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  آ
 )عليشـاه  مجذوب( تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت آنكه به توجه با

 و فرماينـد  مـي  بيـان  فقري جلسات در عموماً سؤاالت را، و ها نامه پاسخ
 نماييد لطف باشد، نمي سؤاالت و ها نامه تك تك به جداگانه پاسخ امكان
  .بفرماييد مطالعه دقّت به سؤال طرح از قبل را بيانات جزوات مطالب

 خصوص به مندان عالقه بيشتر چه هر دسترسي منظور به است خواهشمند
 كـه  درصـورتي  بيانـات،  جـزوات  ساير و جزوه اين به مؤمنين ساير و فقرا

  .نماييد هديه سايرين به نموده لطف داريد، موجود جلد يك از بيشتر
ز هـر مؤسسـه خيريـه و    مستقل ا ي جزوات بيانات، هتهي آنكه به توجه با

گيـرد، خواهشـمند اسـت جهـت اعـالم سـفارش        انتشاراتي صورت مـي 
   0912   583   8242 ي تلفـن  شـماره  بـا  ي اشـتراك،  آشنايي با نحوه و

  .فرماييد حاصل تماس
ي كساني كه در تكثير اين جزوه و ساير جزوات بيانات،  بدينوسيله از همه

  .شود اري مياند، سپاسگز توفيق خدمت مالي داشته
. باشـد  پـذير مـي   مطالعه جزوات از طريق سايت اينترنتي ذيل نيز امكـان 

اين سايت، جزوات به تفكيك و شامل مجموعـه جـزوات گفتارهـاي     در
وگوهـاي   عرفاني، مكاتيب عرفاني، شرح رساله شـريفه پندصـالح، گفـت   

استخاره، اختالفات خانوادگي، حقوق مـالي و  (عرفاني، جزوات موضوعي 
همچنين در اين سايت امكان جستجوي موضوعي . باشد مي... و) يهعشر

  .دارد وجود نيز نظر، مورد مطالب در خصوص
WWW.JOZVEH121.COM  
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  رح 
  1ه               

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   الرَّ

جمعه عيد مسلمين قرار داده شده اسـت و نمـاز    ،و در اسالم
جاي نماز ظهر معين شده كه اجتماع شود و در هـر ده   هجمعه در آن ب

يا شهري يك جماعت برپا و از اطراف هم بيايند و دو خطبه خوانـده  
اجـات بـا خـدا و نصـايح     و من صشود كه حمد و ثناي خدا و رسول

و در قرآن هـم   .الزمه مطابق متقضيات گفته شود عمومي و دستورات
نام جمعه نازل شده و شـب و روز جمعـه ممتـاز و بـراي      اي به سوره

مصالح دنيوي و اخروي همـه   ،اين اجتماع عبادت اختصاص دارد و بر
نوع مترّتب و شـكوه اسـالم و مسـلمين و نمـايش فرمـانبرداري و      

   2.ي و يگانگي آنها بودهأير يك
و دسـتورات   شـات ي، فرماپندصالحاست از كتاب  جديدي مبحث

و  باشـد  مـي دسـتورالعمل و دسـتورالفكر مـا    كـه   شـاه يعل صالح حضرت
قـبالً   .بخـش دل ماسـت   االتبـاع و روشـن   مـا الزم  يبرا ،اكنون هم هم

                                                                          
و  26/6/1377و 19/6/1377هـاي   خيتـار اول  ي هاي جمعه، تلفيق دوره جلسات فقري شب.  1

 29/12/1387و  22/12/1387و  15/12/1387هاي  دوم تاريخ ي و دوره .ش. ه  2/7/1377
 .ش. ه  6/1/1388و 

 . 77-78صص  ،1376، ، تهران7چ شاه، يحسن صالح عل ، حاج شيخ محمدپندصالح.  2
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 يمرحـوم آقـا   ي كه آوردند از طرف خانواده ينيريش نيبكنم ا يادآوري
ــاعل ــه مناســبت  ريوف ــت اب ــالروز رحل ــانيس ــد .اســت ش ــا  تم ه
 يخـدمت راضـ   نيرا به قبول ا شانيا خواستند يم شاهيعل صالح حضرت
قبـول   خرهبـاال  يكه معافشان كنند ول كردند يخواهش م شانيكنند و ا

ــان دســتگ  ــرار شــد فرم ــد و ق ــا از  ،ســنديبنو شــانيبرا يريكردن منته
ـ شما هـم ا  خواهش كردند كه شاهيعل صالح حضرت درخواسـت مـرا    ني
. بـروم  ايكه من قبل از شما از دن ديبخواهاز خدا و  ديدعا كن  ؛ديقبول كن

ــد  شــانيا ــول فرمودن ــا .هــم قب ــه ا ني ــاه و در او شــانياســت ك ل م
الثـاني سـال    ربيـع در نهـم مـاه    يكوتاه ي به فاصله شاهيعل  صالح يآقا

  .رحلت فرمودندقمري  1386
 ،يمـ يابراه انياددر هر يك از . است جمعه ي اين قسمت درباره

ت     روزي را در هفته به ،ي و مسيحي و اسالمميكل يعني عنـوان عيـد امـ
 عياشاره به موسـ  و اهللا ميمنتسب به كل يعني يميكل .اند تعطيل كرده
و  كـرد،  يمـ مكالمـه  حضرت با خـدا  چون  .بود اهللا ميكل شاست كه لقب

   .است حيكه مس است يسيع منتسب به حضرت يحيمس
شـروع بـه   چگونـه  آمده است كه خداونـد   توراتخلقت در شرح 
خودشـان   ليانج ي را به اضافه توراتهم همان  ها يحيمس .خلقت كرد

ـ قبـول دار آنهـا را بـه نحـوي    قبول دارند، در اسالم هـم مـا    البتّـه   م،ي
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كـه امـر    شود يمعلوم م ديرا بخوان ليانج نيو ا تورات نيااگر  مييگو يم
 انغمبريپ شاتيفرما ،خيدر ضمن آن تارولي . است يخيتار و ستيخدا ن

نـام   بـه  نكـه ياسـت، كماا  يسـ هرجهت كتاب مقد به ؛اند را هم ذكر كرده
يعنـ ي قيـ عهـد عت كه مركّـب اسـت از    شود يچاپ مهم س كتاب مقد 

ـ عهد جد و ،بوده شيبوده، از پقبل از ظهور عيسي مسيح كه  يعهد  دي
در اسالم، در خـود  اما  .بسته است عحيمسخداوند با كه  يعهد يعني

ل چـه خلـق كـرد؟    روز اوخداونـد در  خلقـت كـه   تدريجي شرح  ،قرآن
خـاِلُق کـلِّ فرمـوده كـه خداونـد    قـرآن   يول ،نيامده است نهايچه؟ ا مدو

يْ 
َ
ءٍ  ش

   . است 1
در مطالبي كـه   .متفاوت استابراهيمي در اديان تعطيل اين روز 

البتّـه   ،ي خلقت گفته شـده  درباره يقپيدايش عهد عت فرسدين يهود در 
وقتي كـه خـدا خلقـت را انجـام     بليك است براي اينكه در آنمسبه زبان 

. خورشيد و ماهي نبود كه بگردد و شب و روز باشد ،روز و شبي نبود داد
شود كه خداوند در چند روز موجـودات را   گفته مي توراتاصوالً وقتي در 

. نيسـت ... گوييم روز جمعه يا شنبه يا خلق كرد، روز به معنايي كه ما مي
كـه آفتـاب گـردش    اسـت  روز به معناي متـداول عبـارت از هـر دوري    

امـا روزهـاي خلقـت بـه ايـن معنـا       . كند از امروز صبح تا فردا صبح مي
                                                                          

  . 62و سوره غافر، آيه  62سوره زمر، آيه  /16سوره رعد، آيه  /102سوره انعام، آيه .  1
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. خداونـد در يـك دوران اينهـا را آفريـد    . نيست، به معناي دوران اسـت 
شنبه شروع به  در روز يك خداونداصطالحاً گفته شده در آنجا  حال هر به

و آسمان و زمين و آب دريا و حيوان و جماد و نبات را آفريد  .خلقت كرد
در روز جمعه كه در واقع سير خلقت در مسير تكامل به باالترين قسمت 

با آفريدن انسان خلقت تمام شد و روز شـنبه   .انسان را آفريد ،رسيده بود
گويند و به اين  ها مي يهودياست كه چيزي اين  .خداوند استراحت كرد

ما هم بايـد در   ،چون در روز شنبه خداوند استراحت كرد معتقدندحساب 
در نظر يهود خيلي شديد بود تعطيلي اين حكم  .اين روز استراحت كنيم

بـاره در   ايـن در .شد ي ميف از آن تقريباً معادل شرك تلقّكه تخلّ بطوري
 ون قـومي بودنـد كـه كـاله    چـ  .است ذكر شدهفي از اين قوم قرآن تخلّ

از اينهـا  گروهـي   داستان اين است كه. كردند شرعي را خوب درست مي
چـون روز شـنبه    ،گيـري بـود   كه در نزديك دريا بودند و شغلشان ماهي

فهميدند كه روز شنبه امنيـت  و كم عادت كردند  ها كم ماهي ،آمدند نمي
آمدنـد و   مـي هـا بـه آسـاني     مـاهي  ي روز شنبه همـه اين بود كه  .دارند
آيند طمعشان  ميدر اين روز زياد ها  ديدند كه ماهيها  يهودي .رفتند مي

تمـرّد  امر خـدا  از خواستند  قول خودشان نمي به جوش آمد و از طرفي به
اي  گودال بزرگي، بركه .گفتند كاله سر خدا بگذاريمبه زعم خود  .بكنند

آمدنـد داخـل    مـي  هـا  روز شنبه مـاهي  .درست كردند و به دريا راه دادند
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گرفتنـد و   جلوي گودال را مـي  ،شد گودال و آخر شب كه شنبه تمام مي
بت اصـحاب  «نام  بهآنها كردند كه در قرآن  شنبه ماهيگيري مي يك سـ «

خداوند به سبب اين كار  .يعني شنبهدر عبري  سبت1.اند ذكر و لعن شده
ه گروهـي  كـ آمـده  شرح اين داستان  .كردبوزينه مسخ صورت  هآنها را ب

كه اين ديگر اين مردم را نصيحت كردند كه اين كار را نكنيد و گروهي 
چرا نصيحت  :گفتند كردند، به آنها نمينصيحتي هم و كردند  كار را نمي

نصـيحت فايـده    .كننـد  اينها كه كار خودشان را مي ؟چه فايده ،كنيد مي
 عْ مَ گفتند  ناصحين مي .ندارد

ُ
 ورَ ذ

ً
كه در نزد خدا معـذور  براي اين ،اهللاّٰ  ايل تا

خداونـد كـه   . كنيم مي تيحنص ،انجام داده باشيم مان را باشيم و وظيفه
گروهي كه خودشان اما آن  .عذاب كرد فقط گروه ناصحين را نجات داد

با آن گناه زنـدگي  توان گفت  ميديدند و  كردند ولي گناه را مي گناه نمي
 مطلـب،  شـبيه ايـن   .بطور معمولي آنها را هم مجـازات كـرد   ،كردند مي
ـُدودِ : ديگري در قرآن است ي آيه

ْ
خ
ُ ْ
اُب األ ـ

ْ َ
ِتَل أ

ُ
ق

نابود شدند يا نابود  ،2
ها  گويند مسيحي مي ،از پادشاهان يهود بود اخدود. اصحاب اخدودشوند 
خداونـد هـم ايـن قـوم را نفـرين       .انداخت در آتش مي ،كرد ت ميرا اذي
  ؛دنكن كار مي چهمنان مؤديدند كه با  مي :فرمايد ميو كند  مي

َ
 
ْ ُ
مـا   َو

                                                                          
صْ  ...: 47سوره نساء، آيه .  1

َ
ا أ

َّ
َعن

َ
ْبِت ـحـکما ل  .اَب السَّ

  .4آيه  سوره بروج،.  2
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ُھودٌ 
ُ
ُْؤِمنَني ش

ْ
امل
ِ
وَن ب

ُ
َعل

ْ َ
.

1  
بعداً  .يت زيادي داردشنبه در نظر يهود اهمتعطيلي منظور اينكه 

شـنبه   گوينـد در يـك   چـون مـي   .يـت دادنـد  شنبه را اهم ها يك مسيحي
يم يگـو  البتّه ما مي. حضرت مسيح پس از مصلوب شدن از گور برخاست

ـمْ مسـيح را نكشـتند،    حضرت كه ُ
َ
َه هل ـبِّ

ُ
ُبوُه َولکـْن ش

َ
ـوُه َومـا َصـل

ُ
َتل
َ
مـا ق

2، 
از حواريون بود ولي با دشمنان حضرت همدست شده بود، بـه  كه  ايهود

 .او مسيح است دستگيرش كنيـد  ،من هر كسي را بوسيدم :آنها گفته بود
 ،شب تاريك بود، حضرت را بوسـيد حضرت را معرفي كند وقتي كه آمد 

هـر   ،را گرفتند اآمدند و خود يهود مأمورانهم بودند  آنها شبيه به ي همه
در متون . يت ندادندمسيح اوست اهم ،من مسيح نيستمكه زد فرياد چه 

گوينـد حضـرت را بـه صـليب      هـا مـي   ولي مسيحي يندگو ما اينطور مي
كشيدند بعد هم در غاري دفن كردند و سنگ خيلي بزرگي جلـوي غـار   

كه وقتـي مسـيح را دفـن    معتقد بودند ها در آن زمان  سيحيم .گذاشتند
قول خودشـان مسـيح    براي اينكه به لذا. د خودش بيرون خواهد آمدنكن

غار گذاشتند كـه   ينتواند خارج بشود سنگ خيلي بزرگ و سنگيني جلو
هـا در   قول مسيحي ولي به. مسيح نتواند حركت كند و از آنجا خارج شود

                                                                          
 .7سوره بروج، آيه .  1
  .157سوره نساء، آيه .  2
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بيرون آمد زنده شد و مسيح  حضرت ،شنبه وز يكيعني در ر ،روز موعود
بعــد و حواريــون بــود نــزد و پــيش حواريــون رفــت و چهــل روز هــم 

عليشـاه و   صـالح  ما در سفري كـه در خـدمت حضـرت   . رفت آسمان به
بــه ) رضــاعلي بودنــدملقّــب بــه وقــت در آنكــه ( رضاعليشــاه حضــرت

ي از سـنگ خيلـي سـنگين    .آنجـا را ديـديم   ،المقـدس رفتـه بـوديم    بيت
بـه  . اسـت  گفتند سنگ خودش آمـده  ده شده بود كه ميشاناي ك فاصله

تي شـنبه و  البتّه تا مـد  .يت دادندشنبه اهم به يكها  اين ترتيب مسيحي
گرفتند ولـي بعـد تـدريجاً بـراي اينكـه از       ميتعطيل شنبه هر دو را  يك

د گوينـ  مـي ا مسلمين ام .گرفتندتعطيل شنبه را  ها جدا بشوند يك يهودي
روزي اسـت كـه    عهـد عتيـق  قول همان روايـات و اخبـار    روز جمعه به

ـ     ،خداوند آدم را آفريد، بشر را آفريد  .د ماسـت يعنـي در واقـع جشـن تولّ
ـ  هـم  خداوند اين را عيد قرار داده كه ما  د معنـوي در ايـن روز   يـك تولّ

ـ   يگـر يروز جمعـه قـبالً نـام د    .داشته باشيم كـه   ياز وقتـ  يداشـت ول
بـه آن  كرد و  ريير شد نامش هم در عرف مردم تغآن مقرّ جمعه در نماز

