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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

های امیر مؤمنان امام علی (ع) در  ها، سخنان و توصیه مجموعه درس

 ماه مبارک رمضان

ارائه گردیده  (ع) مؤمناناز زبان امیر  رمضان ها و اع�ل ماه مبارک سدر در این بخش 

است. این موارد در یک فایل یکپارچه و در چندین فایل مجزا به تفکیک موضوع قابل 

 باشد: باشد. موضوعات بیان شده در این بخش شامل موارد زیر می دسرتس می

 (ع) امیر مؤمنان از زبان ی اولین روز ماه مبارک رمضان خطبه

 (ع) روزه و رمضان از دیدگاه امیر مؤمنان

 (ع) امیر مؤمنان از زبان ل ماه مبارک رمضاناع�

 (ع) امیر مؤمنان های درس

 (ع) امیر مؤمنان حکایاتی از زبان

 (ع) امیر مؤمنان هایی از زبان دعا و مناجات

 به سواالت شاگردان امیر مؤمنان (ع) های زیبای پاسخ
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 بسم هللا الرّحمن الرّحیم

 زبان امیر مؤمنان امام علی (ع) ی اولین روز ماه مبارک رمضان از خطبه

ی زیبا را ایراد  حرضت علی (ع) در اولین روز ماه رمضان در مسجد کوفه این خطبه

 :فرمودند

های دیگر برتری داده است،  ای مردم! این ماه، ماهی است که خداوند، آن را بر ماه

و درهای بیت بر دیگر مردم و آن، ماهی است که درهای آس�ن  مانند برتری ما اهل

گردند؛ و ماهی است که  شود و درهای آتش در آن بسته می رحمت، در آن گشوده می

 گیرد. گردد و گریه مورد ترحم قرار می شود و دعا مستجاب می در آن ندا شنیده می

ماهی است که در آن شبی وجود دارد که فرشتگان از آس�ن فرود آمده، بر مردان و 

شب «دهند و آن شب،  گارشان تا طلوع سپیده سالم میدار، به اذن پرورد  زنان روزه

است. دو هزار سال پیش از آنکه آدم (ع) آفریده شود والیت من در آن شب، » قدر

داری هزار ماه است و عمل در آن برتر از عمل  مددر شد. روزه گرفت آن، برتر از روزه

 در هزار ماه است.

تابد و ماه آن با  دار، با رحمت می روزه ای مردم! خورشید ماه رمضان بر مردان و زنان

کند و هیچ روز و شبی از این ماه نیست، مگر آنکه  رحمت بر آنان نورافشانی می

افشاند. پس هر کس از ریزش نعمت الهی  پروردگار متعال، بر رس این امت، نیکی می

هیچ مند گردد، در روز دیدارش با خدا، نزد خدا، گرامی خواهد بود و  ای بهره ذره

 دهد. ای نزد خدا گرامی نگردد، مگر آنکه خداوند بهشت را جایگاه او قرار می بنده

های دیگر برتری داده است،  ای مردم! این ماه، ماهی است که خداوند، آن را بر ماه

بیت بر دیگر مردم؛ و آن، ماهی است که درهای آس�ن و درهای  مانند برتری ما اهل

گردند؛ و ماهی است که  و درهای آتش در آن بسته میشود  رحمت، در آن گشوده می

 گیرد. گردد و گریه مورد ترحم قرار می شود و دعا مستجاب می در آن ندا شنیده می
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ها نیست. روزهایش برترین روزهاست و  بندگان خدا! این ماه ش�، همچون دیگر ماه

که  ها و ساعاتش برترین ساعات است. آن، ماهی است هایش برترین شب شب

ها را  ها و اجل اند؛ ماهی که خداوند در آن، روزی ها در آن در بند و زندانی شیطان

نویسد؛ ماهی که اهل ای�ن با آمرزش و رضای  اش را می افزاید و میه�نان خانه می

های الهی و با خشنودی فرمانروای دادگر و توانا، پذیرفته  الهی، با شادی و نعمت

 شوند. می

ر کار خویش نیک بنگر، که در این ماه، میه�ن پروردگار خویش هستی. دار! د ای روزه

ای و چگونه اعضای خود را از نافرمانی خدا حفظ  بنگر که در شب و روزت چگونه

کنی. بنگر تا مبادا شب در خواب باشی و روز در غفلت؛ پس این ماه بر تو بگذرد  می

های خود  داران پاداش ه که روزهو بار گناهت همچنان بر دوشت مانده باشد؛ پس آنگا

کاران باشی و آنگاه که به کرامت فرمانروای خویش نائل  گیرند، تو از زیان را می

شوند، از مررومان گردید و آنگاه که به همسایگی با پروردگارشان سعادتند  می

 شوند، تو از طردشدگان باشی. می

م درگاه روی خواهی آورد؟ و اگر دار! اگر از درگاه صاحبت رانده شوی، به کدا ای روزه

ات دهد؟ و اگر تو را خوار شمرد، کیست که  پروردگارت مرروم سازد، کیست که روزی

اکرامت کند؟ و اگر ذلیلت ساخت، کیست که عزتت بخشد؟ و اگر تو را واگذاشت، 

ات را به آستان  ات کند؟ و اگر تو را در جمع بندگانش نپذیرفت، بندگی کیست که یاری

سی خواهی برد؟ و اگر از خطایت درنگذشت برای آمرزش گناهانت به که امید چه ک

 خواهی بست؟ و اگر حق خویش را از تو طلبید، حجت تو چه خواهد بود؟

دار! در شب و روزت با تالوت کتاب خدا، به او تدرب بجوی، که ه�نا کتاب  ای روزه

ن پذیرفته است و با خدا، شفیعی است که روز قیامت، شفاعتش برای قرآن خوانا

 روند. های بهشت باال می خواندن آیات آن، از درجه

ات در آن، واجب، نفس کشیدنت  داری دار! تو در ماهی هستی که روزه ای روزه  مژده

در آن، تسبیح، خفتنت در آن، عبادت، طاعتت در آن، پذیرفته، گناهت در آن آمرزیده، 
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ن مورد ترحم است. از حبیبم پیامرب خدا صداهایت در آن شنیده شده، و مناجات در آ 

 فرمود: شنیدم که می

خداوند متعال را در هنگام افطار هر شب ماه رمضان، آزاد شدگانی از آتش است که 

داند. ش�ر آنان، نزد او بر علم غیب است. پس  ش�ر آنان را کسی جز خداوند �ی

که در تام این ماه آزاد  ی کسانی چون آخرین شب این ماه شود، خداوند به ش�ر همه

 کرده، آزاد خواهد �ود.

 کاش در این رمضان الیق دیدار شوم

 سرری با نظر لطف تو بیدار شوم

 کاش منت بگذاری به رسم مهدی جان

 ی تو لرظه افطار شوم سفره تا که هم

 اَللُهَم َصِل َعلی ُمَرَمد َو آِل ُمَرَمد َو َعِجل فَرََجُهم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 روزه و رمضان از دیدگاه امیر مؤمنان امام علی (ع)

است و هرچه در وصف آن بزرگوار گفته شود  ییو پارسازهد  ی امام علی (ع) اسوه

بازگو �ود. در روایات بسیاری آمده  توان ی�از دریای بیکران وجود ایشان را  یا قطره

دل به  ها شبو  گرفتند یمبسیاری را روزه  یروزهااست که آن حرضت در طول سال، 

 .کردند یممعبود سپرده و عاشدانه با او راز و نیاز 

آثار ای�ن به خداوند یکتا، به  برشمردنپس از  البالغه نهج ١١٠ ی حرضت در خطبه

پا داشت �از را آیین امت اسالمی، . ایشان برکند یمره برخی تکالیف مسل�نان اشا

 ی دهنده وشو شستفدر و  ی پرداخت زکات را تکلیف واجب الهی، حج را نابود کننده

سپری در برابر عذاب الهی یاد  عنوان بهماه رمضان  ی و از روزه ش�رند یبرم گناهان

ان ماه رمض ی ؛ ه�نا روزهدابالعِ  نَ مضان فَاِنه جنه مِ هر َر صوم شَ : فرمایند یو م کنند یم

 .سپری است در برابر عذاب الهی

ضمن  تواند یم، شود یمانسان در این ماه با انجام اع�لی که موجب رضایت الهی 

انس گرفت با معبود، روح و جان خود را به زیور ای�ن آراسته کرده و نظر لطف 

 حرضت حق را برای خود به ارمغان آورد.

که سپری در برابر عذاب الهی است رصفاً امساک  یا روزهمراد حرضت از  بدیهی است

روح را به همراه  یو شاداباست که طراوت  یا روزهاز خوردن و آشامیدن نیست، بلکه 

که در  یا نکتهبا خدای یکتاست  دار روزهدارد و موجب ارتباط قلبی و همیشگی 

 .آید یماحادیث بعدی مندول از حرضت در ادامه 

طوالنی حرضت است، ایشان در کنار نکوهش  یها خطبهقاصعه که یکی از  ی ر خطبهد

. پرهیز کنند یمجاهلی، به زیباترین بیان فلسفه احکام نورانی اسالم را تبیین  یها ارزش

پا داشت اع�ل بر ی،خودپسندخودداری از کرب و غرور و  ،در دام شیطان درافتادناز 

فردی و اجت�عی فراوانی را برای مخاطبان  های یهتوصعبادی از جمله حج، �از و روزه 

 .کنند یممطرح 
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حفظ کرده  یدار  روزه: خداوند بندگانش را با �از، زکات و تالش در فرمایند یمایشان 

است تا اعضا و جوارحشان آرام و دیدگانشان خاشع و جان و روانشان فروتن و 

ن خطبه آمده است: و روزه گرفت و همی ی در ادامه متواضع باشد. یشانها دل

 شت عامل فروتنی است.چسبیدن شکم به پ

و  ش�رند یبرمحرضت برای هر چیزی زکاتی را  البالغه نهج یها حکمتدر یکی از 

 )١٣٦. (حکمت دانند یمزکات تن را روزه 

اثر مراه دارد و حرضت به زیبایی به دو به ه دار روزهجس�نی فراوانی برای روزه آثار 

یکی آنکه روزه موجب فروتنی شخص  فرمایند، یماشاره  دار روزهروزه در  یوضع

با سختی کشیدن جسم حاالت و سکنات اشخاص نیازمند را  دار روزهزیرا فرد  شود یم

و غرور در مدابل آنان مالطفت و خضوع را در پیش  و با پرهیز از کرب کند یمدرک 

و احکام نورانی اسالم  ها ارزشاز  یریگ بهرهدیگر آنکه حرضت با  ی و نکته گیرد یم

. امری که امروزه برای دانند یماسرتاحت دادن به اعضا و جوارح را زکاتی برای جسم 

اثبات رسیده و بسیاری از پزشکان بی�ران خود را به روزه درمانی  بهسالمت جسم 

از حرضت درباره روزه آمده است: خداوند روزه را  . در تدبیری دیگرکنند یمسفارش 

 واجب کرد تا اخالص آفریدگان آزموده گردد.

