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  است يانقالب يها شياز رو يكياعتكاف 

  

 يكـ ياعتكاف  ي دهي. پدزيعز نيخوشا به حالتان معتكف 

را  زهايچ نياست. ما اول انقالب ا يانقالب يها شياز رو

ـ ا يما وقت يبود. زمان جوان شهي. اعتكاف هممينداشت  امي

هـم فقـط    آن-در مسجد امام قم  د،يرس يماه رجب فرا م

پنجاه  دي، شا-بودم دهيقم؛ در مشهد من اصالً اعتكاف ند

ـ . اكردنـد  ينفر، صد نفر فقط طلبه اعتكاف م ـ پد ني  ي دهي

هــا هـزار نفــر در مراســم اعتكــاف   كــه ده  نيــا ؛يعمـوم 

 يهـا  شيـ شركت كنند، آن هـم اغلـب جـوان، جـزو رو    

وقت عرض كردم كه انقـالب مـا    كيانقالب است. من 

ـ بر ر ها شيهم دارد؛ رو شيرودارد، اما  زشير  هـا  زشي

  .زيعز نيعتكفغلبه دارند. پس خوشا به حالتان م
  28/5/1384نماز جمعه تهران  يها خطبهمقام معظم رهبري، 

  



  
  
  

  مقدمه

» ايام البيض«روزهاي سپيد و نوراني عبادت و بندگي 
ــت، رجــب و شــعبان و    ــار ســلوك و معنوي در فصــل به

از حيات طيبه است كـه   ي زماني رمضان المبارك، قطعه
يكنواخـت  هـاي   ي روزمرگـي  در حرارت كالفـه كننـده  

ــره  ــدگي، پنج ــان   زن ــل ايم ــه روي اه ــت را ب  اي از بهش
  گشايد. مي
رجبيه و شـعبانيه و رمضـانيه مـورد تأكيـد     » اعتكاف«

ي بزرگـان ديـن    ي حسنه هميشگي پيشوايان الهي و سيره
  بوده است.

، احيـاء ايـن   يكي از بركات ارزشمند انقالب اسالمي
مبـارك كـه بـه فرمـوده      اي هسنت انسان ساز است، پديد

انقـالب  هـاي   ي انقـالب اسـالمي، از رويـش    رهبر فرزانه
رود. و هر سال بيش از سال  مي مان به شمار عظيم اسالمي

گذشته مورد توجه و استقبال مؤمنان به ويژه نسل آينـده  



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۶

  گيرد. ساز قرار مي
در خانه خدا يكي و وقوف حداقل سه روزه » مسجد«

از اركان اصلي تحقق اعتكاف است، كـه در كنـار روزه   
بخشد. اعتكاف، بهار حضور  مي به اين عبادت الهي قوام

گاه خلوت عاشقانه با حضرت معبود  هدرخانه خدا و جلو
است. خلوتي در ميان جمع، آن هم در مسـاجد جـامع و   
مساجد اصلي و محوري، كـه محـل رفـت و آمـد مـردم      

و تـالوت قـرآن و    زمراه با ترنم ذكر و دعا و نمااست، ه
  سكوت و صمت و تفكر و سحرخيزي عاشقانه!

فرصـت اعتكــاف در مســاجد، يـك فرصــت طاليــي   
براي آشنايي با آداب و اسرار آن و شـناخت و تفكـر در   
معارف الهي و آسماني است كه محور آن مبلغـان دينـي   

هـا   ه دلو به ويژه ائمه محترم جماعات هستند. فرصتي ك
» صـمت «و » صاله«و » صوم«هاي صيقل خورده با  و روح

و وقوف در خانه خدا را آمـاده پـذيرش بهتـر مـواعظ و     
  سازد. مي هاي قرآني و واليي حكمت

اين جـزوه مختصـر تالشـي اسـت بـراي انتقـال بهتـر        
هاي مستعد ميهمانان  معارف وحياني به جان پاك و روح



  
  
  
  
  
  
  

 ۷/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

 تارجمنـد حجـ  سه روزه خانه خدا، كـه توسـط فاضـل    
پور و به كوشش دفتر مطالعات  االسالم و المسلمين هادي

هاي مركز رسيدگي بـه امـور مسـاجد، تقـديم      و پژوهش
  گردد. مي ائمه بزرگوار جماعت

هـاي   اميد آنكه با ارائه نقدهاي سازنده مـا را در گـام  
  بعد ياري فرمائيد.