  .گفتند جمعه
زيـاد اسـت  بسـيار  يت جمعه در دين اسـالم  اهم. اويـتش  ل اهم

ـ   همين است كه نماز خاصي براي جمعه تشريع كرده جـاي نمـاز   ه انـد ب
ي دار  نمـاز جمعـه   . باشـد  ظهر و آن نماز جمعه مـي  دو و  داحكـام خاصـ
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اولش ياد خدا  ي خطبهمطالب  .قبل از نماز داردركعت است و دو خطبه 
برحسـب نيـاز   كـه  و نصـايح و اخالقيـات    تقوٰي ي درباره و پيامبر است

شايد براي يادآوري به حاضرين كه حال كـه  شود  ميسخن گفته جامعه 
و در . ذكـر خداسـت  بـراي  ايد، اين هـم   شما براي اطاعت امر خدا آمده

گزارش اول داشته باشد  ي اي با خطبه صلهبايد فا  كه حتماًم دو ي خطبه
امام جمعه از اين حيـث   .رسد مسلمين به اطالع همه مي ي وضع جامعه

الزم اسـت بـه نظـر    را كـه  امين مردم است كـه اطالعـاتي   اصطالح  به
  .برساند مردم

الح  بـه   ديكه امام جمعه بااين است از آداب نماز جمعه  يكي سـ
امـروز  ديم اين سالح شمشير بود ولـي  در قداشته باشد كه  هيتكجنگي 
 ي هيـ تك نيو ا كنند يم هيتك يبه تفنگ ستيسالحِ جنگ ن ريشمش چون
ي در خطبـه  نكـه يا ي به اضـافه  يالح جنگبه س ـ باامـام جمعـه   م دو  دي

 شـان  ندهيكار آ ي برنامه يعنيها،  و روش مسلمان ياسالمجامعه اوضاع 
است  داده نيم به اجتماع مسلمكه اسالاست  يتياز اهم ، حاكيديرا بگو

دو خطبـه  بـا  و بعـد هـم    ديكار را بكن نيفرموده است ا ديالً با تأكاو كه
 ي  آمـاده مسلمانان در همه حال  يعني. كند يآماده م يزندگ يآنها را برا

ل او ي در واقـع خطبـه  . هسـتند  ،هـر دو  ،صلح و جنگ ي آماده ،يزندگ
  .جنگ يبرا يآمادگ ي م خطبهدو ي صلح است و خطبه ي خطبه
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ـ در ا اتيآ. به جماعت داده است اسالماست كه  يتياهم نيا  ني
ُ  مثـل ايـن آيـه كـه     قرآن فراوان هستدر معنا 

ُ
ـمت

ْ
ن
َ
ا َوأ

ُ
ْـَز

َ
ـوا َوال

ُ
ن ِ

َ
َوال

ْ ُمْؤِمننيَ 
ُ

مت
ْ
ْوَن ِإْن کن

َ
ْعل

َ ْ
را  نيخداوند دوست دارد مؤمن ديگو يم يگاه 1.األ

  نديببچنان 
ْ
 نُب

ْ ُ َّ َ
یاٌن َمْرُصـوٌص کأ

در هـر   يعنـ ي. باشند يآهن واريمثل د ،2
 يكسـ  ؛جامعه ي اداره ياست برا يخود نماز جمعه مظهر .مورد مجتمع

و آن را  نيــيرا تعمســلمين  ي جامعــه ي ســت برنامـه اكـه امــام جمعــه  
  .كند يم تيهدا

در  .در مورد نماز جمعه بين فقهاي شيعه اختالف فـراوان اسـت  
نمـاز جمعـه را در زمـان غيبـت امـام حـرام       ي  اقامهي ا هي عدقديم حتّ

ام  هـا مـن ديـده    در بعضي رساله .نيستاينطور دانستند كه البتّه حاال  مي
 .نـد حـرام اسـت   ا هولـي نگفتـ   ،كه از نماز جمعه اصالً اسمي برده نشده

انـد   هاي بعدي هم باز اسم نبـرده  اند و در چاپ همين كه اول اسم نبرده
تقدند كه نمـاز جمعـه را در زمـان غيبـت امـام نبايـد       معلوم است كه مع

دانـد   مـي كـه  معصـوم اسـت    استداللشان هم اين است كه امامِ .خواند
كه مصـلحت جامعـه    و آنطوريچيست افتد  واقعيت وقايعي كه اتفاق مي

امام هم نيست كه كسـي را بـراي    .رساند به اطالع مردم ميآن را است 

                                                                          
  .139عمران، آيه  سوره آل.  1
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نمـاز جمعـه   راين وقتي امام غايب باشد نبايد بناب. نماز معين كند ي اقامه
اسـت و بعضـي از   نـادر  البتّه اين عقيده در اين زمان خيلي  .خوانده شود

هـا   دانند، بعضـي  ها مكروه مي دانند، بعضي را واجب مي فقهاي فعلي آن
دانند بـين نمـاز جمعـه و نمـاز      هم مخير مي يدانند و بعض مستحب مي

د اگر هم نماز جمعـه خوانـديم،   وينگ و مي هبعضي هم احتياط كرد .ظهر
  . هم بخوانيمرا نماز عادي 
اسالم دين عظمت اين روز را در  ،نماز خاصي عهرجهت تشري به

از طرفـي   .دهنـد  به آن اهميت فراواني مياينكه مسلمانان نشان داده و 
 شـده  ذكـر ادعيه دعاهاي فراواني بـراي ايـن روز   هاي  كتابدر اخبار و 

فرشتگان از طرف جمعه تا سحر شنبه  پنجگويند از غروب  مي مثالً .است
 يست كه بيمارهزنند كه آيا در زمين كسي  خداوند مأمورند و فرياد مي

ست كـه مقـروض باشـد و اداي    هداشته باشد و شفا بخواهد؟ آيا كسي 
ست كه سعادت دنيا و آخرت بخواهد؟ خالصه هين بخواهد؟ آيا كسي د

 ،كنـيم  آمـد مـي  و ل شب تا اذان صبح كه رفت اوگويند از  فرشتگان مي
خداونـد هـم    .بـريم  هر كسي نيازي از اين قبيل دارد به درگاه خدا مـي 

از  سحر جمعه فضيلتش خيلـي بيشـتر  بنابراين  .وعده داده كه قبول كند
وقتي فرزنـدان يعقـوب    گفته شد كهقبل هم جلسات . ساير مواقع است

گاه خداوند اسـتغفار كـن كـه مـا را     دره آن حضرت تقاضا كردند كه ب از



 15/  )10قسمت (شرح رساله شريفه پندصالح

به زودي براي شما اسـتغفار خـواهم كـرد و در     :حضرت فرمود .ببخشد
اخبار و روايات است كه حضرت منتظر جمعـه و سـحر جمعـه بـود كـه      

  .براي آنها استغفار بكند
هاي دعـا   كتاباند كه در  باره نقل كرده دعاهاي فراواني درهمين

 الجنان مفاتيحو زادالمعاد ، علويه صحيفه هايي مثل ، كتابهم نوشته شده
از  عجعفرصـادق  حضـرت كه از همانطور البتّه .متداول استفعالً كه 

عبـادت نبايـد موجـب خسـتگي و     نقل شـده   عپدرشان حضرت باقر
. بـرد  را بـه بهشـت مـي   ما  ،خداوند اگر بخواهد به يك كار ،مالل بشود

داشـت كـه    يشخصـي همسـايه غيرمسـلمان   نقل اسـت كـه   باره  دراين
چون من تازه مسلمان شـدم   :گفت ،چون با او همسايه بود .مسلمان شد

 .ي كنيـد يشما من را راهنما ،دانم آداب و رسوم اسالم و عباداتش را نمي
سحر به دنبالت خـواهم آمـد كـه بـراي      ،بسيار خوب :گفتآن مسلمان 

خـود بـه مسـجد بـرد و دو      سـحر آمـد و او را بـا    .نماز به مسجد برويم
مسـلمان  تمام شد برويم منـزل؟   :گفتمسلمان  تازه .نماز خواندند عترك

 خواندها را هم آن .را بخوان خوب استو تعقيبات نماز اين دعا  ،نه :گفت
. خوانـد و او هـم   ايـن دعـا را هـم بخـوان     ،نه :گفت ؟تمام شد :گفت و

هـم  ايـن را  كـه  او دعـاي ديگـري را گفـت     خالصه هر چه اين گفت،
تمام شد؟ گفت نه حاال موقع نماز ظهر اسـت و   :گفت يك وقت .بخوان



 جمعهشرح /  16

 ،بـاز نمـاز ظهـر را خوانـد     .گويند بايست و نماز ظهر را بخـوان  اذان مي
تـا نمـاز مغـرب و    هم براي خوانـدن  نه اين دعا  :تمام شد؟ گفت :گفت
يازده شب بـه   ،حدود ساعت دهو  حاال ديگر تمام شد :گفت .است عشاء

و دومرتبه رفت و در زد مسلمان  ي مسايهن هآفردا صبح  .رفت منزلش
 :گفـت او در پاسـخ   .كه بيا به مسجد برويممسلمان گفت  خطاب به تازه

! من كـار دارم  ،هاي بيكار خوب است مسلماني براي شما و براي آدم ،نه
 عبـه علـي   صپيغمبر .در هر چيزي بايد ماليمت كرد اين است كه

 ،ا نرمـي وارد ديـن بشـويد   ب ،دين نرم و ماليمت است ،دين من: فرمود
اين از لحاظ روانشناسي هم  .سعي نكنيد خودتان را به خستگي بيندازيد

اگر كسي مالل داشـته باشـد در   براي اينكه  ،كامالً صحيح استمطلب 
  .كند اش اثر مي روحيه

يـت  ر شده است و اهممورد ديگري كه در شب و روز جمعه مقرّ
غسـل   .ايت حال ديگـران اسـت  رع ،آن كمتر از عبادات و دعاها نيست

 .بـوي عـرق ندهـد   و براي اينكه بدن تميـز باشـد   مستحب است جمعه 
ناراحـت   شنشـين كـار ببـرد كـه هم    عطر بـه مسلمان ب است كه مستح
خصوص در روز جمعـه   رعايت حال ديگران هميشه الزم است به .نشود

رعايـت حـال   همـين   ،شود ميتشكيل شود و جمعيت  مياقامه كه نماز 
كوچـك را   ي بچـه مثالً گـاه  . ن در مورد مجلس فقري مهم استديگرا



 17/  )10قسمت (شرح رساله شريفه پندصالح

بچه مزاحم  .توانند از او نگهداري كنند نمي در حالي كه آورند مجلس مي
 .شـود  صـاحب بچـه مـي   ميان آنها و اران ديگر و موجب كدورت زنمازگ

اينجا ايثار و فداكاري ثوابش كمتر از نماز نيست بلكه بيشـتر اسـت كـه    
بـه  يـك مرتبـه زن   كـه  ند زن و شوهر با هم قرار بگذارند ا توصيه كرده

بيايد و مرد بچه را در منزل نگهداري كنـد و يـك مرتبـه مـرد     مجلس 
بـرد از   ماً ثوابي كه در اين كار مـي مسلّ .دارد بيايد و زن بماند بچه را نگه

  .ثواب نماز اگر بيشتر نباشد كمتر نيست
ـ از مسـتحبات خيلـي الزم   ديگر يكي  رحـم   ي صـله ن روز در اي

ـوا : قـرآن اسـت   ي تصريح آيه .يعني ديدار با اقوام و خويشان ،است
ُ
ول

ُ
َوأ

ْوىل
َ
ـُھْم أ

ُ
 َبْعض

ِ
ْرحام

َ ْ
ـَبْعٍض   األ

ِ
ب

. ، خويشاوندان نسبت به يكديگر سزاوارترند1
  اينكه رسيدن به منظور

ِ
ْرحام

َ ْ
وا األ

ُ
ول

ُ
ديدار اقـوام و   .ندا هرا توصيه فرمود أ

  .استدوستان بسيار خوب 
شود  يكي ديگر از كارهاي صحيحي كه در شب و روز جمعه مي

هـاي ائمـه و    سالم به اهل قبور و حرم ها و انجام داد رفتن به گورستان
در واقـع سـالم   با اين كار، شخص . بزرگان و دعا كردن براي آنها است

آيد كه سرنوشت او و سرنوشـت   عالوه يادش مي كند و به به خودش مي
  .است ما اين ي همه
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شـد يهـود در روز   گفتـه  كـه   در مورد كار كردن هم همـانطوري 
دانستند، در اسالم  حرام ميآن را كردند و  ي نمييكار دنيانوع شنبه هيچ 

براي  صبود و هر چه پيغمبرشده  مقرّرروز جمعه نماز جماعت هم در 
اي راجـع بـه نمـاز جمعـه      در قرآن آيه. فرمود نماز بود و عبادتاين روز 

 در آن آيـه . جمعـه اسـت   ي نـام سـوره   اي هـم بـه   و يـك سـوره  است 
اْسـَعْوا ِإىل: فرمايد مي

َ
ُمَعـِة ف

ُ ْ  ا
ِ

م ْ َ الِة ِمـْن  ِدَي لِلصَّ
ُ
ُروا   ِإذا 

َ
ِ َوذ

 اهللاَّ
ِ
ِذرک

ُمونَ 
َ
ْعل

َ
ْ ت

ُ
مت

ْ
کْم ِإْن کن

َ
ْريٌ ل

َ
َبْیَع ذِلکْم خ

ْ
َتِشُروا ِيف  ال

ْ
ان
َ
 ف

ُ
الة ِضَیِت الصَّ

ُ
ِإذا ق

َ
ف

ْرِض 
َ ْ
ِ  األ  اهللاَّ

ِ
ل

ْ
ض

َ
وا ِمْن ف

ُ
َواْبَتغ

روزِ جمعـه شـروع    كه نماز شبانه ياز وقت، 1
ـ كه او ،ندا شد، اذانش گفته شد يعني ،شد روز  كـه در شـبانه   ينمـاز  نيل

. ميخـوان  يمـ جمعـه   شـب در اسـت كـه    يمغرب نماز نيجمعه هست هم
ـ فرما يمـ  رو نيااز اْسـَعْوا ِإىل كـه  دي

َ
ِ   ف  اهللاَّ

ِ
ي يـاد خـدا   بشـتابيد بـرا   ،ِذرک

ُروا
َ
َبْیـَع  َوذ

ْ
َتِشـُروا  .بگذاريد معامالتي را كه داريد ،ال

ْ
ان
َ
 ف

ُ
ـالة ِضـَیِت الصَّ

ُ
ـِإذا ق

َ
ف

ْرِض 
َ ْ
آنوقت منتشر بشويد و كسـب و   ،وقتي نماز جمعه تمام شد ،ِيف األ

چـون  در واقع مانند يك استراحت الزامي است كه دستور اين . كار كنيد
  .ايد، نكند كه از ياد خدا غافل شويد در تمام ايام هفته كار كرده

اْسـَعْوا :امـر اسـت   ،زبان عربياصطالح  به ،چند فعلاين آيه در 
َ
 ،ف

ُروا ؛بشتابيد
َ
َتِشـُروا ؛بگذاريدترك كنيد،  ،ذ

ْ
ان
َ
فعـل امـر از    .منتشر بشويد ،ف
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وقتـي فعـل    .دارد بوجو اصطالح ظهور در اصوليون بهبسياري از لحاظ 
در ه ظهـور  كـ  گوينـد  مـي  ي همبعض .زم استال ،يعني بكنيد ،امر است