و سنجش میزان اخالص بندگان خدا روزه معرفی شده  یارهامعدر این حدیث یکی از 

 .تر یکنزدواقعی باشد، او پیروز میدان است به خدا  دار روزهاست و هر کس بتواند 

که شخص تام اعضا و جوارح خود را  یابد یمتبلور  دار روزهروح روزه زمانی در 

مرتبت  دار بداند و با پرهیز از گناه و معصیت و حتی اندیشه گناه کردن درجه و هروز 

ل د  ی ؛ روزهخوانیم یمخود را به خدا نزدیک کند. در حدیثی دیگر از حرضت امیر (ع) 

 آشامیدن. و خوردن شکم است از غذا ی گناهان، بهرت از روزه از اندیشه در

 جسم. ی جان و روزه ی در این حدیث رشیف نیز به دو نوع روزه اشاره شده: روزه

آن مردود به زمان خاص است.  ی روزه است و گسرتده ی نازله ی جسم مرحله ی روزه

 .یدبرآاز عهده آن  تواند یمجسم و شکم آسان است و هرکس با اراده اندک  ی روزه
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: روزه جان، خودداری کردن حواس فرمایند یم(ع)  مؤمنان در حدیثی دیگر، امیر

از سایر گناهان و خلوت و آسوده ماندن دل از تام اسباب پلیدی است. در  گانه پنج

جان اهمیت بیشرتی داده شده و آن را موجب پاکی و  ی این حدیث نیز به روزه

نیز از این جهت باشد  . شاید تعبیر به سایر گناهاناند دانستهگناهان  ی طهارت از همه

غیر حواس است و امکان دارد مراد جمیع گناهان باشد.  مربوط بهکه برخی گناهان 

 یها لذتنفس و امساک آن از  ی در روایتی دیگر از امام (ع) حرضت با اشاره به روزه

 .هاست روزهدنیا سودمندترین 

: بسا گویند یمو  ندفرمای یماشاره  حاصل یب های یدار  روزهحرضت در حدیثی دیگر به 

خود ندارد. با بررسی این  یدار  روزه ازجز گرسنگی و تشنگی  یا بهرهکه  یدار  روزه

احادیث نیکوست حال که رس تسلیم به معبود سپرده و دستور وی را در پاسداشت 

عد روحانی روزه را توجه به بُ  سازیم یممهم روزه عملی  ی ماه رمضان و انجام فریضه

رمضان هم سپری در برابر عذاب الهی بسازیم و هم با  ی بگیریم و از روزه تر یجد

با حرضت باری تعالی رضایت همیشگی او را فراهم آوریم و نه تنها از  ارتباط عاشدانه

عذاب و عدوبت او دوری کنیم، بلکه خود را در ماه رمضان و در طول سال ملزم به 

 هت رضای الهی باشد.انجام اع�لی بدانیم که گام نهادن در ج

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ی امیر مؤمنان امام علی (ع) اع�ل ماه مبارک رمضان به فرموده

بار الها آنچه از فرق علی جوشید و بر زمین ریخت جز یاد ذکر تو نبود پس هر که را 

که بهای دل شکسته را جز  که برای فرق علی گریست در جوار رحمت ذکرت جای بده

 خالق ندهد.

درک  ات یبزرگ، تو را در ج�ل ام افکندهکه در اثر گناه بر دل  ییها پردهیا رب با 

تو حق است قلب مرا  ی ، ای خداوندی که وعدهشود ی�و قلبم به ذکر تو آرام  کنم ی�

 .(یا رسیع العداب) به ذکر خود آرامش ببخش و از خطاهایم درگذر

 (الَعفو)مداوم زیارت اهل قبور بخوانید. تا پایان اذان در مکان �از به حال سجده ذکر 

بسیار  (صلوات) ها شبو  (ال َحوَل َو ال قَُوَه اِّال ِبال الَعلُّی الَعظیم)بگوئید. روزها ذکر 

 بفرستید.

 بگوئید. ده)(قسم به ستارگان فرو شونو  (یا ُمَدبَِّر اللَیل)هنگام نگاه به آس�ن ذکر 

ر) یذکرهادر خودسازی  ها جهاد و در  بگوئید. با بدی (یا وَکیل یا ُموَِّکل یا ُمَدبِّر یا مؤَخِّ

 انفاق کنید. ها یخوب

 را موقع سرر، ارسا ی سوره ١از دیگران،  را برای جدا شدن فکر دهر ی سوره ١آیات: 

 ٥٣را برای نزدیکی به هدف،  حدید ی سوره ٣ را برای رسعت گرفت، دخان ی سوره ١٢

را برای درک امامت، تالوت  مائده ی سوره ٥٥ و را برای رفع سستی در �از یس ی سوره

 کنید.

(هللا اَکَرب ، بعد از هر تکبیر (اِلهی ال َختََم َعلی قَلبی)قبل از نیت �از برای حضور قلب 

و بعد از  تَُسبُِّروُه بُکرًَه َو اَصیال)(َحمداً دائاً َرسَمداً ، در ذکر رکوع و سجده کَبیراً)

و بعد از سالم  (اللهم الرزُقنی طاَعِتَک فی اَللَیِل َو اَلَنهار اِلی هللا َو رَُسولِه)تشهد 

 را بگوئید. (خداوندا مرا رحمت کن در ساعت برپا شدن قیامت)
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دی باشد برای آن فرد دعا کنید و بگوئید (شاید رفت تو از پیش من اب در خداحافظی

تت قرار بده) و بگوئید به در راه هدای آید یمتو  یسو  بهپس ای خدا او را که به شتاب 

 .َسالَمه دینی ُدنیایی َو آِخرَتی َو اُفَِّوُض اَمری اِلی هللا اِنَّ هللا بَصیٌر ِبالِعباد ،سالمت

 بهرتین عمل شکر است به آنچه برای انسان تددیر شده است. قدر یها شب در

درد من ترحم کنید. ای صاحب  خالی و پر یها دستبه  ها زبانالق اصوات ای خ

ای  ،لشکرهای آس�نی به علی تنها رحم کن اعضا و جوارحش هم او را ترک کردند

 صاحب من این روح علی را در حریم خودت راه بده ای کربیای عرش عظیم.

اَلَخلق و یا باِسَط الرِّزق َخلََق یا خالَِق به آس�ن زیاد نگاه کنید و بگوئید:  قدر شبدر 

�ِء ذُکَِر االَس�ِء اِلی قَلبی یا اَوََّل االَوَّلین َو یا آِخَر اآلِخرین  ةَ الَکواکِب َو الَدَمَر اِّال زینَ  السَّ

 یها کرسی آس�ن ی (ای نگه دارندهو همچنین  ثَبِّت اَقدامنا اِلی ِرصاِط املُستَدیم.

(ای  نیزو  یر صالران قرار بده که تو بهرتین تدبیر کنندگانی)هفتگانه تدبیر مرا از تدب

ها از آنچه امشب به سوی بندگانت از برکات  آس�ن ی آفریننده و زینت کننده

ها فرستادی و آنان را بشارت به بخشش دادی ما را هم از آن ببخش و مرروم  آس�ن

 .مفرما)

و در پیشگاه پروردگار  شود یمنور نوشته  ی نامشان در صریفه شب قدرتوبه کنندگان 

 تا در قیامت به فریاد صاحبش برسد. شود یمامانت نگهداری  طور به

این را آخر  (عنکبوت و دخان)و  های قدر شبدر اول  (منافدین و توبه) یها سوره

 �ازها را به هم وصل کنید. ییها رشتهبخوانید همواره در �از باشید و چون  ها شب

ِبَر اللَّیِل َو الَنهار َحوِّل حالِنا اِلی اَحَسِن الرال)در نیت �از بگوئید:  . قبل از ذکر (یا ُمدَّ

(یا رَبُّ العالَمین اِغِفرلی ُذنوبی یا کَریُم َو یا رَبِّ اِرَحم َضعَف بََدنی یا َشدیُد سجده 

�از  یها سجده. در َمخلوق)الِعداب نَظََر ِمن رَحَمِتک یا کَریُم یا َغفور یا خالُِق کُلِّ 

(یا اَکرََم االَکرَمین َو یا َجبّاَر الَجبّارین اِغِفر لَنا ُذنوبَنا فی هِذِه ساَعه َو فی ُکلِّ بگوئید 

 .ّساَعه)
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�وات)موقع افطار و سرر ذکر  را تکرار کنید و لدمه اول را در احسان  (یا فاِطَر السَّ

 انفاق کنید. خورید یمان گذارید و از آنچه شهدا و صدیدین و انبیا و مرسلین به ده

ٍد)بسیار بگوئید   .(الهی ِبُدرآن ُمبین)و  (اِلهی ِبَُرمَّ

بخوانید. هر وقت کارها  تدبررا با تفکر و  مؤمن ی فتح را زیاد بخوانید. سوره ی سوره

حاِفُظ یا حفیظ یا یا بگوئید. برای حفظ قرآن:  (اَلَرمُد ِلّ رَبِّ العالَمین)فشار آورد ذکر 

موات و االرض تَدُخل اَنواِر نَزََّل الِکتاُب املُبین فی قُلوِبِهم َو َسَرتَ الَغفلَِه اَحِمل  نُوُر السَّ

 َعن بََرصی.

(َکثیراً  توبه دل خود را از یاد خدا پر کنید و برای موفق شدن در سجده بسیار ذکر

مرا بپذیر ای صاحب بزرگی و  ی توبه فضایل توبه را، کنی یمکه زیاد  ای کسی: تَوبَه)

شکوه و جالل را بگوئید و جان خود را در عبادت خالص کنید از آنچه در دنیا دارید و 

 را بگوئید. (یا َعظیَم ُکلِّ َعظیم)یا با آن رسوکار دارید و مرتباً 

طالق توصیه  ی سوره ٧ ی را تالوت کنید. آیه (نََفخُت روحی)شدن روح  تر شفافبرای 

 ه انفاق است.ب

را تکرار  (یا ثاَر هللا)و هنگام غروب آفتاب ذکر  (ُسبراَن هللا)برای حل مشکالت ذکر 

 کنید.