  
  

  مركز رسيدگي به امور مساجد

  اجتماعي معاونت فرهنگي

  
  





  
  
  

  كتاب غريب

  زهيجاد انگيا

نقل شده كه فرمـود: هنگـامي    Jحديثي از پيامبردر 
مالقات كرد، صحنه عجيبي توجه  Cكه موسي با خضر

اي در مقابل آنان ظـاهر   آنان را به خود جلب كرد. پرنده
  شد كه كمي كوچكتر از گنجشك بود.

اى آب برداشـت و بـه    پرنده با منقـار خـود قطـره   آن 
گر برداشت ياى د رد! بار دوم قطرهكاب طرف مشرق پرت

، بار سوم آن را به طرف  و آن را به طرف مغرب انداخت
رد! و دفعـه  كـ جنوب و بار چهارم به طرف شمال پرتاب 

ى و دفعـه  كپنجم به طرف آسمان و دفعـه ششـم بـه خشـ    
 .ردكـ د و پـرواز  يشـ كا انـداخت و سـپس پر  يـ هفتم به در

پرنـده چـه    دانـي ايـن   گفت: آيـا مـي   Cخضر به موسي
  گويد؟ گفت: چه مي Aگويد؟ موسي مي

 خضر
A :گفت  



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۱۰

گويد: علم شما دو نفر روى هم در مقابـل دانـش    مي
ن قطره است در مقابـل  يآخرين پيامبر و وصيش همانند ا

  1ريا!د اين

  اقناع انديشه

P � � قا� � قا� � قا� ذ��     قا� ذ�� �ل ذ�� �ل ذ�� �ل �     �ل � �د �ن � ع � �د �ن � ع � �د �ن � ع � �د �ن �م�     ع �ل �م� ع �ل �م� ع �ل �م� ع �ل �     ع �ن � م �ن � م �ن � م �ن �كتا��     م �كتا�� �ل �كتا�� �ل �كتا�� �ل �ا    �ل �ن �ا� �ن �ا� �ن �ا� �ن �    ��� ��ت�� ��ت�� ��ت�� �     �ت �ه � ب �ه � ب �ه � ب �ه �     ب �ل �ب � ق �ل �ب � ق �ل �ب � ق �ل �ب �     ق $� � � $� � � $� � � $� �    

 د� �د &ر�ت �د &ر�ت �د &ر�ت �     &ر�ت �ل ' � �ل ' � �ل ' � �ل '��������    �� �ر�ف �ط� �ر�ف �ط� �ر�ف �ط� �ر�ف ا    ط م� �ل اف م� �ل اف م� �ل اف م� �ل �     ف �� + � �� + � �� + � �� +    � �ر, �ق �س�ت �م �ر, �ق �س�ت �م �ر, �ق �س�ت �م �ر, �ق �س�ت �     م � �د �ن � ع � �د �ن � ع � �د �ن � ع � �د �ن �     ع � قا� � قا� � قا� �     هذ�هذ�هذ�هذ�    قا� �ن � م �ن � م �ن � م �ن �     م �ض�ل � ف �ض�ل � ف �ض�ل � ف �ض�ل     ف

�ىب1  �ىب1 + �ىب1 + �ىب1 + +     �3� �و �ل �ب� ��3 ل �و �ل �ب� ��3 ل �و �ل �ب� ��3 ل �و �ل �ب� �     ل � � � � � � �كر�     � �ش �كر� � �ش �كر� � �ش �كر� � �ش �     � 6� � � 6� � � 6� � � 6� �ر�     � �كف �ر� � �كف �ر� � �كف �ر� � �كف �     �9 �9 �9 �9     � �ن � م �ن � م �ن � م �ن �كر�     م �كر� ش �كر� ش �كر� ش �نم:ا    ش �إ �نم:اف �إ �نم:اف �إ �نم:اف �إ     &ش�:كر� &ش�:كر� &ش�:كر� &ش�:كر�     ف

