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حمي ْحِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم اللَّ

:H حرضت امام مخینی
ماه مبارك رمضان نزدیك شد و در این ماه مبارك خودتان 

 a را تقویت كنید به قّوت هــاى روحاىن. پیغمرب اكرم

فرمودند: »ُدعیُتم إىل ضیاَفِة اللَّه«؛ شــام به مهامىن خدا 

دعوت شده اید.

ضیافت هاى خدا با ضیافت هاى مردم فرقش این 

اســت كه وقتى شام را یك اشخاىص دعوت بكنند 

به یك مهامىن، وقتى بروید در آن مهامىن به حسب 

فراخور حــال، یك چیزهایى براى خــوردىن و یك 

چیزهایى براى تفریح و این چیزهاســت. ضیافت 

خدا در ماه رمضان یك شــعبه اش »روزه« اســت، 

آن  ضیافت خداست؛ یك شعبه اش روزه است و یك امر 

مهمش كه مائده غیبى و آسامىن است »قرآن« است.

شام دعوت شده اید به مهامىن خدا و شام در ماه رمضان، 

مهامن خدا هســتید. مهامندار شام، شــام را وادار كرده 

است به اینكه روزه بگیرید؛ تا این راه هایى كه به دنیا باز 

است و شهوات است، این ها را ببندید و مهّیا بشوید براى 

»لیلة القدر«. ماه شــعبان مقدمه است براى ماه مبارك 

رمضان كه مردم مهیا بشــوند بــراى ورود در ماه مبارك 

رمضان و ورود در »ضیافة اللَّه«. این مناجات شعبانیه براى 

این اســت كه شام را، همه را مهیا كند براى »ضیافة اللَّه«.

تقویت روح و رسیدن به اوج كماالت
b در ادعیه امئه

بعضی ها منى فهمند كه دعا اصًل چى هســت. مضامین 

ادعیــه را نرفته اند ببینند كه چى هســت، به مردم چى 

مى گوید، مى خواهد چه كند. اگر نبود در ادعیه اّل دعاى 

مناجات شعبانیه، كاىف بود براى اینكه امامان ما، امامان 

به حّقند؛ آن هایى كه این دعا را انشــا كردند و تعقیب 

كردنــد. متام این مســائىل كه عرفا در طــول كتاب هاى 

طولىن خودشــان یا خودشــان مى گویند در چند كلمه 

مناجات شــعبانیه هســت؛ بلكه عرفاى اسلم از همین 

ادعیه و از همین دعاهایى كه در اسلم وارد شده است 

از این ها استفاده كرده اند.

و عرفان اســلم فرق دارد با عرفان هند و جاهاى دیگر. 

ایــن دعاهاســت كــه بــه 

تعبیر بعض از مشایخ ما 

 )w آیت اللّه شاه آبادی(

مى فرمودند كه: »قرآن، 

اســت، نــازل   قــرآن 

آمده است به طرف پایین و دعا از پایین به بال مى رود، 

این قرآن صاعد اســت.« معنویات در این ادعیه- آىن كه 

انســان را مى خواهد آدم كند، آىن كه این افرادى كه اگر 

رس خود باشــند از همه حیوانات درنده تر هستند- این 

ادعیه با یك زبان خاىص كه در دعاها هست این ها این 

انسان را دستش را مى گیرد و مى بردش به بال، آن بالیى 

كه من و شام منى توانیم تصور کنیم، این دعاهایى كه در 

ماه ها هست، در روزها هست، خصوصاً، در ماه رجب و 

شعبان و ماه مبارك رمضان، این ها انسان را همچو تقویت 

روحــى مى كند- اگر كىس اهلش باشــد، همچو تقویت 

روحى مى كند و همچو راه را براى انســان باز مى كند و 

نور افكن است؛ براى اینكه، این برش را از این ظلمت ها 

بیرون بیاورد و وارد نور بكند كه معجزه آساست.