ــوب  ــداردوجــ ــات  و نــ ــي اوقــ ــر خيلــ ــتامــ ــتحبي اســ  .مســ
، ايـن امـر را تقريبـاً    السـعادة  بيـان  تفسيرعليشاه در  سلطان آقاي مرحوم

 ، يعني هرگونه كار دنيـايي، اند معامالت گرفته و فرموده بعنوان وجو به
درست است و باطـل  البتّه معامله  .تا ظهر جمعه حرام است جمعه شباز 

ولـي  . اي انجام داده كار بدي كرده اسـت  نيست ولي آن كس كه معامله
از آنجا كه در اسالم دستور اين است كه بايد هم دنيا و هم آخرت را بـا  

يعنـي   ،وقتي كه نماز تمـام شـد  : فرمايد ميخداوند هم داشت، بالفاصله 
از خـدا   و روزي راآنوقـت منتشـر بشـويد     ،نماز ظهر جمعـه تمـام شـد   

خود اين انتشار مثل يك بازار مكّاره است كه از هر جايي هـر  . بخواهيد
اي ايجـاد   چنـين رابطـه  . كنـد  آورد و عرضـه مـي   كسي كااليي دارد مي

ِ اند كـه   باز اضافه كرده. شود مي  اهللاَّ
ِ
ـل

ْ
ض

َ
ـوا ِمـْن ف

ُ
، فضـل در اينجـا   َواْبَتغ

انـد بـه مسـتند     اين اسـت كـه گفتـه    ؛كار رفته هبيشتر در معناي روزي ب
  .كسب و كار در عصر جمعه خيلي بركت داردقرآن در همين آيه 

مغـرب  كـه نمـاز   شنبه  پنجاز مغرب  يعنيروز جمعه، بنابراين در 
خدا بـود تـا    اديبه  دياب ،شود يروز جمعه شروع م شبانهشود و  خوانده مي

 يكي روز جمعه نماز شبانه .دنك دايروز جمعه خاتمه پ كه نماز شبانه يوقت
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هم نماز ظهـر   يكي ،نماز صبح است يكي ،شنبه است پنج ءعشاو مغرب 
در  ديند كه منتشـر شـو  ا هفرمود ،كه آن نماز تمام شد يوقت. است جمعه

شـنبه تـا    از غـروب پـنج   پس .ديو از فضل و كرم خدا جستجو كن نيزم
امـا   .حـرام اسـت و صـحيح نيسـت    كسب و كار دنيوي اتمام نماز ظهر 

دارهـا   هـا و مغـازه   انه رسم اين است كه صبح جمعه كاسبفتأسماكنون 
 .باز كنند خيلي بهتـر اسـت  عصر ولي اگر  .بندند كنند و عصر مي كار مي

 گـر يبـا روز د  يروز چياسـت، هـ   خداوندتمام روزها روز  ،البتّه تمام ايام
ـ از  ديندارد، تمام روزها خورش يفرق ـ آ يطـرف درمـ   كي و در طـرف   دي
 يفرقـ  نـد و ندار يروز هم اصالتاً فرق ساعات شبانه. كند يغروب م گريد

خـودش فرمـوده   اسـت كـه   خـالق   از جانـب  گذاشته شـده در اينجا كه 
وقتـي  اين است كه  ،ما هقائل شد يخصوصيتمن براي اين روز كه  است

مگـر روزي كـه   . برابـر اسـت  بدون تصريحي باشد همه روزهـاي خـدا   
ي دا  مـثالً عاشـورا را مـا     .ده باشـند خداوند يا بزرگان به ما دستور خاصـ

بعـد   .به دل ما ناگوار اسـت آن روز  ي دهيم براي اينكه واقعه اهميت مي
ت       ن روز را بزرگ دانسـته آائمه  ي هم همه انـد، يـا عيـد غـدير را اهميـ

سـاير  باشـد  غير از ايـن  اگر ا لّوا ؛دهيم براي اينكه عيد واليت است مي
ت داده و سـوره   چون خجمعه را هم  .روزها با هم برابرند اي  داونـد اهميـ

   .براي ما اهميت دارد ،نام جمعه نازل شده به
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اقتصادي بعـد از نمـاز ملحـوظ     ي بلكه بازار عمومي و توسعه
انه در شيعه در زمان غيبت كمتر اهميت داده شده تـا در  تأسفم ؛شده

ها كه حتّي نام آن هم در ميان نيست و همه از ايـن فـيض    اين زمان
اند ولي فقرا بحمداهللا شب و روز جمعه را براي عبـادت   وم ماندهمحر

نماينـد و   و زيارت و خدمت قرار داده تا بعدازظهر كـار دنيـوي نمـي   
 هاي جمعه را هم اجتماع داشته و دارند و رضاي فقير هم در اين شب

ست كه اين شيوه پسنديده را تا بتوانند ترك ننمايند و تا بتواننـد در  ا
 دوشـنبه  شـب  البتّه هاي جمعه حاضر شوند و فقري شبهاي  انجمن

ها امتيازي دارد و اگر بشـود آن شـب هـم اجتمـاع      هم از ساير شب
اگر چه اجتماع دينـي هميشـه مطلـوب و در     .ستا بهتر ،فقري باشد

 شغل آنها نباشد كه اسباب زحمت شود خـوب  صورتي كه مانع كار و
ي هيجان محبت و بركت ايمان ي هست و خود اجتماع مؤمنين به وجها

   1.و عزّت آورد
از ايـن   .شـد قبالً مطالبي گفتـه  ت جمعه يلدر مورد جمعه و فض

ي و فضليت مـا چطـور بهـره ببـريم و چگونـه ايـن فضـيلت را قـدردان        
دو داراي دو خطبـه و  جاي نماز ظهـر و   قدرشناسي كنيم؟ نماز جمعه به

شـود بايـد    نـده مـي  ها خوا تي كه خطبهبنابراين در تمام مد .ركعت است
                                                                          

 .78، ص پندصالح.  1
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به حالـت نمـاز    ،اند ي كه براي اقتدا آمدهيآنها ،تمام مستمعين، مأمومين
 گفتگويي نكننـد هيچ  .رو به قبله نشسته و توجه به اطراف نكنند .باشند

انجام هر عملي كـه نمـاز را    .ه نمايندها توج سكوت كامل به خطبه با و
بهتـر   .دو خطبه استها موجب ابطال  كند در ضمن اين خطبه باطل مي

و از صــفات اخالقــي ضــروري بــراي  ل از تقــوٰياو ي اســت در خطبــه
 .طريقت اسـت  ي معنويت، يعني جنبه ي مؤمنين بحث بشود و اين جنبه

در واقـع   .گفتـه شـود   از اوضـاع مسـلمين جهـان   هـم  م دو ي خطبهدر 
بـه  . كه اين دو خطبه اشاره به دنيا و آخرت اسـت كرد  استنباطتوان  مي
 يبـه عـالم   كنند يپرواز م نيل امام و مأمومي او كه در خطبه يمعن نيا

دسـتورات  متـذكّر  به آنجا بازگردنـد و   ديند و باالخره باا هكه از آنجا آمد
م دو ي و در خطبـه شـوند   مـي داده شده باره  دراينكه  يو شرع ياخالق

بكنند و  ديو چه با كنند يم يكه االن چگونه زندگ دنيابه كارِ  پردازند يم
ـ درو. هم آخرت ،ايهم دن يعني ؛جامع هر دوستاين دو خطبه  ـ با شي  دي
از مـردم   يكـه بعضـ   ديفرما يقرآن هم م ي هيآدر . ه كندبه هر دو توج

ـالٍق  :نديگو يم
َ
ِخَرِة ِمـْن خ

ْ
ُه ِيف اآل

َ
یا َوما ل

ْ
ن ا آِتنا ِيف الدُّ

َّ
َرنب

 يراحت ايخدا ،1
ـ  دهد يدا به آنها مبده، خ ايو نعمت ما را در دن شيو آسا در آخـرت   يول
ِخـَرِة  .ندارنـد  يبينص

ْ
 َوِيف اآل

ً
ة
َ
یا َحَسـن

ْ
ن ـا آِتنـا ِيف الـدُّ

َّ
 َرنب

ُ
ـول

ُ َ
ْ َمـْن  ُ ْ َوِمـ
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ـار
َّ
 َوِقنا َعذاَب الن

ً
ة
َ
َحَسن

در  ايخـدا  نديگو يهستند كه مهم  گريد يبعض ،1
عـذاب  و  در آخرت هم به مـا حسـنه بـده    ،حسنه بده و يبه ما خوب ايدن

 :فرمـوده چـرا  بحـث اسـت كـه    در اينجـا  البتّـه  . آتش را از ما دور كـن 
ـار َعذاَب 

َّ
و هـم در   يدهـ  يمـ  ايـ كـه در دن  يا هـم در حسـنه   يعنـ ي .الن

 .را از مـا دور كـن   ي آنآتش و سوزندگ ي،ده يآخرت مدر كه  يا حسنه
  و يكه زندگ ماي هاحساس كردرا  ييها آتشاوقات   يمان گاه همه باًيقرت

. نداسـوز  يواقعاً مانند آتش م كند، يناراحت م كند، يا را متشنج مافكار م
 ريـ خ ايـ كه ما را در هـر دو دن  دنخواه ياز خدا م ها كساني هستند كهنيا

ـٌب  :فرمايـد  خداوند مي. حفظ كن آتشاز بده و در هر دو 
َ
ـْم  ُ

َ
ولِئـك هل

ُ
أ

ـا کَسـُبوا ِممَّ
ـ فرما ينم. ندبر اند نصيبي مي آنها از هر چه به دست آورده ،2  :دي

از آنچه كه كردنـد   يبياشخاص نص نيا !آخرت، نههم  نيا ا،يدن نيا ايب
ساختمان ساختند، اين نيست كه مثالً آنچه كردند هم منظور از . برند يم

اسـت،   تيو خلوص ن تيبه ن اين كسب. ساختند مارستانيپل ساختند، ب
البتّه آنچه ما . باشدواقعاً خودش  نكهيآن است نه ا ي  ها هم جلوهكار آن
 .خـودش آخـرت اسـت    ،اگر به قصد خدمت به خدا باشد ،يميگو مي دنيا

  .بايد گفت كثرت و وحدت

                                                                          
  .201سوره بقره، آيه .  1
  .202سوره بقره، آيه .  2



 جمعهشرح /  24

 قدر كـه ايندر قرآن  .شود گفته مي ل غالباً از تقوٰياو ي خطبهدر 
از  ،شـده گفتـه   ،كه صفت خاص و صفت بـارز مـؤمنين اسـت    از تقوٰي
گفتـه   از تقوٰيي اول  خطبه دربنابراين  .گفته نشده استديگري صفت 

. اسـت  اوضاع اجتماعي مملكت و مسلميندرباره م دو ي خطبه .شود مي
اي كه در نماز بـين دو   اي باشد مثل فاصله بين دو خطبه هم بايد فاصله

قبالً نـام ديگـري داشـت     ،هعمجآن ظ صحيح عه يا تلفّمج. سجده است
بـه مناسـبت همـين     ،شد عيولي از وقتي كه نماز جمعه در اين روز تشر

مَ : نماز اسمش جمعه شد ْ ُمَعـة َ
ُ ْ نماز جمعه اهميت  ي لهأآنقدر اين مس .ا

از  بعـد  .داشت كـه نـام روز را عـوض كـرد و نـامش را بـه آن روز داد      
البتّه هـر نمـاز جمـاعتي     .يت داشتاهم هم همينطور بود و صپيغمبر

من متخصص  البتّه( كه منقول استدارد  اهميتخصوص نماز جمعه  به
) صحيح است يا نيست صبگويم اين حديث از پيغمبركه دقيقاً نيستم 
مسجد باشد و چهل روز در نماز جماعت يا نمـاز   ي كسي همسايهكه هر

كه . ملزم به شركت در جماعت كنند جمعه حاضر نشود بايد او را وادار و
همـين  كردنـد و بـه    عاي هم براي علـي  بهانههمين مطلب را  البتّه

 ؟آيـد  نمـي  جماعـت و گفتند كه چرا علي به نمـاز  به مسجد آمدند بهانه 
شخصـيتي نبـود كـه كسـي     ي ا عللّوا ،اي بود بهانهاين گفته صرفاً  البتّه

 .هم قابل غصـب نبـود   يمقام عل. كرده به او توهيني بكندن ايبتواند خد
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لـي  اي بود كه چـرا ع  هرجهت اين بهانه به .هاي ماست مقام علي در دل
. اهميـت داشـت  و بـه جماعـت   اينقـدر نمـاز جمعـه     .آيـد  به نماز نمـي 

بـه همـان دليلـي كـه     رفتند آن هم  حضرت براي نماز جماعت مي البتّه
تشـويق   علي را به مبارزهو خيلي ناراحت بود  سحضرت فاطمهوقتي 
 روم كشـم و مـي   خاطر تو شمشير مـي  هعلي گفت كه همين حاال ب .كرد

ن بلنـد  صداي مؤذّبيرون بيايد، اق تخواست از در احضرت  .براي مبارزه
كـه علـي خطـاب بـه حضـرت       گفـت  در آن لحظه شهادتين را مي .شد

 باشـد؟ فاطمـه  بلند خواهي كه اين صدا تا روز قيامت  مي: فاطمه فرمود
بنابراين بايد شمشير علي غالف  :حضرت فرمود .م استمسلّ ،بله :فرمود
 .داشـت پـذيرفت   عبه عليكه  اعتقادياز روي  حضرت فاطمه .شود

شمشـيري كـه از   ( را غـالف كـرد   همان مصلحتي كـه شمشـير علـي   
رسـيد او را   مـي  كفّارشمشيري كه به هر يك از  ،هيچكس باك نداشت

و جماعـت  كه علـي بـه نمـاز    كرد  ميهمان مصلحت اقتضاء ) كشت مي
در زمان شيخين كـه خيلـي هـم بـه خلفـا      . كندو اقتدا بيايد نماز جمعه 

َتـةاينكه عمر گفت بيعت ابوبكر گو .داد رت ميمشو
ْ
ل
َ
اصـطالح   بـود، بـه   ف

بعدها  .خدا مسلمين را از شرّش حفظ كند ،ي بوديكودتاامروزي شبيه به 
... معاويه آمد، يزيد و مـروان عبـدالملك و  اين بود كه ديديم كه شرّش 

 ي ائمـه  و شـد  نماز جمعـه برقـرار مـي   هم ها  زمان هميندر ولي آمدند 
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  .بردند تشريف ميهم به همان دليل وار ما بزرگ
كم در بين فقهاي شيعه نظرياتي راجع بـه   بعد از زمان غيبت كم

بـين  كه قـبالً گفتـيم   همانطوردر مورد نماز جمعه  .شداظهار نماز جمعه 
داننـد   هـا واجـب مـي    سـت كـه بعضـي   هفتوا  ،فقها از حرمت تا وجوب

حب يا مختـار بـين اختيـار    ها هم يا مكروه يا مست بعضي ،ها حرام بعضي
گويند حرام است به اين جهـت   ي كه مييآنها. نماز ظهر و يا نماز جمعه

بنـابراين آن   ،چون امام جمعه را امام معصوم تعيين نكـرده  كه گويند مي
 .گويـد معتبـر نيسـت    دهد و مواردي را كه مي اطالعاتي كه به مردم مي
هـاي آنهـا را    حـرف  كـه بـود  بـراي ايـن   بردند  اگر ائمه هم تشريف مي