(یا و تشخیص درستی یا نادرستی فکر ذکر  (قُرآٌن ُمبین)برای تدویت صرب در دل ذکر 

 را زیاد تکرار کنید. ُمدیل)

(یا ُمَروُِّل فطر ذکر  ید�از ع. موقع نشست در مرراب (یا تَّواب)برای اجابت دعا ذکر 

 موقع غسل دادن به یاد غسل میت بوده و استغفار کنید. الَروِل َو االَحوال)

 را در شب و روز عید فطر بسیار بگوئید. (هللا اَکَرب)ذکر 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


11 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 در ماه مبارک رمضان امیر مؤمنان امام علی (ع) های درس

 معصومین (ع) و با حدیدت راه و هدفشان بنا شده  ی هر مکانی که به نام ائه

بهشت روی زمین است و  یتب اهل ی (ع) است و خانه یتب اهل ی باشد خانه

 راه رسیدن به بهشت موعود و وصل جانان. ترین یکنزد

 کردند  بعد از �از عشا کمی اسرتاحت می یتب اهلهای ماه مبارک رمضان،  در شب

کردند و بعد از آن نیز  شدند و تا طلوع خورشید عبادت می و بعد برای �از بیدار می

 .�ودند یمساعتی اسرتاحت 

  که گویی آیات را همچون  کردند یمامام علی (ع) چنان آیات قران کریم را تالوت

 که یطور  به کردند یمعذاب سخت گریه  های یهآو با خواندن  شناسند یمفرزند خود 

با شکوه و  قدر آنزهرا (س)  ی . عبادت و �از خانم فاطمهلرزید یممبارکشان  یها شانه

حمد و عبادتی  توانستند یم کاش کنند یمبا عظمت است که عابدترین عابدان آرزو 

دک بودند هم با اینکه کو  (ع) و امام حسین (ع) آورند. امام حسن جا بهمثل ایشان را 

 .پرداختند یمبه �از و عبادت 

 که از  شدند ی�حارض  گاه یچه ): این دو پرس (حسنین (ع)فرمایند یم یر مؤمنانام

را به خانه  ها آنمن  رفتند یمجدشان جدا شوند و تنها وقتی نزد ایشان به خواب 

با ایشان به بازی  که یهنگامگرامی خود را در کودکی  ی . پیامرب (ص) دو نوهبردم یم

 که یطور  به .کردند یممشغول بودند برای رسالت آینده و امامت بر امتشان تربیت 

و ایشان را بر پشت خود سوار  دادند یمشمشیری از چوب به دست امام حسین (ع) 

را هالک  ها آنو  رفتند یمو با خواندن آیات جهاد به جنگ منافدان  کردند یم

چند  یها چهرهو  نشاندند یمن (ع) را روی زانوان مبارک و سپس امام حس کردند یم

 .�ودند یمن کریم توصیف کرده برایشان فاش آ رنگ منافدان را که قر 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


12 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

  موقع اذان، مشغول کاری نباشید به مکان فرمودندآقا امیراملؤمنین (ع) توصیه :

بارک رمضان بگویید و در روزهای ماه م العفو�از بروید و در حال سجده تا پایان آن 

بفرستید  صلواتهای آن بسیار  و در شب ال حول و ال قوه اال بال العلی العظیمذکر 

 .)دهد یم(رعایت سفارشات ائه به روح انسان پاکی و تدوا  که بهرتین اع�ل است.

 شود در �از، حواس انسان ترکز داشته باشد  ایشان در مورد اینکه چگونه می

و اگر در  )(خدایا بر قلبم قفل نزن الهی ال ختم علی قلبیتوصیه فرمودند بگویید: 

بخوانید که  یس را ی سوره ٥٣ ی یفهرش ی یهآ موقع بیدار شدن کمی سست بودید

ك بانگ یجز ( نا ُمْرَرضُونَ یٌع لَدَ یواِحَدًة فَِإذا ُهْم َجمِ َرًة یاِْن كانَْت إِالَّ صَ  فرماید: می

 ی مبارکه ی سوره ٣ ی یهآ.) و اگر آیند یمسهمناك نخواهد بود، كه همه نزد ما حارض 

ُهَو اْألَوَُّل َو اْآلِخُر َو الظَّاِهُر َو الْباِطُن َو ُهَو ِبُكلِّ  شود. راه نزدیک می درا بخوانی حدید

 )داناست. یز یاوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چ( مٌ یٍء َعلِ یشَ 

 (ع) افتاد یمو چشمشان به کوه  رسیدند یمهر موقع که به کوه احد  امام علی 

برای من  آیم می ینجاابه  : من اینجا را خیلی دوست دارم و اکث اوقاتفرمودند یم

ِم بسیار، از دستور ئوجود دیدن غناردانی بودند که با زیادی دارد. اینجا م یها خاطره

رسکشی  غنائمرسپیچی نکردند و استوار ماندند ولی بعضی از مردان با دیدن  هللا رسول

زندگی فریب خورده و  غنائمکند؛ انسان با دیدن  کردند دنیا نیز با انسان چنین می

ت در کند؛ این کار باعث از دست رفت ای�ن در نتیجه شکس سنگر ای�ن را رها می

برای مسل�نان حالل بود ولی چون با عدل و تدبیر، توأم  غنائمبردن  شود. آخرت می

باعث قضاوت نادرست مردم در مورد پیامرب شد  نبود باعث شکست شد و همین طور

 کند. قرآن موضوع را روشن می ی یمهکرهای  که آیه

 ن (ع) بود با هایی که در اختیار حرضت سلی : تام قدرتفرمودند امیر مؤمنان�

 ی یهآو با خواندن گیرد  انسان قرار میدر اختیار  ال حول و ال قوه اال بالخواندن 

 شود: دخان رسعت انسان برای رسیدن به مدصد بیشرت می ی مبارکه ی سوره ١٢ ی یمهکر
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ما دور گردان كه ن عذاب را از یپروردگار ما، ا ی(ا َربََّنا اكِْشْف َعنَّا الَْعذاَب إِنَّا ُمْؤِمُنونَ 

 ایم.) �ن آوردهیما ا

  ؛ و با ذکر اکرب و کبیرا هللافرمودند:  می اکرب هللایشان با هر بار تکبیر بعد از گفت

حمداً دائاً رسمدا و تَسُجُده بُکرًة و فرمودند:  رکوع، سبران ربی العظیم و برمده می

قسمت را  ینهمسجده نیز  فتح است و با ذکر ی مبارکه ی سورهکه قسمتی از  صیالاَ 

 .کردند یمتکرار 

  ایشان نصیرت فرمودند که: رحمت خدا بر کسانی که نعمت خدا را پشت گوش

و به زیردستان ظلم  اندازند و با هر نگاهی به هر نعمِت خدا شاکر هستند �ی

 کنند. کنند و با مردم به تواضع و مهربانی رفتار می �ی

 (ع) د: کتاب خدا را فرمای چنین فرمودند که: قرآن می در مورد ظهور امیر مؤمنان

با قدرت بگیرید و به آن عمل کنید. امام زمان پس از ظهور، قدرِت کتاب را به همه 

و همچنین فرمودند: خداوند به آنان که  نشان خواهند داد و به آن عمل خواهند �ود.

 آمرزد. و آنان را می کند کنند نیکی می بدون انتظار از مردم نیکی می

 بهایی از دست ش� به زمین  فرمودند که: اگر چیز گران نیز در فرمایشی دیگر

گردید؛ اگر شب باشد از چراغی نیز کمک  بیفتد فوراً به زمین نشسته به دنبال آن می

باید چراغ هدایت را روشن کرد چون در وجود روشن، ذکر  گیرید. در وجود تاریک می

 ها را مررض ذکر خود قرار داد. ها و دل ان پیدا کرد که خداوند دیدهتو  خدا را می

 (ع) دبر، یا وکل، یا مُ کیل، یا مُ یا َو توصیه فرمودند: در خودسازی، ذکر  حرضت امیر

ها و  ها و انفاِق خوبی را بگویید و بعد جهاد کرده و انفاق کنید؛ جهاد با بدی ؤخرمُ 

ها را مررض ذکر خودت قرار ده و جمع ما را  ها و دل دعا فرمودند که: خداوندا دیده

های دیگر جدا  از غافلین یاد خودت قرار مده و همچنین برای اینکه فکرتان از انسان

َهْل أَت َعَىل اْإلِنْساِن ِحیٌن ِمَن  دهر را تالوت کنید: ی رکهمبا ی سورهشود اولین آیه از 
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ْهِر لَْم یُكْن َشیئاً َمْذكُوراً  در  یز یاز زمان گذشت و او چ ینه بر انسان مدتیهر آ( الدَّ

 .)خور ذكر نبود

 های شبش یاقوت است؛  های روزش طال و ساعت و بعد فرمودند: رمضان، ساعت

و موقع  نید و یاقوت چشم را از عبادت شبش پرفروغ کنیدوجود را چون طال پاک ک

ُسبْراَن الَِّذی أَْرسى ِبَعبِْدِه لَیالً ِمَن الَْمْسِجِد الَْرراِم ِإَىل  .معراج را تالوت کنید ی یهآسرر، 

ِمیُع الْ  است آن  منزه( بَِصیرُ الَْمْسِجِد اْألَقَْىص الَِّذی باَركْنا َحْولَُه لُِ�ِیُه ِمْن آیاتِنا إِنَُّه ُهَو السَّ

كه گرداگردش را بركت  یمسجداالقص از مسجدالررام به یخود را شب ی بندهكه  ییخدا

 )ناست.ینه او شنوا و بیم، هر آییات خود را به او بن�یاز آ یسیر داد تا بعض یما داده

  موال فرمودند: من ولی حرضت آدم و فرزندان او هستم و فرزندانم نیز جانشین

فرمایند: ای فرزندان آدم، از شیطان پیروی نکنید  من هستند؛ خداوند در قرآن کریم می

از من پیروی کنید تا راه راست را بیابید که پیروی از ولی ه�ن پیروی کردن از خداوند 

 است.

  ها قساوت و سختی دل را  د دیدار فدیران فرمودند: دیدار آنامیر مؤمنان در مور

 .ها بروید بخشد سعی کنید به دیدار آن برد و جان را جال می از بین می

  خداوند را بسیار یاد کنید، نشسته، ایستاده و به پهلو خفته که فرمودند یمایشان :

هایتان با یاد خدا  ا دلاین امر الهی است تا رستگار شوید؛ آنچه را گفتم عمل کنید ت

 آرام گیرد.

 که در این ماه مبارک از دنیا رفتند دارای عمل  ییها آناگر فرمایند:  ابو تراب می

طعام داده خواهد شد و تا پایان ماه مبارک در روزه خواهند  ی سفرهصالح باشند از آن 

بود و هر روز سرر و افطار روح آنان از طعام بهشتی خورده روزه خواهند گرفت ولی 

اگر دارای عمل صالح نباشند گرسنگی و تشنگی ایام ماه مبارک را همراه با عذاب 

از  افطارهادر سررها و خواهند چشید چون وقتی گرسنگی و تشنگی بر آنان رو آورد 

شود و آنان از خوردن  غذایی از درخت زقوم و آبی از رشاب جوشان برایشان عرضه می
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گردد که  فشار گرسنگی و تشنگی باعث می یکنول�ایند  و آشامیدن خودداری می

بخورند. خداوند در ماه مبارک رمضان همه را شامل رحمت خود  ها آنناچاراً از 

اشی ه�نند خود دارد و درهای جهنم بسته است و ارواح هم روزه کند عمل بد پاد می

خداوند راست است به هر  ی وعدهخورد.  گیرند و هر کس برابر عملش طعام می می

کند. در زمانی که زنده هستید  چه که در ماه مبارک رمضان دستور داده عمل می

کند  وند بازگشت میکند و به طرف خدا کسی را که با اخالص عمل توبه می آمرزد یم

و در حالی روزه  کنند یماگر با توبه از دنیا نرود احکام رمضان را در مورد او جاری 

 گیرد که غذایی جز عذاب ندارند. می

 ها آن ی مؤاخذهردم را به راه خدا دعوت کنید حتی اگر مورد و نیز فرمودند: م 

پس حق حمد و  آمرزد یمید گو قرار بگیرید. خداوند کسی را که بداند در �از چه می

خواهید به آن کس که در پی  سوره را به جا آورید و آن را مانند حدی بدانید که می

گردد  برمی نیاز است و من به آن حدی که بر من بی خداوند حدش آمده بدهید،

نیازمند هستم و اگر شامل الیه راجعون نشدم آمرزیده نخواهم شد پس با شتاب به 

 ت کنید که وقت بسیار ناچیز است.سوی خداوند حرک

  :از نزد کسی رفتید و یا بازگشتید به یاد قیامت باشید  هرگاهایشان توصیه کردند

. هاست عربتفهمند  ها که می خداوند برای آن یها فصلو  روز شبانهو آمد   که در رفت

رباید پس  هم زدنی شیطان آن را می خداوند حافظ دین ش� باشد که به چشم بر

 هرگز َدِر دل را به روی او باز نکنید که دزدی ماهر است.

