→→د
 gي− زمان از نوحه هم چون نوح غافل نيستند

 gزادهان→→→→→→→→د ^ ه→→→→→→→→ر زار گ→→→→→→→→وييا خ→→→→→→→→ود در ج→→→→→→→→هان از ـب
                                                           

^ مجادله،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱



 

 

 ۷۸

 g ديدند و انس∂ يافتند از عشق آن ^ شعلها
 gادهان→→→→د ẃج→→→→→مله شب در ك→→→→→نج خ→→→→→لوت ب→→→→→ر س→→→ر س→→→→ج

 gب→→شنوند ^ →→→بـد џع −Ẃي ـ√ ن→→→→ا گ→→ويـند و زو لџب ـ√ ب џر
 gآن ب→→→→→→ادهان→→→→→→د ^ ج→→→→→→→مله س→→→→→→→رمست الست از ج→→→→→→→رعه

 gتـا ب→→→→ه دنـي→→→ا آم→→→دنداز كـلـبـه و ك→→تـم عـدم
 gح→ضرت ج→ز ن→ياز و ن→→اله نفرستادهاند ^ س→و

 gت→→→→→و م→→→→→∂دان→→→→∂ ك→→→→ه اي→→→→شان ك→→→→يستند ^ پ→→→→→ير ان→→→→→صار
 g۱دلس→→→→→→ادهان→→→→→→د ^ ^ ب→→→→→→→∂ كـرẃ و ف→→→→→→رẃ و زم→→→→→→ره ف→→→→→→→رقه

^ رسول خدا� به اميرمؤمنان�در مداومت بر نماز شب  توصيه
 ґ↨ￍص→→→→ي џف→→→→∂ و џكان: ẀولẀق→→→→ џي � ґاهللا ґدẂب→→→→ џب→→→→→ا عџا ẀتẂع ґم џس: џار،قالẃم→→→→→ џع ґن→→→→→Ẃب ґ↨џي ґعاو→→→→→ Ẁم Ẃن→→→→→ џع
 ￍم→→Ẁها ثẂظџاحف→→џصال＃ ف ґخ→→ ґب џ− ґسẂف→→→џف→→→∂ ن џ−وص→→→يẀا ∂ґل→→→ џيا ع: џق→→→ال Ẃنџا � ＃ẃ∂لџعґل�∂ґب→→→ￍالن
 џ−Ẃيџل џع џو ґلẂيￍالل ґ↕لو џصґب џ−Ẃيџل џع џو ґلẂيￍالل ґ↕لو џصґب џ−Ẃيџل џع џو џقال Ẃنџل∂ اґا ẀهẂن→ ґعџا ￍمẀه→ẃللџا : џق→ال

 ۲. ґلẂيￍالل ґ↕لو џصґب
ار م→→→→→∂گويد از ام→→→→→ام ص→→→→→ادق � ش→→→→→نيدم ك→→→→→ه ف→→→→→رمود: پ→→→→→يامبراكرم� در  ẃم→→→→→→عاوي↨ ب→→→→→→ن ع→→→→→→م
^ ع→→→→ل∂،به ت→→→→و س→→→→فارش م→→→∂كنم ك→→→ه ه→→→مواره اع→→→مال∂ را ان→→→جام  وص→→→→يẃتش ب→→→→ه ع→→→→ل∂ �ف→→→→رموده است: ا
ده→→∂.آنگاه ف→→رمود: خ→داوندا، ي→ار＾اش فرما[ ت→ا آن ج→→ا ك→ه س→خن آنح→ضرت� ب→ه اي→نجا رس→يد 

                                                           
ـ خواجه عبداهللا انصار＾.  ۱

يع↨، جلدＱ، ابواب بقيẃ↨ الصلوات المندوب↨، باب ۳۹،حديث۱.  ẃـ وسائل الش ۲



 

 

 ۷۹

ك→ه ف→رمود] و ب→ر ت→→و است خ→واندن نماز شب، و بر تو است خواندن نماز شب، و بر تو است خواندن 
نماز شب [يعن∂، جداҐ مراقب نماز شب باش و از تر∑ آن بپرهيز ]. 

و↕ґ الل√يل» آن  Ẅل џص→ґب џ−يџل→→ џع џو» ^ اي→→ن ب→→→يان رس→→ول اك→→رم � ب→→→ا ت→→وجه ب→ه ت→كرار ج→مله
^ ف→→→رمايد،  ^ ط→→→→لب∂ از خ→→→→→دا ت→→→→→ا ع→→→ل∂� را در ح→→→فظ اي→→→→ن دس→→→تور ي→→→ار ه→→→→م ض→→→→من دع→→→→ا و ي→→→→ار
ت اه→→ميẃت اي→→ن ن→→ماز از ن→ظر رس→ول خ→دا� و ع→ظمت ت→→أثير آن در ح→يات  ẃروش→→نگر ش→→د

^ انسان است.  معنو
نشاط روح∂ انسان در نماز شب 

 Ẁد جџه→→→→ￍلتџا : ẁ↨џالث→→→→→џعال∂ ث→→→→џت ґاهللا ґوح џر Ẃن→→→→ ґم ￍنґا : ẀولẀق→→→→ џي � ґاهللا ґدẂب→→→→→ џب→→→→→ا عџا ẀتẂع ґم џس: џق→→→→→ال
 ۱. ґوان Ẃخ ґ Ẃاال Ẁقاءґل џو ґمґائ ẃالص ẀطارẂفґا џو ґلẂيￍاللґب

^ ك→→ه خ→→دا  ^ ام→→ور ^ ح→→→ديث گ→→→ويد: از ام→→→ام ص→→→ادق� ش→→→نيدم ك→→ه م→→∂فرمود : از ج→→مله راو
^ ن→→→→ماز از  ^ ش→→→→→ادمان∂ روح و ن→→→→→شاط ق→→→→→لب∂ م→→→→→ؤمن ق→→→→رار داده، س→→→→→ه چ→→→→يز است: شب ب→→→→را آن→→→→→ها را وس→→→→→يله

خواب برخاستن، روزه را به پايان رساندن و افطار كردن و به ديدار برادران ايمان∂ رفتن. 
كيفيẃت نماز شب بهصورت آسان و مختصر 

ن→ماز شب، كه پس از نيمه شب به جا آورده م∂شود، در مجموع يازده ركعت۲ است؛ 
                                                           

^ ۳℮۱، حديث۱Ｑ (نقل از امال∂ طوس∂).  ـ بحاراالنوار، جلد۸۷ ،صفحه ۱
^ ف→→جر ب→→→ه ن→→ماز شب  ـ اگ→→→ر دي→→د ه م→→→∂ ش→→ود ك→→ه در ب→→→عض∂ رواي→→ات، س→→يزده رك→→عت ذك→→ر ش→→ده،به ع→→لẃت م→→لحق ك→→ردن دو رك→→عت ن→→افله ۲

است ؛چنان كه در اين روايت چنين آمده: 
و↕  Ẅل→ џص Ẃن→→ґما مẀن√→ه ґ؛ ا ґر Ẃج→→ џفẂال џلẂب→ џق : џقال→→ џ؟ ف ґر Ẃج→→ џفẂال џد Ẃع→→→џ وẂ ب џا ґر Ẃج→→ џفẂال џلẂب→→→џق ґر Ẃج→→ џفẂال ∂џت џع→→→ Ẃكџر Ẃن→→ џع ẀهẀ لẂت џأ→→ џس : џق→→→ال ،� ر＃ џف Ẃع→→→ џب→→∂ ج џا Ẃن→→ џع ↕ џرار џص→→حيح ز»

  .« ґيلẃالل џ↕صلو ↨ џع Ẃكџر ↕ џر Ẃش џع џالثџ لґ ؛ ث Ẃالل√ي
زراره گ→→ويد : از ام→→ام ب→→اقر � پ→→رسيدم دو رك→→عت ف→→جر ق→→→بل از ف→→→جر است ي→→ا ب→→عد از آن ؟ ف→رمود : ق→→بل از ف→جر است و آن دو رك→عت0 



 

 

 ۸Ω

^ شب» ب→→→هصورت چ→→هار ن→→→ماز دو رك→→→عت∂، و دو رك→→عت  ه→→→شت رك→→→→عت آن ت→→→حت ع→→نوان«ن→→افله
ديگر به نام «نماز شفع»۱ و ي− ركعت آخر به عنوان «نماز وتر» انجام م∂پذيرد. 

џџ∂ẃ در ح→ال  ẃ∂، اي→→ن است ك→→ه ان→سان ح→ت ^ م→→→ستحب ^ ن→→واف→→ل،يعن∂ ن→→→مازها از وي→→ژگ∂ها
اخ→→→→→تيار ه→→→→→→م م→→→→∂توان→→→→د آن→→→→→ها را ن→→→→→شسته ي→→→→→ا در ح→→→→→ال راه رف→→→→تن (پ→→→→ياده ي→→→→ا س→→→→واره) ب→→→→ه ج→→→→→ا آورد ۲و 
رك→→→→وع و س→→→جودشان را ه→→→م ب→→→→ه اش→→→اره ان→→→→جام ده→→→د . ه→→→مچنين، ب→→→ه خ→→→وان→→→→دن ح→→→مد ت→→→نها، ب→→→دون 

سوره ۳و قنوت، نيز م∂تواند اكتفا كند. 
ب→→→نابراي→→→ن،خوان→→→دن ن→→→ماز شب ك→→→→ه ث→→→واب و ف→→→ضيلت ش→→→گفتان→→→گيز دارد،ب→→سيار آس→→ان 
ẃ∂ از خ→→→→→وان→→→→→→دن ن→→→→→ماز ص→→→→→بح ه→→→→م آس→→→→→انتر است؛زي→→→→را در ن→→→→ماز ص→→→→بح، دست ك→→→→م  است و ح→→→→→ت
^ شب  →→→ا در ن→→→افله ẃاي→→→→ستادن و خ→→→→وان→→→→دن ي− س→→→وره از ق→→→رآن و اس→→→→تقرار ب→→→→دن واجب است، ام
اي→ستاده ب→ودن و خ→وان→→دن س→وره و اس→تقرار ب→دن واجب ن→يست ؛ب→لكه م→→∂توان آن را ن→شسته ي→ا 

در حال راه رفتن به جا آورد و به خواندن حمد نيز اكتفا كرد. 
ẃه،رعايت ي− س→→→→→→→→→→→→لسله آداب م→→→→→→→→→→→→ستحبẃ و خ→→→→→→→→→→→→→وان→→→→→→→→→→→→دن دع→→→→→→→→→→→اها و ذك→→→→→→→→→→→رهاي∂ در  الب→→→→→→→→→→→→ت
ه داشت ك→ه اين امور  ẃمات، م→قارنات و ت→عقيبات اي→ن ن→→ماز ت→وصيه ش→ده، ول∂ ب→→ايد ت→وج ẃم→قد
زاي→→→→→→د ب→→→→→→ر اص→→→→→→ل ن→→→→→→→ماز ب→→→→→→وده و م→→→→→→ستحبẃ در م→→→→→→ستحبẃ است و اگ→→→→→→ر ب→→→→→→→ه ج→→→→→→→ا آورده ش→→→→→ود، اج→→→→→ر 

                                                                                                                          
 .( Ｑ۱۳۱۳۳، حديث ^ 2از نماز شب است و نماز شب، سيزده ركعت است(تهذيب، جلد۲، صفحه

ع→→دادالف→رائ→→ض و ن→واف→له؛باب  џيعه، ج→→لد۳، اب→واب ا→→→ ẃر» ت→→→عبير ش→→ده است(وس→→ائل الشẂ ت џـ در رواي→→ات، از س→→→ه رك→→عت آخ→→ر اغ→→→لب ب→→ه«و ۱
Ẃر» است .  ت џع» و ي− ركعت آخر«و Ẃف џ۱) ول∂ در اصطالح فقها، دو ركعت ما قبل آخر«شΩ ۱، حديث۹ وＱ

 Ґ۳۲۷ ، جميع الصلوات المندوب↨ يجوزاتيانها جالسا ^ ^ ⅛⅛ از ك→تاب الص→→لو↕، ص→فحه ث→ق∂، چ→اپ آخ→وند＾، ص→فحه Ẁـ الع→رو↕ الو ۲
 .Ґو راكبا Ґو كذا ما شيا Ґاخيتارا

 . ۷ ^ ـ همان، مسأله ۳



 

 

 ۸۱

^ خواهد داشت.  ديگر
^ اين  ر دشوار ẃاز اهل ايمان، به تصو ^ ف است كه بسيار ẃب و تأس ẃبس∂ تعج ^ جا
ع→→→→→→→→→بادت ب→→→→→→→→→→سيار آس→→→→→→→→→ان، در ب→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→ا آوردن آن س→→→→→→→→→ست∂ م→→→→→→→→→∂ورزند و در ن→→→→→→→→تيجه، خ→→→→→→→→ود را از 

^ عظيم و درخشان آن محروم م∂كنند.  ثوابها
راهزن∂ شيطان خبيث! 

^ راه→→→→→→→→→زن∂ ش→→→→→→→→→يطان اي→→→→→→→→→ن است ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→ا دش→→→→→→→→→وار ن→→→→→→→→→→شان دادن ع→→→→→→→→→مل  ي→→→→→→→→→→ك∂ از ش→→→→→→→→→→يوهها
ن→→→→ي−،آدم∂ را دلس→→→→رد و ب→→→→→∂رغبت و ب→→→→→∂نشاط م→→→→∂گردان→→→→→د و در ن→→→تيجه، او را از رس→→→→يدن ب→→→ه 

فيض عظيم آن بازم∂دارد. 
^ است ي→ازده رك→عت ن→→ماز، آن ه→م  م→→ثالҐ، ب→→ه خ→→اطر او م→→→∂ان→→دازد ك→ه چ→ه ك→→ار دش→وار
در دل شب، ب→ا آن ه→مه ذك→ر و دع→ا !چ→ه س→خت است ب→ر خ→استن از رختخواب و خروج از 
م→→→→→نزل و ب→→→→ه م→→→→سجد رف→→→→تن! ب→→→→→عد ه→→→→م ق→→→→رائت س→→→→ورههاي∂ م→→→→خصوص از ق→→→→رآن در ح→→→→→ال ن→→→→→ماز و 
اي→ستادن ب→ه ق→نوت ط→والن∂ در ن→ماز وت→ر و گ→فتن ه→فتاد بار استغفار، سيصد بار العفو،دعا به 

ر و تعقيبات مفصل بعد از نماز و...!  ẃمكر ^ چهل مؤمن و باالخره، سجدهها
^ با اين همه طول و  ^ مسكين، تو كجا م∂توان∂ نماز ^ بيچاره آن→→گاه م→→∂گويد: ا
ت→→→→→فصيل ب→→→→→خوان→→→→→∂؟اي→→→→→ن ك→→→→→→ار،كار زاه→→→→→دان و ع→→→→→→ابدان ف→→→→→ارغ از ام→→→→→ر م→→→→→عاش است، ن→→→→ه ت→→→→و آدم 

گرفتار پا＾بند عيال كه در طول روز بايد جان بكن∂ و شب بايد بخواب∂! 
 ẃخ→→الصه،شيطان خ→وان→دن اي→→ن ن→ماز را چ→نان دش→وار، پ→يچيده، دست و پ→→ا گير و مخل



 

 

 ۸۲

آس→→→→→→ايش ان→→→→→→→سان ن→→→→→→شان م→→→→→→→∂دهد ك→→→→→→ه ن→→→→→→→مازخوان را م→→→→→→أيوس و م→→→→→→نصرف از ع→→→→→→مل م→→→→→∂سازد ؛ 
^ ك→ه دي→گر ه→وس نماز شب خواندن به دل راه ندهد و نام∂ از آن به زبان نياورد.در  ط→ور
^ ام→امان م→عصوم�  ص→→ورت∂ ك→→ه اي→→ن آداب و دع→→اها و ذك→→رها، اگ→ر چ→ه م→نقول از ن→احيه
^ اض→→→→→افه ب→→→→→ر اص→→→→→→ل ن→→→→→→ماز و ه→→→→→→مچون  ẃات دي→→→→→گر →→→→→→ا چ→→→→→→نان ك→→→→→→→ه گ→→→→→→فتيم اي→→→→→→→نها، م→→→→→→ستحب ẃاست، ام