بــه ایــن دعاهــا عنایــت بكنیــد. همــان مســائل قــرآن 
است با لسان دیگرى كه لسان امئه b باشد.

لسان قرآن یك جور زبان اســت، زبان دعا یك جور زبان 

است، زبان علام و عرفا و این ها هم یك زبان دیگر است. 

آن كه ســبك بار مى كند انســان را و از این ظلمت كده 

مى ِكشــد او را بیــرون و نْفــس را از آن گرفتاری هــا و 

رسگشــتگی هایى كــه دارد خارج مى كند ایــن ادعیه اى 

اســت كــه از امئه b ما وارد شــده اند. امئــه ما b كه 

تقریباً همه شــان گرفتار به یك ابرقدرت هایى بودند كه 

منى توانستند یك كارى را انجام بدهند.

در این ماه ضیافت اهلی، »خدا« مهامندار 
است و سفره ی اصلی»لیلةالقدر« است
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شاخص، علوه بر آن هدایت هاى زیرزمینى كه مى كردند 

ایــن ادعیه شــان براى تجهیز مــردم بود، بــر خلف آن 

دولت هاى قاهــرى كه بودند. همیــن ادعیه بودند كه 

اشخاص وقتى كه ادعیه را مى خواندند قّوت روحى پیدا 

مى كردند و سبك بار مى شدند و شهادت براى آن ها َهیِّن 

و آسان مى شد.

مهامىن خدا، مهامىن اى است كه در آنجا سفره اى كه پهن 

رهرب معّظم انقالب
روزه كه از آن به عنوان 

یــاد  الهــى  تكلیــف 

مى كنیــم، در حقیقت 

الهى  ترشیــف  یــك 

است؛

یك نعمت خداســت؛ یك فرصت بسیار ذى قیمت براى 

كســاىن اســت كه موّفق مى شــوند روزه بگیرند؛ البته 

سختی هایى هم دارد. همه ى كارهاى مبارك و مفید، از 

سختى خاىل نیست. برش بدون تحّمل سختی ها به جایى 

منى رسد. این مقدار سختى كه در تحّمل روزه گیرى وجود 

دارد، در مقابل آنچه كه از روزه عاید انسان مى شود، چیِز 

كم و رسمایه ى اندىك اســت كه انسان مرصف مى كند و 

سود بسیارى را مى برد.

ســه مرحله براى روزه ذكــر كرده اند؛ یك مرحله، همین 

مرحله ى عمومى روزه اســت؛ یعنى پرهیز از خوردن و 

نوشــیدن و سایر محرّمات. خداى متعال روزه را واجب 

كرده اســت، تا در این ســاعات و روزها، فقیر و غنى با 

یكدیگر برابر شوند. انساىن كه تهی دست و فقیر است، 

منى تواند در طول روز هرچه هوس كرد، بخرد و بخورد و 

كرده است قرآن مجید است و محىل كه در آنجا ضیافت 

مى كند مهمش »لیلة القدر« است و ضیافتى كه مى كند 

ضیافت تعلیمى اســت . نفوس را از روز اول ماه مبارك 

رمضان به روزه، بــه مجاهده، به ادعیه مهیا مى كند تا 

برســند به آن ســفره اى كه از آن باید اســتفاده كنند و 

 آن »لیلة القدر« اســت كه قرآن در آن نازل شده است.

)صحیفه امام، ج 13، ص3(

بیاشامد؛ اما آدم هاى غنى، در طول روز، هرچه كه هوس 

مى كنند و هرچه كه مى خواهند، برایشان فراهم است. 

غنى، حال فقیر و گرســنگى فقیر و تهی دستى او را از 

به دست آوردن چیزهایى كه مورد اشتهاى اوست، درك 

منى كند؛ اما در روزى كه روزه مى گیرد، همه یكســانند 

و با اختیار خودشان، از مشتهّیات نفساىن محرومند. در 

روز قیامت، یىك از ابتلئات انسان، تشنگى و گرسنگى 

اســت كه در آن حالت، انســان در مقابل مؤاخذه و 

سؤال و جواب الهى قرار مى گیرد. انسان باید در 

گرسنگى و تشنگى روز ماه رمضان، به آن حالت 

روز قیامت توّجه كند و به آن لحظه ى بســیار 

سخت و دشوار متنّبه شود.