  شوند و  به �از حارض �ی میلی یبهستند که جز با  ییها ه�ن یتب اهلدشمنان

 کنند. جز برای ریا انفاق �ی

 و خطاب به آن  کردند یمدر ماه مبارک رمضان به زمین اشاره  امیر مؤمنان

: ای زمین، تو قدر این ماه را از آدمیان بیشرت درک کردی و شکر آن را به فرمودند یم

خوراندی و در اطاعت  ها آنجا آوردی از طعام و رشاب تا آنجا که دستور داشتی به 

 پروردگارت هیچ کوتاهی نکردی.
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 (ع) قدر) به آس�ن شب قدر فرمودند: در آن شب ( یها شبدر مورد  امام علی

گانه، تدبیر مرا  های هفت کرسی آس�ن ی دارنده نگهکه ای  :د و بگوییدبسیار نگاه کنی

منافدین و توبه را  یها سورهو  یکنندگاناز تدبیر صالران قرار بده که تو بهرتین تدبیر 

عنکبوت و دخان را در آخر شب تالوت کنید و همواره در �از  ی سورهدر اول شب و 

یا ها بگویید:  ه یکدیگر متصل کنید؛ در نیت آنهایی، �ازها را ب باشید و چون رشته

کرمین یا اکرم اال بگویید:  ها سجدهو در  مدبر اللیل و نهار حول حالنا الی احسن الرال

. در آن شب یا جبار جبارین اغفرلنا ذنوبنا فی ساعت هذه و فی کل ساعِت عمری

خدا عزیمت  ی خانههایتان به طرف  هایتان را با عال هستی جمع کنید و از خانه دل

خداوند چنگ بزنید و مانند  ی رشتهای متصل به  کنید و در تام ساعات شب چون رشته

 ها بسیار زیاد است. مادری فرزند مرده مویه کنید که رحمت خداوند در این شب

  که: به آنچه خداوند به ش� روزی کرده شکر کنید و به  فرمودند یمایشان توصیه

کتاب حکیم و عرتت پیامرب است چنگ بزنید و پراکنده نشوید که  مرکم او که ی رشته

فاطر پراکندگی وجود، جز نابودی به همراه ندارد. در موقع افطار بسیار ذکر یا 

اول افطار را در احسان شهدا و صدیدین و انبیا و  ی لدمهرا تکرار کنید و  الس�وات

خورید انفاق کنید که  نچه میمرسلین به دهان بگذار تا تبدیل به ذکر شود و از آ 

اموات ش� نیز روزه هستند و احتیاج به احسان ش� دارند. بعد رس مبارک را به آس�ن 

فرمودند: بار الها دوستان ما را دوستان پیامرب و صدیدین راه خودت  بلند کرده و می

 ها را از آتش خشم خودت نگهدار. قرار بده و آن

  :است  تر یکنزدشود  سفر آخرت از کالمی که از دهان خارج میهمچنین فرمودند

با مردم مهربان باشید آنان را از وجود درونی  این سفر باشید. ی آمادهپس همیشه 

 خودشان مطلع کنید تا وجودشان را گم نکنند.

 آن  یادآوریدفرماید:  خداوند در قرآن کریم میفرمایند:  حرضت حیدر کرار می

کشت و زنانتان را زنده  دست دشمن اسیر بودید و او پرسانتان را می زمانی را که در

داشت و ش� را از فرعونیان برهانیدم پس در نعمت من رسکشی نکنید پس  نگه می
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یک نعمت را نگیرید و نعمت دیگر را رها کنید بلکه با تام وجود خداوند را ستایش 

های دریایی زندگی  مت از طوفانکنید تا ش� را از فرعون وجودتان برهانم و به سال 

قرآن خوب توجه کنید که همگی برای رسیدن به ک�ل  ی یمهکر های یهآبه  بگذرانم.

اگر لطف خداوند آن  های خروشان رشد است. وجود انسان مانند دریایی است با موج

و توبه در دم آخر  شوید را به ساحل نجات تبدیل نکند مانند فرعون در آن غرق می

است و خداوند، مهربان و سخت عدوبت است پس همیشه در دل راهی باز  یدهفا یب

آسانی ش� را از امواج خروشان دنیا   کنید تا آنچه که خوب و هدایت شده است به

های عذاب و بشارت برای همین منظور است که امواج دل را  نشانی ی همهبگذراند. 

 کنار بزنید و به سالمت از آن گذر کنید.

 ن در نصیرتی به بانوان فرمودند: وجود زن گوهری تابنده است که نور آن، ایشا

خانه  گیرد و اگر در معرض گرد و خاک باشد رویش را غبار می کند؛ خانه را روشن می

روند؛ باید گوهر عفت و صرب را  شود و اهل خانه در ظل�ت فرو می تاریک می آرام آرام

 نگه داشت.مداوم پاک کرد و آن را شفاف  طور به

 کر است پس به آنچه برای انسان عمل نزد خدا شُ  ینبهرت فرمودند: و همچنین

 تددیر �وده است باید شاکر بود.

 (ع) ماه مبارک رمضان به یاران خود فرمودند: ماه مبارک  ی یمهندر  امیر مؤمنان

به انتها  آرام آرامرمضان به نیمه رسیده از آنچه از این ماه مانده مانند گنج است که 

گنج را برای خود پنهان کنید تا در  توانید مشتی از این رسد با عجله هر چه می می

 مواقع رضورت به دیگران مرتاج نباشید.

 چنین فرمودند: خداوند کسانی را که به  یتب اهلدر مورد مودت به  حرضت امیر

هاست و پیوند عشق با  نآمرزد که مودت در درون انسا کنند می وصیت پیامرب عمل می

بدون سدف است که هر  یا خانهعشق بدون عمل مانند  هاست. در عمل آن یتب اهل

 کند. ریزد و سدف، او مرافظت �ی بارد به درون خانه می آنچه از آس�ن می
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 های آن  در مورد زمان و زندگی دنیایی چنین فرمودند: زندگی زمینی درگیر ساعت

ها و هر آنچه در  من ش� و شب و روز و فصل فرماید: آن میاست و خدای بزرگ در قر 

که این را بدانید چه در شب باشید  ام یافریدهنزندگی ش�ست جز برای درک زمان آن 

ها را جز به یاد ذکر خدا  و چه در روز خداوند به کارهایتان آگاه است پس باید ساعت

های آن را  و هرگز ساعت شود سپری نکنید که هر کاری با ذکر خدا در زمان ثبت می

 فراموش نکنید پس زمان را ذخیره کنید.

  ایشان سفارش فرمودند که: در ماه مبارک رمضان زیارت اهل قبور را زیاد بخوانید

بسا که بر چشم برهم زدنی  و چه  و در آن زیارت اندیشه کنید که قربها منتظر ش�یند

 یها سجدههای آن  خدا کنید و در شب ش� هم از اهل آن باشید. در روزهای آن ذکر

هایتان را با مربت به طرف کسان و  طوالنی که خداوند آمرزنده و مهربان است. دست

خداوند است؛ دل با مربت به عرش نزدیک  ی یعهودخویشاوندان دراز کنید که مربت 

مرکم عرش  ی پردهکه  بین ش� و خداوند در قلب وجود دارد یحائلشود و  می

شود که قوم  ها تبدیل به آهنگ موزونی می ناله ،کند چسبیده و ناله می شود، می

از شنیدن آن چیزی متوجه نشدند و وقتی حرضت موسی سؤال کرد: آیا  ارسائیل یبن

خداوند را دیدید؟ گفتند: ما جز صدایی نشنیدیم، مورد غضب خداوند واقع شدند؛ 

خودشان بود قرآن کریم  ی عهدهر آنجا بود به و درک آنچه د پیامرب مأمور بود

فرماید: آیا بینا و نابینا برابرند؟ بینایی دل دیدن انوار الهی است که ورود و  می

برید خداوند را یاد کنید به یاد  خروجش مانند دم و بازدم است؛ اگر در آنچه فرو می

شوید و در موقع  میافتید و از کارهای اشتباهتان پشی�ن  ورود در پیشگاه هللا می

هایتان  خروج هوا به یاد بیرون آمدن از قربها در قیامت پس به خداوند که در سینه

است نزدیک شوید و با او بنشینید و برخیزید و نفس بکشید تا در هدایت رصاط 

 بگیرید. مستدیم قرار

 (ع) وا کند و نیازمند به تدویت ق : سفر بدن، جسم را خسته میفرمودند امام علی

تر  بخشد و هر چه باال رود سبک و اسرتاحت دارد ولی سفر روح جسم را جال می
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سفر با  ی ینههزای جز ذکر خداوند ندارد پس اگر  شود و احتیاج به هیچ هزینه می

 باشد. آن عشق و ذکر یاد خدا می ی ینههزجسم را نداشتید با روح سفر کنید که تام 

 گویم با هر  ی من هر آنچه که به ش� میها اگر صربت :فرمودند حرضت امیر

گویند یکی نباشد من پیشوای  گوید و هر آنچه که فرزندان من می آنچه که خدا می

برایتان تکراری بود این وجود ش�ست که به  گویم یمش� نیستم پس اگر مطالبی که 

ره به بینند و هموا را �ی ها لطفآفرینش، انواع  ی لرظهتکرار عادت کرده و در هر 

کند و آن خواندن و گفت، بدون اندیشه و تفکر است. نام بزرگ و  یک منظور تفکر می

روند فدط یک کلمه است پس باید در  او می طرف بهآنان که  ی همهبرای  هللاستودنی 

فدط در همین یاد است و فرمودند: به  میتریی و یُ یُ انوار یاد خداوند تفکر کنید که 

دوستان سفارش کنید تا وقت از رمضان باقی است به زنده شدن قیام کنند که زمان به 

 گذرد. رسعت می

  گانه را به  های هفت دهد آس�ن : در شب جمعه خداوند زینت میفرمودندایشان

پس باید که  ستندکند مانند ستارگان که زینت آس�ن ه ذکر کسی که در آن عبادت می

 زمان آن را از دست ندهید.