^ م∂افزايد.  زيورآالت∂ بر پيكر انسان زيباست كه بر زيباي∂ ذات∂ و
مات و  ẃه اگ→→→→→→→ر ك→→→→→→→س∂ ح→→→→→→→→ال و ن→→→→→→→شاط و وقت وس→→→→→→→يع∂ داشت،ن→→→→→→→ماز را ب→→→→→→→→ا آن م→→→→→→→قدẃ الب→→→→→→→→ت
^ ه→م م→→∂رسد؛وگرنه، ه→→مان اص→→ل ن→→ماز  م→→قارنات و ت→→عقيبات م→→→∂خوان→→د و ب→→ه اج→→→ر ع→→ظيمتر
 ^ را (ك→→→→→→→ه ش→→→→→→→→ايد ب→→→→→→→يش از ده دق→→→→→→→يقه ه→→→→→→→م وقت ن→→→→→→گيرد)به ج→→→→→→ا م→→→→→→→∂آورد و ق→→→→→→→طعاҐ ب→→→→→→ه ث→→→→→→وابه→→→→→→→ا
 ^ ر ش→→ده است م→→→∂رسد. پس ه→يچگاه ن→→بايد ب→→ه وس→وسهها ẃن→→ماز شب م→→قر ^ ع→→ظيم∂ ك→→→ه ب→→را
ش→→يطان راه→→زن اع→→تنا ك→رد ك→ه م→→∂گويد: اگ→ر ان→→سان ن→→ماز شب م→→∂خوان→د، ب→ايد آن را ب→→ا ت→مام 
آداب و شرايط كمالش بخواند وگرنه خواندن نماز ب∂سوره، ب∂دعا، ب∂قنوت چه فايده 
 ∂ ẃه، ه→دف ش→→يطان م→→علوم است و ج→ز م→حروم س→اختن ان→سان از ف→يض عبادت همẃ دارد؟الب→ت
 ^ ^ ن→→→→→→يل ب→→→→→→ه اي→→→→→→ن ه→→→→→→دف، اب→→→→→→تدا م→→→→→→→∂كوشد ع→→→→→→بادت و ك→→→→→→ار ان→→→→→→→سان را در ن→→→→→→ظر و ن→→→→→→→دارد و ب→→→→→→→را
ك→→→→وچ− و ب→→→→→∂ارزش ج→→→→لوه ده→→→→د ت→→→→ا رغ→→→→→بت اش→→→→→تياق ب→→→→ه ع→→→→مل در دل او ب→→→→→ه وج→→→→ود ن→→→→يايد و ب→→→ا 

تر∑ آن، از فيض عبادت محروم گردد. 
 ^ ^ ش→يطان اع→تنا ن→كرد و اق→→دام ب→ه عمل نمود او اين بار از راه ديگر اگ→ر ان→→سان ب→→ه وس→وسه
وارد م→→→→→→∂شود و آن ع→→→→→مل را در ن→→→→→ظر آدم→→→→→∂ ب→→→→→سيار ب→→→→→زرگ و ع→→→→→بادت∂ ك→→→→امل، ارزن→→→→ده و ك→→→→→منظير 
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ج→لوه م→∂دهد ت→ا آن چ→ه از ك→ماالت روح→∂ ب→ر اث→ر ع→→بادت به دست آورده، در آتش خودبين∂ 
ب→→سوزان→→د و او را ب→→ه ت→→ه∂دست∂ از ف→→يض اخ→→→الص در ع→→بادت دچ→→ار گ→→ردان→→د. لذا، ب→→ر ان→→→سان است 
ه ك→→امل داش→→ته ب→→اشد و ب→→→ه ع→→كس آن ع→→مل  ẃش→→→يطنتبار آن دش→→→من پ→→→ليد ت→→وج ^ ك→→→ه ب→→→ه اي→→→ن ن→→→قشه
ك→ند؛يعن∂ پ→يش از ع→→بادت،از آن ن→ظر ك→ه ع→بادت دس→تور پ→روردگار ع→ليم حكيم است، آن را 
ẃر در حيات و سعادت جاودان∂ خويش بداند(چنان  بسيار بزرگ،ارزنده و عامل∂ كامالҐ مؤث
^ از دي→→→→گر  ك→→→→→ه در واق→→→→→ع ن→→→→→يز چ→→→→→→نين است،زي→→→→→را اگ→→→→→→ر م→→→→ثالҐ ن→→→→ماز شب ب→→→→→∂سوره و ب→→→→→∂قنوت و ع→→→→ار
د ك→→→رده و آن را  ẃن→→→→→داشت،چ→→→→گونه خ→→→→→داون→→→→د ح→→→→كيم ب→→→→ه آن ام→→→ر م→→→ؤك ^ ẃات ت→→→→أثير و ف→→→→→ايدها م→→→→ستحب

منشأ آن همه آثار بزرگ نشان داده است)؟ 
→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→عد از ان→→→→→→→→جام ع→→→→→→→→مل،ان→→→→→→→→سان ب→→→→→→→→→ايد ع→→→→→→→→بادتش را از آن ن→→→→→→→ظر ك→→→→→→→ه ك→→→→→→→ار خ→→→→→→→ودش است،  ẃام
ك→→→وچ−، ك→→→→مارزش، ن→→اقص و م→→عيوب ب→→→ه ح→→→ساب آورد و از ق→→صور و ت→→قصير خ→→ود در پ→→يشگاه 
خ→→دا ب→→→ه پ→→وزش خ→→واه→→→∂ و آم→→رزش ط→→لب∂ ب→→ر خ→يزد و ج→→داҐ ب→ه ح→قارت و ك→م ارزش→∂ ي→→ا ب→→∂ارزش→∂ 
^ ك→ه ب→→ا  ك→→ار خ→→ويش اع→→تراف ك→→ند(چنان ك→→ه در واق→ع ن→يز چ→نين است، زي→را ي− ك→ار ده دق→يقها
ه ن→→يست، ت→ا چ→→ه  ẃچ→→ند ح→→ركت ك→→وتاه ب→→→دن ب→→ه ن→→ام رك→وع و س→جود ان→→جام م→→∂شود،قابل ذك→ر و ت→وج

رسد به اينكه انسان در مقابل آن از خدا طلبكار بهشت و حور و قصور باشد)! 
^ حضرت حقẃ است كه به حكم:   ^ كريمانه آر＾، اين از لطف و بزرگوار

 ۱. ґليلџقẂالґب џكثيرẂال ґ∂طẂعẀي Ẃنџيا م
^ ك→→→→→→مارزش  ^ ارزش→→→→→→مند ب→→→→→ر ك→→→→→→ار ع→→→→→→مل ك→→→→→→وچ− را اج→→→→→→ر ب→→→→→→زرگ م→→→→→→∂دهد و آث→→→→→→ار

                                                           
^ كس∂ كه در مقابل كار اند∑ اجر بسيار م∂ده∂.  ۱ـ از جمالت دعاي∂ است كه در ماه رجب پس از نمازها خوانده م∂شود ؛ يعن∂: ا



 

 

 ۸℮

ẃب م→→→→∂گردان→→→→د و اي→→→→ن ن→→→→ه م→→→→ربوط ب→→→→ه ارزش ذات→→→→∂ آن ع→→→→مل است و ن→→→→→ه م→→→→نوط ب→→→→ه ق→→→→در و  م→→→→ترت
منزلت شخص∂ آن عامل، بلكه:  

 ۱. ґيمґل џعẂال ґيز ґزџعẂال Ẁير ґدẂقџت џ−ґذل...
^ كثير به قليل  سنẃت خداوند كريم:اعطا

^ گ→→→→→→→→→ندمґ رف→→→→→→→→→ته در دل خ→→→→→→→→→ا∑ ح→→→→→→→→→يات  ẃه ^ ك→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→ه ي− ح→→→→→→→→→ب ẃر ع→→→→→→→→→→ليم ق→→→→→→→→→→→دير آن م→→→→→→→→→→دب
 ^ ^ ص→→د دان→→→ه م→→→∂بخشد و آن را م→→→→∂روياند و از درون آن، ه→→→→فت خ→→→وشه و در ه→→→ر خ→→→وشها
^ آب پ→→→→ست∂  ^ از ه→→→→رگونه ك→→→→مال∂ را ك→→→→ه ق→→→→طره ^ ع→→→→ار گ→→→→→ندم ب→→→→→→ه وج→→→→→ود م→→→→→→∂آورد۲و ن→→→→→طفه
ال ت→→→→بديل م→→→→→∂كند و ان→→→→واع ك→→→→→ماالت گ→→→→وناگون را،از  ẃر و ف→→→→ع ẃب→→→→→يش ن→→→→→يست، ب→→→→→ه ان→→→→→→سان∂ م→→→→تفك
ẃر ع→→ليم و ق→→→دير است  ^ م→→→∂بخشد،همان م→→دب ش→→→نواي→→→∂ و ب→→يناي∂ و گ→→وياي∂ و ام→→→ثال آن، ب→→ه و
^ ب→→→∂  ك→→→→ه ب→→→ه« اع→→→مال» ب→→→ه ظ→→→اهر م→→→رده و ك→→→وچ− ان→→→→سان روح م→→→→∂بخشد و از آن، ن→→→عمتها

حدẃ و حصر بهشت∂ به وجود م∂آورد. 
^ م→→→→→→→→ا  ^ ب→→→→→→→ر ط→→→→→→→رف س→→→→→→→→اختن ش→→→→→→→→بهه از ذه→→→→→→→→نها خ→→→→→→→→داون→→→→→→→→→د م→→→→→→→→تعال در ق→→→→→→→→رآن ك→→→→→→→ريم ب→→→→→→→را

ديرباوران م∂فرمايد: 
�...أ فџ→→→→→رџأيẂتẀمẂ م→→→→→ا  џونẀقґخ→→→→→الẂال Ẁن Ẃح→→→→→џن Ẃأم ẀهџونẀقẀل Ẃخ→→→→→џت ẂمẀت→→→→→→Ẃأ أن � џونẀن Ẃم→→→→→→Ẁم→→→→→→ا ت ẂمẀتẂأيџر→→→→→→џأ ف

                                                           
^ انعام،آيه＾⅛۹.  ـ سوره ۱

 џلґناب џس џعẂب џس ẂتџتџبẂب√↨ أن џح ґلџث џم џك ґاهللا ґيلґب џس ∂ґف Ẃم Ẁهџوال Ẃأم џونẀق ґف ẂنẀي џين ґال√ذ Ẁلџث џبقره است كه م∂فرمايد:«م ^ ^ ۱⅛۲ سوره ـ اش→اره ب→→ه آي→→ه ۲
»؛  ẁيمґل џع ẁع ґواس Ẁاهللا џو Ẁشاء џي Ẃن џمґل Ẁف ґضاعẀي Ẁاهللا џب√↨＃ و џح Ẁ↨џائ ґم ＃↨џلẀ ب Ẃن Ẁس ґẃلẀك ∂ґف

^ است ك→→ه ه→→فت خ→→وشه ب→→روياند، در ه→→→ر خ→→وشه ي− ص→→د  وص→→→ف ك→→→سان∂ ك→→ه ام→→وال خ→→ود را در راه خ→→→دا ان→→فاق م→→→∂كنند، ه→→مانند ب→→→ذر
^ هر كس كه بخواهد، دو يا چند برابر م∂كند و خدا [دررحمت و قدرت ]وسيع و داناست.   دانه باشد و خداوند آن را، برا



 

 

 ۸�

 ۱...Ґطاما Ẁح ẀناهẂلџع џجџل Ẁشاءџن Ẃوџل � џونẀع ґار ￍالز Ẁن Ẃحџن Ẃأم ẀهџونẀع џر Ẃزџت ẂمẀتẂأ أن � џونẀث Ẁر Ẃحџت
^ ن→→→→→→→طفه و م→→→→→→→ن∂ ان→→→→→→ديشيدهايد] ي→→→→→→ا  ^ زن→→→→→→→ان م→→→→→→→∂ريزيد[ درب→→→→→→→اره آي→→→→→→→ا دي→→→→→→→دهايد آن چ→→→→→→→ه در رح→→→→→→→→مها
^ آن ه→ستيم؟! آي→ا  م→→∂توانيد خ→→بر ده→→يد ك→→ه آي→→ا ش→→ما آن را ب→→→ه ص→→ورت ان→سان م→→∂آفرينيد، ي→ا م→ا آف→ريننده
دي→→→→→دهايد آن چ→→→→→ه در دل خ→→→→→ا∑ م→→→→→→∂كاريد ي→→→→→ا م→→→→∂توانيد خ→→→→بر ده→→→→يد ك→→→→ه آي→→→→ا ش→→→→ما آن را م→→→→→∂رويانيد، ي→→→→ا م→→→→ا 

^ آن هستيم؟ اگر بخواهيم آن را م∂خشكانيم و گياه∂ خش− و خرد شدهاش م∂سازيم.  روياننده
^ در ع→→الم پ→→∂ ببريد كه نه شما تبديل كننده＾«عمل» به  ي→عن∂، از ه→مين ن→ظام ج→ار
^ ب→→∂پايان ب→→هشت∂ ه→ستيد ت→ا ب→ه خ→ود ب→باليد و ن→→ه اي→→ن خ→اصيẃت ذات→∂ ك→ار ش→ماست  ن→عمتها
^ ع→جيب، ب→ه ش−ẃ و ت→رديد و اض→طراب  ت آن اث→رگذار ẃدر ص→ح ، Ґت→→ا ب→→ه آن ب→→→نازيد ي→→→ا اح→→→يانا
^ ش→→→ماست ك→→→ه ب→→→ه ف→→→ضل و ك→→→رم ب→→→ا ش→→→ما  ب→→→→يفتيد ؛ ب→→→→لكه اي→→→→ن آف→→→ريننده و پ→→→روردگار ب→→→خشنده

ل م∂سازد.  ẃت نعيم مبدẃرفتار م∂كند و اعمال اندكتان را به جهان∂ بس عظيم از جن
نش ه→مين است و س→نẃت ه→ميشگ∂اش در  џي→د џـ دأب و د ـ ج→→لẃ ج→→الله و ع→ظم ش→أنه  خ→→دا 
ع→→→→الم ب→→→→ر اس→→→→→اس اع→→→→→طاء الك→→→→ثير ب→→→القليل اس→→→توار است.در ه→→→→مين ع→→→→الم ط→→→بيعت ه→→→م، ب→→→→ا وج→→→ود 
^ گ→ندم از م→ا م→→∂گيرد و  ẃه م→→حدوديẃت∂ ك→→ه در س→→رشت خ→→ود دارد، م→→→∂بينيم ك→→ه او ي− ح→ب
^ را م→→∂گيرد و ده ه→→ندوان→→ه ب→→ا  ^ ه→ندوان→→ها ^ گ→→ندم ب→→ه م→→ا ب→ر م→→∂گردان→د. ت→خمه ه→→فتصد دان→→→ه
ص→→دها ت→خمه در م→يان ت→حويل م→→∂دهد.درخت گ→ردوي∂ ب→ا ده ه→زار گ→ردو را از ي− ه→سته 

به ما م∂بخشد. 
                                                           

 .⅛Ｑو۳⅛تاＱ۹وＱ۸ واقعه،آيات ^ ـ سوره ۱



 

 

 ۸⅛

در ع→→→→الم م→→→→→عنا ني→→→→ز، ق→→→→رآن ح→→→→كيم ي− شب ق→→→→در را ب→→→هتر از ه→→→زارم→→→اه م→→→∂دان→→→→د۱و آث→→→ار 
اع→→→→→→→مال ي− ع→→→→→→مر م→→→→→→تجاوز از ه→→→→→→شتاد س→→→→→→→ال ۲را ب→→→→→→ر ع→→→→→→مل ي− شب م→→→→→→ترتب م→→→→→→∂سازد.يا در 
ه و ب→→→→→→ه ج→→→→→→ا آوردن ي− س→→→→→→جده را س→→→→→→بب  →→→→→→ط√ ґح ^ ^ ب→→→→→→ن∂اس→→→→→→رائ→→→→→→يل، گ→→→→→→فتن ي− ك→→→→→→لمه ه ẃق→→→→→→→ص

ف∂ م∂كند و م∂فرمايد:  ẃخطيئات و موجب افزايش موهبات معر ẃآمرزش كل
 Ẁيد ґزџن→→→→→→→→ џس ẂمẀكґيئات ґط→→→→→→→→ џخ Ẃم→→→→→→→→Ẁكџل ẂرґفẂغ→→→→→→→→џن Ґدا ￍج→→→→→→→→ Ẁس џب→→→→→→→→ابẂوا الẀل→→→→→→→→ Ẁخ Ẃاد џو ẁ↨ￍط→→→→→→→→ ґوا حẀول→→→→→→→→→Ẁق џو...