مرحله ى دوم روزه، پرهیز از گناه اســت؛ یعنى 

نگاهدارى گوش و چشــم و زبان و دل، پوست 

بدن و موى بدن انســان از گنــاه. هامن طورى 

كه از غذا و از آشامیدىن و از مشتهّیات نفساىن اجتناب 

مى كنیــد، از گناه هم اجتناب كنیــد. این یك مرحله ى 

بالتر براى روزه اســت. این فرصت ماه رمضان، فرصت 

مغتنمى اســت كه انســان مترین اجتناب از گناه كند. 

بعىض از جوانان در مراجعاىت كه دارند، به بنده التامس 

دعا كه مى كنند، از جمله مكّرر مى گویند شام دعا كنید 

كــه ما بتوانیم گناه نكنیم. البته دعا كردن خوب و لزم 

است و مى كنیم؛ اما گناه نكردن، به اراده ى انسان احتیاج 

دارد. باید تصمیم بگیرید كه گناه نكنید و وقتى تصمیم 

گرفتید، این كار بســیار آساىن خواهد شــد. اجتناب از 

گناه، چیزى است كه مثل یك كوه در چشم انسان جلوه 

مى كند؛ اما با تصمیم، مثل یك زمین هموار مى شود. در 

ماه رمضان، بهرتین فرصت اســت كه همه این را مترین 

بكنند. خدا خواست كه انسان روزه دار به رساغ گناهان 

مهــه ى  بــود،  یقــن  داراى  كســى  وقتــى 
دشــواری هاى زندگى بر او آسان مى شود و 
انسان شكست ناپذیر از حوادث مى گردد... 

این ها ناشى از روزه است.
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و آلودگی ها نرود؛ و از جمله ى این گناهان، گناهان زبان 

است؛ بدگویى و اهانت به دیگران است. از جمله ى این 

گناهان، گناهان دل است؛ دشمنى و كینه ى دیگران را در 

دل پروراندن است. 

مرحله ى سوم از روزه دارى، پرهیز از هرچیزى است كه 

ذهن و ضمیر انســان را از یاد خــدا غافل كند. این، آن 

مرحله ى بالى روزه دارى است كه در حدیث آن طور كه 

وارد شده است، پیامرب به حرضت پروردگار عرض مى كند: 

»یا رّب و ما میراث الّصوم«؛ دستاورد روزه چیست؟ ذات 

اقدس ربوىب فرمود: »الَصــوُم يُورُِث الِحكَمَة، و الِحكَمُة 

تُورُِث املَعرَِفَة، و املَعرَِفُة تُورُِث الَيقنَي ، فإذا اسَتيَقَن الَعبُد 

ل يُبــاِل كيَف أصَبَح، ِبُعــرٍس أم ِبُيرٍس«)حدیث معراج(؛ 

روزه رسچشمه هاى حكمت را در دل مى جوشاند. وقتى 

كه حكمت بر دل حاكم شد، آن معرفت نوراىن و روشن 

H حرضت آیت اهلل هبجت
در ماجــرای کنفــراس برلین در ســال ۷۸ کــه مدعیان 

اصلحات به دعوت سبزهای آملان در آن رشکت کردند و 

یک روزنامه نگار ایرانی در آنجا از به موزه سپرده شدن 

امام خمینی v گفت، طلب انقلبی به اعرتاض به پیش 

برخی از بزرگان قم رفتند! 