ب سـ را  عهـا آنهـا علـي    اگر در نماز جمعه يا در خطبه .تصحيح كنند
امكاناتشــان مــردم را  ي ائمــه حضــور داشــتند و بــه انــدازه ،كردنــد مــي

ها معتقد شدند كـه نمـاز جمعـه در     اين است كه خيلي .كردند مي روشن
كـه   البتّه بعضي از مسائل ديگر هم بـود  .غيبت امام معصوم جايز نيست

همـين نمـاز جمعـه را بعضـي از فقهـا جـائز        .فعالً به آن كاري نـداريم 
بعضـي از  در  .انـد  رات نمـاز جمعـه را نوشـته   ها مقـرّ  رساله و در دانند مي

هاي بعـدي   ي در چاپحتّو  اند رات نماز جمعه را ننوشتهمقرّهم ها  رساله
  .اند شود، اضافه نكرده كه نماز جمعه برگزار ميهم 

انه در شيعه زمان غيبـت كمتـر   تأسفاند م رقوم فرمودهدر اينجا م
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هـا حتّـي نـام آن هـم در ميـان       اهميت داده شده و حتّي در اين زمـان 
ـ  1317 مربوط به سال شانيا شيفرما نيالبتّه ا. نيست  يعنـ ي ،1318 اي

مرقــوم  خيدر آن تــاراســت كــه ايــن رســاله را  شيســال پــ 70حــدود 
ـ  .بود شدهكه نماز جمعه مطرود  اند فرموده ـ ا يول  شيقسـمت فرمـا   ني

، حتماً شب و روز جمعه اجتماع كننـد است كه به فقرا  هيتوصكه  شانيا
. وجـوب دارد  يعاطف ي جنبهاز  باًيتقر جمعه شب جتماعا .هميشگي است

اسـتنباط واجـب   آيه قسمت  نيااز منتها . نفرمودند يواجب شرع ايشان
دِ  :كردند كه قرآن فرموده اسـت  يشرع

ُ
ُمَعـِة ِإذا 

ُ ْ  ا
ِ

م ْ َ ـالِة ِمـْن  َي لِلصَّ

اْسَعْوا ِإىل
َ
َبْیـَع   ف

ْ
ُروا ال

َ
ِ َوذ

 اهللاَّ
ِ
ِذرک

كـه   جمعـه  شـب ل مغـرب  از او يعنـ ي 1
گونـه  هر يعنـ ي عيـ ب و ،ذكـر خداونـد   يبـرا  ديبشتاب شود يمآغاز جمعه 
   .كنار بگذاريد را ييايدن ي معامله

ـ را رعاامـر   نيند خوشبختانه فقرا اا هفرمود در اينجا و  هكـرد  تي
مصـداق  مـانع شـد،    يالبتّه اگر كس. كنند مي تيشاءاهللا تا بتوانند رعا نا
ھیاست كه قرآن ي  هيآ

ْ
ذي َین

َّ
ْیَت ال

َ
َرأ

َ
ی  أ

َّ
 ِإذا َصـل

ً
َعْبدا

ـ آ ،2 ـ د اي آن  يدي
از  خوانـد  يداشـت نمـاز مـ   را كـه   ييخـدا  ي بندهنهي كرد كه را  يكس
  .خواندن نماز

                                                                          
  .9ه سوره جمعه، آي.  1
  .9-10سوره علق، آيات .  2
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اْسَعوْ  ي امرِ ربارهد
َ
ِ   ا ِإىلف  اهللاَّ

ِ
ِ البتّه اين  ،ِذرک  اهللاَّ

ِ
در منزل و را  ِذرک

به تنهايي كار دارند چون ها  انجام داد كمااينكه خيلي انوت ي مييدر تنها
فـراهم شـده اسـت     جمعـه  شبدر مجالس فقري كه اما  دهند انجام مي

ولـي  است، شده  جمعه شبتأكيد فراوان راجع به  براي همين است و لذا
ي اسـت كـه   يچـون واجـب آن چيزهـا    .د گفـت واجـب اسـت   شـو  نمي

آن تأكيد شـده كـه بهتـر اسـت      ولي آنقدر بر .فرموده است صپيغمبر
البتّـه   .يميبه مجلس بياموقع را بگذاريم و در آن  ي دنيويكارها ي همه
در مجالس فقـري   هم تا بتوانند دوشنبه شبكه اينجا مرقوم فرموده  در

ي اين يتوانا .دقّت كردبايد ي هم ياين توانامعناي  ي درباره. شركت كنند
خواهد تلويزيون نگاه كنـد يـا    مييا حوصله ندارد انسان نيست كه مثالً 
ي مـثالً  يتواناعدم . به مجلس برودرا بايد بگذارد و  هااين .روزنامه بخواند

 ،شـيرخوار دارنـد  يـا   فرزند كوچـك اي  هخانواداينطور است كه وقتي در 
ـ  مثالً  .تر است باو واجحال رعايت  نكـرده در   اش خـداي  هاگر ببينـد بچ

بايد بـرود   ،شود نبايد نماز بخواند معرض خطري است و نمازش دير مي
ييهـا  خـانواده در  .ه را از خطر نجات بدهد بعد نمازش را بخوانـد آن بچ 

صورت نـوبتي   بهشيرخوار دارند زن و شوهر  ي هبچ ياكوچك  ي هبچكه 
آن  و نگهـداري كنـد   ها را هيكي از آنها بماند بچكه  با هم قرار بگذارند
  . را عوض كنندنوبت هفته بعد  .بيايد ديگري به مجلس
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البتّـه   .محتـرم اسـت   جمعـه  شـب از  هـم بعـد   دوشنبه شبپس 
هـا و   شنبه مال كليمـي  ،حضرت زرتشت محترم بوددين در  دوشنبه شب
جمعه هـم كـه    وبود ها  ها و دوشنبه مال زرتشتي حييشنبه مال مس يك

ام  اخـوان عـرض كـرده    ي بارهـا خـدمت همـه    .باشـد  مـي ما مربوط به 
از اين است كـه وقتـي    .بردار نيست ما تعطيلي  و دوشنبه جمعه شب هك

ما فقط يـك   ،خير :مجلس داريد؟ گفتند :ها پرسيدم بعضي آباديفقراي 
اً را حتم جمعه شبگفتم كه  ،نفر با هم محرم هستيم به تعداد چندخانوار 

د فكر نكنيد كه بـا  ينشين ميهم وقتي  .عنوان مجلس دور هم بنشينيد به
جدا ها با پوشش معمولي و  ، زنهمگاني مثل مجلس ،هم محرم هستيد

ـ مردها در او  ل مغـرب نمـاز بخوانيـد و بعـد     او .اقي جداگانـه بنشـينند  ت
و حمد الاقل  ،اگر نتوانستيدو كتابي بخوانيد تواند  از شما كه ميهركدام 

وقـت مجلسـتان   وقتي تمام شـد آن  .سوره و آيات قرآن و فاتحه بخوانيد
بـا  بنشينيد ولي احتـرام مجلـس را   د با هم يتوان و خويشان مي تمام شده

  .داريد آدابش نگهحفظ 
كـه البتّـه    جمعه شبمجلس برگزاري اين تأكيدي است راجع به 

الً وقتي اصو .ت را داردهم همين خصوصي دوشنبه شب ،جمعه شببعد از 
بـه اعتبـار    البتّـه ( شوند مؤمنين به اعتبار جلسه ايماني دور هم جمع مي

و به ) ديد و بازديد معموليو قوم و خويشي به جهت ايماني نه  ي وجهه
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دارد و ارزش  مجلـس  ، آنرا بخواننـد دينـي  كتابي ياد خدا باشند و مثالً 
   .شاءاهللا ان ،دهد خداوند اجر به آنها مي
ع فقري براي عبادت باشد و به ياد خـدا و توجـه   و بايد اجتما

و  .قلبي مشغول باشند و اگر مأذوني بود نماز جماعـت خوانـده شـود   
شود و خواندن كتب عرفـا كـه    مصافحه در جمعه فضيلتش افزون مي

مطالب ديانت و معارف حقّه تذكر و پند و اندرز داده شود مفيـد و بـر   
در ديدار يكديگر از حال هم آگـاه و  افزايد و ضمناً  ي مييي و بينايدانا

و اندازه نشستن و توقـف برحسـب    .شود حاجات مؤمنين برآورده مي
اگـر خواسـتند و    البتّـه  شـود و  موقع و محل و حال فقرا متفاوت مـي 

توانستند تا صبح با هم باشند و يا تا صبح بيدار هم باشـند و زحمـت   
در مجـالس   ست و حضـور غيـر بـرادران   ا تر بر كسي نبود پسنديده

ي ا عمومي فقر مانعي ندارد اگر چه آنها غير از صورت نبيننـد و بهـره  
جز ديدن چشم و شنيدن گوش غالباً نبرند و مصافحه فقري بـا غيـر   

   1.سلسله روا نيست
كه در اين است و تكاليفي  خصوصياتجمعه و موضوع  ي دنباله

خـدا بـا    اديبه  هر وقت نياند كه مؤمن فرموده .اند دهكرشب و روز معين 
 .داردرا  يفقـر  ي و همان جنبـه فقري است ، همان مجلس ننديهم بنش

                                                                          
 .78-79، صص پندصالح.  1
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منتهـا   .اسـت  جمعـه  شباست،  يعنوان مجلس فقر كه به يمجلس يول
ـ دسـتور خداونـد در آ   ليـ چون ما بـه دل  كـه قرائـت شـد، جمعـه      يا هي

را  خاصيتصبح جمعه هم همان  نيبنابرا ،ميدان يعبادت م صوصمخ را
 .جمعـه  شـب به اعتبار مجاورت با  شود يم يتلقّ يمجلس فقر يعنيدارد 
اسـت كـه    دهيرسـ  يثيهـم از ائمـه اخبـار و احـاد     دوشنبه شب ي درباره
ـ  ،معـه ج ي نه بـه انـدازه   ؛اند را هم اهميت داده دوشنبه شب بعـد از   يول

است كـه   يخصوص كه دوشنبه روز به .اهميت دارد دوشنبه شبجمعه، 
مثل ما كه جمعـه را محتـرم    ،دانستند يا محترم مرآن  ميقد يها يرانيا
هـم   دوشنبه شبمزاحم شغلشان نبود،  و نداشتند ياگر كار، لذا ميدان يم

  .رنديمجلس بگ
وقتي ، البتّه باشد هر اجتماع فقري بايد به ياد خدا و براي عبادت

اسـت كـه   نماز  ،شود مي ربه ذهن متباداول چيزي كه گويند  عبادت مي
 ،اگر مأذوني براي نماز بود به جماعـت خوانـده بشـود    .ه بشودبايد خواند

هرجهـت اگـر    ولي به ،براي اينكه نماز جماعت ثوابش خيلي بيشتر است
در مورد مـأذون نمـاز    .در موقعش خوانده شودبايد مأذوني هم نبود نماز 

در  .سـت ين حيصـح ايراد  نيحال آنكه ا ،گيرند ايم كه ايراد مي هم شنيده
 يبـرا مـأذون  شـخص   تيصـالح  قيو تصـد  نيـي نماز تع ي واقع اجازه

كه بزرگ وقت داده اسـت   يصياست و فقرا به اعتماد تشخ ينماز شيپ
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ــا ــ صيتشــخ ني ــول م ــد و او را شا يرا قب ــتهيكنن ــرا يو دارا س  طيش
  .دندان يم ينماز شيپ

ــادت اســت  ــاد خــدا خــودش عب ــرآن در وصــف  .ي وقتــي در ق
  :فرمايـد  نمازگزاران مي

ْ ُ
ـذیَن 

َّ
  ال

َ
 داِئُمـونَ   

ْ
ِ ِ
َصـال

خوشـا آنـان   « ،1
ياد خداوند و ذكر خداست كـه   ،تنها نيست اين نمازِ ،»دائم در نمازند كه

متمركز و متبلور شده تمام عبـادات   ،در واقع جمعه .خودش عبادت است
البتّه هميشه بايد به ياد خـدا   .بيشتر است عبادات در جمعه اثراست، لذا 

مـا هـم از    ،ي نيفتـاده يام هفته كه از خدادر ساير ايدا خبراي اينكه  ،بود
توجـه بـه    .مان را اعـالم كنـيم   كماكان ما بايد بندگي ،ايم بندگي نيفتاده

يعني اطاعت  ،كه خداوند فرموده است يك نحوه بندگي استهم جمعه 
ي ا همهلّامر است وا ام مثل هم هستندروزها و اي.  

در جمعه فضـيلتش  كه ند ا همودفقري هم فر ي مصافحهي  درباره
هر وقت با  .فقري يادآور بيعتي است كه كرديم ي مصافحه .بيشتر است

د آيد كه در برابـر خداونـد    كنيد به يادتان مي مصافحه ميفقيري  ي تعهـ
را  تعهدبا شما اين هم آن شخص كه آيد  به يادتان ميهمچنين داريد و 

فحه فقري با غير از سلسله روا اند مصا اين است كه در آخر فرموده .دارد
چون بايد يادآور بيعت باشد و اگر آن شخص بيعت نكرده باشـد،  نيست 

                                                                          
  .23سوره معارج، آيه .  1
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  تواند باشد؟  يادآور چه چيزي مي
بـا فقيـري    يبه اسـتدالل معكوسـش اگـر كسـ     ليدل نيبه هم

 راًيـ چـون اخ . اسـت  وارد شده يو فقرِ او خلل يشيمصافحه نكرد در درو
ـ ا وكننـد   اين كار را مـي كه دارند  ييها يدر دشمن ها يبعض ما هديشن  ني

بـه قـول آن روزنامـه    مثالً است كه  يدشمنان كيدر اثر تحر شتريهم ب
عنـوان   بـه  هـا  تيسـا  يبعضـ  .نـد ا هداد ليمـا تشـك   هيـ عل تيساهيجده 
 جـاد يا تـا  كننـد  يم ييبدگو دياز زو  كنند يمتمجيد  عمرواز  ،يطرفدار
كـافر بـه    يعنيعرفان خارج هستند، خودشان از فقر و  نهايا .كنندتفرقه 
او و رو آورد  مصــافحه يبـرا  گــريددرويـش  بــه  يشـ ياگــر درو. فقرنـد 

اگـر  . ديـ بدان ريـ او را غ ديـ توان يخارج است، م يشيمصافحه نكرد از درو
ـ جهـت  هر منـافق اسـت، بـه    مييگو يم ميبه او بكن رفاقهم ا يليخ  كي

  . گريدصفت صفت بدتر از 
 ،نفر كه با هم كدورت داشـته باشـند   دو ياخبار هست كه حتّ در

و او  ،ي بـراي مصـافحه  گـر يد از آنها حركت كنـد بـه طـرف    يكياگر 
مصـافحه بكننـد    يوقتـ و . خلل است مانشيو ا نيدر د ،مصافحه نكرد

صد  نياز ا. سدينو يآنها م يبرا ،صد كار خوب يعني ،خداوند صد حسنه
 يطـرف بـرا   ه آناست كه رو آورده ب يآن كس يكار برا نودكار خوب، 

 واسـت  است كه قبول كـرده   يآن كس  يبراهم مصافحه، ده تا حسنه 
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بـه   نيبنـابرا  .او هسـت  ياگر او قبول نكرد ده سيئة بلكه صد سيئة برا
اعـال   را بـه حـد   يدشـمن  ي،دشمنان كه در لباس دوسـت  يها حرف نيا
ر واقـع  مصافحه د. ديآنها را نخور بيو هرگز فر ديگوش نده ،رسانند يم

مـا اسـالم را قبـول     مييبگـو  نكهيمثل ا. آرم اسالم است، آرم فقر است
ُ  الِإلـهَ  بدون ميدار اهللاَّ