 ۳. џينґن ґس ẂحẀمẂال
^ اس→→→→→→→تغفار است] و از در ب→→→→→→→يتالمقدس ب→→→→→→ا ح→→→→→→ال س→→→→→→جده [رك→→→→→→وع و  ه[ ك→→→→→→→لمه →→→→→→→ط√ ґب→→→→→→→گوييد ح...
خ→→→ضوع ت→→→مام] وارد ش→→→ويد ك→→→ه اگ→→→ر چ→→→→نين ك→→→نيد، گ→→→ناهان ش→→→ما را م→→→→∂بخشيم و ن→→→يكوكاران را پ→→→اداش 

افزون م∂دهيم. 
ا اثر آن بزرگ است و اين از لطف خداوند كريم است.   ẃآر＾،عمل كوچ− است،ام

تمثيل يك∂ از علما در اين باب℮ 
^ ب→→→→→→زرگ ب→→→→→→ر آن م→→→→→→ترتب  م→→→→→→→وضوع اث→→→→→→→ربخش∂ اع→→→→→→→مال ب→→→→→→→ه ظ→→→→→→اهر ك→→→→→→وچ− ك→→→→→→→ه آث→→→→→→→ار
م→→∂شود، م→→انند ف→→شردن ك→→ليد اص→→ل∂ ب→→رق است ك→→ه از ح→→يث ع→→مل ب→→سيار ك→→وچ− و ن→→اچيز 
→→→→→→→→→→→ا از ح→→→→→→→→→→→يث اث→→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→→سيار ب→→→→→→→→→→→زرگ است و گ→→→→→→→→→→اه م→→→→→→→→→→وجب روش→→→→→→→→→→ن ش→→→→→→→→→→دن ي− ش→→→→→→→→→→هر  ẃاست، ام
م→→→→∂شود.لذا،ن→→→→ه ب→→→→ه ع→→→→ذر ك→→→→وچك∂ ع→→→→مل م→→→→→∂شود ب→→→→ه آن ب→→→→→∂اع→→→→تنا ش→→→→د و از ان→→→جام دادن آن 

                                                           
 .« ر＃ Ẃه џش ґفẂل џا Ẃنґم ẁر Ẃي џخ ґر Ẃد џقẂال Ẁ↨џل Ẃيџقدر است كه:« ل ^ م سوره ẃسو ^ ـ اشاره به آيه ۱

ـ هزار ماه معادل با ۸۳ سال و ℮ ماه است .  ۲
^ اعراف،آيه＾۱⅛۱ .  ـ سوره ۳

 . ۳Ω ^ ـ مرحوم آيت اهللا سيẃداحمد زنجان∂، در كتاب الكالم يجرẃ الكالم، جلد۱، صفحه ℮
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^ ك→رد و ن→→ه به جهت بزرگ∂ اثر م∂توان به كار خود تبختر ورزيد و مثالҐ، روشن  خ→وددار
ش→→→→→دن ش→→→→→هر را ب→→→→ه ح→→→→ساب ه→→→→نر و ك→→→→اردان→→→→∂ خ→→→→ود گ→→→→→ذاشت؛زي→→→→را،س→→→→بب روش→→→→ن ش→→→→→دن ش→→→→هر 
دس→→→→تگاه م→→→→ولẃد ب→→→→رق است،ن→→→→ه ك→→→→اردان→→→∂ م→→→ن ك→→→ه ب→→→→ا س→→→ر ان→→→گشت خ→→→ويش ش→→→ست∂ را ف→→→شرده و 

دستگاه را به كار انداختهام. 
^ بدن∂  در ن→→ماز شب ن→يز آن چ→ه م→ربوط ب→ه ان→→سان است، ي− سلسله حركات ساده
ق م→→→→∂پذيرد، ك→→→→ه در ح→→→→د ذات خ→→→→ود،  ẃاست ك→→→→→ه ب→→→→→ا خ→→→→→→م و راست ش→→→→→→دن و ق→→→→→يام و ق→→→→→عود ت→→→→→حق
→→ا آن درج→ات ع→ظيم ب→هشت∂ و م→→قامات ق→رب اله→→∂  ẃن→يست. ام ^ ^ ه→→يچ ن→→→وع اث→→ر ارزن→دها دارا
ẃب م→→→→→∂شود،معلول لط→→→→→ف و ك→→→→رم و ف→→→→ضل و اح→→→→سان  ك→→→→→ه ب→→→→→ر اي→→→→→ن ع→→→→→→مل س→→→→→→اده و آس→→→→→→ان م→→→→→ترت
^ ندارد و استبعاد و استغراب برنم∂دارد،چنان  ^ است كه حدẃ و حصر ب∂پايان خداوند

كه فرمود: 
 ۱. ساب＃ ґح ґرẂيџغґب Ẁشاءџي Ẃنџم Ẁق Ẁز Ẃرџي џاهللا ￍإن...

^ شب نيز جايز است   تعجيل در نافله
^ ب→→→ين ن→→صف شب ت→→ا ط→→لوع ف→→جر(و  چ→→→نانكه گ→→→فتيم، وقت ن→→→→ماز شب در ف→→→→اصله
ه ب→ه  ẃم ي→ا ي− ش→شم آخ→ر شب است).ول∂، ب→ا ت→وج ẃاف→ضل آن،وقت س→حر،يعن∂ ي− س→و
^ ت→→عجيل در آن(ي→عن∂  س اج→→ازه ẃاي→→ن ع→→بادت ب→→زرگ، ش→→رع م→→قد ^ اه→→ميẃت ف→→وقالع→→→ادها
 ،Ґر) را در ب→→→→→→عض∂ م→→→→→→وارد ص→→→→→→ادر ك→→→→→→رده است.م→→→→→→ثال ẃب→→→→→→→ه ج→→→→→→→ا آوردن آن پ→→→→→→يش از وقت م→→→→→→قر
^ دش→→→→→وار  ^ ك→→→→→→ه ب→→→→→→ر اث→→→→→→ر رن→→→→→→ج و خ→→→→→→ستگ∂ س→→→→→فر، ب→→→→→يدار ش→→→→→→دن در آخ→→→→→ر شب ب→→→→→ر و م→→→→→→سافر

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۱
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^ غ→→سل  ن ن→→بودن ب→→را ẃاست، ي→→→ا ج→→وان→→∂ ك→→ه خ→→وف ج→→نب ش→→→دن در خ→→واب و س→→پس م→→تمك
ت  ẃو ش→→→→د ^ ^ ي→→→→ا ب→→→→يمار دارد،ي→→→→→ا م→→→→→→∂ترسد اص→→→→→→الҐ ب→→→→→يدار ن→→→→→شود،يا ك→→→→→س∂ ك→→→→ه ب→→→→ه ع→→→→لẃت پ→→→→ير
^ و ن→ظاير اينها،خوف دارد كه مبادا نتواند نماز بعد از نيمه  ^ ه→وا و ه→رگونه ع→ذر س→رما
ẃه ب→→→ه ن→→يẃت  شب را ب→→→ه ج→→→ا آورد،م→→→∂توان→→→د ن→→→ماز شب را ق→→→بل از ن→→→يمه شب ب→→→ه ج→→→ا آورد؛ الب→→→ت

تعجيل و تقديم، نه به نيẃت ادا. ۱ 
ابو بصير از امام صادق � نقل كرده است كه فرمود: 

 ґل ￍص→→џف ẁد Ẃر→→џب џ−џص→→ابџا Ẃوџا ẁ↨ￍل→→ ґع џ−ґب Ẃتџك→→→ان Ẃوџا ґلẂي→→→ￍالل џر→→→ ґآخ џومẀق→→→џال ت Ẃنџا џتґشي→→→ џذا خґا
 ۲. ґلẂيￍل الل ￍوџا Ẃن ґم Ẃرґت Ẃوџا џو џ−џالت џص

^ ي→→→ا  ^ ك→→→→ه م→→→→بادا آخ→→→→ر شب ب→→→→→ه ن→→→→ماز ب→→→→رنخيز＾، ي→→→→ا ب→→→→ه م→→→رض∂ م→→→بتال ش→→→و ه→→→→ر گ→→→→اه ب→→→→يمنا∑ ب→→→→ود
^ وت→ر[ س→ه ركعت شفع  ^ شب ب→خوان و ن→افله ^ ه→وا ب→ه ت→→و آس→يب رس→اند، ن→ماز خ→ود را در اب→تدا س→رما

و وتر]را به جا آور. 
^ نماز شب،از تعجيل در آن بهتر است  قضا

اگ→→ر ك→→س∂ اح→→تمال ده→→→د ك→→ه ن→→م∂توان→→→د ن→→→ماز ش→→بش را ب→→ه وقت ب→→خوان→→→د، ول∂ م→طمئن 
^ دارد .۳  ^ آن را بخواند،قضا بر تعجيل برتر باشد كه م∂تواند قضا

^ ن→→→→ماز شبخ→→→→→وان است، ول∂  ^ از ام→→→→ام ب→→→→اقر ي→→→→→ا ام→→→→ام ص→→→→ادق�م∂پرسد: م→→→→رد راو
چ→→→ه ب→→→سا ي− ي→→→ا دو ي→→→ا س→→ه شب ب→→ر او م→→→∂گذرد و م→→وفẃق ب→→ه ب→→→يدار ش→→دن ن→→م∂شود. ح→→ال،اگ→→ر 

                                                           
^ ۸ و۹ رجوع شود).  واتب(به مسأله ẃـ العرو↕ الوثق∂، كتاب الصلو↕، فصل ۳، ف∂ اوقات الر ۱

يعه، جلد۳، كتاب الصلو↕، ابواب المواقيت، باب ℮℮، حديث۱۲.  ẃـ وسائل الش ۲
 .۱Ω＾واتب، مسأله ẃـ العرو↕ الوثق∂، كتاب الصلو↕، فصل ۳، ف∂ اوقات الر ۳
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ن→→→افلهاش را ق→→ضا ك→→→ند، ب→→هتر است ي→→ا آن ك→→ه ت→→عجيل ك→→→ند و آن را در اوẃل شب ب→→ه ج→→→ا آورد؟ 
حضرت پاسخ م∂دهد: 

 ۱.↨џلẂيџثالثين ل џكان Ẃنґو ا ∂ ґضẂقџي Ẃلџال ب
نه [تعجيل نكند] بلكه قضا م∂كند؛ اگر چه س∂ شب باشد. 

^ از امام صادق � نقل شده است:   و در روايت ديگر
 ۲. ґزون ẂخџمẂد＃ الￍم џحẀم ґآل ґẃر ґس Ẃن ґم ґر ẂصџعẂال џدẂعџب џو ґ↕داџغẂال џدẂعџب ґلẂيￍالل ґ↕لو џص Ẁضاءџق

د است.  ẃمخزون آل محم ẃنماز شب پس از صبح و بعد از عصر، از سر ^ قضا
نيز از آنحضرت در ضمن حديث∂ نقل شده است: 

 ^ →→→→بẂد џت∂ عџكґالئ→→→→џم : ẀولẀق→→→→ џي ґهارￍالن→→→→ ґب ґلẂي→→→→→ￍالل џ↕لو→→→→→ џص ∂ ґضẂق→→→→→ џي ґدẂب џعẂال→→→→→ ґباه∂ ب→→→→→Ẁي џاهللا ￍنґا
 ۳. Ẁهџل Ẁرتџفџغ Ẃدџق ∂ẃنџوا ا Ẁدџه Ẃشґا ґهẂيџل џع Ẁه Ẃض ґرџتẂفџا Ẃمџما ل ∂ ґضẂقџي

^ فرشتگان من،!  ^ ك→ه ن→ماز شب را در روز ق→ضا كند مباهات م∂كند و م∂فرمايد:ا خ→دا ب→ه ب→ندها
^ را قضا م∂كند كه بر او واجب نكردهام ؛ گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.  ^ من چيز بنده

روايات∂ در باب تشويق و ترغيب به نماز شب 
 џ∂ ґض ẂرẀيґل ґهẂيџنẂي џف∂ ع Ẁعاسالن џو ґه ґع џج Ẃضџم ґذي→ذџل Ẃن→→ ґم ẀدẂب→ џعẂال џذا ق→امґا :� ґẃ∂ґب→ẃالن ґن→ џع
 џقام Ẃد→џه→ذا ق ^ →بẂد џع џن Ẃو џرџم→اتџا џقالџ؛ف Ẁهџتџكґالئџم ґه→ґب Ẁاهللا ∂џباه، ґهґل Ẃيџل ґ↕لو џص→ґـ ب ￍز→ џع џو ￍل→ џـ ج  Ẁه→ￍب џر

                                                           
 . Ｑحديث ،℮Ｑ يعه، جلد۳، كتاب الصلو↕، ابواب المواقيت، باب ẃـ وسائل الش ۱

ـ همان، حديث℮ .  ۲
ر＾).  Ẃك ґ۱ ( نقل از ذΩ۲، حديثΩ۲ ^ ـ بحاراالنوار، جلد۸۷ ، صفحه ۳



 

 

 ۹Ω

 ۱. Ẁهџل ẀتẂرџفџغ Ẃدџق ∂ẃ وا اџن Ẁدџه Ẃشґ؛ ا ґهẂيџل џها ع Ẃض ẀرẂفџا Ẃمџال↕＃ ل џل∂ صґا ґه ґع џج Ẃضџم ґذيذџل Ẃن ґم
 ^ تب→→→→→خش خ→→→→→ويش ب→→→→→را ẃاز پ→→→→→→يامبر اك→→→→→→رم � ن→→→→→→قل ش→→→→→→ده ك→→→→→→ه : ه→→→→→→رگاه ب→→→→→→نده از خ→→→→→→وابگاه لذ
^ خ→→→→واب در  ^ خ→→→→→دايش ب→→→→ر خ→→→→يزد، در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه ب→→→→قايا گ→→→→→زاردن ن→→→→→ماز شب و ب→→→→→ه م→→→→→نظور ج→→→→→لب رض→→→→→ا
^ او م→→∂فرمايد: آي→→ا ن→→م∂بينيد اي→→ن  چ→→→شمانش ه→→→ست، خ→→→دا ب→→→ه ف→→رشتگانش م→→باهات م→→∂كند و درب→→اره
^ ك→→→ه ب→→→ر او واجب ن→→→كردهام  ب→→→→ندهام را ك→→→→ه از خ→→→→واب لذي→→→→ذ خ→→→→ود دست ب→→→→رداشته و ب→→→→ه گ→→→زاردن ن→→→ماز

برخاسته است؟ گواه باشيد كه من او را مشمول بخشش قرار دادهام. 
^ روايت ش→ده است كه رسول خدا � در خطبها＾،  از ج→ابر ب→→ن ع→بداهللا ان→صار

^ پروردگار و بيان مطالب∂ چند فرمود:  پس از حمد و ثنا
 џو ґ↕لو ￍالصґب џلẂيￍوا الل Ẁدґكاب ! ẂمẀكґين ґد ẀودẀمџها عￍن ґاџ؛ف ґ↕لو ￍالصґب ẂمẀكẂيџل џع، ґ↕لو ￍالصґب ẂمẀكẂيџل→ џع

 . ẂمẀكґئات ґẃي џس Ẃرґẃ وا اهللاџ كџثґيراҐ يẀكџف ẀرẀك Ẃاذ
 Ẁل ґسџتẂغџي ẂمẀكґد џحџا ґب→اب Ẃ^ џد→ џي џنẂيџب ثџلẀ نџ→هẂر＃ ج→ار＃ џم ґسẂم→ џخẂال ґواتџل→ ￍالص ґه ґذ→џه Ẁلџث→џما م→ￍنґا
لґ فџ→→كџذا  Ẃس→→ ẀغẂال ґر→→Ẁواتџت→→ ґب ґن џر ￍالد џن→→ ґم ẀهẀن џد→→џب ∂џقẂن→→Ẁما يџك→→џساالت＃ فґت→→ Ẃاغ џسẂم→→ џخ ґمẂو→→џيẂال ∂→→ґف ẀهẂن→→ ґم

 . ẁء∂Ẃي џش ґهґوبẀن Ẁذ Ẃن ґم ∂џقẂب џال يџف џ↕لو ￍالص ґهґتџم џداوẀم џعџم ґوبẀن الذ џن ґم Ẅ∂џقẂنẀي
هџبџ ثẀ→لẂثџا  џذا ذ ґاџ؛ف ＃↕ џودẀق Ẃع→џم џم→→ґزائ џح→ґب ґهẂيџل→ џع Ẁبџر Ẃض→→Ẁي џو→Ẁه џو ẃالґد＃ اẂب→ џع Ẃن→→ ґم→ا م Ẁاس→ẃا النџه→يџا

 . ẀحẂب ا الصџن џد دџقџف џاهللا ґرẀك Ẃاذџف ẂمẀ؛ق Ẁهџل џقالџف ẁ−џلџم Ẁتاهџا ẀهẀثẂلẀث џ∂ґقџب џو ґلẂيￍلẂال
 џل џخ џد џو џأ ￍضџوџتџف џقام џوẀه Ẃنґا џو ẁه џدẂق Ẁع ẀهẂن џع Ẃتￍل џحẂان џاهللا џرџك џذ џو џ∑ￍر џحџت џوẀه Ẃن ґا→џق→ال: ف