  اشک، ضامن حیات است و غفلت ضامن آتش؛ شکر پروردگارا را که آتش را با آب

در وجود شعله کشید با آب دیده، آن را  خاموش کرد و هر بار که آتش امیال دنیوی

ن همیشه آ  خالی بوده باشد فرمودند: چشم علی یاد ندارد که حوضش خاموش کرد می

چون اگر وجود خشک شد  را پر آب نگه داشته تا از خشکی وجود جلوگیری کند

باید همیشه درخت وجود را  پوسیده قابل ترمیم نیست ی یشهرپوسد و  آن می ی یشهر

 های درشت و زیبا بدهد. تا میوه آبیاری کرد

 (ع) دعا فرمودند  کردند یمگریه  شان یدهبردر حق کسانی که برای فرق  امام علی

که: بار الها از آنچه از فرق علی جوشید و بر زمین ریخت جز یاد و ذکر تو نبود پس 

 هر که را که برای فرق علی گریست در رحمت جوار ذکرت جای بده که بهای دلِ 

 شکسته را جز خالق ندهد.
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  مانده از رمضان همواره برای غافالن که: در روزهای باقی فرمودندایشان سفارش 

از خوان خداوند دعا کنید که سنگینی غفلت از رمضان را ترازوی قیامت سنگین وزن 

ش�رد  آن را سبک می رمضان ی کفه و هر چه عمل نیک در یک کفه قرار گیرد کند می

 چنان آن کند و جوارح وجودش قدر که صاحب ترازو از وحشت رشوع به لرزیدن می آن

 کند. ایش را کر میه هایش گوش لرزد که صدای استخوان می

 زمان ش� زمان درک و فهم و عدل و فرمودند به شیعیان خود  حیدر کرار :

پس اگر خود را با زمان جلو نربید از نعمت زمان و ساعت عدب  اندیشیدن است

گیرند  ای �ی تجارت بهره و زیان دیدگان زمان در تجارت دنیا از برکات و سود مانید می

در مسافرت آخرت با قناعت باید زندگی کند که وحشت نادانی در  رسمایه یبو تاجر 

تواند آن را پنهان کند و مرتباً به دنبال  شود و از هیچ کس �ی وجود انسان �ایان می

پس ساعت عمر را بیهوده  یابد. ها پنهان شود و مکانی را �ی گردد تا از دیده مکانی می

آموخته باشید. تواضع در انفاق را به خود و مگر در آن ساعت چیزی  سپری نکنید

دیگران سفارش کنید و آنچه را که برای دیگران انجام دادید به رسعت فراموش کنید؛ 

 برد. در انفاق اثر آن را از بین می منت نهادن

  پیامرب است و شفاعت از امتش پس بسیار بگویید: ی توبهمنزلت شب قدر، به 

الهی به قرآن کار ترحم کن و ذکر:  خدا، به امت گنه . ای عامل وحیالهی به مرمد

 ال یمسه اال املطهرون. الهی به قرآن مبینرا تکرار کنید.  بینمُ 

 فرماید: برتسید  اید که می ایشان فرمودند: آیا به کالم خدا در قرآن کریم توجه کرده

خداوند است  ی یههدکه  از روزی را که هیچ کس دیگری را به کار نیاید اال قلب سلیم

بیند و  که ه�ن عدل است؛ عدل سال خداوند را می آن قلب، در روح وجود دارد و

که قرآن  چنان آنکند و  خود را با دنیا حفظ می ی فاصلهکند و  بزرگی آن را درک می

 کند. دستور داده زندگی می

  :رای ما در تاریکی قیامت، اعضا و جوارح ما راهی را بامیر مؤمنان (ع) فرمودند

جز عدل که وقتی در روی زمین بوده با این موارد روبرو شده و راهی را  کند پیدا �ی
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برای رسیدن به روشنایی دستور داده است. خداوند در قرآن کریم نجات از این تاریکی 

با  الکرسی آیةپس در هنگام خواندن دعای  را کامالً روشن و قابل درک بیان فرموده

 ای آن و ظل�ت و نور دقت کنید.تفکر بیشرتی به معن

  خداوند را به ه�ن صورت که در قرآن کریم آمده ستایش و تسبیح کنید و قدر و

 های عمر را بدانید. منزلت ساعت

 ها را بلند  در شب مبارک قدر به آس�ن نگاه کردند دست حرضت امیر

سوی بندگانت از ها، از آنچه امشب به  زینت آس�ن ی ینندهآفرفرمودند: ای  کرده 

ها فرستادی و آنان را بشارت به بخشش دادی ما را هم از آن بخشش  برکات آس�ن

 مرروم نفرما.

 ها  ایشان فرمودند: وجود مددس آخرین امام همگی ک�ل است از این ک�ل سینه

 ها را منور کنید. و چشم

 که: در زمان گذشته مبارزه با وجود  دبه دوستان خود سفارش فرمودن همچنین

 آخرالزمانای که در  مبارزهاما  ،شهید شود (امام) شد تا آن وجود مبارک امام باعث می

خواهند تا یاد  شود. با کسانی که می وجود دارد باعث فرار مردم از دین و امامت می

ارزه کنید و ها بیرون کنند و نور خدا را با دهان خود خاموش کنند مب خدا را از دل

ای�نتان را تدویت و اسباب رسیدن به معرفت توحیدی را برای خود فراهم کنید تا 

خود را با  ی خانهاستواری ای�ن ش� از بین نرود. به دیوار مرکم قرآن تکیه بزنید و 

عنکبوت است  ی خانهسست مانند  ی خانهمصالح خوب و غیرقابل تخریب بسازید که 

را با تفکر و  مؤمن ی مبارکه ی سورهکند.  ریخت بنیان آن میمبادرت به  که شیطان

که خدای بزرگ دستور داده راه را به پایان برسانید. امشب  چنان آنتدبیر بخوانید و 

(شب قدر) تددیر کسانی که عهد بستند تا استواری در ای�ن داشته باشند از تددیر 

و پر  در چاه نادانی ها کنندمرکم را ر  ی رشتهشود و اگر این  صالران نوشته می

دهید صادق باشید تا به  کنند پس در هر چه انجام می نفس سدوط می ی مخاطره

گویید  آنچه را می باشد. بزرگی نزد خداوند بزرگ می ی درجهدرجه صدیدین برسید که 
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جنگ با خدا و رسولش قرار  ی مرحلهدهید یکی کنید تا در  را که انجام می آنچهبا 

کند و  ن انسان اگر با خداوند بزرگ دورویی کرد فدط خود را نابود مینگیرید چو 

 وجود خداونِد بزرگ ستودنی است.

 (ع) هایی استوار داشت تا در  : باید قدمفرمودندبه شیعیان خود  امیر مؤمنان

مطمنئ باشید که این آغوش مرتباً باز است و  آغوش رحمت خدا جای گرفت و بدانید و

کند پس برای به جا آوردن آنچه خداوند بزرگ از  گشوده و ش� را به خود دعوت می

دهد بگیرید و به آغوش رسور و  آغوش رحمتش که ه�ن هدایت است به ش� می

وی کنند با این آغوش و ب امامتان بروید. آنان که در قیامت خدای خود را مالقات می

: سالم بر ش� به آغوش من بیایید همه چیز فرماید یمآن کامالً آشنا هستند و خداوند 

ام. پس تا دیر نشده و پاهایتان در اثر ضعف عدیده سست نشده  برایتان آماده کرده

های خود مبادرت کنید. هر قدمی که در راه خدا برداشته شود و به  به تدویت قدم

تر  تر و رحمت آن فراوان تر و پر مربت غوش بزرگدستورهای خدا عمل کند این آ 

 است.

  ظاهر قرآن هدایت است و نجات از دوزخ؛ اگر به فرمودندایشان در مورد قرآن :

گیرید و  دستورهای ظاهری آن عمل کنید مورد بخشش و لطف خداوند بزرگ قرار می

ی را پمپ آورد ولی قلب قرآن خون را وعده داده است به جا می آنچهخداوند هم 

دهد؛ اگر جوارح کسی از این قلب خون  کند که صدای آن زندگی ابدی را خرب می می

گرفت همواره در معرض سالمتی و نشاط است و اگر قلب او قلبی بی�ر باشد جوارح 

کند و احساس خستگی و کسالت، او را در  او غذای کافی را برای شادابی کسب �ی

کند. هیچ زمانی روی  و نشاط را از او دور میدهد  معرض خطر افرسدگی قرار می

زمین سپری نشده مگر امام و مأموری داشته و آنچه که باید از این کتاب بدانند به 

شد بلکه در تردید بودند و با  �ی یشانها قدمرسید ولی باعث استواری  ها می آن

دارید خالی  از آنچههایتان را  کردند. قلب خداوند آن نزدیکی مادر به فرزند را پیدا �ی

خداوند بروید تا ش� را  طرف بهشعرا  ی سورهکریمه  ی یهآکنید و با قلبی سال طبق 

 نیاز کند. بی
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 فرمودند:  دادند و می به درختان سالم می رفتند یمهمچنین به نخلستان  حرضت

ک خود را خوب و سالمت بدهید و رس مبار  ی یوهمش� را سالمتی باشد از هر آفتی تا 

فرمودند: ای درخت،  کردند و می گذاردند و گریه می خود را به یکی از درختان می

آنچه در شکم داری چددر شیرین و گوارا است و آنچه من در شکم دارم امید به 

 شیرینی است که وجود مرا همچون تو شیرین و گوارا کند.

 (ع) هایی که برای  : دستفرمودند در موقع خداحافظی به دوستان خود  امام علی

کند و اگر معرفت فهم آن را داشته  رود با دنیا خداحافظی می خداحافظی باال می

کنید برای او دعا کنید و بگویید شاید رفت تو از  باشید وقتی با کسی خداحافظی می

آید در راه هدایتت  پیش من ابدی باشد پس ای خدا او را که با شتاب به سوی تو می

 قرار بده.

 ها تام خواهد شد و به یک ساعت منتهی خواهد  ساعت ی همهفرمودند:  و نیز

های زودگذر  که در این ساعت یمؤمناتبه مؤمنین و  آن ساعت، قیامت است؛ شد

همواره در توبه هستند خداوند اجر و مزدی نیکو خواهد داد. عبادت به معنی عادت 

کند و  قلب ایجاد می قساوت کم کمنیست اگر به عبادت عادت کنید مانند کسی که 

دارد  که از روی عادت انجام داده او را کسل و از دین و خدا باز می ییها عبادته�ن 

دهید دلیل خاص خودش را داشته باشد و  هستید. باید هر ستایشی که انجام می

 هدفتان رضایت خداوند یکتا باشد چه دعای ش� مورد اجابت قرار بگیرد و یا نگیرد.

  در مورد شب قدر فرمودند: ارواح مؤمنین در این شب دعا  علی (ع)حرضت

توانند؛ آنچه روی زمین است  کریمه همراه شوند ولی �ی های یهآکنند تا با برکات  می

 باید به صاحبش برسد.