َّ
ُ  الِإلـهَ اسالمِ بدونِ . ِإال اهللاَّ

َّ
اصـالً   سـت، ين حيصـح  ِإال

مصـافحه،   يبـرا  ريدر مقابلِ فق ريفق مِيفقر هم بدون تسل. ستياسالم ن
 كنـد  يمـ  هيتوص اي غيتبل نيا الفهم كه خ يهركس. شود ينم يفقر تلق

 ياست كـه در لبـاس دوسـت    يدشمن نياو هم گناهكار است و او باالتر
است  يشهر« :ديگو يعكس شعر حافظ كه مرجهت بهر به. است درآمده

: اوضاع طوري شده كه بايد بگـوييم ، »كرشمه و خوبان ز شش طرف پر
ـ   يدوران، است يشهر« دان ز شـش طـرف مـا را    است، پر كرشـمه و ب
از طرف ديگـر   .ديرا نخور نياطيگول ش ديمواظب باش ».ندا هحاطه كردا

در جـاي  . مصـافحه كنيـد   ،كردهبيعت كه فقط با كسي كه اعتماد داريد 
ويـش سـاير سالسـل بـا كمـال      افرمايد نسبت بـه در  مي پندصالحديگر 

ـ  ،شـود  محبت و دوستي رفتار كنيد زيرا نام دوست از آنها شنيده مـي  ا ام
آنها يقين ي  صال سلسلهبراي اينكه به اتّ ؛قري جايز نيستف ي مصافحه
ولـي   ،دانيم باطلنـد  ها را مي بعضي .باطل هستندآنها ند ا هنفرمود .نداريم
 .دانـيم صـحيح اسـت    ا راه خودمـان را كـه مـي   ام .دانيم ها را نمي خيلي
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بنابراين بايد با كسي مصافحه كرد كه يقين بدانيم او هم بيعت صـحيح  
  .مصافحه بكنيم خودمان ي يعني با فقراي سلسله ؛تكرده اس

در واقـع همـين   . هم در مجالس خوب اسـت خواندن كتب عرفا 
چه در تهـران و   ؛كنيم خوشبختانه اجرا ميما ند ا هدستورالعملي كه فرمود
ند خواندن كتـب  ا هفرمود .شود اجرا مياين دستور چه در شهرهاي ديگر 

پند و انـدرز اسـت    ي منزله قّه دارد بهعرفا كه مطالب ديانتي و معارف ح
كـار   دو لغـت بـه   .دنـ ك ي اضـافه مـي  يي و بينـا يو بر دانـا است كه مفيد 

شـود   يعني از آنچه گفته مـي  ؛است خصوصيات ي جامع همه كه اند برده
ه بـه معنـاي آن و توجـه بـه     توجاز شود و  بر علم و دانش ما اضافه مي

ي مـا  يي و دانـا يبينـا  ، بـر هستيماينكه براي اطاعت امر در اين مجلس 
ســينا بــا شــيخ  داســتان مالقــات ابــوعلي درچنانكــه  ،شــود اضــافه مــي

 ،سينا تعريف ابوسعيد را شنيده بود ابوعلي .ابوالخير مشخص است ابوسعيد
گفتنـد  آنجا رسـيد  وقتي  .به شهر وي رفت فقط به قصد زيارت شيخلذا 

طالـب علـم، طالـب     .معطل نشد و وارد حمام شـد  .شيخ در حمام است
شـيخ از   ،مرسـوم عليك و مبادله تعارفات و بعد از سالم .ي اين استيدانا

متحرّكـي  يد كـه هـر   يگو پرسيد كه شما ميمضمون به اين سينا  ابوعلي
 كنيم بـه زمـين  رها طاس حمام را اگر مثالً  ؛خودش اصلگردد به  برمي
ا رها كرد و طاس رشيخ  .همينطور است ،بلي :سينا گفت ابوعلي .افتد مي
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چـه  بـاره   ايـن درگفـت   .معلّـق در هـوا مانـد   طاس  ،كرد اي اشارهبه آن 
قـدر از ايـن    همـين . سينا از شيخ تقاضاي خلوت كـرد  ابوعلييد؟ يگو مي

نه شيخ فرموده است چـه مكالمـاتي شـد    را اش  مابقي ،اند گفتهمالقات 
شـيخ فرمـوده كـه آنچـه     كـه  انـد   گفتـه فقـط مجملـي    .سينا ابوعلي نه
من  آنچه :گفت ،پرسيدند سينا ابوعلي از و داند مي سينا ابوعلي بينم مي نم

ند يعني جمع ا هي كه اينجا فرموديبينا ي وياين دانا .بيند دانم شيخ مي مي
در مجـالس  ت در كتب عرفـا كـه   دقّ. سينا ابوعلي وابوالخير ابوسعيدبين 

غالباً حاالت  هايشان اصوالً عرفا در كتاب .را دارد شود اين اثر خوانده مي
 انيـ مراحل سلوك خودشـان را ب  ايند و ا هدكرخودشان را عرضه  يمعنو
ـ افزا يما م يينايكتب بر ب نياست كه خواندن ا نيند، اا هفرمود و چـه   دي
در كـه  بداننـد   خواهنـد  يمـ  يمنـد  هعالقـ  يرواز كه  يكسان يليبسا خ
سلوك مراحل كتب در واقع  نياچون ، از سلوك قرار دارند يا مرحله چه
را  يجينتا يطرف از .كنند آن با منطبق را حاالتشان توانند يم ،داده شرح را

آنهـا   يا ند، در هر مرحلها هبزرگ در مراحل سلوك خود گرفت يكه عرفا
نـد  ا هكرد هيتوص گريد نيپند به ارادتمندان و سالك و هيصورت توص را به

. اسـت عليشـاه   صـالح  حضـرت  پندصالحاب كت نياش خود هم كه نمونه
كـه   كننـد  يو معاشر بودند درك م دهيرس شانيكه خدمت خود ا يكسان

يا  نالبتّه خواند .است شانيخود ا يكتاب در واقع شرح حاالت روح نيا
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چنانكه ممكـن اسـت نـوار    كتاب در منزل هم ممكن است،  نياشنيدن 
ـ بگذارنـد و بشـنوند   صـوت   ضـبط فرمايشاتشان را در  آن ايـن كـار    يول

در  نكهيا يبرا ،هست نخواهد داشتو حضور فقرا  داريكه در د يا دهيفا
اسـت و   مـؤثّر  گـران يفقرا اوالً در معنا و سلوك د داريد ي،مجالس فقر

سـعي   باشـند داشـته   يگرفتـار اگر و  شوند يفقرا از حال هم آگاه م اًيثان
 يبرا نهايا ي همه ميفكر كناگر هم  ياز لحاظ ظاهر. كنند رفع كنند مي

و  يمشـكالت شخصـ   نند،يفقـرا بـا هـم بنشـ     نكهيا .ما محسوس است
ـ و در ا شـود  يمـ  مطرح يعيبطور طبآنها  يمشكالت جمع وسـط راه   ني

كـه  وقتـي ببيننـد   . گـردد  يآشكار م ميمستق  صراط يبه سو نهادن يپا
روند دنبال او كه چرا  مي ،اين دفعه نيامده، دمآ ميمجلس كسي هميشه 

مريض شده؟ گرفتاري دارد؟ يـا اگـر آمـد و ديدنـد افسـرده      آيا مده؟ نيا
و بـه ايـن   . كننـد  پرسند و با خود او درد دل مي مي او از ، علّتش رااست

 را )يصابرعل(نورنژاد يآقا من مرحوم حاج. شود مي التكطريق رفع مش
ر اگـ . شناختند يمرا غالباً فقرا و  بودند ميدر مشهد مق شانيا .دارم اديبه 
حتماً حالش را  شاني، ابود امدهين آمد يم مجلس شهياز فقرا كه هم يكي
خـدمت   يمنعمـ  مياهابـر  جمعه مرحـوم سـلطان   يو روزها دنديپرس يم
ـ ا. گرفتند يو از حال او خبر م رفتند يو با هم م آمد يم شانيا ـ فا ني  دهي

  .است دارياز د دهيفا نيا ست،يصوت ن ضبطشنيدن از طريق البتّه در 
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انسـان   مـان ياست كه بر ا نياست ا داريكه از د يگريد ي هديفا
ـ است كه د نيا فرمودنداز عالئم و صفات مؤمن كه ائمه . ديافزا يم  داري

كـه   يكتـاب  ،يصـحبت  ،يپنـد  يوقت ياز طرف .ديافزا يم مانيمؤمن بر ا
اثـر   ،بـرادر باشـد   كي انياز فقرا باشد، از ب يكي انِياز ب شود يخوانده م

در حتّــي  ديت كــرده باشــدقّــاگــر  .اســت شــتريانســان ب بــر ي آنروانــ
 ي نـده يدارنـد گو  يهمـه سـع   ياسـ يس يها نگيتيم يو حتّ ها يسخنران

ـ تواننـد   مـي م نظـر دارنـد،   اگر فقـط بـه آن كـال   . ننديكلمات را بب  كي
 يبه نحو داريخود د يولبشنوند  ويرادبنشينند و مثالً از طريق  يا گوشه
 جـاد يا ندهيكه در ذهن گو ييت است از معناچون كالم عبار .است مؤثّر
كـه   انيـ از ب ريغاما . دانطرف برس نبه آ تا هدرآورد انيآن را به بو شده 

مـثالً   كند، يهم نقل و انتقال افكار م دارينقل و انتقال افكار است خود د
 يكه گرفتار ديفهم ياگر گرفته باشد م ،دينيب يرا م يدوستوقتي صورت 

جهت بهتر آن  نيبه ا. ديشو يباشد شما هم خوشحال م دارد، اگر بشّاش
ـ  يمنزل م دركه ما  ياست كه همان مطلب در مجلـس   م،يبخـوان  ميوانت
  .گرددفقرا هم حاصل  داريفقرا گفته شود كه د

يـاد  ايمـاني دارد و فقـط بـراي     ي بنابراين مجلسـي كـه جنبـه   
كت در شـر  البتّـه  .ييبينـا  كند هـم بـر   ي اضافه مييخداست هم بر دانا

صرف ديدن . مجالس خانوادگي هم خوب است ولي اين صفات را ندارد
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ـ ز مانشـان ياشـود كـه    موجب مي ننديرا بب گريهمد مؤمن و اينكه  ادتري
در  ديـ فرض كن. توانيد درك كنيد مي يعيطب يليرا بطور خ نيا. شود يم
 داي هديرا كه كمتر د يياز فقرا يكي ابانيطرف خ آن د،يرو يراه م يابانيخ
به  يت خاصدلتان محب ارياخت يب .شود يرد م د،ينيبب خواست يدلتان م اي

ـ  ديـ نرفت كه اگر هم به سـمت او  كند يم دايپاو  موجـب   ت، همـان محب
نشود و بيان  يگفتار يولو در مجلس فقر از اينرو. شود يم مانيا تيتقو
را مطالـب  باشـد كـه نتوانـد     فينقدر ضـع آگوشش  يمثالً كس نكهيا اي

 بر انيآن ب ،بود يانياگر ب البتّه .شود يم اديز مانيا ،داريد به همان ،بشنود

  .شود يمطرح م يفقر ي لهأمس كي جهتهر چون به كند، يم اديز آدم علم
خـود   صيبه تشـخ  گيمجالس كه چقدر طول بكشد بست زانيم

كه ممكـن اسـت    ييها يمحل و گرفتار تيزمان، موقع تيموقع ايفقرا 
است كه چـون   نيفقط ا نيمع حد. ندارد ينيمع و حد، دارد باشدموجود 
ـ  دوشـنبه   و بعداً شبجمعه  ل شباو ي در درجه ه اسـت، نمـاز   مـورد توج

 نيبنابرا. اقامه شودجمعه  در شبخصوصاً  ديهرجهت با و عشاء به غربم
ل وقت و در خود مجلس خوانده جمعه در او است كه نماز شب نيبهتر ا
ـ اگر نه، بـه ن  خوانند يبود نماز م ينماز اگر مجازِ. بشود جمعـه   شـب  تي
نــد چــون ا هل بــه امــام زمــان كــردتوســ نكــهيمثــل ا .بخواننــد ٰيرادفُــ

ـ مداصوالً  .به آن حضرت است منتسب جمعه شب ف در مجـالس  ت توقّ
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هـم  خسـته  و ها كار دارند  هم نبايد زياد طوالني باشد براي اينكه خيلي
   .تا آخر مجلس بنشينند خواهد از طرفي دلشان مي .شوند مي

با  يا هعد ايو  يجمعه كس ند كه اگر شبا همرقوم فرمود نجايادر 
ـ دغالباً  يچه بهتر، ولبيدار باشند تا صبح خواستند هم  شـده كـه در    دهي
ـ ا .كنـد  يمجالس اثر م نطوريا فساد بر ،فاسد امروز يايدن اسـت كـه    ني
قسـمت   نيارو بر از اين. اين كار صحيح باشد رسد ينظر نم وجه به چيه به

ـ و آن ا ميكن يتبصره اضافه م كي شانيا شيفرما اسـت كـه بـدون     ني
تا صـبح   يمجلس خواهند يم يجمع يا ياگر كس .ندكار را نكن نياجازه ا

كـه فسـاد    يا دورانام .بپرسند و اگر اجازه دادند انجام شود ،داشته باشند
را  جمعه شب) اندازه نيا بهنه  يبوده ول شهيفساد هم ( اندازه نبود نيبه ا

  .داشتند يتا صبح مجلس م
 يبـرا  ديـ نيب يمـ و هـم   ديـ دان يهم كه مـ  يمجالس فقر دنِيد

كـه اهـل فقـر     يند كسـ ا همرقوم فرمود نكهيگوا. مردم آزاد است ي همه
 يا بهـره  گـران يد دنِيجز استماع كالم و جز د يدر مجالس فقر ستين
هرجهت چشم و گـوش دو   به يول. كند يرا درك نم تشيمعنو و برد ينم

 اقـت يكـه ل خداونـد آنهـايي را   است كـه   يا چهينعمت خداست و دو در
اخير دوران  نيعمالً در هم .كند يم تيهدا ها چهيدر نيداشته باشند از ا

 يشـ ير كردند كـه درو مشتبه شده و تصوآنها  كه امر بر يكسان ميا هديد
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خـالف   يشـ يكـه درو  دننيب يم نديآ ياست، ميا مغاير تشيع خالف شرع 
بلكه عين تشرّع است يا اينكـه نـه تنهـا مغـاير تشـيع       ست،يشرع كه ن

 يشـ يو درو سـت ين يشـ يبـدون درو  عيتش. است عيتش نيعنيست بلكه 
مجـالس فقـري عمـومي اسـت و     هرجهت  به .ممكن نيست عيبدون تش

مجلس فقري بـراي   .خواهد بيايد بنشيند كسي ميهركه درش باز است 
مـا   .دنبندگان خدا حق دارند در مجلس بياي ي ت بنابراين همهياد خداس

ـ  .خدا هسـتند  ي همه هم بنده ،ياد خدا چيزي نداريم و جز نام خدا ي حتّ
هـم   ععيسـي و  ع، موسيهستند خدا ي فرعون هم بندهو نمرود 
  :گويـد  تفاوت ايـن اسـت كـه فرعـون مـي      .هستند خدا ي بنده

ُ
ـمک ـا َربُّ

َ
ن
َ
أ

 
ْ َ ْ
 األ

 .خدا هستم ي د من بندهگوي مي ععيسي يا عسيولي مو ،1
  .خدا هستند ي هرجهت همه بنده به