                                                           
اع∂) .  ẃالد ↕ ẃد Ẁنقل از ع ) ℮Ω۱، حديثＱ⅛ ^ ـ بحاراالنوار،جلد۸۷ ، صفحه ۱



 

 

 ۹۱

 ۱. ґنẂي џعẂال џير ґرџق Ẁحґب ẂصẀي џين ґح Ẁحґب ẂصẀيџف ￍنẀهلẀك ẀدџقẀعẂال ẀهẂن џع Ẃتￍل џحẂان ґ↕لو ￍف∂ الص
^ ن→→→→ماز شب را  ^ م→→→→ردم] م→→→→→الزم ن→→→→ماز ب→→→→اشيد،چون ن→→→→ماز س→→→→تون دي→→→→ن ش→→→→ماست . دش→→→→وار＾ها [ا

ل كنيد و همواره به ياد خدا باشيد تا گناهانتان را بپوشاند.  ẃتحم
^ ي→→→ك∂ از ش→→→ما در  ^ پ→→→→نجگانه، ه→→→م چ→→→ون ن→→→هر آب→→→∂ است ك→→→ه از م→→→قابل خ→→→انه ه→→→→مانا اي→→→→ن ن→→→→مازها
 ^ ^ پ→نج بار، خود را در آن نهر بشويد.هم چنان كه بدن او، بر اثر شستشوها ج→ريان ب→اشد و او، روز
^ از چ→ر∑ م∂گردد،قلب و روح شخص نمازخوان نيز، بر اثر مداومتش  پ→∂ در پ→∂، پ→اكيزه و ع→ار

^ از گناهان نم∂ماند.  بر نماز، از[ چر∑ و آلودگ∂]گناهان، پا∑ م∂شود و چيز
ت  ẃ[ب→→→ه ه→→نگام خ→→واب] ب→→ا ب→ندهاي∂ م→حكم ب→سته م→∂شود[استغراق در لذ ^ ^ م→→ردم،هر ب→→ندها ا
خ→→→→→واب ب→→→→→→ه ب→→→→→ندهاي∂ ت→→→→→شبيه ش→→→→→ده است ك→→→→→→ه او را ب→→→→→→ه ب→→→→ستر خ→→→→→واب م→→→→→∂بندد] پس دو ث→→→→لث از شب ك→→→→ه 
^ م→∂آيد و م→∂گويد : ب→رخيز و ب→ه ي→اد خ→دا  ^ ب→ه س→راغ و گ→→ذشت و ث→→لث آخ→→رش ب→→اق∂ م→→اند، ف→رشتها

باش كه صبح نزدي− شد! 
^ گ→→→→→شوده  ^ [ از ب→→→→→ندها ] از و س→→→→→→پس ف→→→→→→رمود: اگ→→→→→→ر او ت→→→→→→كان خ→→→→→→ورد و ذك→→→→→ر خ→→→→→دا گ→→→→→فت، ب→→→→→ند
^ گ→→→شوده م→→→∂گردد و  م→→→→∂شود و اگ→→→→ر ب→→→→رخاست و وض→→→و س→→→اخت و ب→→→ه ن→→→ماز اي→→→ستاد، ت→→→مام ب→→→ندها از و

سرانجام، داخل صبح م∂شود، در حال∂ كه شادان و مسرور است[زيرا از بند شيطان جسته است]. 
نẂ داع＃  ґم Ẃل→џـ ه  ẀهџحانẂب→ Ẁـ س  Ẁاهللا ẀولẀق→ џي ґلẂي→ￍالل Ẁر→ ґآخ џذا ك→انґا :� ґاهللا Ẁول→→→ Ẁس џق→→ال ر 
→→→نẂ ت→→→ائґب＃  ґم Ẃل→→→ џ؟ه Ẁهџل џرґف Ẃغџا→→→џر＃ فґفẂغџت Ẃس→→→Ẁم Ẃن→→→ ґم Ẃلџ؟ه Ẁهџل Ẃؤ→→→→ Ẁس Ẁهџي ґطẂعẀا→→→→џل＃ فґس→→→→ائ Ẃن→→→→ ґم Ẃلџ؟ه ẀهџجيبẀا→→→→џف

                                                           
^ ۲۲۲ و۲۲۳، حديثＱ℮ ( نقل از مجالس مفيد).  ـ بحاراالنوار، جلد۸۲ ، صفحهها ۱



 

 

 ۹۲

 ۱. ґهẂيџل џع џوبẀتџاџف
ـ ف→→→→→→رمايد: آي→→→→→→ا  ـ س→→→→→→→بحانه  رس→→→→→→→ول خ→→→→→→→دا � ف→→→→→→→رمود : چ→→→→→→ون آخ→→→→→→→ر شب ف→→→→→→را رس→→→→→→د، خ→→→→→→داوند
^ ه→→→→→→→→ست ت→→→→→→→→ا خ→→→→→→→→واستهاش را ب→→→→→→→دهم ؟ آي→→→→→→→ا  ^ ه→→→→→→→→ست ت→→→→→→→→ا اج→→→→→→→→ابتش ك→→→→→→→→نم ؟ آي→→→→→→→→ا خ→→→→→→→→واهندها دع→→→→→→→→اكنندها

^ هست تا توبهاش را بپذيرم ؟  ^ هست تا او را بيامرزم ؟ آيا توبهكنندها استغفاركنندها
 џر Ẃد→→џق Ẃوџل џو ґلẂي→→ￍالل џن→→ ґم ґẃل→→→ џص ∂ґل→→→ џي→→→ا ع : ґهґتￍي→→→→ ґص џو ∂→→→ ґف � ＃ẃ∂ґل→→→ џعґل � ∂ґب→→→ￍالن џق→→→ال
 џو ∂џعالџت џو џ∑ џبارџت Ẁاهللا џ؛ قال Ẁ↕џوẂع џد د џرẀال ت џ−ґذل џدẂن ґع ￍن ґاџف Ẁع Ẃادџف ґحار Ẃسџ Ẃاالґب џشا↕＃ و џبẂل→ џح

 ۲. ґحار ẂسџالẂ ينџ بґا ґرґفẂغџت ẂسẀمẂال
^ ع→→→→→→→ل∂، ق→→→→→→→سمت∂ از شب را ن→→→→→→→ماز  پ→→→→→→→→يامبر اك→→→→→→→→رم � در وص→→→→→→→→يẃتش ب→→→→→→→→ه ع→→→→→→→ل∂ � ف→→→→→→→رمود: ا
^ باشد؛ و سحرگاهان دعا كن كه در آن وقت دعاي∂  ^ دوشيدن گوسفند ب→خوان، اگر چه به اندازه

رد نم∂شود ؛ زيرا خداوند تبار∑ و تعال∂ فرموده است: 
 ۳. ґحار ẂسџالẂ ينџ بґا ґرґفẂغџت ẂسẀمẂال џو...

ي→عن∂: اس→تغفار ك→نندگان در س→حرگاهان را م→ورد م→→دح و س→تايش قرار داده و آنها را 
^ بهشتيان به شمار آورده است.  در زمره

 џو џه→→ ẂجџوẂال Ẁن ґẃس џح→→Ẁت џو џق Ẃز ґẃالر ر ґد→→Ẁت ، ґẃبￍالر Ẁ↨џم Ẃر→→ Ẁها حￍن ґا→→џف ґلẂي→→ￍالل ґ↕وẄل→→ џص ∂џل→→ џوا عẀظґح→→→اف
 ґرẂتџوẂال ∂ґف ẀهџوفẀق Ẁو џلￍوџط Ẃنџم џ^ ґو Ẁر Ẁهￍن ґاџف ґرẂتџوẂال ∂ґف џوفẀقẀوẂوا الẀل ￍوџط џو ґهار→ￍالن џق Ẃز ґر Ẁنџم Ẃض→џت

                                                           
اع∂).  ẃالد ↕ ẃد Ẁ۷⅛۱، حديث۹( نقل از ع ^ ـ بحاراالنوار، جلد۸۷ ،صفحه ۱

ـ همان، حديث۱Ω( نقل از مكارم االخالق).  ۲
^ آل عمران،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۳



 

 

 ۹۳

 ۱. ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي ẀهẀوفẀق Ẁو ￍلџق
^ را فراوان نموده و صورت  ب→رنماز شب م→حافظت ك→نيد كه حرمت پروردگار است و روز
ت→→ر اي→→ستادن را ط→→والن∂ ك→→نيد، زي→را،هر  џروز را ت→→ضمين م→→∂كند.در ن→→ماز و ^ را ن→→يكو م→→→∂سازد و روز

كه ايستادن در« وتر» را طوالن∂ كند، ايستادنش در روز قيامت كم خواهد بود. 
رعايت آداب∂ چند در قنوت نماز وتر 

ẃات قنوت نماز وتر عبارت است از:  برخ∂ مستحب
۱. طول دادن قنوت 

 џمẂو→→ џي Ґ↨→→ џراح ẂمẀكẀل џو→→→Ẃطџيا،ا→→→Ẃن الد ґدار ﾭ ґر→→→Ẃت џالو ∂→→→ ґف ҐوتاẀن→→→Ẁق ẂمẀكẀل џو→→→Ẃطџا �∂ґب→→→ￍنￍال џق→→→ال
 ۲. ґفґقẂوџمẂال ∂ґف ґ↨џيامґقẂال

هر ي− از شما قنوت وترش در دنيا طوالن∂تر باشد آسايش او در موقف قيامت طوالن∂تر است. 
۲. هفتاد بار استغفار 

 џو ∂→ẃب џر џاهللا ẀرґفẂغџت→ Ẃسџا : џر→→џت Ẃوџذا اґا ґه ґر→→Ẃت џف→→∂ و џق→→ال Ẃن→→џم : џق→→ال Ẁه→→ￍن ґاهللا� ا ґدẂب→→ џب→→∂ عџا Ẃن→→ џع
 џن→→ ґم Ẁه џدẂن→→ ґع Ẁاهللا Ẁهџبџت→→џك ẁ↨џن→→ џس џ∂ ґضẂم→→џت ẃ∂ت→→ џح џ−ґذل ∂џل→→ џع џبџواظ џو Ґ↕ ￍر→→џم џعينẂب→→ џس ґه→→→Ẃيџل ґا Ẁوب→→→Ẁتџا

 ۳. ￍل џج џو ￍزџع ґاهللا џن ґم Ẁ↕ џرґفẂغ џمẂلẂا Ẁهџل Ẃتџب џج џو џو ґحار ẂسџالẂ ينџ بґا ґرґفẂغџت ẂسẀمẂال
 Ẁوب→→Ẁت џا џو ∂→ẃب џر џاهللا Ẁر ґف Ẃغџت→ Ẃس џام→→ام ص→→ادق � ف→رمود : ه→ر كس در ن→ماز وت→رش ه→فتاد ب→ار ب→گويد: ا

                                                           
^ ℮۱Ｑ، حديث℮۳ ( نقل از فقه الرẃضا).  ـ بحاراالنوار، جلد۸۷ ، صفحه ۱

يعه، جلد℮، كتاب الصلو↕، ابواب القنوت، باب ۲۲، حديث۱.  ẃـ وسائل الش ۲
ـ همان، باب ۱Ω، حديث۲ .  ۳



 

 

 ۹℮

^ "م→→ستغفرين  ، و ت→→→ا ي− س→→→ال م→→→واظبت ب→→→ر اي→→→→ن ن→→→مايد، خ→→→دا ن→→→ام او را ب→→→→ه درگ→→→اه خ→→ويش از ج→→مله ґه→→→ Ẃيџ اґل
وجلẃ بر او مسلẃم گردد.  ẃباالسحار" [آمرزيدگان سحرگاهان]مكتوب فرمايد و آمرزش خداوند عز

 ґارẃالن џنґم џ−ґب ґذґعائẂال Ẁقامџ۳. هفت بار بگويد: هذا م
: ه→→ذا  ẀولẀق→→ џي џو Ґ↕ ￍر→→џم џين ґعẂب→→ џس ґر→→Ẃت џوẂال ∂→→ґف џاهللا ẀرґفẂغџت Ẃس→→ џي� ґاهللا Ẁول→→ Ẁس џر џك→→→ان џق→→→ال:و

 ۱. بẂعџ مџرẃات＃ џس، ґارẃالن џن ґم џ−ґب ґذґعائẂال ẁقامџم
[ ام→→→→ام ص→→→→ادق � ] ف→→→→رمود: رس→→→→ول خ→→→→دا � در ن→→→ماز وت→→→ر ه→→→فتاد ب→→→ار اس→→→تغفار م→→→∂نمود و 
ه→فت ب→ار م∂فرمود: "هذا مџقام العائґذґ بџ−ґ مґنџ النẃار" يعن∂؛ اين،جايگاه كس∂ است كه از آتش به تو 

پناه آورده است. 
℮. سيصد بار بگويد: العفو العفو 

 ＃↕џأ ґمџالثџث џوẂف→→ џعẂلџا џوẂف→→ џعẂلџا: ẀولẀق→→ џين � ي ґدґع→→ابẂال Ẁدґẃي→→ џس ґنẂي џس→→ ẀحẂال Ẁن→→Ẃب ∂ґل→→ џع џك→→ان џق→→ال:و
ر.۲  џح ￍالس ∂ґف ґرẂتџوẂال ∂ґف Ґ↕ ￍرџم

[ ام→ام ص→ادق � ] ف→رمود: عل∂ بن الحسين، سيẃد العابدين � سحرگاه، در نماز وتر سيصد 
بار " العفو العفو"م∂گفت. 

Ｑ. دست چپ را م→→→→→→→قابل ص→→→→→→→ورت ن→→→→→→→گاه داش→→→→→→→→ته و ب→→→→→→→ا دست راست ت→→→→→→→عداد اس→→→→→→→→تغفار و 
ديگر ذكرها را بشمارد: 

 џ∑ џد→→→ џي Ẁب ґصẂن→→→џت Ґ↕ ￍر→→→џم џين ґعẂب→→→ џس ґر→→→→Ẃت џالو ∂→→→→ ґف џاهللا ґرґففẂغџت→→→→ Ẃسґا: џاهللا�ق→→→→ال ґدẂب→→→→ џب→→→→∂ عџا Ẃن→→→→ џع
                                                           

يعه، جلد℮، كتاب الصلو↕، ابواب القنوت، باب ۱Ω، حديث℮.  ẃـ وسائل الش ۱
ـ همان، باب ۱۱، حديث۱.  ۲



 

 

 ۹�

 ۱. џفارẂغґت Ẃس ґالẂ ^ وџ تџعẀد بґالẂيẀمẂنџ∂ ا џر ẂسẀيẂال
از ام→→→→ام ص→→→→ادق � روايت ش→→→→ده است ك→→→→ه ف→→→رمود : در ن→→→ماز وت→→→ر ه→→→فتاد ب→→→ار اس→→→تغفار ك→→→ن؛ در 

حال∂ كه دست چپ را بلند كرده و با دست راست تعداد استغفاررا م∂شمر＾. 
^ چهل مؤمن  ⅛. دعا برا

^ ق→→→→→→نوت ن→→→→→→ماز وت→→→→→→ر ن→→→→→→يست، ول∂ م→→→→→→طلق ب→→→→→→ودن  ه→→→→→→→ر چ→→→→→→→ند اي→→→→→→→→ن« ادب» از آداب وي→→→→→→ژه
روايات در باب دعا شامل آن نيز م∂شود. 