  ای وای یا ویلنا ساعتناایشان فرمودند: در اواخر ماه مبارک رمضان ذکر 

ها را بلند  و دست به انتها رسیدند را تکرار کنید های رمضان بر من گذشتند و ساعت

روزی خورنده که خواسته باشی هدایت  کردند و فرمودند: ای هللا هر که را از بندگانِ 
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کنی ما را هم از آن نصیبی که به  کنی؛ او را در چشم مردم زیبا و با تدوا می می

 .ینالعامل ربآمین یا  صدیدین و شهدا و فدیران و مسکینان هدیه کردی عنایت بفرما؛

  موال در مورد علت اطاعت نکردن بعضی فرزندان از پدر و مادرشان چنین

اگر  آن ی پنجرههای یک ساخت�ن هستند و کودکان در و  فرمودند: مادر و پدر، ستون

شود باید از در و پنجره  ای در و پنجره نداشته باشد هوای داخل آن مسموم می خانه

موقع و برای هر مورد غیر عدلی باز شود مثالً  بی ر این در و پنجرهو اگ استفاده شود

ش� را رسزنش  ی کنید؛ همه هوا بسیار رسد است و ش� مبادرت به باز کردن پنجره می

شود و پنجره را ببندید؛ اگر گوش دادید که  کنند که این کار اشتباه است رسدتان می می

ش� مدت  ی معالجهخورید و  توجهی کردید رسما می شود و اگر بی منزلتان گرم می

اگر در را باز بگذارید طولی  شود و طلبد آثار بی�ری به رسعت برطرف �ی زمانی را می

مانید  برند و ش� با دست خالی از رسمایه می ه هستی ش� را به یغ� میکشد ک �ی

اگر طرز استفاده از در و  پس برای استفاده از در و پنجره باید عدل و تدبیر داشت؛

 کنند. موقع باز �ی پنجره را به کودکا�ان بیاموزیم هرگز آن را بی

 (ع) یدن مطالب رشد خود را همچنین در مورد کسانی که صرب شن امیر مومنان

ندارند فرمودند: وقتی خداوند چهارپایان را آفرید برایشان مددر کرد تا در خدمت 

هایی برای گوشزد کردن این موارد در قرآن کریم آمده است و  و مثال ها باشند انسان

ای به یاد گرفت و رسیدن به رشد عدلی  عالقه همچنین روشن کرده است که کسانی که

ندارند مانند چهارپایان و یا بدتر از آن هستند در این مورد باید فدط اسباب  و ای�نی

را که  ییها منفعتبار کشید و سوارشان شد و تام  ها آنها را فراهم کرد و از  غذای آن

ها به دست آورد چون انسان ارشف  فرمایند را از آن خداوند در قرآن کریم ذکر می

ت خداوند را دگرگون کرده است مورد عذاب الهی مخلوقات است به علت اینکه نعم

گیرد پس اگر کسی عالقه به یاد گرفت و رسیدن به تدوای الهی را در خودش  قرار می

کند. مرد و یا زنی  برد که جز کمر خودش را خرد �ی بار سنگینی را می به وجود نیاورد

کاران است و اگر  یانشود از ز که تام وقتش رصف سواری دادن و بردن بار دیگران می
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حکم وظیفه در میان باشد عدل و قرآن، ساعات کار و اسرتاحت و عبادت و یادگیری را 

 بیان فرموده و آموزش داده است.

 ینالعامل الرمدهللا رب ذکر: هر وقت کارتان به ش� فشار آور به موال فرمودند 

 شود. رسعت انجام می مشغول شوید کارها به 

  که:  �ودند یمایشان در اواخر ماه مبارک رمضان به دوستان خود سفارش

هایتان همواره بیدار باشد که نعمت ماه مبارک رو به اتام است پس باید کمر  چشم

 همت ببندید تا آمرزیده شوید.

 ا�ا  ی یمهکر ی یهآفرمودند: برای درک نعمت بزرگ امامت در خواندن  و نیز

 مت کنید.مداو  هللا  ولیکم

 دل خود را از یاد خدا پر کنید و برای فرمودندبه دوستان خود  امیر مؤمنان :

 ی توبهکنی فضایل توبه را  موفق شدن در سجده بسیار بگویید: ای کسی که زیاد می

خالص کنید از  وه و جالل و جان خود را در عبادتصاحب بزرگی و شک ای  ،مرا بپذیر

 یا عظیم کل عظیم.دارید و مرتباً بگویید که  رسوکارآنچه در دنیا دارید و یا با آن 

  که: در ساعات باقی مانده از عمر، جز با فکر نیکی کردن  فرمودندایشان سفارش

به خواب نروید و جز به ه�ن فکر از جا برنخیزید اگر جز در این کار باشید نفس ش� 

 دلتان خواهد شد. باعث بی�ری

 طالق که در مورد انفاق است چنین  ی مبارکه ی سورهاز  ٧ ی یهآدر مورد  موال

تواند انفاق کند را در روز قیامت از بند  آنچههایی را که هر  فرمودند: خداوند دست

عمل، دستی توانا الزم دارد و این توانایی را در این  ی نامهکند زیرا گرفت  گردن آزاد می

دهد؛ مثالً مانند ذخیره شدن نور خورشید در گیاهان برای  ا فدط انفاق انجام میدنی

بدن ش� به اتام برسد مرگ ش� را تهدید  ی یرهذخبارور شدن و میوه دادن؛ اگر 

ها زنده است و به دست آوردن و  کند چون بدن انسان از ذخایر کلسیم و ویتامین می

رس است پس باید برای آخرت هم ذخیره می غذا خوردنذخیره کردن آن فدط با 
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آورید قسمتی را ذخیره کنید هرگز مرتاج نخواهید  داشت؛ اگر از آنچه که به دست می

شد و در مواقع رضوری از آن استفاده خواهید کرد؛ برای سفر آخرت هم باید ذخیره 

 دارید. آن فدط انفاق و گذشته است از آنچه دوست می ی یرهذخکرد و 

 در مورد اقوام پیامربان گذشته که یکی از آنان قوم حرضت الیاس  نان (ع)امیر مؤم

: آنان چونان کسی که بی�ر است و طاقت و صرب فرمایند یمپیامرب الهی بودند چنین 

خواهد تا زودتر معالجه شود  این ندارد که پزشک او را زیاد معطل بگذارد و می

کند تا قوم  هر نفس است اراده میهستند ولی وقتی پیامربی که پزشک روح و جان 

تر شفا دهد و از رنج قیامت برهاند ولی چون در ظاهر انسان  خود را هر چه رسیع

رود؛ چون  داند و به دنبال آن �ی مورد می کند معالجه را بی دردی را احساس �ی

و شود تا آنچه را که برای بازی فراهم کرده از او بگیرند  اطاعت از حق یکتا باعث می

خود را به دیگران بدهد مبادرت به پنهان  یباز  اسبابشود تا  چون انسان حارض �ی

فرمایند:  دهد که قرآن کریم می ندص انجام می این کار را بی چنان آنکند و  کردن آن می

کنند در آخرت از  اند عمل �ی آنان که به آنچه پیامربان برای ایشان از کتاب مبین آورده

شوند و این اشخاص که در مورد تسلیم کردن  رحمت پروردگارشان برخوردار �ی

کند و این  هر میهایشان را مُ  بازی دچار تردید و دودلی هستند خداوند گوش اسباب

 کند. جود و تام می هر غفلت است که زندگی را مانند موریانه میمُ 

  ساعت برخورد کردید  ی کلمهکه: اگر در قرآن کریم به  فرمودندایشان سفارش

زمان، ساعت عمر را بهرتیِن ساعات آفریدی و به آن نعمت  ی ینندهآفربگویید: ای 

ها انجام دادم و  را عنایت کردی پس آنچه را که در ساعت برخورداری از رحمت خود

 از رضر آن در غفلت بودم بیامرز که تو بهرتین آمرزندگانی.

 را بگویید و هنگام غروب  هللا سبران: برای حل مشکالت، بسیار ذکر فرمودند یم و

 را تکرار کنید. ثارهللاآفتاب ذکر یا 

  دار آن کسان است که به زندگی جز به متاعی همتا یار و نگه بی ی یگانههللا، آن

پردازند: همواره  آخرت �ی ی آذوقهکنند و جز به انباشت و ایثار کردن  زودگذر نگاه �ی
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کنند تا آسیب آفت به آن نرسد. خداوند  ها نگهداری می بندی آذوقه را با بهرتین دسته

 د.فرمای این چنین کسان را از نعمت بخشش و نجات برخوردار می

  :اش را قبول  پروردگار است پس هدیه ی یههدسن خلق حُ حرضت امیر فرمودند

ای بیشرت و بهرت او را ستایش کنید که آن هدیه پرستیدن بدون رشک  کنید و با هدیه

 است.

  ،در آنچه که خداوند به ش� روزی کرده سپاسگزار باشید و در عمل به آن کوشا

درپی عبادت کنید اجر آن برابر با دیدار از یک مسکین و  ها پی اگر روزها و شب

مرتاج است و اگر مسکینی نیافتید خود مسکین شوید و در اثر عبادت از خداوند 

 ها آگاه است. خداوند از راز دل طلب روزی کنید، در گفتارتان صادق باشید که

  :دهد مخصوصاً قرآن کریم را زیاد  مطالعه قلب انسان را صفا میموال فرمودند

ها است دست او را  دست ی همهدست خداوند باالی  تالوت کنید در صبح و شب.

 بگیرید و از آنچه دستور داده پیروی کنید.

 عاجز و فکرها از اندیشیدن به   ها از شکر آن ایشان در مورد غدیر فرمودند: زبان

آن در حیرت است که خداوند بزرگ تکامل دین را در تکامل راه آن قرار داد و رس راه 

چراغ فروزان را قرار داد که هر اخرتی نوری را ساطع �ود که بسیاری از مردم  ١٢آن 

ریی و یُ  ی کنندهفتند و آخرین اخرتی که باقی مانده اجرا در آن نور راه هدایت را یا

شود و  های قرآن کریم بعد از هر باران طبیعت زنده می میت است که طبق مثالیُ 

در غدیر طبیعت زنده شد و آنچه از گیاهان از آن رویید همه  رویاند یمگیاهانی تازه 

کرده و آخرین امام بهاری ها راه پیدا ن معطر و خوشبو بودند که هرگز خزانی به آن

ماند و احدی را  است که هرگز پاییزی ندارد و گل غدیر در آن برای همیشه باقی می

هایی که با بهار غدیر گل دادند و چه  آن اند اندکباشد ولی چه  جرئت چیدن آن �ی

بسیار آنانی که با خزان غدیر زرد شدند و از بین رفتند و هرگز برایشان حیاتی مجدد 

 ای نخواهند داشت. باشد؛ جز خزان رنگی را نخواهند دید و جز آتش خانه �ی
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 در مورد شیعیان خود فرمودند: اگر باور کنید که کسی بتواند کوه  امیر مؤمنان

توانید باور کنید که شیعیان  بزرگی را با یک دست بلند کند و از جا بکند آن وقت می

اه بیرون آورد و اگر کار اولی دشوار بود کار شود با یک اشاره از ر  واقعی ما را هم می