عبداللّــه  شــهید  قــم،  فّعــال  و  انقلبــی  روحانــی 

ضابط)رحمة اللّه علیــه(، در كوچــه ی باریك »گذرخان« وقتی 

حرضت آیت اللّه العظمی بهجت v در حال عزیمت 

به مســجد برای درس گفنت بودند رس راه ایشان را 

گرفت و خلصه ای از ماجرا را گفت، آیت اللّه بهجت 

فرمودند: فعلً كه برای درس دارم می روم.

 w مرحوم ضابط با روش خود از آیت اللّه بهجت

خواهش كرد كه در جمع طلب و روحانیون سخن 

بگوید و گفت: »حاج آقا! مگر منی بینید بی صاحب 

شــدیم ؟! « آقــای بهجت نگاهی به آقــای ضابط كرد و 

فرمود بروید مسجد می آیم آنجا صحبت می كنم.

ایشــان به مسجد رفت و بر منرب درس كه نشست همه 

داخل مسجد شــدند و مســجد از طلب انقلبی قمی 

پرشد. یک نفر در پشت بلندگو قرار گرفت تا به عنوان 

مناینده ی جمع خودجوش، از آقای بهجت برای سخرنانی 

به وجود مى آید. معرفت كه به وجود آمد، هامن یقینى 

به وجود مى آید كه حرضت ابراهیم از خداى متعال آن را 

مى خواست و در دعاهاى این ماه مرتّب درخواست شده 

است. وقتى كىس داراى یقین بود، همه ى دشواری هاى 

زندگى بر او آســان مى شــود و انسان شكست ناپذیر از 

حوادث مى گردد. ببینید چقدر اهمیت دارد! این انساىن 

كه مى خواهد در مّدت سال هاى عمر خود، یك راه تعاىل 

و تكامل را بپیامید، در مقابل مشكلت و حوادث زندگى 

و موانع راه، شكست ناپذیر مى شود. یقین، چنین حالتى 

به انســان مى دهد. این ها ناىش از روزه است. وقتى كه 

روزه یــاد خــدا را در دل زنده كرد و فروغ معرفت خدا 

را در دل به وجــود آورد و دل را روشــن منود، این ها به 

دنبالش مى آید. )خطبه های مناز جمعه تهران، 13۷۸/9/26(

دعوت رسمی كند،  ناگهان آیت الله بهجت w با اشاره ی 

تند دستانش، نا رضایتی خود 

از سخن گفنت وی را نشان 

داد و بــا اشــاره بــه او 

فهامند بر زمین بنشیند.

بــا این حركت غیرمنتظره ســكوت همه جا را گرفت پس 

از لختی سكوت، ایشــان رشوع كرد: »چه باید بكنیم در 

ابتلئات داخلیه و خارجیه؟! چه كار كردیم كه به این چیزها 

مبتل شــدیم؟! فكر این را باید بكنیم،  چه كار كردیم كه 

مانده ایم بی رسپرست؟! اشكال در این است كه خودمان 

را اصلح منی كردیم و نكردیم و نخواهیم كرد.

حارض نیســتیم خودمان را اصلح كنیم، اگر ما خودمان 

تا درست نشوید
بر شام مسلط می مانند ... 
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را اصلح می كردیم به این بلها مبتل منی شدیم. فرمود: 

نوُب و َدوائُكُم  » أل أُخرِبُكُم ِبدائِكُم َو َدوائِكُم؟! دائُكُم الذُّ

إسِتغفار! « )آیا به شام خرب دهم به مرض و دوای  شام؟! 

درد شــام گناهان اســت و دوای شــام استغفار و طلب 

آمرزش اســت.( ما می خواهیم هرچه دملان می خواهد 

بكنیم ، اّما نه دیگران حق ندارند به ما اسائه ]بدی[ بكنند!

ما به خودمان، به نزدیكان و دوستامنان هرچه می خواهیم،  

بكنیــم اّما دیگران حّق ندارند! دشــمنامنان حّق ندارند 

بكنند! ما اگر خودمان را درست كنیم خدا »كافی« است 

خدا »هادی« اســت! ما خودمان را منی خواهیم درست 

كنیم اّما از كسی هم منی خواهیم آزار ببینیم.