ع→ا  џد ￍم→Ẁث ẂمẀهџعال џد→џف ґه ґوان→ Ẃخґا Ẃن ґم Ґال Ẁج џر џنẂي ґع→џب Ẃرџا џم ￍد→→џق Ẃنџم: џاهللا�ق→→ال ґدẂب→→ џب→→∂ عџا Ẃن→→ џع
 ۲. ґه ґسẂفџف∂ ن џو Ẃم ґفيه Ẁهџل џيب ґجẀت Ẃاس ґه ґسẂفџنґل

از ام→→→ام ص→→→ادق � م→→→نقول است ه→→→رگاه ك→→→س∂[ در م→→→قام دع→→ا] چ→→هل ن→→فر از ب→→رادران [اي→→مان∂] 
^ آن→ها و  ^ او، ه→م درب→اره ^ خ→ود دع→ا ك→ند، دع→ا ^ آن→ان و س→پس ب→را م دارد و ن→→خست ب→→را ẃخ→→ود را م→→قد

^ خودش،مستجاب م∂گردد.  هم درباره
تمجيد خدا و صلوات نيز از آداب دعا است 

 џرادџذا اґا ẂمẀاك→→→ẃيґا: ẀولẀق→→→ џاهللا � ي ґدẂب→→→ џب→→→→ا عџا ẀتẂع ґم џس: џر↕ ق→→→→الẂيџغ→→→→ ẀمẂال ґن→→→→Ẃب ґثґح→→→→ارẂال ґن→→→→ џع
 ґاهللا ∂џلџع ґناءￍالثґأ ب џدẂب џي ẃ∂ت џح ґ↕ џر ґالخẂا џيا وẂن الد ґجґوائ џح Ẃن ґم ҐئاẂي џش ґهґẃ ب џر Ẃن ґم џلџأ Ẃسџي Ẃنџا ẂمẀك Ẁد→ џحџا

 ۳. Ẁه џجґوائ џح џاهللا џلџأ Ẃسџي ￍمẀث � ґ∂ґبￍالن ∂џلџع ґ↕لو ￍالص џو Ẁهџل ґح ẂدџمẂال џـ و  ￍل џوج ￍزџـ ع
                                                           

 .Ｑ۱، حديثΩ يعه، جلد℮، كتاب الصلو↕، ابواب القنوت، باب ẃـ وسائل الش ۱
ـ همان، باب Ｑ℮،حديث℮.  ۲

عا، باب ۳۱، حديث۱.  ẃيعه، جلد℮،ابواب الد ẃـ وسائل الش ۳



 

 

 ۹⅛

از ح→ارث ب→→ن م→غيره روايت ش→ده است ك→ه گ→فت: از ام→ام ص→ادق � ش→نيدم ك→→ه ف→رمود : هيچ 
ي− از ش→→→ما ن→→→بايد در م→→→قام ح→→→اجتخواه∂ از خ→→→دا ب→→→رآيد، م→→→گر اي→→→→نكه اب→→→تدا ب→→→→ه ث→→نا و م→→دح و ت→→مجيد 

^ خويش را بخواهد.  خدا و صلوات بر نب∂ẃ اكرم � پرداخته و آنگاه حاجتها
 ￍنґنين�: ا ґؤمẀمẂرالґميџا ґتاب ґف∂ ك ￍنґاهللا �:ا ґدẂب џو عẀبџا џقال: џم قالґل ẂسẀم ґنẂب ґدￍم џحẀم Ẃن→ џع
 : џ؟ ق→→→الẀه Ẁد ґẃج→→→џمẀا џفẂي→→→→џك : ẀتẂل→→→→Ẁق Ẁه Ẃد ґẃجџم→→→→џـ ف  ￍل џج џو ￍز→→→→ џـ ع  џاهللا џتџو→→→→ Ẃع џذا د ґاџف. ґ↨џلџأ Ẃس→→→→ џمẂال џلẂب→→→→џق џ↨ џح Ẃد→→→→ ґمẂال
 џو ґء Ẃر→ џمẂال џنẂي→џب Ẁول Ẁح→ џي Ẃن→џيا م، Ẁريد→Ẁم→→ا يґل Ґاالẃع→→џي→→→ا ف ґري→→د џوẂال ґلẂب→→ џح Ẃن→→→ ґم ￍ∂џلґا Ẁبџر→→→Ẃقџا џو→→ Ẁه Ẃن→→џيا م: ẀولẀق→→џت

 ۱. ẁي∂ء џش ґهґلẂث ґمџك џسẂيџل Ẃنџل∂ يا مẂاال ع ґرџظẂن џمẂالґب џوẀه Ẃنџيا م ґهґبẂلџق
د ب→→→→ن م→→→سلم از ام→→→ام ص→→ادق � ن→→قل ك→→رده ك→→ه ف→→رمود : در ك→→تاب ام→→يرمؤمنان� آم→→ده  ẃم→→→حم
ـ را  وجل  ẃـ ع→→→→→→→→→→→ز است ك→→→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→→تايش[ خ→→→→→→→→→→→دا] ق→→→→→→→→→→→بل از س→→→→→→→→→→→→ؤال و ت→→→→→→→→→→→قاضاست.بنابراين وق→→→→→→→→→→→ت∂ خ→→→→→→→→→→→داوند
 ^ ^ گ→→→ويد:] گ→→→فتم چ→→→گونه ت→→→مجيدش ك→→→نم ؟ ف→→→رمود: م→→→∂گوي∂:ا م→→→→∂خوان∂، ت→→→→مجيدش ك→→→→ن .[راو
 ^ ^ آن ك→→ه ه→→→ر چ→→ه را ك→→ه ب→→خواه∂ ان→→جام م→→∂ده∂، ا ^ ! ا ك→→س∂ ك→→ه از رگ گ→→ردن ب→→→ه م→→→ن ن→→زدي−تر
^ پيش از خودش با  كس∂ ك→ه بين انسان و قلبش حايل م∂شو＾[يعن∂ از انديشهها وخواطر قلب∂ و
^ كس∂ كه بر منظر اعل∂џџ مستقر＾،  خ→بر＾، م→ال− ه→ست∂ ґ اوي→∂ و ب→ر ت→مام وج→ودش اح→اطه دار＾] ا

^ همانند تو نيست .  ^ كس∂ كه چيز ا
 ґ↕لو ￍالص ґب Ẃء џدẂبџيẂل→џف ẂمẀك Ẁد→ џحџع→ا ا џذا دґا: џق→ال� ґاهللا ґدẂب→ џب→∂ عџا Ẃنџمان،عẂث→ Ẁع ґن→Ẃب ґب→انџا Ẃن→ џع
 ґعاء الد џضẂعџب џلџبẂقџيґل Ẁاهللا ґنẀك→ џي Ẃمџل џو ẁ↨џولẀبẂق→џم ґẃ∂ґب→ￍالن ∂џل→→џع џ↕لو ￍالص ￍن ґا→џف � ґẃ∂ґبￍالن џﾲ→џع

                                                           
عا، باب ۳۱، حديث۳.  ẃيعه، جلد℮،ابواب الد ẃـ وسائل الش ۱



 

 

 ۹۷

 ۱.ҐضاẂعџب ￍد Ẁرџي џو
اب→ان ب→ن ع→ثمان از ام→ام ص→ادق � نقل ك→رده است ك→ه ف→رمود : ه→ر گ→اه كس∂ از ش→ما خ→واست دع→ا 
^ خ→ود را ب→ا ص→لوات ب→ر پ→يامبر اك→رم � آغ→از ك→ند، زي→را ص→لوات ب→ر پيامبر اكرم پذيرفته  ك→ند، دع→ا

شود و[ از طرف∂ هم] خدا چنين نيست كه قسمت∂ از دعا را بپذيرد و قسمت ديگر آن را رد كند. 
^ خداست  ل به اهل بيت� از اهمẃ شرايط حركت به سو ẃاستشفاع و توس

^ شريفه＾:  به حكم آيه
 ۲. џ↨џيل ґسџوẂال ґهẂيџوا إلẀغџتẂاب џو џوا اهللاẀقￍوا اتẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي

^ ت→→→قرẃبجوي∂ ب→→→→ه خ→→→→دا و ك→→→سب ب→→→ركات از م→→→نبع ف→→→يẃاض، وس→→→يله و  وظ→→→يفه داري→→→م ب→→→را
^ ب→يابيم و چ→→نان ك→→ه از رس→ول خ→دا� و امامان� روايت شده، عال∂ترين  دس→تاويز
^ اه→→→ل  سه ẃم∂، ذوات م→→→قد Ẃظ→→→ Ẁرس→→→يدن ب→→→→ه ق→→→رب خ→→→دا و ن→→→يل ب→→→ه آن س→→→عادت ع ^ دس→→→→تاويز ب→→→را
ت ب→ه آس→→تان اق→→دس  ẃب→→يت رس→→الت و خ→→اندان ع→→صمت� م→→→∂باشند ك→→→ه ب→→→دون ع→→رض م→→ود
ل ب→→→→→ه ذي→→→→→ل واليت آن اولي→→→→→→اءاهللا، ه→→→→→يچ  ẃبان درگ→→→→→→اه و ب→→→→→→دون ش→→→→→→فاعتخواه→→→→→∂ و ت→→→→→وس ẃآن م→→→→→→قر

^ نخواهد بود.  ^ پيشگاه خداوند عمل∂ پذيرفته
 ґ↨џيام→ґقẂال џمẂو→ џي џج→اء ҐداẂب→→џع ￍنџا Ẃوџل ґه ґدџيґب� مￍد＃ џح→Ẁم ẀسẂف→џن ^ ґذￍال џو� ґاهللا Ẁول→ Ẁس џر џق→ال

 ۳.∂ґتẂيџب ґلẂهџا ґ↨џالي ґو џو ∂ґتџالي ґوґب ẀقاهẂل џي ẃ∂ت џح ẀهẂن ґم џ−ґذل Ẁاهللا џلґبџما ق Ґاẃيґبџن џين ґعẂب џس ґلџمџعґب
                                                           
عا، باب ⅛۳، حديث۱℮ .  ẃيعه، جلد℮،ابواب الد ẃـ وسائل الش ۱

^ ن→زدي−  ^ او[و ب→را ^ ك→→سان∂ ك→ه اي→مان آوردهاي→د،از خ→دا پ→روا ك→نيد و [در س→لو∑] ب→→ه س→و ^ م→→ائده،آيه＾۳Ｑ ؛ ي→→عن∂ : ا ـ س→→→وره ۲
شدن به او] وسيله بجوييد. 

يخ).  ẃ۱ ( نقل از امال∂ ابن الشＱ۱۷۲، حديث ^ ـ بحاراالنوار، جلد۲۷، صفحه ۳



 

 

 ۹۸

د در دست اوست،در روز  ẃرس→→ول خ→→دا � ف→→رموده است : س→وگند ب→→ه ك→س∂ ك→ه ج→ان م→حم
ل  ẃنم∂پذيرد،مگر اينكه با توس ^ ^ ع→مل ه→فتاد پ→يغمبر را ب→ياورد، خدا آن را از و ق→يامت اگ→ر ب→ندها

واليت من و واليت اهل بيت من خدا را مالقات كند. 
 : ẀولẀقџي ￍجل џو ￍزџع џاهللا ￍنґا : ẀولẀقџي � Ґداￍم џح→Ẁم ẀتẂع ґم џس: џق→ال ґẃ∂س ẂفارẂال џمانẂل→ џس Ẃن→ џع
 ẂمẀكẂيџل џع џل ґمџت Ẃحџي Ẃنџا ẃالґها اґب џون Ẁود Ẁجџال ت џو ẁبار→ ґك Ẁج→ґوائ џح ẂمẀك→Ẃيџلґا Ẁهџل Ẃن→џم џسẂيџل џوџا џ^ ґباد→ ґي→ا ع
 џو ￍ∂џل→ џع ґقẂل→→ џخẂال џم џر→→Ẃكџا ￍنџوا اẀمџل Ẃاع→→џال فџا. Ẃم ґه ґيعґف→→ џشґل Ґ↨→→џرام→→џها كџون ẀضẂق→→џت ẂمẀك→→Ẃيџل ґا ґقẂل→→ џخẂال ґẃب џحџا→→ ґب
 Ẁم→→ Ẁه џي→→ن ґذￍال � Ẁ↨ ￍم→→ ґئџاال ẀمẀه џدẂع→→џب Ẃن→→→џم џو � ￒ∂ґل→→→ џع Ẁوه→→→ Ẁخџا џو� ẁدￍم џح→→→Ẁم ￍ^ џدџل ẂمẀهџل џض→→→Ẃفџا
 ￎف→→џك Ẁريد→→Ẁي ẁ↨џي→→ ґداه ẀهẂت→→ џه џد Ẃوџها اџعẂف→→џن Ẁريد→→Ẁي ẁ↨ џح→→اج ẀهẂت ￍم→→ џهџا Ẃن→→џم ∂ґنẀع ẂدџيẂل→→џال فџا. ￍ∂џلґا Ẁلґس→→→ائџوẂال
 Ẃن→→→→→→→ џيها م ґضẂق→→→→→→→ џم→→→→→→→ا ي џن џس→→→→→→→ Ẃحџا Ẁهџيها ل ґض→→→→→→→Ẃقџا џرين ґاه→→→→→→→ẃالط џبينґẃ مￍد＃ وџ آلґهґ الطￍ→→→→→→→→ي џحẀم→→→→→→→ ґها ب ґر џر→→→→→→→→ џض

 ۱... ґهẂيџل џع ґقẂلџ Ẃﾬا ґẃزџعџاґب ґهẂيџل ґا џونẀعґف Ẃشџت Ẃسџت
از س→لمان ف→ارس∂[كه درود خ→دا ب→ر او باد]نقل شده است كه گفت: از رسول اكرم� شنيدم 
^ ب→→→→→ندگان م→→→→→ن، آي→→→→→ا چ→→→→→→نين ن→→→→→يست ك→→→→→ه گ→→→→اه ك→→→→س∂ از ش→→→→ما  وجل م→→→→→∂فرمايد: ا ẃك→→→→→ه م→→→→→∂فرمود: خ→→→→→داوند ع→→→→→ز
ح→→اجات ب→→زرگ∂ م→→∂خواهد و ش→→ما ح→→وائج او را ب→→رنم∂آوريد، م→→گر اي→→نكه ك→→س∂ را ش→→فيع ق→→رار ده→د ك→ه 
م→→حبوبترين م→→ردم در ن→→زد ش→→ماست، آنگ→→اه ح→وائج او را ب→ه اح→ترام آن ش→فيع ب→ر م→→∂آوريد؟پس، آگ→اه 
د � و ب→رادرش ع→ل∂ � و ام→امان  ẃب→→اشيد و ب→دانيد ك→ه گ→رام∂ترين خ→لق و ب→رترين آن→ان ن→زد م→ن، م→حم

^ من هستند.   ب[مردم] به سو ẃتقر ^ ^ � هستند؛ همانان كه وسيله پس از و
                                                           

اع∂).  ẃالد ↕ ẃد Ẁ۲۲ (نقل از ع ^ ^ ۱ΩΩ ؛ بحاراالنوار، جلد℮۹، صفحه ^ ورẃام، جلد۲، صفحه ـ مجموعه ۱
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^ زي→→انبار گ→→شته و رف→→ع  ه→→→ر كس ح→→→اجت∂ دارد و ن→→فع∂ را م→→∂طلبد ي→→ا دچ→→ار ح→→ادثها
د و آل ط→→→→→اهرينش ب→→→→خوان→→→→د ت→→→→→ا ب→→→→→ه ن→→→→يكوترين وج→→→→→ه،  ẃآن را خ→→→→→واه→→→→→→ان است، ب→→→→→ايد م→→→→→را ب→→→→→→ه م→→→→حم

حاجتش را بر آورم.۱ 
 Ẁه ￍجџو→→џتџا ∂→→ẃن ґا ￍمẀه→→ẃللџا : ẂلẀق→→џف ґلẂي→→ￍالل ґ↕لو→→ џص ∂џلґا џومẀق→→џت Ẃنџا џت Ẃد џرџذا اґا:� Ẁق ґاد→→→ ẃالص џق→→ال
 Ẃم ґه→→→→ ґب ∂ґنẂل џع Ẃاج→→→→џ؛ ف∂ ґج→→→→ ґوائ→→→→ џح Ẃ^ џد→→→→ џي џنẂي→→→→→џب ẂمẀهẀم ґẃد→→→→→џقẀا џو ґهґآل џو ґ↨џم→→→→→ Ẃح ￍالر ґẃ∂ґب→→→→→џن џ−ґẃيґبџن→→→→→ ґب џ−Ẃيџلґا
م  ґه→→ ґب ∂ґنẂب ґ ẃذџع→→Ẁال ت џو Ẃم ґه→→→ ґب ∂ґنẂم→→→ џح Ẃار џمẀه→→→ẃللџا. џينґب ￍرџق→→→ ẀمẂال џن→→→ ґم џو ґ↕ џر→→→ ґخ Ẃاآل џيا و→→→Ẃن الد ∂→→→ ґف Ґيها→→→ ґج џو
 ∂ ґجґوائ џل∂ ح ґضẂاق џو Ẃم ґه→ґب ∂ґنẂم ґر Ẃح→џال ت џو Ẃم ґه→ґب ∂ґن→Ẃق Ẁز Ẃار џو Ẃم ґه→ґب ∂ґنẀل ґẃض→Ẁال ت џو Ẃم ґه→ґن∂ ب ґد Ẃاه џو

 ۲. ẁيمґل џء＃ ع∂Ẃي џش ґẃلẀكґب џو ẁديرџء＃ ق∂Ẃي џش ґẃلẀك ∂џلџع џ−ￍنґا ґ↕ џر ґخ Ẃاآل џا وџيẂن لدґل
ام→→ام ص→→ادق � ف→→رموده است: ه→→رگاه خ→→→واست∂ ب→→→ه ن→→ماز شب ب→ايست∂، ب→گو : ب→ار خ→دايا،من ب→ه 
وس→→→→→اطت پ→→→→→يامبرت ك→→→→→ه پ→→→→→→يامبر رح→→→→→مت است، و ب→→→→→ه وس→→→→→اطت آل و＾، رو ب→→→→→ه ت→→→→→و م→→→→→∂آورم و آن→→→→ان را 
م م→→∂دارم. پس ب→→ه ح→رمت آن→ان ب→ه م→→ن رح→م ك→ن و ع→ذابم م→فرما. ب→ه سبب آنان  ẃپ→يشاپيش ح→وائجم م→قد
^ دنيا و آخرتم را  ه→دايتم فرما و گمراهم مساز ؛ به بركت آنان رزقم ده و محرومم مگردان و نيازها

برآور كه تو بر هر كار توانا و بر هر همه چيز داناي∂. 
^ صبح  يẃت نافله ẃاهم

امام رضا � در تفسير آيه＾: 
 ۳. ґوم Ẁجالن џبار Ẃإد џو Ẁه Ẃحґẃ ب џسџف ґلẂيￍالل џن ґم џو

                                                           
ـ حديث دنباله دارد و ما فقط بخش∂ از آن را كه مورد نياز بود آورديم .  ۱

^ ۸۳℮، باب القول عند القيام ال∂ صلو↕ اللẃيل، حديث۱۳۹۸.  ـ من ال يحضره الفقيه، جلد۱، صفحه ۲
^ از شب و در وقت برگشتن ستارگان.  ^ طور،آيه＾۹℮ ؛يعن∂: خدارا تسبيح كن در پارها ـ سوره ۳



 

 

 ۱ΩΩ

فرمود: 
 ۱. ґحẂب الص ґ↕لو џص џلẂبџق ґتانџعẂك џر ґوم Ẁجالن џبار Ẃإد

م→→→→نظور از ادب→→→→ار الن→→→→جوم[ ن→→→→ماز در وقت ب→→→→رگشتن س→→→→تارگان]خواندن دو رك→→→→عت ن→→→ماز پ→→→يش از 
صبح است. 