نامد آن کوه است و اگر غیر آن  دومی هم دشوار است. آن کس که خود را شیعه می

 ریزد. می کند مانند دیوار شکسته است که هر آن با یک باد فرو عمل می

 (ع) در مورد ماه رمضان و پایان آن و عید سعید فطر چنین فرمودند: امام علی 

آن ماندن  ی یزهجاه در این ماه انجام دادیم جنگ با شیطان نفس بود که عیدی و آنچ

آنچه در  ی اندازه بهنفس جدید در ماه مبارک است؛ هر کس  ی دوبارهو متولد شدن 

این میدان در مدت یک ماه از مبارزه و جهاد در راه خدا قدم گذاشته در روز عید از 

دهد قرب و  عیدی می عنوان بهه را که خداوند کند؛ آنچ پروردگار عیدی دریافت می

نزدیکِی خودش بعد از ماه مبارک است پس میزان عیدی، میزان آنچه است که بعد از 

ها در حال  ها و ساعت زمان ی همهماند.  ها باقی می رمضان در وجود و خوی انسان

از آن  عبور از مرز زندگی هستند و زمان رمضان هم به انتها رسید و گذشت؛ آنچه

نوشته شد و به رؤیت و  ها یفهصررمضان باقی ماند عمل ش� بود که در  عنوان به

عید  های یفهصرآفریدگار یکتا رسید؛ وقتی که در روز عید خورشید طلوع کند   نظر آن

را ثبت کنند پس در موقع نشست در مرراب  ها یزهجاها و  آورند تا در آن عمل را می

را بگویید تا در آنچه که برایتان مددر از حسنات  حول حالنایا مرول �از زیاد ذکر 

باشد به ش� برسد. برای اینکه بدانید که خداوند به ش� عیدی عنایت کرده است یا نه 

اع�ل  ی همهدر قلبتان است که گشادگی آن است و نشاط آن؛ به روی  اش نشانه

ها و  زشتی ی همهکند و بر روی  شود و از هر عملی نشاطی پیدا می خوب باز می

شود و از اینکه به دستورات حق  شود و از یاد و ذکر خدا شاد می ها بسته می پلیدی

عمل �وده احساس خوبی دارد. روز عید مخصوص انفاق است به هر اندازه در وسع 

آن به یاد  ی کاسهها را در  چشم ی حدقهید و ش�ست باید انفاق مالی و جانی کن

زنید از لطف و احسان خدا شکر و  عظمت پروردگار بچرخانید و با هر پلکی که می

روز عید جان را غسل بدهید و در موقع غسل دادن به یاد غسل  در قدردانی کنید.
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با دلی ماند مودت آن است؛ اگر  کنید. آنچه از رمضان باقی می استغفارمیت باشید و 

ی  با دستی پر و دلی پرنشاط از سفرهاید  سوخته و دستی خالی به آن دست دراز کرده

آن دعاها را  ی همه؛ آنچه را که برای مؤمنین و مؤمنات دعا کردید گردید یبرمآن 

دهد که مزد آن ذخیره را به فزونی آب  کنند و خداوند دستور می برایتان ذخیره می

ه کنند و تا آن زمان که انسان در قید حیات دنیایی است به دریاها بر آن ذخیره اضاف

مرد در اع�ل برزخ و قیامت پس آنچه را که در  که یوقتکنند و  عملش اضافه می

زیان دیدگان خواهید  رمضان ذخیره کردید را قدر بدانید و آن را تاراج نکنید که جزءِ 

 .بگویید هللا اکرب ذکربود. در روز عید و شب آن بسیار 

  خدا بروید و  ی خانهایشان به شیعیان خود سفارش فرمودند که: هر شب به در

رحمت  آید یم درهای نیکو تسبیح کنید، آنکه برای گشودن  در بزنید و خداوند را با نام

 است در آن داخل شوید و مه�ن شوید.

 سالمالو 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 در ماه مبارک رمضان امیر مؤمنان امام علی (ع) حکایاتی از زبان

  :در یکی از سفرهای�ن که من بودم و رسول خدا و جابر امیر مؤمنان ندل کردند

بن عبدهللا و دو نفر از اهل بادیه که برای تبلیغ و رساندن پیام قرآن به مناطق 

ها را به اسالم دعوت کنیم یکی از آن دو نفر بی�ر شد  کردیم تا آن سفر می ینصررانش

و در حالت مرگ قرار گرفت و از پیامرب خواست تا مانند حرضت عیسی دعا کند تا او 

 زنده شود و پیامرب خدا فرمودند: و یابدبازدوباره سالمتی خود را 

جود مددس پیامرب را چون چه آرزویی در زنده ماندن داری؟ گفت: ماندن و دیدن و 

 .دیدن ش� را نداشته باشم ی اجازهبیم دارم اگر بیرم دیگر 

ای؟ او گریه کرد و گفت: این چه صربتی  پیامرب فرمودند: آیا به خداوند مرشک شده

فرمایید؟ من فدط از خداوند مدتی را مهلت خواستم که در کنار ش�  است که می

آس�ن بلند کردند و برای او طلب آمرزش کردند و ها را به  باشم و پیامرب دست

کنی یا به دیدار  فرمودند: آیا لذت دیدار با خداوند را با دنیا و مأموران آن عوض می

 حق یدین نداری؟

امانت یعنی روح را به  که یناترسم و از  مرد گریه کرد و گفت: از اع�ل خود می

رب فرمودند: آیا بدون توبه از صاحبش بدهم سخت در وحشت و نگرانی هستم. پیام

 همواره در توبه هستم.فرد گفت: ای؟  روی یا توبه کرده دنیا می

فرمودند: ترس از خدا توبه است و هر که به دیدار خدا یدین داشت از او پیامرب 

ترسد و هر که ترسید در توبه است و خداوند بشارت دیدار خود را به توبه  می

باش و بر آنچه از عجل برایت مددر شده راضی و آن  کنندگان داده است پس آسوده

و گرفت و کرد خداوند امانت را از ا گریه می هللا رسولهای  از صربت که یدرحالمرد 

 روح را از جسم جدا کرد.
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امانت زمین را به او سپردیم و به راه ادامه دادیم که دوست دیگرمان هم از دنیا رفت 

 .، دوستان نبودندهللا رسولودم و و در موقع برگشت به مدینه من ب

کنید به یاد این باشید که در یک لرظه  را باز می پس باید در آغاز روز که چشم

دهند تا ذخیره کند و در موقع امر خدا آنچه دارد بیرون  هزاران نفوس را به زمین می

ه فرمایند: اکنون پاهایت قدرت نگ بریزد مانند انسان که خداوند کریم در قرآن می

هم پیچیده است و موقعیت آفرینش خودت را  داشت وجودت را ندارد و زانوهایت در

به یاد آور و اگر توانستی خودت را از مرگ نجات بده و برای این نجات هر کس را 

دار خوبی باشید و تا  خواهی بیاور ولی دیگر موقع گرفت امانت است پس امانت می

مانت پاک کنید و همچنان که در اول پاک بودید فرصت دارید گرد و غبار را از این ا

 پاک از دنیا مهاجرت کنید که یاد خدا توبه است.

  :روزی در بیابانی سخت تاریک مسافری در راه سفر بود و امیر مؤمنان ندل کردند

ماه بیرون آید و راه را برای او بگشاید و روشن سازد  کاش یاکرد که  مرتباً دعا می

گوید: اینک که خیال  شود با خود می شود و بیابان نورانی می دعایش مستجاب می

شود و  خوابیدن می ی آمادهکنم؛  خوابم و اسرتاحت می راحت شد ساعتی را می

انجامد را غنیمت  آمد و شاید دوباره به تاریکی بی به وجودروشنایی را که موقت 

. اگر انسان از رفت شود تا باز بیابان تاریک شود داند و این غفلت باعث می �ی

شود و در  وجودش تاریک می های ییروشناخدا در غفلت خواب قرار بگیرد  یسو  به

 یابد. این تاریکی راهی را �ی

  :روزی مسافری در راه به چوپانی برخورد کرد و از او امام علی (ع) ندل کردند

دهی و تنها در  شوی که هر روز فدط یک کار تکراری را انجام می پرسید: آیا خسته �ی

 ای؟ ها شده خوش به این حیوان دلکنی و  این بیابان عمر را سپری می

وبی گوید: چند روزی است که غذای خ ای؟ می گوید: آیا تو غذا خورده چوپان می

ها را برایت کباب بکنم؟ مسافر  خواهی تا یکی از بره گوید: آیا می چوپان می ام نخورده
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ای را  گوید: آیا اگر بره چوپان می. کند شود و اقدام به گرفت بره می خوشرال می

 ی از آن غذایی بپزی و تناول کنی؟توانست دادم تو می پرورش �ی

ز خداوند است و پرورش آن با من پس اگر به وجود آمدن و پا گذاشِت روی زمین ا

رش بدهید و آن را مطیع خدا خواستید خوب غذا بخورید باید که بره را خوب پرو 

 کنید.

دیگران از نعمت و راحتی آنان انجام دهید خداوند یکتا  ی استفادهاگر هر کار را برای 

انسان برای راحتی  رود. از آنچه که افزاید و انسان راه ک�ل را می از فضلش بر آن می

دهد اگر به قصد انفاق باشد و منتی بر دیگران نگذارد و کارهایی که  دیگران انجام می

برای جلب نظر دیگران انجام داده او را از یاد خدا در غفلت دنیا نیندازد بازی 

 شود بلکه انجام فرمان پروردگار است در فراهم آسایش دیگران. مرسوب �ی

 فرجاللهم عجل لولیک ال
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 در ماه رمضان امیر مؤمنان امام علی (ع) هایی از زبان دعا و مناجات

 و آنچه تو و رسول تو  های ما را به نور صداقت و ای�ن روشن بگردان بار الها جان

 های ما الهام بفرما. کند بر دل را راضی و خشنود می

 یا فرمودهکه برای ما روزی  آنچههای ما را در راه خشنودی خودت و  بار الها قدم 

 بگردان. پابرجااز تددیراتت در دنیا و آخرت استوار و 

 ها از پرستش و یاد تو دچار حیرت و رسگردانی است  بار الها در این زمان که سینه

 .یرت و رسگردانی نجات عنایت بفرمادل ما را از آن ح

 ما قوت عبادت ببخش و عبادت ما  ی یچارهبهای فدیر و مسکین و  به دل ار الهاب

 را غالف دست و پای�ن قرار مده.

 هایش  دارد بر قدم بار الها هر کسی که در راه تو از روی پاکی و اخالص قدم برمی

 برکت آل ابراهیم را عنایت بفرما.

 های بهشتی گسرتده  تو از نعمت احسان ی سفرهو  بار الها ماه مبارک رمضان است

رحمت، مه�ن بگردان تا با یاد تو همواره از  ی سفرههای ما را بر رس آن  است پس دل

 بخوریم و از رشاب عشدت بنوشیم. ات سفرهخوان 

 و  بار الها همگی ما را از آنان که از ولی و فرزندان ولی تو اطاعت کردند قرار بده

 کوتاه نفرما.دست یاری آنان را از رس ما 

 تپد از یاران امام عرص  هایی را که قلبشان در راه جهاد تو می بار الها همگی آن

 قرار بده. اِنَّا فَتَْرنا لََك فَتْراً ُمِبيناً (عج) و زیر پرچم مبارک 
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 های ضعیف و  بار الها آتش خشم تو آتشی بس سهمگین و گران است، این جان

 پناه رحمتت قرار بده.ناتوان ما را از آن آتش در 

 درک  ات یبزرگتو را در ج�ل  ام یا رب! از دردهایی که در اثر گناه بر دل افکنده

 تو حق است ی وعدهشود ای خداوندی که  کنم و قلبم به ذکر تو آرام و مطمنئ �ی �ی

سپس بلند  قلب مرا به ذکر خودت آرامش بخش و از خطاهایم درگذر یا رسیع العداب

ها نیز بر  آن ی یهتکو  ام فرمودند: اکنون بر پاهایم تکیه کرده د و ایستاده میشدن می

بندگان  ی آس�ن و زمین برای من و همه ی ای آفریننده و تدبیر کننده زمین قرار دارد

 و نهی کنندگان از منکر به معروف کنندگانو امر  از حامدین و شاکرین و ساجدین

 .ینالعامل ربا ای برات آزادی از آتش را عطا بفرم

 آنچه به ما  یا خورندههر  ی دهندهو روزی  یا جنبندههر  ی ینندهآفرای  خداوندا

از تددیراتت گرفتیم و در غفلت شکر استفاده کردیم پس وجود ما را از  یا کردهعطا 

 شکری خالص که در آن فزونی نعمت شکر تو باشد عنایت بفرما.