گواينكه مجلس  .غير فقير هم حق دارد در مجلس بيايدبنابراين 
آن  .ي دارديفقـط دانـا   ،گـوش بدهنـد   ،فقري براي آنها اگر دقّت كننـد 

ماً غيـر فقيـر در مجلـس    نـد مسـلّ  رب معنويت و لذّت معنوي كه فقرا مي
 .شود كسي را از آمدن به مجلس منع كـرد  هرجهت نمي ولي به .درب نمي

   .يند بايد مراعات حال سايرين را هم بكنندآ ميالبتّه وقتي به مجلس 

                                                                          
  .24سوره نازعات، آيه .  1
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  رح 
  1روزه              

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   الرَّ

روزه براي تربيت نفس و خـو دادن بـر اطاعـت و شكسـتن     
روح و آگـاهي از   يي حيواني و صفاهاي نفس و كاهاندن قوا خواهش

ها در ماه رمضان به شرايط و دستور معـين   حال ضعفا و ديگر حكمت
   2.در شريعت امر شده است

هـم  اسـت  دسـتورالعمل   شاهيعل صالح حضرت پندصالح ي رساله
مطلـب را ذكـر    اتيـ كلّايشـان   البتّـه  .نـدگان يآ يو هـم بـرا  مـا   يبرا
ي هم بكند در حواشـ  يشتريب ي العهكه بخواهد مط يكسبراي  .ندا هكرد
 شـاه يعل صالح ضرتاند كه ح مرقوم فرمودهشرحي هم  يوفاعل يآقا آن
راجـع بـه    قسـمت ايـن   ؛از آنها را حذف كردند تـا مختصـر شـود    يليخ

  .است روزه
 عتياحكام شـر  شترياست ب يكه دستورالعمل عرفان پندصالحدر 
جزئيـات  تفاوت كه  نيتّه با االب .ندا هذكر كردرعايت كنند  ديرا كه فقرا با
را  ي آنو عرفـان  يمعنـو  ي جنبـه  انـد و  بيـان نفرمـوده  را ي احكام شرع

                                                                          
   16/7/1377و 9/7/1377هـاي   خيتـار اول  ي هـاي جمعـه، تلفيـق دوره    جلسات فقري شب.  1

 .ش . ه 20/1/1388و  13/1/1388هاي  دوم تاريخ ي و دوره .ش . ه
 .79-80، صص پندصالح.  2
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 يروزه بطـوركلّ . اسـت  نطـور يروزه هم هم ي درباره نجايدر ا. ندا هفرمود
كه مجـاز و مبـاح و    ييشخص از كارها يبر خوددار ياست مبن يعبادت
دارد  ياحكامر شرع دروزه  .هم مقبول است يليموارد خ يدر بعض يحتّ

البتّـه  . سـت يروزه درسـت ن  ديـ نكنرا رعايت آداب و آن احكام  آنكه تا 
مـا   يبرا يعرفان  ي و علما از جنبه دياسات انيآقا ياختالف فتوا ي لهأمس

كـه   ييالبتّـه آنهـا  ( نيفـ مكلّ ي چون گفته شـده كـه همـه   . ندارداثري 
عمـل بـه    البتّـه  كنند كه يا عمل به احتياط مي ستنديخودشان مجتهد ن

 ياخالقـ  ي جنبه كنند كه ديتقل ياز عالم ديبا) تر است مشكل زين اطياحت
ِسـهكه چنين باشد شخص  آني معنوو 

ْ
ف
َ
 ِلن

ً
َھـاِء َصـاِئنا

َ
ق
ُ
ف
ْ
ا َمْن اکَن ِمَن ال مَّ

َ
أ
َ
  ف

  ي هـم بـه درجـه    شباشـد ولـو علمـ   صفات را نداشته  نياگر ا .آخر يال
اگـر  . سـت ين ديـ آن شخص قابـل تقل  چونندارد،  اي دهيفا ،آخرش باشد

يـادم  . ستيقابل اطاعت ن اآن فتو ،بدهد يصبا غرض شخ ييفتوا يكس
من قبالً  .آمد شيپ ياستاد حقوق اسالم بحثآيد كه در كالس درس  مي

كالس  .شدم يها حاضر م كالسبعضي سر  يرا گرفته بودم، ول يمدكترا
اسـتفاده   فـت گ يمـ اسـتاد  كـه   يمطـالب از بـود و   هفت هشت ده نفري

ـ  يمطلببار  يك .كردم يم يادآوريبود هم  يو اگر اشتباه كردم يم  شيپ
اسـت كـه    نيهمـ  رينخ :گفت ياو هم م .من نظرم خالف او بودكه آمد 
در  التشيتحصـ  گفـت،  يراست هم م. من خودم مجتهدم م،يگو يم  من
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ه البتّ  ست،ين زياز شما جا ديتقل يول :گفتم. خوب بود يليخ اسالمي علوم
ـ  .معلوم شد كه حق به جانب من اسـت  ،له حل شدأآن مسكه بعداً   يول

 .ميكنـ  ديـ تقلتـوانيم   كـه نمـي   يهر دانشمنداز را دادم كه  حيتوض نيا
آن صـفات را هـم   در علوم اسالمي عالوه بر دانش الزم كه  يدانشمند

خودمـان   يرا بـرا  يديكه مرجع تقل يوقت .، قابل تقليد استداشته باشد
 رد،يـ را مرجـع بگ  ينـام عمـرو   يكيممكن است  الحا( ميداد صيتشخ

ـ ) را خالـد  گـر يد يكيبكر،  گريد يكي ،را ديزي گريد هرجهـت   بـه  يول
و آن صـفات را  الزم مراجع اطالعات  نيا ي فرض بر آن است كه همه

ـ كرد ديـ تقل يحاال اگر از هر مجتهد .هم دارند ـ نظرو  دي او را اجـرا   اتي
مثالً . هستيد شما مثاب ،اشتباه كرده باشد دخو ستنباطولو او در اكرديد، 

كه گلـو تـر بشـود     اي آب به اندازه نديگو يم ها يدر مورد خود روزه بعض
. هرجهت مبطل روزه اسـت  نه، به نديگو يم ها يبعض  ست،يمبطل روزه ن

ـ كـه آ هـم بحـث شـده     انيدود قل اي گاريدر مورد دود س روزه مبطـل   اي
ـ  سـت يه مبطل نمعتقدند ك ها ينه؟ بعض اي است بارهـا   ميدر قـد  يو حتّ

 انيـ رمضـان قل  مـاه در منبـر   يند كه فالن عالم مشهور بـاال ا همثال زد
كـار   حاال ما چه. ستينروزه نشان بدهد كه مبطل  نكهيا يبرا ديكش يم

كه او را مرجع  نياو گذاشته، هم ي عهده زحمت را خداوند به نيا م؟يدار
داد كـه دود   صيتشـخ او  يوقتـ  .به گـردن اوسـت   تيلقرار داده، مسئو
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از دود استفاده كنند و  توانند ياو هستند م دمقلّكه  يكسان ،ستيمبطل ن
كه معتقد به مبطل بودن مراجعي آن شان باطل نيست ولي مقلّدين  روزه

شـان باطـل    اگـر بكننـد روزه   كه ؛بكننداز دود استفاده  ديدود هستند نبا
 يمعنـو  فيوظـا  يشيرفان و درودر عالم ع نهايا يهر دو يول .شود يم

البتّـه  . خداوند كار كننـد  ياست كه برا نيدارند كه عبارت از ا يمشترك
حتّي تقليد در اصول حرام است،  ست،ين ديقابل تقلديني مسائل  ي همه
ـ آنهـا ا   و در مورد ميكن ديتقل دياست با ديكه در قلمرو تقل يمسائلدر   ني

  .ميكار ببر را به يدستورات عرفان
هـم فـراوان    شيهـا  نعمت رساند، يما را م يروز شهيهم اوندخد

 ،خداونـد  ي بخورد نعمت خداوند، خزانـه  اديز يكس نكهياست، هرگز از ا
و آن  ،كشـد  يم گاريكه در ماه رمضان س يآن كس نيبنابرا شود يكم نم

 اطاعت امر خداونـد باشـد هـر دو مثـاب     شاننيتاگر  كشد يكه نم يكي
ت است كه  نياصل در عبادات هم. دنندار يهكدام گناچيه و هستند نيـ 
دل ما گرم بشـود و بـه    نكهيا يالبتّه برا .باشد ياطاعت امر اله شخص

 شيهم بـرا  يديفوا ميانجام بدهدستورات را  يمند هخاطر و عالق بيط
اگـر   سالمت خود بدن انسان است روزه دياز فوا يكيجمله  نم ؛ندا هگفت

عني نه اينكه روزه به اين صـورت باشـد كـه    ي. اين مسأله را رعايت كند
يك وعده ! خورند شب به تالفي آن تا صبح بخورند، نه روز كه غذا نمي
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در واقـع بايـد   ) خوريم براي ما كه سه وعده غذا مي(هاي غذا را  از وعده

بدون اينكه در ساير جهات تفاوت كند و اگر ايـن رعايـت را   . حذف كرد
  .است بكنند براي سالمتي خيلي مفيد

. وجـود دارد و ملـل  اديـان   ي كه در همـه است روزه از عباداتي 
 ي در همه ،مذهب زرتشتي، مذهب اسالم ،مذاهب ايرانيان قديماديان و 

 البتّـه ( مشـتركند اديـان  در تمـام  كـه  دو عبـادت   .بوده استاديان اين 
اين است كـه   .نماز و روزه :عبارتند از) كند فرق مي آنها شكلمقرّرات و 

عبـادات   .وم اسـت صصالة و با ت نماز و روزه مطابق افارسي هم لغدر 
ديگر مختلفند مثالً حج در اسالم است ولي در مـذاهب قـديم ايرانيـان    

 اتزكـ  .نـداريم در فارسي اين است كه لغتي كه معادل حج باشد  .نبوده
ي  همـه ولـي  به اين صورت نبـوده  نحو است كه در اديان به همين هم 

  .كردند مي را به كمك به ديگران ترغيبيروان خود پمذاهب  اديان و
تو را  اياست كه خدامطلب  نيابيان  و يمثبت بندگ ي نماز جنبه

 يخـوددار  يعنـ ياست، امساك  يروزه مظهر عبادات امساك. ميپرست يم
ي كـ ي. ميشـو  ياز آنچه از تو دور است ما هم دور مـ  ايخدا يعني كردن؛
در واقــع . دارد مثبــتي  جنبــهمنفــي اســت و ديگــري  ي جنبــه داراي
ـ به عمل درآوردنِ خَي  مسأله را از خودمـان   ييزهـا يچ .بس اسـت لع و لُ
 .ميپوشـان  يمـ گيريم و  ميخودمان  ررا ب ييزهايچو  ميكن يميا دور خلع 
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  .لعي خَ گردد و روزه به جنبه ي لُبس برمي بهناين است كه نماز به ج
 خصوصـيات ت كه عنوان رياضت شرعي دستورالعملي اس بهروزه 

روزه  .است در بين عرفا و در عرفان معمول بوده ، وندا هرا اينجا نوشت آن
آرام گرفتن اسـت   ودر عربي به معناي سكون  صوملغت  .است امساك

جمله از حركـت   ناز هر چيزي م ؛امساك كردن يعني خودداري كردن و
از لغـت  رسد كه روزه  نظر مي فارسي بهزبان در  .كه اسمش سكون باشد

 .روزه روزه يـا سـه   گوييم يك چنانكه مي ،يعني منسوب به روز ؛روز بيايد
بنـابراين   .باشـد  رسـد  نظر نمـي  بهيد آن يبر تأمحكمي چندان دليل ولي 

  .كند عبادتي است كه خيلي انسان را به خداوند نزديك مي
ـس  :در حديث آمده

ْ َ
 مخ

َ َ
ُم 

َ
ْسال ِ

ْ
َ اإل

ِ
ُبين

ا اسالم بر پنج چيـز بنـ  ، 1
نماز و روزه از اركان  اينكه منظور .، حج و واليتاتكزنماز، روزه،  :شده

مـاه   ي هروز ،اي كه در اسالم واجب است روزه .استشناخته شده اسالم 
به ايـن طريـق   ني در ماه معير كرده است كه خداوند مقرّ .رمضان است
يكـي عيـد قربـان و     ؛دو روز هم در سال روزه حرام اسـت  .روزه بگيرند

 .حـرام اسـت  در آن روزه  و ي داردخاصآداب اين دو روز  .يكي عيد فطر
شايد حكمت اين هم اين بوده كه نشان داده بشـود كـه منظـور از هـر     

اگـر   ،خـوردن عبـادت اسـت    ،اگر گفتند بخـور  .اطاعت خداست ،عبادت
                                                                          

  .329، ص  65ج  ق، 1404، مجلسي، لبنان، مؤسسه الوفا بيروت، بحاراالنوار.  1
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يعنـي روزه  ( خـوردن  ،در آن دو عيد .گفتند نخور، نخوردن عبادت است

نخـوردن  گـرفتن و  ولـي در مـاه رمضـان روزه     ،تعبادت اسـ ) نداشتن
  .عبادت است

و  هـا  اضـت ير ،مواقـع  شتريدر ب. نفس است تيروزه از اركان ترب
  :ديگو يمچنانكه شاعر  ؛است ء آنروزه هم جز دهند، يكه م دستوراتي
متص و جوع و سو عزلت و ذكر بـه دوام  1ره   
ــد ا     ــان را كن ــان جه ــناتمام ــام  ني ــنج تم  پ

  .روزه يعني ؛است يگرسنگ يا جوع، هااين يكي از
 براي تربيت نفس و خو دادن بـر اطاعـت  روزه : اند مرقوم فرموده

ميـل   اصـطالح  بـه مند است كه غذا بخورد و  نفس هميشه عالقه .است
 ،گويد ولي بايد تربيت بشود كه در موقعي كه دل مي. انجام بدهدخود را 
كـرده   واند برخالف آنچه ميبت ،كند عقل شرعي حكم مي ،اصطالح يا به

ترين  ي وحشيحتّ كه با آناين خو دادن نفس است  .رفتار و اطاعت كند
ـ  .تربيت شده فراوان است سگ .كنند حيوانات را تربيت مي ي بعضـي  حتّ

ايـن   ي نفس ما هم از همـه  .كنند تربيت ميرا هم پلنگ  و ها شير وقت
 .دهـد  ودش را انجام ميكار خ ،اگر رهايش بكنند ،تر است حيوانات درنده

ي  بدهند به اطاعت از آن كسي كـه قـالده   شبايد تربيتش كنند و عادت
                                                                          

  نشستن ربيدا: سهر.  1
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 يهـا گـاه   انسـان بعضـي  در البتّـه  . ش را بايد در دست داشته باشدنفس
البتّـه سـگ كـه     ؛رديـ را بگنفـس  ممكن است عقل نتواند افسار سـگ  

. سـت و مواظبـت ا  ياست، از لحاظ نگهدار نينه از لحاظ توه مييگو يم
ـ  كنـد  يخدمت مـ  يليسگ هم به انسان خ نكهيا يبرا ـ خر يو حتّ و  دي

م عمگر سگ م ستين زيجا يوحش واناتيفروش ح  يكـه بـرا   يسـگ  ؛لـَّ
است كه  نياآن هم سگ دارد و  يگريد تيموقع .كند يانسان خدمت م
هـم  داده و بـه او  اصحاب كهف قرار  فيهمردجايي در خداوند سگ را 