 ￍإن ґر Ẃج→→→џفẂال џآنẂر→→→Ẁق џو...: ￍل џج џو ￍز→→→ џع ґاهللا ґلẂو→→→џق Ẃن→→→ џع џلґئ→→→ Ẁس Ẁه→→→ￍن ґا � ґاهللا ґدẂب→→→ џب→→→∂ عџا Ẃن→→→→ џع џو
 ۳. ґر ẂجџفẂال ґ↕لو џص џلẂبџق ґتانџعẂك ￍالر џوẀ۲ قال:هҐوداẀه Ẃشџم џكان ґر ẂجџفẂال џآنẂرẀق

^ اي→ن آي→ه س→ؤال ش→د؛ ف→رمود: م→نظور دو رك→→عت نماز قبل از  از ام→ام ص→ادق � م→عنا
نماز صبح است. 

نيز از آنحضرت رسيده است كه: 
 џو ґر Ẃج→→→џفẂال џ∂ґتџع→→→Ẃك џر џ∂ґẃ ل џص→→→Ẁي џو џرґوت→→→Ẁي џو ґحẂب→→→ الص џلẂيџب→→→Ẁق џومẀق→→→ џي Ẃنџا ẂمẀك Ẁد→→→ џحџا ∂ џض Ẃر→→→→ џم→→→→ا يџا

 ℮. ґلẂيￍالل Ẁ↕لو џص Ẁهџل џبџتẂكẀت
آي→ا ي→ك∂ از شما نم∂پسندد كه اندك∂ پيش از صبح برخيزد[در حال∂ كه وقت تنگ است و 
گ→→→نجايش خ→→→واندن ب→→→يش از ي− ي→→→ا س→→→ه رك→→→عت ن→→→ماز را ن→→→دارد]نماز وت→→→ر را ب→→→ه ج→→→→ا آورد و آنگ→→→اه، دو 

ركعت فجر را بخواند تا[ ثواب] نماز شب برايش نوشته شود؟ 
^ ك→→س∂ است ك→→ه م→→وفẃق ب→→ه در∑ ف→→يض ن→→ماز شب ن→شده  اي→→ن ه→→→م ازالط→→اف اله→→→∂ ب→→را

                                                           
 .۳۳۳ ^ ـ تفسير علẃ∂ بن ابراهيم قم∂، جلد۲، صفحه ۱

^ ۷۸؛ يعن∂: و قرآن فجر را نيز بر پا دار، چرا كه قرآن فجر مشهود [فرشتگان شب و روز] است.  ^ اسراء،آيه ـ سوره ۲
^ ۳۱۲، ذيل حديث۷ ( نقل از دعائم االسالم).  ـ بحاراالنوار، جلد۸۷ ، صفحه ۳

^ ۱℮۳، حديث۱℮۱۱.  ـ تهذيب، جلد۲، صفحه ℮
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^ ص→→→→بح را ب→→→→ه ان→→→→ضمام ن→→→→ماز وت→→→ر، س→→→بب  ^ م→→→→تعال، ب→→→→→ه ف→→→→ضل و ك→→→→رم خ→→→→ود، ن→→→→افله است،خ→→→→→دا
جبران آن فيض از دست رفته قرار داده است. 

^ ص→بح را،  ^ اي→→ن لط→→ف واال، ب→→ر آدم→→∂ الزم است ك→→→ه ه→→مواره ن→افله لذا، ب→→ه ش→→كران→→→ه
^ ص→→بح ان→جام م→∂شود، ب→ه ج→→ا آورد و خ→ود را از  ك→→ه پس از ط→→لوع ف→→جر ۱و پ→→يش از ف→→ريضه

نسيم رحمت حقẃ محروم نسازد. 
ه!  ẃاين−، هشدار و توج

^ ع→→→→→→زيز، ان→→→→→→→دك∂ ب→→→→→ه خ→→→→→ود ب→→→→→يا و ن→→→→→→ي− ب→→→→→ينديش ك→→→→→ه آي→→→→→ا آن ه→→→→→مه ف→→→→→ضيلت و  ح→→→→→→ال، ا
^ ان→→→→→→→سان∂، و در∑ ف→→→→→→→يض ح→→→→→→→ضور در م→→→→→→حضر ح→→→→→→ضرت ربẃ الع→→→→→→→المين و  ^ واال ارزشه→→→→→→→ا
افتخار خلوت و انس با جميل مطلق،در ساعت∂ از ساعات آخر شب، و سپس رسيدن به 
 ^ ^ ج→→→→→اودان→→→→∂ آخ→→→→رت ك→→→→→ه از خ→→→→→الل آي→→→→ات ك→→→→ريمه س→→→→عادت لق→→→→→اء و رض→→→→وان اله→→→→∂ در س→→→→را
→→→→→د＾� ب→→→→→ه ع→→→→نوان اج→→→→ر و پ→→→→اداش  Ẁه ^ ه ẃق→→→→→رآن و از لس→→→→→→ان ص→→→→→→دق رس→→→→→ول خ→→→→→→دا� و ائ→→→→→م
م→→→→→سلẃم در ب→→→→→راب→→→→→ر گ→→→→زاردن چ→→→→ند رك→→→→→عت س→→→→→اده و ك→→→→وتاه ن→→→→ماز شب ارائ→→→→→ه ش→→→→د و ن→→→→يز، اي→→→→ن ه→→→→مه 
ت→رغيبات و ت→→أكيدات ح→امالن وح→∂، چ→نان ن→يست ك→ه م→→ا را ت→→كان داده و خواب از چشم و 
دلم→→ان ب→ربايد و ب→ا ش→ور و ن→شاط ت→→مام ب→→ه م→حفل انس و خ→لوت با محبوب و معبود بكشاند و 

^ بپا دارد كه :  ب∂تابانه به راز و نياز و گفت و شنود با و
                                                           

^ ص→→→→→→→بح را پ→→→→→→→يش از ط→→→→→→→لوع ف→→→→→→→جر، م→→→→→→→تẃصل ب→→→→→→→→ه ن→→→→→→→ماز شب، ب→→→→→→→→ه ج→→→→→→→ا آورد  ـ ك→→→→→→→س∂ ك→→→→→→→ه ن→→→→→→→ماز شب را خ→→→→→→→وان→→→→→→→ده است م→→→→→→→→∂توان→→→→→→→د ن→→→→→→→افله ۱
 .(⅛ ^ (العرو↕الوثق∂، كتاب الصلو↕، فصل ۳، مسأله
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 ۱... џيلￍالل ґمẀل� قￍم ￍزẀمẂا الџهيџيا ا
 gچ→→→و شب گ→→→ردد ب→→→ه س→→→→از ع→→شق ب→→رخيز gره→→→→→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→→→→→ن دل ب→→→→→→→→→→→ه زلف دلب→→→→→→→→→→→ر آوي→→→→→→→→→→→ز
 g∑بـه ه→→→→→→→→→→→→→→→مـراه شـب→→→→→→→→→→→→→→→انـگاهـان افـال g∑ب→→→→→→→→→→→→→ه راه ع→→→→→→→→→→→→→شق ت→→→→→→→→→→→→→از از ب→→→→→→→→→→→→→ستر خ→→→→→→→→→→→→ا

^ ق→→→→→→رآن∂ و ح→→→→→→→ديث، ان→→→→→→→سان  آر＾، ب→→→→→→→ه ج→→→→→→→ان دوست س→→→→→→وگند،اي→→→→→→ن ه→→→→→→مه س→→→→→→→فارشها
→→→دẃ و  ґس→→→لب م→→→∂كند و او را ب→→→ا ج ^ ند و آس→→→→ايش و آرامش ش→→→→بانه را از و џم→→→ؤمن را از ج→→→→ا م→→→∂ك
اهتمام شديد، به كسب شرايط تكميل حال نشاط در عبادت و برطرف ساختن هر گونه 
 ^ م→→انع از ق→→يام در شب وام→→→∂دارد ت→→ا ه→ر آن چ→→ه را ك→ه اح→تمال م→→∂دهد در ط→∂ẃ م→سير ب→→ه س→و
اي→→ن م→قصد ع→ظيم، م→وجب رك→ود و س→ست∂ و ب→→∂حال∂ و خ→→ار راه اوست، از س→ر راه خ→ويش 

بردارد و به سرعت خود را به گروه پيشتاز مقرẃب برساند. 
^ م→→وان→→ع ب→زرگ در اي→ن راه،ارت→→كاب گ→ناه است و آلودگ→∂ ج→→ان ب→→ه ق→ذارت  از ج→→→مله
م→→→→عصيت، ك→→→→ه آدم→→→→∂ را از لي→→→→اقت ح→→→ضور در م→→→حفل انس پ→→→اكان م→→→→∂ان→→→دازد. زي→→→را، در اي→→→ن 
ع∂ را ن→→→→→رسد ك→→→→→ه ه→→→→→وس آم→→→→→→دن ب→→→→→→ه  ẃن→→→→→امحرم دست رد م→→→→→→∂زنند ت→→→→→→ا ه→→→→→ر م→→→→→د ^ م→→→→→حفل ب→→→→→ر س→→→→→ينه
^ ح→→→امالن وح→→→→∂ خ→→→→دا گ→→→وش ف→→→را  ت→→→ماشاگه راز در س→→→ر ب→→→پروران→→→→د.اي→→→→ن−، ب→→→ه اي→→→ن ه→→→شداره→→→ا

دهيد تا هشيار شويد. 
^ است  ارتكاب گناه از موانع شب خيز

 ґلẂي→→ￍالل џ↕لو→→ џها ص→→ ґب Ẁم џر ẂحẀي→→џف џ↨џب Ẃذ→→ ґكẂال Ẁب ґذẂك→→џيџل џل→→ Ẁج ￍالر ￍنґا : џاهللا�ق→→ال ґدẂب→→ џع ∂→→ґبџا Ẃن→→ џع
 ۲. џق Ẃز ґẃا الرџهґب џم ґر Ẁح ґلẂيￍالل џ↕لو џص џم ґر Ẁذا ح ґاџف

                                                           
^ مزمẃل،آيات۱و۲.  ـ سوره ۱

لوات المندوب↨، باب Ω℮، حديث۳.  ẃه الصẃكتاب الصلو↕، ابواب بقي ،Ｑيعه، جلد ẃـ وسائل الش ۲
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ام→→ام ص→→ادق � ف→→رمود : ه→→ر آي→→نه،آدم∂ دروغ→→∂ م→→∂گويد و در اث→→ر ه→→مان دروغ→→گوي∂، از 
نماز شب محروم م∂شود و بر اثر محروميẃت از نماز شب، از رزق ب∂بهره م∂گردد. 

 ẀتẂم ґر→→→ Ẁح Ẃد→→→→џق ∂→→→→ẃن ґا: џقال→→→→џب＃ �فґب→→→→يطالџا ґن→→→→Ẃب ￍ∂ґل→→→→ џع џينґن ґؤم→→→→ ẀمẂال ґم→→→→يرџا ∂џلґا ẁل→→→→ Ẁج џر џج→→→→اء
 ۱. џ−ẀوبẀن Ẁذ џ−Ẃت ￍدџيџق Ẃدџق ẁل Ẁج џر џتẂنџنين �ا ґؤمẀمẂال Ẁميرџا џقالџف! ґلẂيￍاللґب џ↕لو ￍالص

^ ب→→→ه ح→→→ضور ام→→→يرالمؤمنين ع→→→ل∂ ب→→→ن اب→→→→يطالب � آم→→→د و ع→→→رض ك→→→رد : م→→→ن از ن→→ماز شب  م→→→رد
^ هست∂ كه گناهانت تو را به بند كشيدهاند.  محروم شدهام . فرمود : تو مرد

 џلџم→→→ џعẂال ￍنґا џو ґلẂي→→→ￍالل џ↕لو→→→ џص Ẁم џر ẂحẀي→→→џف Ẁبґن Ẃذ→→→Ẁي џل→→→ Ẁج ￍالر ￍنґا : џاهللا�ق→→→ال ґدẂب→→→ џع ∂→→→ ґبџا Ẃن→→→→ џع
 ۲. ґم Ẃحￍالل ∂ґف ґنẂي ґẃك ґẃالس џن ґم ґهґب ґصاح ∂ґف Ẁع џر Ẃسџا ґء ґẃ∂ ￍالس

ام→→ام ص→→ادق � ف→→رمود : ه→→ر آي→→نه،آدم∂ م→رتكب گ→ناه∂ م→∂شود و در اث→ر آن، از ن→ماز شب 
م→→→حروم م→→→∂گردد و ب→→→ه راس→→ت∂ ك→→ه ت→→أثير ع→→مل ب→→د در[دگ→→رگون ن→→مودن] ص→→احبش، س→→ريعتر از ت→→أثير 

كارد در بريدن گوشت است. 
 Ẃن→џم џاهللا ￍب џحџم→ا ا : ẀولẀقџي� ґق ґاد→ ẃالص ґاهللا ґدẂب→ џب→ا عџا џع ґم→ џس Ẃنￍمџع، يẂر＃ џم→ Ẁب→∂ عџا ґن→Ẃبґا ґن→→ џع

 . џلￍث џمџت ￍمẀث Ẁصاهџع
اب→→→ن اب→→→∂ ع→→→مير از ك→→→س∂ ك→→→ه از ام→→→ام ص→→→ادق � ش→→نيده ن→→قل ك→→رده است ك→→ه آنح→→ضرت � 

م∂فرمود: كس∂ كه معصيت م∂كند، خدا را دوست ندارد. 
ẃل جست كه مضمونشان اين است:   آنگاه آن جناب به دو بيت تمث

                                                           
 .Ｑحديث ،℮Ω لوات المندوب↨، باب ẃه الصẃكتاب الصلو↕، ابواب بقي ،Ｑيعه، جلد ẃـ وسائل الش ۱

ـ همان،جلد۱۱، كتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس و مايناسبه، باب Ω℮، حديث۱۲.  ۲
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 } Ẁهￍب→→→→ Ẁح Ẁر ґهẂظ→→→→Ẁت џتẂنџا џو џله ґ Ẃاال ∂ ґصẂع→→→→џت  } ẁديـع→→→→→→џب ґعال→→→→→→ ґفẂال ∂→→→→→→ ґف ẁحال→→→→→→ Ẁه→→→→→→→ذا م
 } Ẁهџت→→ Ẃعџطـџال Ґقا ґص→→→اد џ−ب→→→ Ẁح џك→→→ان Ẃوџ۱{  ل ẁيع ґط→→→→→→→Ẁم ب ґح→→→→→→→Ẁي Ẃن→→→→→→ џمґل ￍب ґح→→→→→→ ẀمẂال ￍنґا