  های ما که مشتاق دیدن  برای جان ی ُمظهر و ا ای ُمدسم و ای مدبر ای هللا و

هایی که مورد  مسافرت ما را در زمین با شداید قوم ج�ل احدیت است رحمت آور

کنیم زندگی ما را از  ها زندگی می های آن خشم و عذاب تو بودند و اینک ما در خانه

لوقات به سالمت بدار. ای خالق کل خلق، بر مخ ات یگانگیها در حریم  آن عذاب

 حفظ بفرما.روزی خود رحمت آور و آنان را از بند اسارت گناه  ی خورنده

 (ع) پیشانی  : خدایا، یا هللا،فرمودند یمو در سجده  کردند یمسجده  امیر مؤمنان

خود را بر زمینی که مرا در آغوش خواهد گرفت گذاشتم و رسدِی خاک را احساس 

کردم؛ پروردگار من، این صورت و اجزای آن را قبل از آنکه از روی ناچاری بر خاک 

من  یها سجدهخودت بخوان که در  طرف بهگذاشته شود با اشتیاق و ذوق و عالقه 

 کردند یم ا کریم؛ و در این موقع به شدت گریهمن به توست ی ی عالقهآثار اطاعت و 

آید ذکِر یاد توست ای  های چشمم بیرون می و فرمودند: آنچه از آِب جانم، از حلده

پناه ده ای پناه درماندگان و اسیران و  ات یبزرگمرا در حریم یگانگی و  پناهان پناه بی
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هاد کنندگان، شهادت در و ای یاور ج و ای یاور مؤمنان کسان یبمسکینان و ای دادرس 

 ترین عظی�ن. کار ما روزی و انفاق قرار بده ای عظیم های گنه راه خودت را بر جان

 ای صاحب جالل و فرمودند یم و گرفتند یم ایشان دست مبارک را به آس�ن :

های نابینای ما بن� و ما را از علم و معرفت هر  را بر چشم ات یبزرگشکوه و بزرگی، 

 دی آگاه بگردان که همواره ذاکر نام تو باشیم.آنچه آفری

 کارهای  ی کنندهدر دعایی فرمودند: ای آفریننده و اراده کننده و رقم  موال

روشن و منور بگردان و معرفت  ی�نباورهاعمل ما را به  صالرین و شهدا و صدیدین،

درکش را   یما نکردهقرار بده و آنچه که از زمان درک  ی�ندعاهاما را در استجابت 

 برای�ن آسان بگردان.

  حق یکتا، مرا  ی شده: ای زینت فرمودند یمو  کردند یمایشان به آس�ن نگاه

 همچون خود زینت بده تا با نور خود دل عاشدان خدا را مجذوب او کنم.

  ما در دست توانا و  ی همه: ای خداوندی که جان فرمودند یمو  کردند یمموال دعا

احسان تو به طرفت دراز شده  ی یزهجاهای خالی که با امید  ت به دستپر قدرت توس

 نظری از روی رحمت بفرما و ما را از مررومان رمضان قرار مده.

 ینالعامل آمین یا رب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 به سواالت شاگردان در ماه رمضان امیر مؤمنان امام علی (ع) های زیبای پاسخ

  آیا کسی با  سؤال پرسیده شد فرمودند: امیر مؤمنان (ع)در مورد جهاد از

گوید که  دهید؟ ولی عدل می چاقویی بخواهد دست ش� را بربد این اجازه را به او می

پس برای اطاعت از  گذارید چون ترمل درد و ناراحتِی آن برایتان مشکل است �ی

باید با نفس جهاد کنید و اجازه ندهید تا نفِس ش�، چاقو بردارد و جانتان و  خداوند

دهید تا ش� را مجروح  روحتان را مجروح کند؛ آیا به زبان و دست دیگران اجازه می

ماند و با پانس�ن و عمل جراحی  ها باقی می کنند؟ جراحِت روح برای همیشه و قرن

 مجروح شدِن روح را ندهید. ی اجازهستید کند پس اگر عاقل ه بهبود حاصل �ی

  آفرینِش انسان انفاق است که  فرمودند: ،شددر مورد انفاق پرسیده  موالاز

کودک از بدن مادر انفاق است که خداوند قرار داده و  ی یهتغذخداوند آفریده و 

های  نعمت ی همه  انسان را بعد از رشد، در مورد انفاق به پدر و مادر سفارش �وده

 باشد. دنیا و آخرت انفاق از طرف خداوند به بندگانش می

  انسان برای ذخیره کردن آفریده شده است مثالً هر  فرمودند:نیز و در مورد زکات

سلول از بدن آب و غذا را ذخیره کرده تا در موقع نیاز استفاده کند. ذخیره در وجود 

کشاند  فطری است و اگر در راه صریح نباشد انسان را به فساد می ی یزهغرانسان یک 

های خود را به من بسپارید تا برایتان  برای همین است که خداوند فرمودند ذخیره

نگهداری کنم و در آخرت به ش� برگردانم چون همه چیز در دنیا در معرض فساد قرار 

شود  رت سکه و ِملک فساد �یاست فدط اموالی به صو  یرممکنغآن  ی یرهذخدارد و 

کنند تنها هر چیزی که انسان  که آن هم برای انسان ذخیره نشده دیگران استفاده می

 شود. شده و نابود �ی در راه خداوند بدهد برای او ذخیره

 فرمودند: ؟کنند یاز ایشان سؤال شد چرا در دعا همیشه از فعل جمع استفاده م 

 ی همهن ش� را از یک تن بیافریدم و از آن همرسش را؛ فرمایند: م خداوند متعال می
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هستیم و دارای یک خلدت به همین دلیل در موقع  ما دارای یک سیرِت پاک خدایی

 بندیم که خداوند مؤمنین را دعا و کافران را لعنت �وده. دعا جمع می

  فرمایند  عنوان گناه می سؤال شد: اگر از آنچه که قرآن کریم به حرضت امیراز

فرمودند: خداوند رحمت کند آن کسی  گیریم؟ دوری کنیم مورد رحمت خدا قرار می

؛ این فدط حق بندگی است هنوز حق شکر را بجا آورد یمرا که حق بندگی را به جا 

هر کار را به تدبیر و صالح  نیاورده؛ حق شکر، باالتر از حق بندگی است. خداوند کریم

و  کند از شاکران است کرده و کسی که به این اندازه صرب می هما تعیین و انداز 

فرمایند: ای هللا از آن روزی که  کنند می آورند و دعا می های مبارک را باال می دست

و دستور دادی که از انواع  حرضت آدم را خلق کردی و از روح خود در او دمیدی

ها قراردادی عدل ما را هم به  ترین این نعمت ا استفاده کند و عدل او را بزرگه نعمت

آن رشد که در جوار نعمِت بزرگی و جاللتت جای بگیریم قرار بده و صلواتی 

 فرستادند.

  خداوند در داستان  فرمودند: ؟ سؤال شد ذاکر بودن یعنی چه حیدر کراراز

ام بخورید و سپاس گویید  ه که برایتان آفریدهحرضت آدم در قرآن کریم فرموده: از آنچ

و در زمین رسکشی و طغیان نکنید؛ اگر از طغیان گناه، در وجود جلوگیری کنید ذاکر 

کند و تفکر،  و این ذکر ش� را از نعمت تفکر برخوردار می شوید اسم خداوند بزرگ می

فجر آمده  ی مبارکه ی سورهکه در  ش� را به سعادت رسیدن به انوار رحمت حق

 ی سورهکه شهادت و قربانی کردن نفوس، ه�ن است که خداوند در  کند نزدیک می

کنید گوشت و خون این شرتان به خدا  فرمایند: از آنچه قربانی می حج می ی مبارکه

ها را رام ش� ساخت تا  رسد پرهیزکاری ش�ست؛ همچنین آن رسد آنچه به او می �ی

هدایتان کرده است به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را بشارت  که آن ی شکرانهخدا را به 

بد  ده. پس قبل از اینکه دیگر کسی کس دیگر را به کار نیاید اقدام به رس بریدن نفِس 

خداوند برایتان روزی کرده  آنچهو پلید وجود خود کنید و برای رسیدن به این هدف از 

وشت قربانی را باید به چه صورت انفاق فرماید که گ حج که می ی مبارکه ی سورهمانند 

 کنید پیروی و اطاعت کنید.
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  در مورد نوشته شدن تقدیرات در شب قدر پرسیده شد پاسخ  امیر مؤمناناز

آنچه که نامش تددیر  همه چیز در آفرینش در کتاب مبین مشخص شده است دادند:

ثواب و  عنوان بهاست عمل من است که انتخاب تددیرم به دست عدلم است؛ آنچه را 

دهم با اراده و میل باطنی خودم است پس قلمی که در شب قدر  گناه انجام می

کنم؛ اگر به  نویسد خودم هستم که تددیرات خوب و بد را برای خودم تددیر می می

اش  آن هم نتیجه اش معلوم است و اگر به دنبال خدا بروم دنبال نفس بروم نتیجه

و در  شود نور نوشته می ی یفهصرن امشب نامشان در معلوم است ولی توبه کنندگا

شود تا در قیامت به فریاد صاحبش برسد.  امانت نگهداری می طور بهپیشگاه پروردگار 

باریک خرما سوگند خورده است که به کسی ستم نشود پس  ی رشتهخداوند به ه�ن 

بررسی و  تان یزندگهای  و در مورد حساب باید عدل را از گرد و غبار غفلت پاک کنید

 رسیدگی کنید.

 شود؟ از ایشان پرسیدند: چه کاری پیش پروردگار باعث آمرزش گناهان می 

نیکی به مخلوقات خدا هر اندازه که توانستید فدط برای رضای خدا انجام  فرمودند:

دهید و هرگز آن را به زبان نیاورید و از جانتان در مورد خستگی سؤال نکنید؛ این 

 شه باعث پاک کردن گناه است.عمل همی

  وجود خودت است  است؟ فرمودند:پرسیده شد: رشک به چه معنا  حرضت امیراز

مدابله  ی چاره ؛ وکنید دهد و ش� از دستوراتش پیروی می که در مدابل خدا دستور می

 های وجودتان. با آن فراموش کردن خودتان است و هوس

  خداوند در قرآن کریم  شد فرمودند:در مورد اجابت دعا از ایشان سؤال

فرماید: به ندای من پاسخ دهید تا ندای ش� را پاسخ دهم؛ برای اجابت دعا باید از  می

آنچه که خداوند بزرگ در قرآن کریم از دوری از گناه دستور داده است پیروی کنید و 

 ذکر یا تواب را برای برآورده شدن حاجات بگویید.

 موالی من  پرسید: امام علی (ع)یان ماه مبارک رمضان از یکی از شیعیان در پا

خداوند چیزی  ی سفرهاین هستند که آیا از  ی دلهرهماه مبارک تام شده و همه در 
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این مسئله است اگر  ی کنندهثابت  ها دهانفرمایند: طعم  می ،ها شده یا نه نصیب آن

آب است  شک و بیکسی دهانش از رمضان شیرین است پس رس سفره بوده و اگر خ

 ها است. در دهان ها مزهها و  در قلب ها حالوتبر رس سفره نبوده همیشه 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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