 � �ه �س �ف �ن � ل �ه �س �ف �ن � ل �ه �س �ف �ن � ل �ه �س �ف �ن �     �9 �9 �9 �9     ل �ن � م �ن � م �ن � م �ن �ر�     م �ر� كف �ر� كف �ر� كف �$     كف �إ �$ ف �إ �$ ف �إ �$ ف �إ �ىب1     ف �ىب1 + �ىب1 + �ىب1 + +    =� �ن �=غ �ن �=غ �ن �=غ �ن �&م�     غ �&م� كر �&م� كر �&م� كر    O«2كر
 گفـت:  داشـت، ) آسـمانى ( تابك از دانشى هك سىك
 خواهم تو نزد زنى هم بر چشم هكآن  از شيپ را آن من

 مسـتقر  خـود  نـزد  را آن) مانيسـل ( هكـ  هنگامى و! آورد
 مـرا  تـا  اسـت  مـن  پروردگـار  فضـل  از نيـ ا: گفـت  د،يد

 فـران ك اي آورم مى جاه ب را او ركش ايآ هك ندك شيآزما
  نم.ك مى

 از مقـداري  هكـ  سـى ك: ديـ فرما مى بحث مورد ى هيآ

                                                           
 .445، ص3. البرهان، ج1

 .40-38نمل / . 2



  
  
  
  
  
  
  

 ۱۱/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

 يـك از  قبـل ! مانيلسـ  اى: گفـت  داشـت،  را تـاب ك علم
 بـه  شـورش ك از را سـبأ  ى هكـ مل تخت زدن، هم چشم به

 رعـد،  ى سـوره  آخـر  ى هيـ آ در امـا . نمك مىمنتقل  نجايا
 قبـول  تـورا  رسـالت  كفّار: ديفرما مى امبرشيپ به خداوند
 هكـ  سـى ك و خداوند هك است افىك بگو آنان به ندارند،
� Pد: باشـ  گواه شما و من انيم دارد، را تابك علم تمام �ل � ق �ل � ق �ل � ق �ل ق

�فى �فىك �فىك �فىك �ني        ك �ي �هيد�B ب � ش اهللا� �نيب �ي �هيد�B ب � ش اهللا� �نيب �ي �هيد�B ب � ش اهللا� �نيب �ي �هيد�B ب � ش اهللا� �         ب �:م �ل � ع � �:د �ن � ع �:ن � �9 م �م �ك �:ن �ي � ب 9 � �:م �ل � ع � �:د �ن � ع �:ن � �9 م �م �ك �:ن �ي � ب 9 � �:م �ل � ع � �:د �ن � ع �:ن � �9 م �م �ك �:ن �ي � ب 9 � �:م �ل � ع � �:د �ن � ع �:ن � �9 م �م �ك �:ن �ي � ب 9

�تا��  �ك �تا�� �ل �ك �تا�� �ل �ك �تا�� �ل �ك   O.1�ل
 علـم  تمـام  هكـ  سـى ك از مراد: ميخوان مى اتيروا در

 سـى ك اگـر . اسـت  Aطالب ابى بن على دارد، را تابك
 در را سيبلقـ  تخـت  دانـد  مى را تابك علم از بخشى هك

 تـاب ك علـم  تمام هك سىك پس ند،ك مى حاضر آن يك
  دارد؟ قدرتى چه عمر تمام در داند، مى را

  :ديفرما مى Aصادق امام
 بـه  نسـبت  داشـت،  را علم از بخشى هك سىك آگاهى

 مگس يك بال بر هك است آبى مقدار مثل ،Aعلى علم

                                                           
  .43رعد/ .1



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۱۲

  1.ايدر به نسبت باشد
  است: آمدهچنين  Jامبريپ از ثىيحد در
 مـنَ  عْلـم  عْنده يالَّذ«معنى  از من: ديگو مى ديسع ابو

 محضــرش از) آمــده مانيســل داســتان در هكــ( »تــابِكاْل
 داوود بـن  مانيسـل  بـرادرم  وصـى  او: فرمود ردم.ك سؤال
 سىك چه از »تابِكاْل عْلم عْنده منْ و«ردم: ك عرض بود،
  :فرمود د؟يگو مى سخن
  :طالب ابى بن على اخى كذا
  !است طالب ابى بن على برادرم او