^ ! اين ناشدن∂ و روش∂ است  ^ محبẃت او دار عا ẃخ→دا را معصيت م∂كن∂ و در عين حال، اد
ن→→→→→→→→→→→→→وظهور و ع→→→→→→→→→→→→جيب!اگر م→→→→→→→→→→→→حبẃت ت→→→→→→→→→→→→و م→→→→→→→→→→→→حبت∂ ب→→→→→→→→→→→→ود ص→→→→→→→→→→→→ادق و راس→→→→→→→→→→→→تين، ه→→→→→→→→→→→→ر آي→→→→→→→→→→→→نه از او اط→→→→→→→→→→→→اعت 

م∂كرد＾؛زيرا هر دوست∂ مطيع كس∂ است كه دوستش م∂دارد. 
 gمـوانـع تـا نـگـردانـ∂ ز خـود دور gدل نــايــدت نـور ^ درون خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→انــه
 gم→→→→→→→وان→→→→→→ع چ→→→→→→ون در ايـن ع→→→→→→→الم چ→→→→→→هار است gه→→→→→→→→→→→→→م چ→→→→→→→→→→→→→هار است ^ ط→→→→→→→→→→→→→→هارت ك→→→→→→→→→→→→→→ردن از و
 gداث و انـجـاس→→→→→→→→→→ Ẃح џن→→→→→→→→→→خستين،پاك∂ از ا gوس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→واس ґẃم، از م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→عصـيـت وز شـر ẃدو
 gس→→→→→→→→→→→→→→→→→وم،پاكـ∂ زاخـالق ذم→→→→→→→→→→→→→→→→يـمـه است gآدم→→→→→→→→→∂ ه→→→→→→→→→م چ→→→→→→→→→ون ب→→→→→→→→→هيمه است ^ ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→ا و
 gاسـت از غـي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر ẃچـهـارم، پـاكـ∂ س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر gكـه اي→→→→→→→→نـجا م→→→→→→→→نتـهـ∂ م→→→→→→→→∂گرددت س→→→→→→→ير
 gه→→→→ر آن ك→→→و ك→→→رد ح→→→→اصـل ايـن ط→→→هارات gش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود بـ∂شـ− س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→زاوار مـنـاجـات
 gنẂي→→→ џچ→→→و ذاتت گ→→→شت پ→→→ا∑ از اي→→→ن ه→→→مه ش gين→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ џعẂال Ẁ↕ نـمـازت گــردد آن گـه قẀ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر√

^ است و موجب مطروديẃت از درگاه خدا   ^ نيز از موانع شبخيز Ẁرخور پ
رسول خدا � م∂فرمايد: 

 ۲. وب＃ Ẁر џول＃ شẀكџوؤم＃ اџن لẀعال∂ كџت ґاهللا ∂џلґا Ẃمџك ẀضџغẂبџا
مبغوضترين شما در نزد خداوند تعال∂،آدم پرخوابґ پẀرخور پẀرنوش است. 

                                                           
ـ وسائل الشيعه،جلد۱۱،، باب ۱℮،حديث۹.  ۱

 .۱℮⅛ ^ ↨ البيضاء، جلدＱ، صفحه ẃ؛ و المحجＱ ^ عادات، جلد۲،صفحه ẃـ جامع الس ۲
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نيز از آنحضرت نقل شده است: 
 ۱. ẀهẀنẂطџب џґألẀم Ẃنџم ẀبẂلџق ґموات ￍالس џوتẀكџلџم Ẁل Ẁخ Ẃدџالي

دل آن كس كه شكمش[از غذا]پر شده است راه به ملكوت آسمانها نم∂يابد. 
باز آنحضرت فرموده است: 

 ẀرẀث Ẃاك џذґا ẀوتẀم→ џي ґع Ẃر ￍالز→џك џبẂل→џقẂال ￍن ґا→џف ґراب→ ￍالش џو ґعام→→ￍالط ґ↕ џرẂثџك→→ ґب џوبẀل→→ẀقẂوا الẀيت ґم→→Ẁال ت
 ۲. ẀماءẂال ґهẂيџل џع

دله→ا را ب→ا زي→ادخوردن و ن→وشيدن ن→ميرانيد؛زيرا، دل م→انند زراعت است؛ چ→ون آب زي→اد ب→ه 
آن داده شود، م∂ميرد. 

همچنين، آنحضرت فرمود: 
 ۳. نẂ بџطẂن＃ مџمẂلẀوء＃ ґم ￍل ẃج џو ￍزџع ґاهللا ∂џلґا ẀضџغẂبџء＃ ا∂Ẃي џش Ẃن ґما م

^ مبغوضتر از شكم پر نيست.  ^ تبار∑ و تعال∂ چيز نزد خدا
امام صادق � هم م∂فرمايد: 

 ґ↕џو Ẃس→џق ґنẂيџئẂي→ џش Ẁ↨џث ґور→Ẁم џ∂ ґه џو ґل→→Ẃكџ Ẃاال ґ↕ џرẂث→→џك Ẃن→→ ґم ґن ґؤم→→ ẀمẂال ґبẂل→→џقґل ￍر→→ џضџا ẁء∂Ẃي→→ џش џسẂيџل
 ℮. ґ↕џوẂه ￍالش ґجانџيџه џو ґبẂلџقẂال

^ ن→→→يست، ك→→ه س→→بب پ→→يدايش دو چ→→يز  ^ زي→→→انآورتر از پ→→→رخور ^ ق→→→لب ان→→→سان م→→→ؤمن چ→→→يز ب→→→را
                                                           

 .۱℮⅛ ^ ↨ البيضاء، جلدＱ، صفحه ẃـ المحج ۱
 .۱℮۷ ^ ـ همان، صفحه ۲

^ ۲۷Ω، حديث۱۱.  ـ كاف∂، جلد⅛، صفحه ۳
↨ البيضاء، جلدＱ، صفحه＾۱Ｑ۱( نقل از مصباح الشريع↨،باب ℮۱).  ẃـ المحج ℮
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م∂شود: قساوت قلب و هيجان شهوت. 
و لقمان حكيم هم به فرزندش م∂گفت: 

 ґت џدџع→→→→→→→џق џو Ẁ↨џمẂك→→→→→→→ ґحẂال ґت џس ґر→→→→→→→ џخ џو Ẁ↕ џرẂك→→→→→→→ ґفẂال ґتџن→→→→→→→ام Ẁ↕ џدẂع→→→→→→→ ґمẂال ґ џت џألџت→→→→→→→ Ẃا ام џذґا ￍ∂џن→→→→→→→Ẁي→→→→→→→ا ب
 ۱. ґ↕ џباد ґعẂال ґنџع ẀضاءẂعџ Ẃاال

 ^ ف→→رزند ع→→زيزم،وقت∂ م→→عده پ→→ر ش→→د، ف→→كر م→→→∂خوابد و[ زب→→ان] ح→→كمت الل م→→∂شود و اع→ضا
بدن از عبادت باز م∂مانند. 

↨ البيضاء آمده است:  ẃدر كتاب المحج
ـ آن→→→→→→→ان ك→→→→→ه گ→→→→→فتارشان ب→→→→→ر ت→→→→→حقيق و ص→→→→→دق و  يق  ẃد→→→→→→→ ґه→→→→→→فتاد ت→→→→→→ن از ص→→→→→→→احب ن→→→→→→ظران ص
^ س→→→بب  ẃ→→→→→فاق آراء اي→→→→→نچنين ن→→→→ظر دادهان→→→→→د ك→→→ه: پ→→→رخور ـ ب→→→→ه ات ^џџ اس→→→→توار است  ام→→→→انت و ت→→→→قو
 ^ ^ ع→مر را، ك→ه ن→فيسترين گ→وهر و ت→نها وس→يله پ→→رخواب→→∂ م→→∂شود و پ→→رخواب→→∂ ن→→يز س→→رمايه
د را، ب→→ا ت→مام  ẃو ت→هج ^ ^ ان→→→سان است، ب→→ه ت→→باه∂ م→→→∂كشد و ن→عمت شبخ→يز ت→→جارت اخ→→→رو
ẃ∂ اگ→→ر آدم پ→→رخواب، ب→→ا ت→→كلẃف  ف→→→ضيلت و ارزش وااليش، از دست ان→→→سان م→→∂گيرد و ح→→ت
و دش→→→→→→→→→وار＾،ب→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→→ماز ب→→→→→→→→رخيزد، در ح→→→→→→→→ال ك→→→→→→→→→سالت خ→→→→→→→→واب،ح→→→→→→→→→الوت ع→→→→→→→→بادت را اح→→→→→→→→ساس 
ن→م∂كند و اي→ن خ→سران→∂ است ك→ه از ك→ثرت اك→→ل و پ→رخور＾،عائد ان→سان م→→∂گردد.۲ لذا، 

از بزرگ∂ نقل شده است كه برسر سفره به يارانش م∂فرمود: 
 ۳.Ґثيراџروا ك Ẁس Ẃخџتџف Ґثيراџدوا كẀرقџتџف Ґثيراџوا كẀب џر Ẃشџتџف Ґثيراџوا كẀلẀأكџين!ال ت ґيد ґرẀمẂال џر ґعاشџم

                                                           
 .Ｑ＾عادات،جلد۲،صفحه ẃـ جامع الس ۱

ادس↨.  ẃ۱؛الفائد↕ السＱ۸ ^ ↨ البيضاء، جلدＱ، صفحه ẃـ المحج ۲
ـ همان.  ۳
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^ گ→روه ط→البان س→عادت و ك→مال، غ→ذا زي→اد م→خوريد كه پس از آن، آب زياد م∂آشاميد و   ا
بر اثر آن، زياد م∂خوابيد و سرانجام به خسران و زيان فراوان دچار م∂شويد. 

اد� در دل شب  ẃپرسوز و گداز امام سج ^ نالهها
 ґتџأ џد→→ џذا هґا ґلẂي→→ￍالل ґفẂو→→ џج ∂→→ґف ґع→→اء هذا الد→→ ґو بẀع Ẃد→→ џي � ґنẂي џس→→ ẀحẂال Ẁن→→→Ẃب ∂ґل→→→ џع џك→→→ان
 Ẁوات→→→→ Ẃصџا Ẃتџأ џد→→→→ џه џو џ−ґن→→→→امџا ẀونẀي→→→→→ Ẁع Ẃتџن→→→→→ام џو џ−ґمائ→→→→→ џس Ẁوم Ẁج→→→→→Ẁن Ẃت џغ→→→→→ار ∂→→→→→ ґلهґا : ẀونẀي→→→→→ ẀعẂال
 џها و→→→→→ Ẁاس ẃر→→→→→ Ẁها حẂيџل→→→→→ џع џط→→→→→اف џها و→→→→→џواب→→→→→Ẃبџها اẂيџل→→→→→ џع Ẁ∑وẀل→→→→→ ẀمẂال ґتџقￍل→→→→→ џغ џو џ−ґعام→→→→→→Ẃنџا џو џ∑ґباد→→→→→→ ґع
→→→→→∂ قџ→→→→→يومẁ ال  џله→→→→→∂ حґا џتẂنџا џو Ґ↕ џدґف→→→→→ائ ẂمẀهẂن→→→→→ ґم Ẁع ґجџتẂن→→→→→ џي Ẃوџا Ґ↨ џح→→→→→اج ẂمẀهẀلџأ Ẃس→→→→→ џي Ẃنￍم→→→→→→ џوا عẀب џجџت→→→→→→ Ẃاح
 џ∑ع→ا џد Ẃن→ џمґل џ−ґمائ→ џس Ẁواب→Ẃبџا . ء＃ Ẃ∂→ џش Ẃن→→ џع ẁء Ẃ∂→→ џش џ−Ẁلџغ Ẃش→→ џال ي џو ẁمẂو→→џال ن џو ẁ↨џن→→ ґس џ∑Ẁذ Ẁأخ→→џت
 џ∑ Ẁد→→ґوائ→→џف џوبات＃ و Ẁج Ẃح→→џم ẀرẂي→→ џغ џ−ґتџم→→ Ẃح џر Ẁواب→→Ẃبџا џقات＃ وￍلџغ→→Ẁم ẀرẂي→→→ џغ џ−Ẁن→→→ ґزائ→→→ џخ џو ẁحاتￍتџف→→→Ẁم
 د Ẁرџال ت ^ ґذￍال Ẁريم→ ґكẂله→∂ الґا џتẂنџأ→→џف . ẁوالت ẀذẂب→→џم џ∂→→ ґه Ẃل→→џورات＃ بẀظ Ẃح→→џم ẀرẂي→→ џها غџكџلџأ→→ џس Ẃن→→ џمґل
 џو џ−ґت ￍز→→→ ґع џال و. џ∑џرادџا ẂمẀهẂن→→→ ґد＃ م→→→ џحџا Ẃن→→→ џع Ẁب ґجџت Ẃح→→→→џال ت џو џ−џأل→→→→ џس џنين ґؤم→→→→ ẀمẂال џن→→→→ ґم Ґالґس→→→→ائ

 .∑ẀرẂي џغ ẁد џحџيها ا ґضẂقџال ي џو џ−џون џد ẂمẀه Ẁجґوائ џح Ẁل ґزџت Ẃخџال ت џ−ґالل џج
→→ل∂ م→→ا  џع Ẁعґلￍط→→џت џو ∂ґت џير ґر→→ џس Ẁمџل Ẃع→→џت џو ∂ ґقام→→џم ￍل Ẁذ џوف∂ و→→Ẁق Ẁو џو ∂→→ґران→→→џت Ẃد→→→џق џله→→→∂ وґا

نẂيا＾.  Ẁد џت∂ و џر ґآخ ẀرẂمџا ґهґب ẀحẀل Ẃصџما ي џو ∂ґبẂلџق ∂ґف
 ∂џن ￍصџغ→→→→→џن џ−Ẃي џد→→→→→ џي џنẂي→→→→→→џف بџو→→→→→→Ẁق ẀوẂال џو ґعџلￍط→→→→→→ ẀمẂال џلẂو→→→→→→ џه џو џتẂو→→→→→→ џمẂال ẀتẂر→→→→→→џك џذ Ẃنґله→→→→→→∂ اґا
 џو ^ ґق→→→→اد Ẁر ∂ґنџعџن→→→→ џم џو ^ ґس→→→→اد ґو Ẃن→→→→ џع ∂ґنџقџل→→→→Ẃقџا џو ∂ґيق ґر→→→→ ґب ∂ґن ￍص→→→→ џغџا џو ∂ґب џر Ẃش→→→→џم џو ∂ ґمџعẂط→→→→→ џم
 Ẃل→џ؟ ب ґهار→ￍالن ґق ґوار→џط џو ґلẂي→ￍالل ґق ґوار→џط ∂→ґف ґتẂو→ џمẂال ґ−џل→→џم џيات→→џب Ẁخاف→→ џي Ẃن→→џم Ẁنام→→ џي џفẂي→→џك
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 џضẂب→→→џق ẀبẀلẂط→→→ џي џو ґهارￍالن→→→ ґال ب џو ґلẂيￍالل→→→ ґال ب Ẁنام→→→ џال ي ґتẂو→→→→ џمẂال Ẁ−џل→→→→џم џو Ẁلґع→→→→اقẂال Ẁنام→→→→ џي џفẂي→→→→џك
 . ґاعات ẃالس ґآناء ∂ґفẂوџا ґياتџبẂالґب ґه ґوح Ẁر

 џدẂن→ ґع џ↨→ џاح ẃالر џو џوح ￍالر џ−Ẁلџأ→ Ẃسџا : ẀولẀق→ џي џو→Ẁه џو ґرابالت→ґب Ẁه ￍد→→ џق خ ґصẂل→→Ẁي џو Ẁد Ẁج Ẃس→→ џي ￍم→→Ẁث 
 ۱. џ∑قاẂلџا џين ґح ∂ẃنџع џوẀف џعẂال џو ґتẂوџمẂال