شان چند  هعد پرسند يم :ديفرما يقرآن م ي هيدر آ. است شماره داده كي
سگشـان،  چهـارمين آنهـا   نفـر بودنـد و    سـه   نـد يگو يم ها ياست؟ بعض

اينكـه  منظور  1...سگشان وششم آنها تا بودند و  پنج نديگو يم ها يبعض
ـ به خـواب   نهاآ كه نيهم ؛آورد يحساب ماصحاب به او را جزء  بـه آن   اي
هـم  فرو رفت و بعد حالت شان هم به همان ت فرو رفتند سگمرگ موقّ
 يقـو  يرويـ ن كمنظور ي ،مييگو يسگ كه م پس. شد داريها ب با همان
از جملـه اينكـه    ،هـايي دارد  ماً هميشه خـواهش نفس مسلّ .است مهاجم

در مـاه   .خواهـد  غذا مي ،شود گرسنه مي يا خواهد آب مي ،شود تشنه مي
لـذا   .را دارد ها ين خواهشهم و همينطور استهم رمضان و موقع روزه 

ايــن قبيــل بــراي تربيــت كــردن آن الزم اســت كــه روزه بگيــرد كــه 
                                                                          

ُبُھمْ : 22سوره كهف، آيه .  1
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  .هاي او را در واقع بشكند خواهش

. انـد  دو جنبه قائل شدهو است براي نفس شده اينجا تفكيكي در 
هـر دو در   ؟عـادت بدهـد  اما چه كسي ، است عادت دادن نفس رايكي 

اي كه بايد او را تربيت كنـد   نبهآن جهم نفس و  هم. درون خود ماست
كـاوان  باشد كه بسـياري از روان چيزي شايد اين همان  .در درون ماست

البتّـه  ( دلگوينـد   عرفـا مـي   .انـد  خودآگاه و ناخودآگاه گفتهبه آن امروز 
و در جسـم  اين دلي كـه در سـينه   نه  است، اش اصطالح عرفانيمنظور 

مـؤمن جايگـاه    اينكـه دلِ  بـراي  ؛ه بـه خداونـد باشـد   بايد متوج) ستما
بايـد  دل  .راه ارتباط انسان بـا خـالق اسـت    و خداوند است و دل وسيله

در هميشه در اطاعت امر خداوند آماده باشد تـا آن ايمـاني كـه خداونـد     
ـِت  .ارد شـود وبـه دل  است به ما تضمين داده و فرموده شريفه  ي آيه

َ
قال

وا وَ 
ُ
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ُ
ْ ت ْل ملَ

ُ
ا ق

َّ
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َ ْ
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َ
ْسل

َ
وا أ

ُ
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ُ
اعراب گفتنـد كـه مـا     ،لکْن ق

 ،ايـد  شـما ايمـان نيـاورده    :بگو آنها فرمايد به خداوند مي ،ايم ايمان آورده
ميـاُن  ،يما همسلمان شد ،ايم بگوييد كه ما اسالم آوردهلكن 

ْ
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ِ
ل

ُ
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اك بنــابراين دل را بايــد پــ .ايمــان در دل شــما وارد نشــده، 1
 يمآب و جــارو كنــدل را بايــد  .بشــودآن داريــم تــا ايمــان داخــل  نگــه
  .محبوب براي
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در اينجا عبـارت اسـت   است ولي  معاني فراوانيداراي هم  نفس
 را مشتركي كه بين ما و ساير حيوانات است كـه اسـمش   ي از آن جنبه

بايد كاري بكنيم كه دل بر  .گذارند يعني احتياجات بدني عرفاً غريزه مي
نفـس را بـه اطاعـت وادار كنـد، كـه جلـوي        ،ط داشته باشـد فس تسلّن

 ،بر اعضا و جوارح ما حاكم باشد، دل خالصه ؛هاي نفس بايستد خواهش
مثل آن تربيتي است كه حيوان  ،كند روزه به اين كار كمك مي .نه نفس

سـگ تربيـت شـده     ايـم  چنانكه همه ديده ؛كنند ميبا آن رام وحشي را 
كاهاندن قواي  نفس را برما هم بايد اين كار را بكند و دل  .فراوان است

وقتـي كـه از جسـم قـدري      .تربيـت كنـد   صـفاي روح يافتن حيواني و 
   :قول سعدي به .كند روح صفا پيدا مي ،كاهانديم

ــد  ــت برآي ــدان بخــور كــه از دهان ــه چن    ن
 1نــه چنــدان كــه از ضــعف جانــت برآيــد   

بيشـتر  دل  ،بيشتر باشد آن تر و نيازهاي بدني هر چه نفس قوي
امثـال   يـا تشـنه و   ،شـود  يا گرسنه ميچنانكه  ؛در معرض وسوسه است

. رسـد  كار خـودش نمـي   دل به .شود وقت ديگر حواسش پرت ميآن .اينها
هـم بايـد   . شـود  هاي نفس كمتر مي خواهش ،عادت بدهداگر آن را  اما

ري از بسيا هاي نفس كم بشود و هم در مقابلِ كاري بكنيم كه خواهش
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عادت بدهـد كـه هـر    چنان خودش را بايد دل  .دبتواند بايست ها خواهش

  .گفت بايست، بايستدبه نفس وقت 
 عـادت . شـده اسـت  بسيار بحـث  در روانشناسي عادت  ي مسأله

انسـان را   يزنـدگ  ،از روانشناسـان  ياست كـه بعضـ   مؤثّردر رفتار نقدر آ
 يعنـ ي؛ عادت قائلنـد مكتب اصالت به و  رنديگ يعادت م يبر مبنااساساً 

عـادت  . دهـد  يحسـب عـادت انجـام مـ    را بر زيـ انسان همه چگويند  مي
انسان را كم  ي است كه اراده نيكه دارد ا يبيع كي يدارد ول يمحاسن

خبـر   بـاً يخودش تقر كند يم يحسب عادت كاركه بر يآن كس ؛كند يم
 كـه  ميدهـ  يعادت مـ  ريياست كه ما تغ نيا دشياز فوا يكيروزه . ندارد
 يـي، روين چيهـ  عيـ كه انسان مط خواهد يخداوند نم. ميعادت نباش عيمط

خداونـد اجـازه   . باشـد  ير كرده، جز امر الهكه خودش مقرّ ييروهايولو ن
صددرصد بـر او حـاكم    زياز غرا كيچيمجاز نكرده كه هبشر را نداده و 

ـ از فوا يكي .خالص داشته باشد تياراده و ن ديبلكه با ،باشد  هـم  روزه دي
اسـت كـه    نيا .است طورنيهم هم يهرگونه خوددار .استرك عادت ت

 يگـر يد يها يخوددار اي ؛روزه است ،ها يناراحتاز  يدر واقع عالج بعض
  .است ذكر شدهدستورات در كه 

و آنهـايي   اهم اين است كه از حال ضعفحكمت ديگر روزه يك 
. ستاروزه  از آثار اجتماعيامر اين  ؛خبر بشودباي نان شب ندارند كه حتّ
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  .آثار اجتماعيهم آثار انفرادي دارد و هم  ،روزه
وا، رعايت بكنيداعتدال را همچنين اگر 

ُ
ْسـِرف

ُ
ا َوال ُ ـَر

ْ
ـوا َواش

ُ
کل

را  1
نقل . شود حاصل مياند،  و تندرستي كه وعده دادهرعايت كنيد، سالمتي 

ساكن تي در مدينه كه طبيبي از يكي از شهرها به مدينه آمد و مداست 
 ،ام اينجـا  من آمده: و عرض كردسال آمد خدمت پيغمبر  بعد از يك .بود

ت مريضـي  در تمـام ايـن مـد   و كنـد   هيچكس به من مراجعه نميولي 
 ؟چـرا  :پرسـيد  .شـويم  ما كمتر مـريض مـي   :حضرت فرمودند .ما هنداشت

وا ي آيه :فرمودند
ُ
ْسـِرف

ُ
ا َوال ُ َر

ْ
وا َواش

ُ
مـا خـوردن و    .كنيم را رعايت مي کل

  .كنيم روي هم نمي ولي زياده ،كنيم آشاميدن را ترك نمي
ــدرون ــالي دار  انــــ ــام خــــ    از طعــــ

 2در او نـــــور معرفـــــت بينـــــي تـــــا  
بهداشـت و  راه براي اين بهترين  :ن طبيب تصديق كرد و گفتآ

 ،البتّه سالمت جسمي در روزه مشهود اسـت  .تأمين سالمت انسان است
يـك حالـت ضـعف و كسـالتي پيـدا       بينيم خيلي از روزها غالباً مي امنته
در مـورد   .انـد  شـرح داده مطلب اين  ي به دنبالههم آن را دليل  ؛شود مي

مربـوط بـه عـدم     .اند كه مربوط به روزه نيست فرمودههم كسالت حال 
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  . گيرند رعايت بهداشت روزه است كه چطور روزه مي

تندرسـتي كـه    .روان افزوده شود رهر اندازه از تن بكاهند بو 
اند به روزه مشهود و كسالت به واسطه تغيير وضع خـواب   ده دادهوع

الطلـوعين و   و بيداري و زيادخوري و تنبلي و ناپرهيزي و خـواب بـين  
انسان نبايد چنان گرفتار شكم و عـورت گـردد كـه     .شود بيكاري مي

يكي دو ساعت مثالً غذاي او نتوانـد ديرتـر شـود و از آن هـراس و     
سوسه نفس است و طپش او هنگام بندگي فقط و .ترس داشته باشد

و فرمانبرداري كه بايد پشت پا به آن زد و بايد كوشيد كه در شـب و  
را از مخالفـت امـر خـدا     اروز روزه به ياد خدا بود و تمام اعضا و قـو 

   1.لذايذ دنيا نگاه داشت و
ــده داده  ــتي وع ــه تندرس ــد روزه را ب ــه  . ان ــت ك ــديث اس در ح

ِ  ُصوُموا
َ

واـحُّ ـ
ي در مواقع معمولي هم حتّ .روزه بگيريد تا سالمت يابيد ،2

اش را  مفيد است و فايده ،اي را حذف بكند انسان كم بخورد يا وعدهاگر 
ت اگـر  پس اين صح. بهداشتي است ي اين يك قاعده .كند احساس مي

ـ    ،ت بدني باشدصح ي هـم  امري است كه مشهود اسـت و از لحـاظ طب
  .خورد شود غذا كمتر مي مريض ميكه كسي بينيم  مي
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بـه هنگـام روزه داشـتن    انـد كـه چـون     اينجا مرقوم فرمـوده در 
د اين را به حسـاب روزه  هستن كنند كه كمي كسل ها احساس مي خيلي

 ؛مربوط به تغيير وضع خواب و بيداري استيك عاملش و نبايد بگذارند 
 ولـي بايـد   .كنـد  چون در ماه رمضان ساعات خواب و بيداري تغيير مـي 

اي كه انسان براي خواب و بيـداري دارد داشـته    سعي كرد همان برنامه
سحر يـا موقـع   كه ر تصو؛ با اين است زياد خوردنعامل ديگرش . باشد

 .آورد و ايـن خـودش كسـالت مـي     ،گرسنه نشوند تاافطار زيادتر بخورند 
ت طوالني گرسنگي و تشنگي بر انسـان غلبـه داشـته    يك مداگر قهراً 
يكي از عوامل  .معمول بخورد است يك مرتبه بيشتر از حدممكن باشد 
پيـدا  مـاه رمضـان    ي حالت ركودي به بهانهگير  است كه روزه تنبليهم 

 .رعايت بهداشت بشودهرحال بايد هميشه  به .كند كار كمتري ميكرده، 
ِ  اگر در موقع روزه هم انجام بشود آن

َ
  .شود مشهود مي واـحُّ ـ

روزه بايـد   در حـالي كـه   ،بدن اسـت بوط به دستورات مرا اين ام
ُصـوُموا  ت بدهـد كـه ايـن   روح ما را هـم صـح   ،روح ما را هم پاك كند

 ِ
َ

ــ درست است . شود مربوط ميبه بدن فقط  ندنگفت ،فرمودندرا كه  واـحُّ
، ولـي  شود به ذهن مي رمتبادبدني ت و سالمتي صح ابتدا ،كه از صحت
بـه  ) اصطالح به( عرفا. ربوط مي شودبه صحت روحي هم م ،اين دستور

 ي خـــاص و روزه ي عـــام، روزه ي روزه: انـــد قائـــلســـه نـــوع روزه 
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ــايين .الخــاص خــاص ــر روزه از همــه پ ــه . عــام اســت ي ت مــراد از البتّ
عـام هـر    .نيسـت  عوام ي روزه) گويند ها مي بعضيچنانكه ( عام ي روزه

بـه معنـاي    نه اينكـه عـوام   ،كه از مراحل عرفاني دور استاست كسي 
. اي اسـت كـه بـراي همـه امكـان دارد      روزه ،روزه عام .عرفي آن باشد

نـي از  معيو مـدت   گيـريم  ست كـه مـا مـي   ا اي عام همين روزه ي روزه
ـ      د نشـو  ي مـي خوردن و نوشيدن و بعضي اعمـال ديگـر كـه مبطـل تلقّ

 .ست كه يك درجه باالتر اسـت ا اي خاص روزه ي روزه .كنيم مي احتراز
يعني  ؛از ساير مناهي و منكرات هم پرهيز كندگير  روزهني كه به اين مع
از  ،داشـته  و لبش را از چشيدن نگـه از خوردن اش را  كه معده همانطوري

 قدمش رادارد،  زبانش را از تهمت و افترا نگه ،دارد هم نگهمنكرات ساير 
يـن  ااز  .دارد دارد دستش را از خطا نگـه  نگه ،كار خطا برود از اينكه رو به

يعنـي   ؛دارد نگـه خودش را  ،ندا هي كه براي هر يك از اعضا گفتيخطاها
لقي نكندخُبدي نكند، يند، تهمت نزند، بدگوزام افترا نالاقل در آن اي. ا ام

شــان ردآن كســاني اســت كــه مــا بــه گَ ي الخــاص روزه خــاص ي روزه
 :فرمـود در حقّشـان   عآن كساني اسـت كـه علـي    ي روزه .رسيم نمي

چـون  بلكه  ،بهشت به اميدم يا كنم از ترس جهنّ و را عبادت نميخدايا ت
اسـت  چنـان  اين اشخاص كه عبادتشـان   .دانم تو را شايسته عبادت مي

. است كه از هر چه غيـر از خداسـت اجتنـاب كننـد    چنين شان هم  روزه
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ايـن  الاقـل در   .ي نباشـد يدر ذهنشان هم جز خداخواهي و خداجويعني 
استآن و آخرين درجه كمال مطلوب است كه  اين روزه .ام روزهاي.  