بابا! آن ها كه قدرشــان آزار اســت جز این است كه یك 

خــدای كافی یا حافظ جلوگیری كنــد؟!  ما اگر خودمان 

         g به راه بودیــم و در راه می رفتیم، كی امیراملومنین

را  می كشــت؟! كی حســین بن علیg را می كشت؟!   

كی امــام زمانf را بیش از هزار ســال مغلول الیدین 

كرد؟! ما خودمان حارض نیستیم خودمان را اصلح كنیم! 

اگــر خودمان را اصلح كنیم، به تدریج همه برش اصلح 

می شود. ما می خواهیم اگر دملان می خواهد خودمان به 

همــه دروغ بگوییم! اّما دیگران؟ نــه! حّق ندارند با ما 

حرضت آیت اهلل 
H سعادت پرور

غرض از نوشــنت متامی کتاب های بنده مثل "رساله ى 
منطق الطیــر" و جزوات دیگر كه جمع آورى شــده در 
احوالت و كلامت عرفا، قدما و متأخریِن آنان تا استاد 

دروغ بگویند! ما ایذا ]اذیت[ بكنیم دوستامنان را اّما نه! 

بدها حّق ندارند!!!

بابا! با خدا بساز كار را درست می كنه! چرا در خلوت و 

جلوت دلت هرچه می خواد می كنی ؟!  مگر منی فرمایند : 

َل  َحْيُث  ِمْن  َوَيْرُزْقُه   ، َمْخَرًجا  لَُّه  َعل  َيجْ  َ اللَّ ِق  َيَّ Pَوَمن 

َ َبالُِغ َأْمِرِه  ِ َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ ْل َعَ اللَّ َوكَّ َيحَْتِسُب َوَمن َيَ
)سوره مبارکه طلق:   Oلُِكلِّ َشْيٍء َقْدًرا ُ َقْد َجَعَل اللَّ
2 و 3(؛ می شــه ما با خدا نباشیم خدا یار ما باشه؟! در 

هر جزئی و كلّی؟! در امور داخلّیه و خارجّیه؟! پس هیچ 

چــاره ای از بلّیات دنیوی و اخروی - داخلّیه و خارجّیه- 

نیســت، اّل خدایی بودن و با خدا بــودن و با، باخداها 

همراهی و همنشینی داشنت و تبعّیت داشنت!

ما اگر از انبیا و اوصیا دور شدیم گرگ های داخل و خارج 

خوردند ما را! ما اگر خدا ترس بودیم، از ما می ترسیدند، 

می ترسیدند كه كاری بكنند كه ما بر آن ها غضبناك بشیم، 

چرا؟! چون غضب ما غضب خداست، اگر با خداییم اگر 

با خدا هســتیم ...  چاره ای نیست جز این كه استغفار 

كنیم و به سوی خدا برویم اگر نرفتیم موانع هم اگر رفع 

شود موقتاً رفع می شود، دامئاً رفع منی شود،  هستند!...«

بزرگوار علمه طباطبایى v، آن است كه سالك را تذكر 
و تنّبهى باشــد تا به ســیر خود ادامه دهد و لحظه اى 
توقف ننامید تــا به رسمنزل مقصود رشف وصول پیدا 
مناید. البته هر كس قدمى در این راه گذاشــته باشــد 
مى داند كه سالك به رفیق و مذكِّر ]تذکر دهنده[ )پس 
از توجهــات اســتاد( احتیــاج دارد و رفیق موافق هم 
»كالكربیت الحمر«]نایاب[ است. دنیا همه و همه و 
همه را حتى خواص و كساىن كه به فكر انقطاع از دار 
غرورند به خود دعوت مى كند و منى گذارد كىس از این 
ورطه سامل بگذرد، لذا خواندن این تذكّرات، در مجالس 
یا تنها، بسیار موافق با حال سالك است، چنانچه بزرگان 
هم سفارش مى منودند؛ البته بنده در رساله ى احوالت 
عرفا )پاسدارن حریم عشق( از خصوصیات احوال عرفا 
و كرامات و مكاشــفات آن هــا رصف نظر كرده و اكتفا 
به امورى كه ســالك را مذكّر و به توحید و زهد از دنیا 
و گرمى در راه دعوت مى كند اكتفا كردم، امید اســت 