^ مضمون اين جمالت نوران∂ چنين است:  خالصه
^ ب→ندگانت در خ→واب و ص→داها  ^ م→→عبود م→→ن،ستارگان آس→→مانت در ح→→ال غ→روبند و چ→شمها ا
^ از ح→→→اجتمندان و دردم→→→ندان  ^ خ→→→ود را ب→→→سته و رو ^ ق→→→صرها خ→→→→اموش. س→→→الطين و پ→→→ادشاهان دره→→→ا
 ^ ^ خدا ^ آنان م∂چرخند.ول∂ تو، ا پ→وشيدهاند،در حال∂ كه حاجبان و دربانان گرداگرد كاخها
^ ت→→و را از ك→→ار دگ→→ر ب→از م→∂دارد .  م→→ن،ح∂ẃ و ق→→يẃوم∂، ك→→ه ن→→→ه خ→→واب ب→→ر ت→→→و ع→→ارض م→→∂شود و ن→→→ه ك→→ار
^ م→→فتوح .  ^ ه→→ر ح→→اجتمند ^ ب→→→از است و خ→→زاين رح→→متت ب→→را ^ ه→→→ر دردم→→→ند ^ آس→→→مانت ب→→→ه رو دره→→→ا
 ^ ت و ج→→الل ت→و ا ẃآس→→تان اق→→دست ن→→ه ب→ه ق→فل∂ م→سدود است و ن→ه ب→ه ح→اجب و درب→ان∂ م→منوع . ق→سم ب→ه ع→ز
 ^ خ→دا، ن→ه ب→ندگانت ت→واناي∂ ق→طع ن→ياز از تو دارند و نه جز تو كس∂ تواناي∂ رفع نياز از بندگانت دارد.ا
^ م→ن،مرا م→→∂بين∂ ك→ه با چه ذلẃت و مسكنت در حضورت ايستادهام. از آن چه در قلبم م∂گذرد  خ→دا
^ م→ن، وق→ت∂ ب→ه ي→اد م→رگ م→→∂افتم و ب→ه  ت→→و آگ→→اه∂ و ص→→الح ك→→ار دن→→يا و آخ→→رتم را خ→→وب م→→∂دان∂ .خ→دا
آن س→→→→اعت∂ م→→→→∂انديشم ك→→→→ه ب→→→→ايد در پ→→→→يشگاه اق→→→دست در م→→→وقف ح→→→ساب ب→→→ايستم،آب و غ→→→ذا ب→→→ه ذائ→→→قهام 
ن→→اگوار م→→∂آيد و آب ب→→ه ده→→انم م→→∂خشكد و در گ→→لويم م→→∂ماند،خواب از س→رم م∂پرد و ب→ا اض→طراب 

                                                           
→→→→→→→→→→→نẃ↨ االم→→→→→→→→→→ان الواق→→→→→→→→→→ي↨؛ الب→→→→→→→→→→لد االم→→→→→→→→→ين ؛  Ẁد ؛ ج ẃ۲۳، ح→→→→→→→→→→ديث۷℮ (ن→→→→→→→→→→قل از م→→→→→→→→→→→صباح الم→→→→→→→→→→→تهج⅛ ^ ـ ب→→→→→→→→→→حاراالن→→→→→→→→→→وار، ج→→→→→→→→→→→لد۸۷، ص→→→→→→→→→→فحه ۱

مكارماالخالق و دعائم االسالم). 
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^ روز و شب، ب→ا  از ب→→ستر خ→→واب ب→→ر م→→→∂خيزم . آر＾، چ→→گونه ب→→خوابد ك→س∂ ك→ه در ه→ر لح→ظه از لح→ظهها
احتمال ورود مل−الموت و قبض روح و＾، در حال ترس و دل نگران∂ است؟ 

س→پس،آن ام→ام ع→زيز س→ر ب→ه س→جده م→→∂نهاد و ص→ورت ش→ريفش را ب→ه خا∑ زمين م∂چسبانيد 
و م∂گفت: 

خ→→→→دايا، از ت→→→→و م→→→→→∂خواهم ك→→→→ه ب→→→→ه ه→→→نگام م→→→رگ،آسايش و ان→→→بساط و ف→→→رح ب→→→ه م→→→ن ب→→→بخش∂ و ب→→→ه 
هنگام ديدارت از[ لغزشها＾] من درگذر＾. 
 g＾ش→→→→→→→→→→→→→→→→نـيدستم ش→→→→→→→→→→→→→→→→→بـ∂ شـبزنـدهدار g^ ه گ→→→→→→→→→ردون داشت چ→→→→→→→→→شـم اش− ب→→→→→→→→→ار ـب
 gهـمـ∂ ديـد آن نـظـر بـاز شـب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→انـه gكـواكـب را بـه چـشـم ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اشـقـانـه
 gس→→→→→→→مـاوات ^ ^ جـان→→ان در م→→ناجاتg ب→→→→→→→→ه چ→→→→→→→شمان، در ت→→→→→→→مـاشا بـه ج→→→ان، ب→→ا رو
 gن→→→→→→→ظر ب→→→→→→→ر انـج→→→→→→م رخ→→→→→→→شـنده م→→→→→→∂دوخت gب→→→ه ح→→→يرت ه→→→م چ→→→و ش→→مع ب→→زم م→→∂سوخت
 gوح∫ →→→→ب Ẁگ→→→→→هـ∂ ب→→→→→ا فـك→→→→→ر و گـه بـا ذكـر س gروح ^ هـمـ∂ روشـن نـمـود آي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→نه
 gزار ^ ^ شـب تارg چ→→→→→→→→→→→→→و مـرغ حـق بـه دل ب→→→→→→→→→→→→→ا نـالـه ب→ه ذكـر حـقẃ سحر كـرد
 g∂هــمــ∂ گـفــتـا الهـ∂ يـا الــهـ g∂راهـ ^ ^ خ→→→→→→→→→→→ود م→→→→→→→→→→را بـنـمـا بـه س→→→→→→→→→→→و

ف→→→→→→→ر↕ و  ẃهم اج→→→→→→→علنا م→→→→→→→من دأب→→→→→→→هم االرت→→→→→→→ياح الي− و الح→→→→→→→نين و ده→→→→→→→رهم الز→→→→→→→ẃالل
االن→ين؛جباههم س→اجد↕ لع→ظمت− و ع→يونهم س→اهر↕ ف→∂ خدمت− و دموعهم سائل↨ 
ينџ هم بالبدار الي−  ґذￍت− و الحقنا بعباد∑ الẃم→ن خ→شيت− و قلوبهم متعلق↨ بمحب
ي→→سارعون و ب→→اب− ع→→ل∂الدوام ي→→طرقون و ايẃ→→ا∑ ف→→∂ اللẃ→يل و النẃ→هار ي→عبدون و ه→م 
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م→ن ه→يبت− مشفقون.فيا م→ن ه→و عل∂ الم→قبلين ع→ليه م→قبل و ب→العطف ع→ليهم ع→ائد 
م→→→→→→→→→→→→→→فضل و ب→→→→→→→→→→→→→→الغافلين ع→→→→→→→→→→→→→→ن ذك→→→→→→→→→→→→→→ره رح→→→→→→→→→→→→→→يم رؤوف و ب→→→→→→→→→→→→→→جذبهم ال∂ ب→→→→→→→→→→→→→→ابه ودود 
ع→→→→طوف.اس→→→→ئل− اџن ت→→→→جعلن∂ م→→→→ن اوف→→→→رهم م→→→→ن− ح→→→→ظẃاҐ و اع→→→→الهم ع→→→→ند∑ م→→→▫ال و 
∑ قґ→→سماҐ و اف→→ضلهم ف→∂ م→عرفت− ن→صيباҐ.فقد ان→قطعت الي− ه→مẃت∂  ẃاج→→زلهم م→→ن ود
^ و  →→→→→→هџر џو ل− ال س→→→→→→وا∑ س ^ و ان→→→→→→صرفت ن→→→→→→حو∑ رغ→→→→→→بت∂ ف→→→→→→أنت ال غ→→→→→→ير∑ م→→→→→→راد

^ و لقائ− قر↕ عين∂.۱  ґهاد Ẁس
د و  ẃبان درگ→→اهت، ب→→→ه وي→→ژه اف→→ضل و اش→→رف آن→→ان، م→→حم ẃپ→→→روردگارا، ب→→→ه ح→→→رمت پ→→→اكان و م→→قر
 ^ آل اط→→→→هارش [ ص→→→→لوات اهللا ع→→→→ليه و ع→→→→ليهم اج→→→→معين ] ظ→→→→لمت ج→→→هالت و ق→→→ساوت و غ→→→فلت را از ف→→→ضا
^ م→→→ا ث→→→ابت و  ^ ه→→→ميشه در دله→→→ا ^ م→→→→ا ب→→→→رطرف ف→→→→رما؛ ن→→→→ور م→→→→عرفت و م→→→→حبẃت و ذك→→→→رت را ب→→→را ق→→→→لبها
د و اس→→تغفار در س→→حرگاهان را، ت→→ا  ẃدر س→→اعات آخ→→ر شب و ت→→وفيق ت→→هج ^ م→→→ستقر گ→→ردان؛ ش→→رف ب→→يدار
^ جان ما بچشان.  ت انس و مناجات با خودت را به ذائقه ẃآخرين شب عمر، از ما سلب مفرما و لذ
→→→→مدهللا اوẃالҐ و آخ→→→→راҐ و ص→→→→لẃ∂ اهللا ع→→→ل∂  џحẂال џو Ґيرا→→→→ џام→→→→رنا خ ↨џمґهم خ→→→→ات→→→→ẃل اللџاج→→→→ع џو

المẀ عل∂ من اتￍبџع الẂهẀد＾.  ẃو الس ^ ر џوẂال ґرẂي џد و آله خẃدنا محمẃي џس
^ قمر＾  روز جمعه ۱۹ ذيقعده ℮Ω℮۱ هجر

^ شمس∂   ⅛۲ مرداد ۳⅛۱۳ هجر
د ضياءآباد＾  ẃدمحمẃسي

 
                                                           

ـ بخشهاي∂ از مناجا↕ المحبẃين و مناجا↕ المريدين از مناجات خمس عشر↕ مفاتيح الجنان.  ۱



 

 

 ۱۱۱

ليست كتب انتشارات بنياد خيريه الزّهراء�  
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قيمت(ريالقطع عنوان رديف 
، برنامه＾ تكامل ۱  ẃ۲۲ وزير＾ حجΩΩΩ
ＱΩΩΩΩ وزير＾ قرآن و قيامت ۲ 
ΩΩΩ⅛۲ وزير＾ تفسير سوره＾ رعد ۳ 
۲ＱΩΩΩ وزير＾ تفسير سوره＾ ياسين ℮ 
 Ｑ ۱۹ وزير＾ تفسير سوره＾ يوسفＱΩΩ
۳ΩΩΩΩ وزير＾ تفسير سوره＾ انفال ⅛ 
۳۳ΩΩΩ وزير＾ تفسير سوره＾ توبه(جلد اوẃل) ۷ 
۲۸ΩΩΩ وزير＾ تفسير سوره＾ توبه(جلد دوẃم) ۸ 
۲۸ΩΩΩ وزير＾ تفسير سوره＾ هود ۹ 

 ۱Ω وزير＾ تفسير سوره＾ يونس Ｑ۸ΩΩΩ
۳ΩΩΩΩ وزير＾ تفسير سوره＾ نحل ۱۱ 
۳ΩΩΩΩ وزير＾ حبل متين(جلد اوẃل) ۱۲ 
۲ΩΩΩΩ وزير＾ حبل متين(جلد دوẃم) ۱۳ 
م) ۱℮  ẃ۲ وزير＾ حبل متين(جلد سوＱΩΩΩ
 ۱Ｑ ∂۳ وزير＾ بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگΩΩΩΩ
۲۲ΩΩΩ رقع∂ موعظه(راه پيشگير＾ از نفوذ شيطان در دل انسان) ⅛۱ 
ل ۱۷  ẃ۱۲ رقع∂ توسΩΩΩ
ΩΩΩ℮ رقع∂ از حسين گفتن تا حسين∂ شدن ۱۸ 
ＱＱΩΩ رقع∂ شب مردان خدا ۱۹ 
 ۲Ω ۳ رقع∂ بيان قرآنΩΩΩ
۷ＱΩΩ رقع∂ نبايد كه گلها پرپرشوند ۲۱ 
د＾(۱) ۲۲  ẃرقع∂ عطر گل محم ⅛ΩΩΩ
د＾(۲)  ۲۳  ẃرقع∂ عطر گل محم ℮ＱΩΩ
د＾(۳) ۲℮  ẃرقع∂ عطر گل محم ＱΩΩΩ
 ۲Ｑ (℮)＾د ẃ۸ رقع∂ عطر گل محمＱΩΩ
 ۲⅛ (Ｑ)＾د ẃ۹ رقع∂ عطر گل محمＱΩΩ
د＾(⅛) ۲۷  ẃ۸ رقع∂ عطر گل محمＱΩΩ
د＾(۷) ۲۸  ẃ۱۱ رقع∂ عطر گل محمΩΩΩ
د＾(۸) ۲۹  ẃ۹ رقع∂ عطر گل محمＱΩΩ
 ۳Ω (۹)＾د ẃ۱۱ رقع∂ عطر گل محمΩΩΩ
۸ΩΩΩ رقع∂ حسين�چراغ حيات كشت∂ نجات ۳۱ 
ΩΩ⅛⅛ رقع∂ خمس مال، زندگ∂ ايده آل ۳۲ 
ＱΩΩ℮ رقع∂ مباحث∂ پيرامون امامت ۳۳ 



 

 

 ۱۱۲

۸۸ΩΩ رقع∂ خاتم انبياء�رحمت ب∂ انتها ۳℮ 
 ۳Ｑ رقع∂ زهرا＾ بتول، راز پنهان رسول ⅛ＱΩΩ
 ۳⅛ امير ẃ∂رقع∂ غدير، سند واليت عل ⅛ΩΩΩ
ΩΩΩ⅛ رقع∂ مهد＾�و حكومت واحد جهان∂ ۳۷ 
ΩΩΩ⅛ رقع∂ قساوت، بيمار＾ مهل− بشر ۳۸ 
ＱΩΩΩ رقع∂ رمضان، فصل شكوفاي∂ انسان در پرتو قرآن(۱) ۳۹ 
 ℮Ω (۲)پالتوي∂ رمضان، فصل شكوفاي∂ انسان در پرتو قرآن ℮ΩΩΩ
۸ΩΩΩ رقع∂ در جستجو＾ علم دين ℮۱ 
ΩΩΩ℮ رقع∂ شبيه عرفان، شري− شيطان ℮۲ 
۱۷ΩΩΩ رقع∂ توبه(شرح دعا＾ س∂ و يكم صحيفه سجاديه) ℮۳ 
۲ＱΩΩ پالتوي∂ كوثر، معجزه＾ پيغمبر� ℮℮ 
 ℮Ｑ ۲ پالتوي∂ صلواتΩΩΩ
ΩΩΩ⅛ پالتوي∂ عطر گل ياس(جلد اوẃل) ⅛℮ 
ＱＱΩΩ پالتوي∂ عطر گل ياس(جلد دوẃم) ℮۷ 
م) ℮۸  ẃپالتوي∂ عطر گل ياس(جلد سو ℮ＱΩΩ
۳۸ΩΩΩ وزير＾ تفسير سوره＾ ابراهيم ℮۹ 
 ＱΩ ۳۳ وزير＾ جامعه قرآن∂، رسالتها و مسئوليتهاΩΩΩ
 Ｑ۱ (ترجمه＾ عرب∂ كتاب در جستجو＾ علم دين)۷ رقع∂ البحث عن علم الدينΩΩΩ
 Ｑ۲ پالتوي∂ عطر معرفت ＱΩΩΩ
 Ｑ۳ پالتوي∂ حضرت رضا�، مظهر رأفت خدا ⅛ＱΩΩ
 Ｑ℮ پالتوي∂ كيميا＾ صبر و ثبات ℮ＱΩΩ
 ＱＱ ＾پالتوي∂ شيعه＾ علو＾، مذهب جعفر ℮℮ΩΩ
 Ｑ⅛ (∂كتاب صوت )۳ ـ لوح فشرده كتاب قساوتΩΩΩ
 Ｑ۷ (لẃجلد او) ۷۳ پالتوي∂ شبها＾ پيشاورΩΩ
 Ｑ۸ (مẃجلد دو) ۷ پالتوي∂ شبها＾ پيشاورＱΩΩ
 Ｑ۹ ∂وزير＾ اصول اعتقاد＾، نياز عقالن ℮ＱΩΩ
 ⅛Ω ∂وزير＾ احكام دين∂، نياز ايمان ℮ΩΩΩ
ＱΩΩΩ وزير＾ اخالق زندگ∂، نياز ايمان∂ ۱⅛ 
۲ＱΩΩ رقع∂ زنگ بيدار＾(آداب و احكام وصيẃت) ۲⅛ 
۲ΩΩΩ رقع∂ وصيẃت نامه ۳⅛ 
ΩΩ℮℮ پالتوي∂ مؤتمر علما＾ بغداد ℮⅛ 
 ⅛Ｑ رقع∂ قرض الحسنه، ماهيت، ضرورت، آثار ℮ＱΩΩ
ＱΩΩΩ پالتوي∂ طوب∂(بندگ∂ و عزẃت از نگاه قرآن و عترت) ⅛⅛ 
ΩΩΩ℮ پالتوي∂ بنده باش، تابنده باش ۷⅛ 

 