فرمايند نبايد از اينكه غذا خوردن ديـر شـود هـراس     در ادامه مي
تمرينـي اسـت   روزه . ي نفـس اسـت   داشته باشيم و اين هراس وسوسه
چنـد چيـز    .ط بشويمهاي نفسمان مسلّ براي اينكه ما بتوانيم بر خواهش

 آن برآوردن روعل و مشست و بطور معموهانسان  ي است كه در غريزه
بايـد   اسـت كـه   خوردن غذايكي . و بايد برآورده شودهيچ ايرادي ندارد 

و تا حدي  ،آشاميدنآب يكي هم  ،غذا را به موقع بخورد كه از بين نرود
تـرين   اينهـا قـوي   .كـه آن نيـز همينطـور اسـت     مشروعكردن نزديكي 

و خداوند  رنددا هستند كه انسان را به حركت وامي جسماني يها كمحرّ
ا اگر بتوانيم بطـور تمـرين،   ما .ها قرار داده است آنها را در طبيعت انسان

، يمان هم هستترين نيازها قويكه را مان  اوليه نيازهايساعاتي جلوي 
ي بتوانيم جلوي بسياري از تا حدكه دهد  اين قدرت را به ما مي ،ريميبگ

نيسـت  هـم  و غريزي را كه ضرورت ندارد ديگرمان هاي  و هوس هوٰي
فكر كنيم انسـاني كـه نتوانـد    بايد  .اين بهترين تمرين است .بگيريمنيز 

جلـوي  توانـد   مـي  طـور چ ،چند ساعتي جلوي ايـن ضـروريات را بگيـرد   
را در حـالل  اگـر بتـوانيم جلـوي اميـال     ؟ شيطان به آن قدرت را بگيرد

شـايد   ،ط شـويم قدرت به خرج بدهيم كـه مسـلّ  بگيريم و بعضي مواقع 
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  .ط باشيممسلّهم مواقع ساير بتوانيم در 

آنچـه كـه    يعنـ ي ؛هسـتند فـوق   ي زهيرتابع غساير جانداران نيز 
 عـت يطب يبه همان اندازه از مظاهر ماد كند ياقتضا م اناتشيضرورت ح

ت قرار نـداده  را در انسان به آن قو زهيغر نيخداوند ا يول .دنبر يبهره م
ـ غر. رديـ بگدربررا  شكه بتواند تمـام وجـود   ـ مثـل   ؛آزاد اسـت  زهي  كي

 تيرا هـدا غريـزه  هـم آزاد اسـت، عقـل     عقل يول ،كه آزاد است يسگ
قول قدما  بهاست  زهيجهت در انسان آنچه كه مربوط به غرهر به. كند يم
دفـع  « غضـبيه اسـت،   ي كند و آنچه مربوط به قـوه  مي »ميجذب مال«

ن اسـت  منتهـا ممكـ   ،كنـد  يم ميجذب مالپس شهوت  .كند مي »منافر
ـ انسان ز مضـر  بـرايش  صـورت   آنكـه در جـذب كنـد   از ضـرورت   ادهي

ـ ا .جانش مضـر اسـت   يجسمش هم برا يهم برا ؛است اسـت كـه    ني
 نيهمـ  نيتمرهاي اصليش  و يكي از حكمتر كرده را مقرّ زهخداوند رو

اراده نقش  ،در انسان .كند يمقوي اراده را  ،جهت روزه نيبه ا .استامر 
 شهيهم وانيح .است ياصطالح مقطع اراده به واناتيدر ح .دارد يا عمده
اسـت   شيوقـت علـف كـه جلـو    همان .چه بكنـد  داند ينم .ندارد يا اراده
ـ  .بـرود علـف بخـورد    كه رديگ يم ميتصم ـ   يول برنامـه   شيانسـان از پ

از  يكوتـاه  ي ت، فاصلهمد كيهم تا  واناتيح يبعض نكهيگوا .نديچ يم
ـ  .ندكار ببند به يا رادهاو  رنديگب ميتصم توانند يم ،زمان ـ اصـل ا  يول  ني
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 ،وانـات يحميـان  در  .نـدارد  يخاص ي اراده وانياست كه بطور معمول ح
 :چون خداوند در مورد خلقت انسان فرمـود . است ناراده مخصوص انسا

ُه وَ  ُ ْ ــوَّ ــِإذا َس
َ
ــف

ْ
خ

َ َ
ــْن ُروحــيـ ــِه ِم ــُه ســاِجدین  ُت فی

َ
ــوا ل ُع

َ
ق
َ
 ف

ــ ،1 ــه  يوقت ك
م را مـنظّ  ،بـودنش  كياتومات ،بدنش ونين اتوماسآ يعني ؛درستش كردم

ـ آنوقـت با  ،دميكه از روح خودم در او دم يوقتو آن ،كردم مالئكـه بـر    دي
از  يبعضـ دميـد  از روح خـودش در او  وقتي خداوند . دننكانسان سجده 
انسـان هـم   به  ،نه بطور مطلقطور نسبي خودش را ب اراتيصفات و اخت

اگر ما . است يوابسته به روح انسان ينسانا ي اراده نياست كه ا نيا .داد
را  مـان  اراده يكـ ي: دو ضـرر دارد  ميكار ببر به طانياراده را در راه ش نيا

ـ اراده با نيا. ايم كمك كرده طانيبه شديگري ، كند ميفاسد  ـ تقو دي  تي
ـ تقو يبـرا  يمختلفـ  ليخداونـد وسـا  . شود ـ اراده آفر تي اسـت كـه    دهي

 ،نـد يببغذا  يعيبطور طب يكساگر  نكهيا يبرا .روزه است آنها نيمهمتر
همان انـدازه بـا    بهاندازه گرسنه باشد هر به ،خصوص اگر گرسنه باشد به
ـ  ،سـت ينتوجيـه  محتاج به  ،است يعيطب نيا .خورد يغذا م اقياشت  يول

 ؛شـود تـابع اراده   ليـ آن م نجايدر ا  نكهيا يه است برادادخداوند دستور 
اراده هم . گرفته شودروزه  ،براي تمرين شودبه غذا تابع اراده  ليم يعني

كه  يمعن نيبه ا ؛است يمنطق كياستدالل و  كيدر انسان مسبوق به 
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و ) صـورت ناخودآگـاه   چـه بـه   ،صورت ظـاهر  چه به( كند يفكر من اانس

آنوقـت آن عمـل را اراده   . اسـت درسـت  كه  دهد يم صيتشخ را عملي
ـ  كه آن عمل را انجام دهد دهد يم صيتشخ كند، يم عمـل را انجـام    اي

ـ  ؛ چـون ياله ي ارادهاست براي تحقّق  ينيروزه تمر. ندهد را كـه   يعمل
حـاال   ،داجـرا كنـ   دتوان يم شهيو همانسان است  اريبطور معمول در اخت

فرمـوده اسـت در    ،دادهرا كـه اراده   يكند، چرا؟ چون آن كسـ  ياجرا نم
. ام عبـادات تمـ  ياسـت بـرا   نيتمر نيبهتر نيا. اراده بكن طورنيا نجايا

. ميسـت يا يبه نماز م ياله ي آن اراده  آنوقت با. دهد يحالت را م نيروزه ا
مواقع  ريسا نكهيخدا بود، نه ا اديبه  ديبادر اين ايام اند  هم كه گفته نيا

چـرا   نكـه يبه ا كند يه انسان را جذب مچون توج ، بلكهخدا نباشد اديبه 
ـ خـود ا  خـورم؟  ينمـ  امـا  مام هـم هسـت   گرسـنه  نميـ ب يمن غـذا مـ    ني

نيتمـر باعث ايـن  ) آگاه باشديا  اصطالح اراده كند به نكهيبدون ا( هتوج 
چـون خـدا    يكنـ  يكار را مـ  نيكه بله، تو ا ديگو يمخود به  شود كه يم

 ياست كه انسان را بـرا  يعباداتهم از جهت روزه  نيبه ا. فرموده است
  .كند يآماده م، يخلوص در بندگ يبرا ،يبندگ

تقريبـاً مطالـب    روزه، بنـدي  تقسيمذكر بدون  ،اين بخش خردر آ
بيـان  ، دارد الخـاص  خـاص  و خـاص  و عام ،بندي را كه روزه تقسيماين 

در شـب و  خـواص كـه    ي كننـد بـه روزه   ايشـان اشـاره مـي   . ندا هفرمود
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بايد بـه يـاد خـدا بـود و تمـام قـوا را از       ) ام ماه رمضانالاقل در اي( روز
 نـد كـه   ا هدر مـورد نمـاز گفتـ    .داشتمخالفت خداوند باز 

َ
 
ْ ُ
ـذیَن 

َّ
  ال

 داِئُمـون
ْ
ِ ِ
 .د به ساعت نيسـت ولي نماز واقعي كه ذكر است مقي 1. َصـال

ــام روزه  تمــام قــواي خودمــان را از همانطوركــه شــرح دادم بايــد در اي
زبـان را از گفتـار بيجـا، دسـت را      مخالفت با خدا باز بداريم و همينطور

اين يك تمرينـي اسـت بـراي     ....و از ضربه زدن به ديگران خيانت و از
 : فرمايـد  روزه مـي  ي دربـاره در قـرآن   .اريكتقوا و پرهيز

ُ
ـْیکُم ک

َ
ِتـَب َعل

 
ُ
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ــما   ،2 ــر ش ب
ـ   همانطوري ،روزه) يعني واجب شد( شد نوشته ي هـم  كه بر مـذاهب قبل

کـمْ  ،به اين اميد ؛واجب شده بود
َّ
َعل

َ
در  .يعني شايد كه تقوا پيشه كنيد ،ل

 :فرمايـد  هـا بسـيار آمـده، چنانكـه مـي     »شـايد «از اين قبيل آيات قرآن 
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َعل

َ
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ُ
ْعِقل

َ
 ،  ْم ت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
ايـن خـودداري و ايـن تمـرين بتوانيـد در       يعني به اميد اينكه با ؛ت

   .اميدوارم خداوند اين توفيق را به ما عنايت كند .پيشه كنيد زندگي تقوا
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فات  نخال    ؤ
من ؤصـفات و اخـالق مـ    ،خواننـده  توجـه در خاتمه براي ازدياد 

ست و از فرمايشات خدا و رسول و اتر از كبريت احمر  واقعي را كه ناياب
ست به جاي خالصه آنچـه تـا    ا شموالي و ساير مواليال حضرت مولي

نويسم كه در اين مورد تكرار هم مطلـوب و بـراي    مي ،اينجا نوشته شد
  : ستاكيد و تذكر أت

ت ست، خداخواه و خداجو، منؤم خـالص و دل خاشـع و تـن     نيـ
ــزد . خاضــع دارد ــر راه نلغ ــرود و ب ــرون ن ــايش از راه بي ــتي. پ اش  دوس

به خود پرداخته، به ديگران نپردازد، . غش باشد آاليش و كردارش بي بي
نگـاهش بـه   . خود ترسـان و ديگـران از او در امـان باشـند     و از خود بر

. سـت ااش عبرت، خاموشي او حكمت، گفتـارش حقيقـت    معرفت، بهره
دانايي را با بردباري و خرد با پايداري و گذشت با توانايي و شجاعت بـا  

م نيكي كردن شادان و از بدي پشـيمان و  و هنگا. و مهرباني دارد نرمي 
و  ها پافشاري كنـد  پايان كار را بسنجد و در سختي. بر خود ترسان باشد

جويد و آماده و مهياي مـرگ   ةدر هر حال و هر كار ياري از صبر و صلو
  .باشد، و ساز و برگ آن را فراهم سازد

نيكـي صـرف نمايـد و     عمـر را بيهـوده نگذرانـد و در    ي سرمايه
ش بر شـهوت چيـره باشـد و گذشـتش بـر      ئحيا .رش به نيكي نمايدسفا

خشم و دوستي بر كينه و قناعت بر آز، جامه مانند مردم پوشد، در ميـان  
آنها زندگاني كند و دل به آنها نبندد و در كار بندگي شتاب كنـد و كـار   

روي كند و از معصيت خـود را نگـاه    امروز به فردا نياندازد و در دنيا ميانه
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بر خـود نيكـي كنـد و بـا آن      ي رد، زيانش به كسي نرسد، به بدكنندهدا
ال از كسـي  ؤكننده را ببخشد، سـ  كس كه از او بگسلد بپيوندد و محروم

نياز نبرد و نيـاز   نكند و درخواست ديگران را رد نكند، روي نياز جز به بي
ه نيازمندان را برآورد، انصاف نخواهد و انصاف دهد، خود را از لغزش نگا

دارد و هميشــه مقصــر شــمارد و از لغــزش ديگــران درگــذرد، دشــمن  
  .كشيدگان باشد ستمگري و يار ستم

از سردي مردم دلگير نگردد، تجسس عيوب نكند و عذر پذيرد و 
عيب پوشد، از چاپلوسي مردم شاد نگردد، از بدگويي اندوه بـه خـود راه   

گرفتـاري آنهـا   منين يكدل باشد و در شادي آنها شـاد و بـه   ؤبا م. ندهد
اگر تواند به همراهي چاره انديشد و دل آنهـا را خـوش    .اندوهناك گردد

براي آنها خواهـد آنچـه   . و اگر نتواند از خدا درخواست چاره نمايد. سازد
من قهـر  ؤاز مـ  .براي خود خواهد و بر آنها پسندد آنچه بر خـود پسـندد  
  .ان خواهدنكند و پند در پنهان دهد و نيكي آنها در آشكار و پنه

به روي آوردن دنيـا خوشـنود نگـردد و از رفـتن آن انـدوهگين      
لغزش را تكـرار نكنـد، تـا    . همت بلند دارد، به عادات بد خو نكند. نشود

نپرسند نگويد و چون گويد كم و سنجيده گويد، كردارش گواه گفتـارش  
باشد، از تدبير زندگاني فروگـذار نكنـد، از فريـب و دورويـي و دروغ بـر      

باشد، و خود را بزرگ نشمارد و ديگـران را پسـت نبينـد، كسـي را      ركنا
سرزنش نكند و با مردم نستيزد، و با زنان كم نشيند ولي به آنها مهربان 
باشد و دلشان خوش دارد، دل همسايه را بدست آرد، صدا را بلند نكنـد،  

چيني نزد كسـان ننمايـد در اصـالح كوشـد، در حكـم از درسـتي        سخن



 خالصه صفات مؤمنين/  64

روا ندارد، در خنده پرده حيا ندرد، دركارها شتاب نكنـد نـام    نگذرد، ستم
دشـنام ندهـد، دوسـت دانـا      الغيب همه نمايـد،   مردم به بدي نبرد، حفظ

زدگان و يار آوارگان و ناتوانان باشد،  گزيند و از يار بد بپرهيزد، ياور ستم
با درويشان نشيند و خوشنودي مردم را بر خوشنودي خدا نگزينـد و بـه   

ل و جان و اندام در همراهي كوتاهي نكند، او را كه خواندنـد بپـذيرد،   ما
بر دوستان به ديدار سالم كند، در كار مشورت نمايد، در مشورت خيانت 

الجعالـه كـه نـاروا نيسـت      حـقّ الزحمه و  حقّنكند، رشوت نگيرد، گرچه 
در ايـن مضـامين بـا سـنجيدن خـود و كردارمـان        دقّتستاند و اگرچه 

ست، نبايد دسـت  اپايان و فضلش فراوان  آورد ولي كرم خدا بينااميدي 
  :اش را نتوان گذاشت از طلب داشت و آنچه به تمام نتوان دريافت همه
   گرچــه وصــالش نــه بكوشــش دهنــد    

 چـــه تـــواني بكـــوشهـــر در طلـــبش   
بايد كوشيد و اين صفات را ميزان ساخته كردار را بر آن سـنجيد  

ــه  ــار و تب ــود را گناهك ــي  ر و خ ــاه ب ــاز از درگ ــا ني ــده ب ــار دي ــاز  وزگ ني
  :خواست پوزش

ــويش   ــه ز تقصــير خ ــه ك ــان ب ــده هم    بن
ــدا آورد     ــاه خـــ ــه درگـــ ــذر بـــ  عـــ

   ورنـــــــه ســـــــزاوار خداونـــــــديش
ــا آورد    ــه بجـــ ــد كـــ  كـــــس نتوانـــ

بـه  اميد كه به همه دوستان حال بنـدگي و نيازمنـدي بخشـد و    
  .ق داردسند مولي است موفّآنچه پ
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