دوستان را فایدىت بخشد. )کتاب رسائل عرفانی(

حلظه ای توقف ممنوع!
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توفیق مناز شب؛ افضل حسنات 

مراد از افضل حســنه اى كه مورد قبول الهى واقع شود، 
حســنه بیدارى شــب و مناز شب اســت؛ زیرا خداوند 

َأْن  َعىس   َلَك  ناِفَلًة  ِبِه  ْد  َفَتَهجَّ ْيِل  اللَّ ِمَن  مى فرمایــد:Pَو 
از  پــاىس  و  ۷9(؛  َمحُْموًداO)إرساء،  َمقامًا  َك  َربُّ َعَثَك  َیْ
شــب را با مناز شب وقرائت قرآن  زنده بدار....، امید كه 

پروردگارت تو را به مقامى محمود برساند.

ُأْخِفَ  ما  َنْفٌس  َتْعَلُ  َفال   ... اْلَضاِجِع   َعِن   ْ ُجُنوُبُ Pَتَتجاىف  
ِة َأْعُیٍ َجزاًء ِبا اكُنا َيْعَمُلون O)ســجده، 16(؛  َلُْم ِمْن ُقرَّ
پهلوهایشــان از خوابگاه ها جدا مى گــردد ... هیچ كس 
منى داند چه چیز از آنچه روشــنى بخش دیدگان اســت 
به ]پاداش [ آنچه انجام مى دادند براى آنان، پنهان شده 
اســت؛ و در احادیث نیز وارد اســت: مناز شب، مایه ى 

رشافت مؤمن اســت؛ »َما اتََّخَذ اللَّــُه إِبْراهیَم َخلِیًل، إِّل 
لِة ِباللَّْیِل َو الّنــاُس نِیاٌم«)علل  ِلطْعاِمــِه الطَّعــاَم، َوالصَّ
الرشائــع : ج4/ص35(؛ خداوند حــرضت ابراهیمg را 
به عنوان »خلیل« برنگزید، مگر به خاطر این كه اطعام 
مى كرد و آن هنگام كه مردم در خواب بودند، مناز شب  

را به پا مى داشت.

-هر عمل خوىب كه بنده انجامش مى دهد، در قرآن ثواىب 
براى آن مشّخص شده است، به جز مناز شب كه خداوند 
بــه خاطر عظمت آن نزد خود، ثــواب آن را بیان نكرده 
اســت. چنان كه در قرآن مى فرمایــد: هیچ كس منى داند 
كه چه چشــم روشــنى هایى براى آنان)اهل مناز شب( 
 نهان شده است و این پاداش است در برابر اعامل آنان.

)نور هدایت: ج 3، ص1۸3( 

در طول روز
1. خواندن روزانه یک جزء قرآن )اگر نتوانستید حداقل 
یکی دو صفحه( و قرار دادن ســاعتی برای تفکر و تأمل 

و تدبر در آیات؛

2. یاد مرگ و یاد آخرت؛

3. هــر روز خواندن زیارت یکی از معصومینb تا 14 
روز )زیــارت خــاص آن معصوم در مشــاهد مرشفه نه 
زیارت ایام هفته(،  از روز پانزدهم هر روز خواندن مناز 
یکی از معصومینb تا 14 روز. ) می توانید 14 روز اول 

منازها را بخوانید و 14 روز دوم زیارت ها را(.

شب:
1. هر شب دعای افتتاح )جمعی بهرت است(؛

2. هر شــب )هنگام مناز شــب( هر چقدر توانستید از 
دعای ابوحمزه مثالی بخوانید )اگر حوصله و وقت نبود 
حداقل چند فراز در روز(؛ باحال بخوانید ) با خدا بخند، 

گریه کن، درد دل کن و رفیق باش(؛

3. هر شــب بــا توجه حداقل 100 مرتبه ســوره قدر تا 
هرچقدر حــال و فرصت دارید )تا 1000 بار در مفاتیح 

آمده(.

v :شب های قدر v
 قرائت 400 مرتبه ســوره قدر اگه حال داشتید تا 1000 

مرتبه

افرادی که حوصله و حال دارند می توانند از دیگر اعامل 
ماه رمضان هم که در مفاتیح آمده است، استفاده کنند.

K استاد غفاری

آخرین روز ماه شعبان:
1- محاســبه دقیــق و خالصانه ی حّق اللّــه و حّق الناس 
رمضان تا رمضان)مخصوصا ســال گذشته(، سجده شکر 
برای توفیقات و ســجده اســتغفار بــرای کوتاهی ها و 

گناهان؛

2- غســل توبه و مناز توبه )موجــود در مفاتیح: اعامل 
یکشنبه ذی قعده(؛

3- دعای آخر ماه شعبان و ورود به ماه رمضان.

دستورات کیل:
1. رعایــت مراقبه و توجه به خدا به طور جدی در متام 
مراحل )همه اعامل و دستورات بهانه و وسیله است تا 

توجه و ارتباط با خدا حاصل شود(؛

2. توسلت و گریه زیاد باشد، اگر نشد تباکی کنید.

سحر:
1. قرائت دعای سحر با دقت در معانی دعا؛

2. افــرادی که فرصت دارنــد در ماه رمضان رشح دعای 
سحر حرضت امام خمینیv را بخوانند.

ماه مبارک رمضان
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:K استاد غفاری

معنای خمش خدا 

»اللُّٰهمَّ اْشَغلْنا ِبِذكْرَِك، َوأَِعْذنا ِمْن َسَخِطَك، َوأَِجرْنا ِمْن 

َعذاِبَك، َواْرزُْقنا ِمْن َمواِهِبَك، َوأَنِْعْم َعلَْينا ِمْن َفْضلَِك؛ 

ما را به ذکرت مشــغول کن و از خشــمت پناه ده و 

از عذابــت نجات بخش و از مواهبت روزی کن و از 

فضلت بر ما انعام فرما. این فراز بیانگر این است که 

هرکس به یاد خدا و در یاد خدا باشد، از خشم خدا در 

امان است. خشم باید معنا بشود. یک نوع از خشم 

خدا برای امثال من گنه کار است. یک نوع دیگر برای 

کسی اســت که مثل توان خواندن مناز شب را دارد، 

اما بیدار منی شود که مناز شب بخواند. یک نوع دیگر 

برای کسی است که برای مناز شب بیدار می شود، اما 

با اینکه می تواند بــا حضور قلب مناز بخواند، بدون 

حضور قلب منازش را می خواند. یک نوع دیگر برای 

کسی است که از این ها بالتر است، یعنی مناز شبش 

را با حضور قلب می خواند، اما همتش رسیدن به مقام 

مخلصین و محمود نیست؛ بنابراین خشم مراتبی دارد 

و وقتی که ما گرفتار خشــم خدا هستیم می گوییم: 

خداوندا ما را به ذكرت رسگرم کن و از خشم خود در 

پناه خویش گیر، این طور نیست که یکی بگوید من 

گنهکار نیستم، پس مورد خشم خدا هم نیستم؛ چون 

عرض شد که خشم مراتبی دارد. هرکس که از ذکر و 

یاد خدا غفلت بکند مورد خشم پروردگار واقع شده 

اســت. خشــم خدا در مراتب بالتر به این است که 

انسان را از برخی عنایات محروم می کند و لطفش را 

از انسان می گیرد، در مقابل آن، خشم خدا در مراتب 

پایین تر به این است که یادش را از انسان می گیرد.

)خلوت عشق، ص223(

كتاب خلوت عشق
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