 را جزئـى  علـم  هك »تابكال من علم«تفاوت  به توجه
ــگو مــى ــم« و د،ي ــابكال عل ــم«ه كــ »ت ــب را »لــىك عل  اني
 »Aعلـى «و  »آصـف «ان يـ م هك سازد مى روشن ند،ك مى
  !است؟ بوده تفاوت اندازه چه

 الهـى  اعظـم  اسـم  هكـ  ميخوان مى ارىيبس اتيروا در
 آصـف «نـزد   آن حرف يك هك است حرف سه و هفتاد
  .داد انجام را عادتى خرق چنان و بود، »ايبرخ بن

                                                           
  .424، ص8. تفسير نور، ج1



  
  
  
  
  
  
  

 ۱۳/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

ــزد و ــان ن ــب اهــل امام ــاد Dتي  آن حــرف دو و هفت
 خـدا  كپـا  ذات بـه  مخصـوص  آن حـرف  يك و است،
  1است.

امام و موالي ما آن قدر علم دارد كـه علـم موسـي و    
در مقابلش مثل يك قطره است در مقابل دريا،  Cخضر

  ايم؟ ما چند بار از اين علم استفاده كرده
شـود از علـم آقـا اسـتفاده كـرد؟       مگـر مـي  حاج آقا! 

حضـرت االن در قيـد حيـات نيسـتند كـه در منبـر كوفـه        
هـاي   بگويند هركسـي هـر سـئوالي دارد بپرسـد؛ مـن راه     

، تا مـا بـرويم و   شناسم هاي زمين مي بهتر از راهرا آسمان 
  از محضرشان كنيم!

آقاي ما در قيد حيات نيست، ولي اثري از حضرت به 
اي  اي از علم و معرفت است. گنجينه نجينهجا مانده كه گ

  بسياري برده است.  كه هر كس به سمت آن رفته، بهره
البالغـه   نهـج شهيد مطهري در مقدمه كتاب سيري در 

نويسد: يك تابستان براي فرار از گرماي شديد قم بـه   مي

                                                           
  .474، ص15. تفسير نمونه، ج1



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۱۴

اصفهان رفتم. در اصفهان با استادي آشنا شدم كه مـرا بـا   
  د.چيز گرانبهايي آشنا كر

هاي زيـادي بـود    گويد: من سال مي 6شهيد مطهري
را شـنيده بـودم و آن را ديـده بـودم،     البالغه  نهجكه اسم 

ولي هيچگاه سراغ اين كتاب نرفتـه بـودم تـا اينكـه ايـن      
استاد بزرگوار مرا با اين كتاب آشنا كرد. احساس كردم 

  ام. كه دنياي جديدي كشف كرده
ه االزهر مصـر،  شيخ محمد عبده، عالم بزرگ دانشگا

اولين كسي است كـه ايـن كتـاب ارزشـمند را در مصـر      
چاپ كرده، او گفته: اصال با اين كتاب آشـنايي نداشـتم   
تا اينكه در يك شهر غريب اين كتاب را مطالعه كـردم.  

اي  سخت در شـگفت شـدم. احسـاس كـردم بـه گنجينـه      
  ام. همان موقع تصميم گـرفتم كـه آن   گرانبها دست يافته

  1كنم.را چاپ 
ابن ابي الحديد معتزلي، عـالم سـني، دربـاره يكـي از     

سـال   50گويـد: مـن در طـول     مـي البالغه  نهجهاي  خطبه

                                                           
  مقدمه كتاب سيري در نهج البالغه، شهيد مطهري. .1



  
  
  
  
  
  
  

 ۱۵/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

  1مرتبه اين خطبه را خواندم. 1000
ــرش    ــول عم ــار  200جــرج جــرداق مســيحي در ط ب

را مطالعه كرده است، اما مـن و شـماي شـيعه    البالغه  نهج
ي در بعضـي  ايـم. حتـ   يك بار هم سراغ اين كتاب نرفتـه 

  ها اثري از اين گنجينه نيست. خانه

  تحريك احساس

خيلي براي ما شيعيان شرمندگي دارد كه يـك عـالم   
خواند تصميم بگيرد چـاپش   را ميالبالغه  نهجسني وقتي 

كند و در كشورش تـرويج بدهـد، و ديگـر عـالم سـني،      
بـار بخوانـد، امـا مـا تـا بـه حـال         1000يك خطبه آن را 
هايمــان  . بســياري از مــا در خانــه  ايــمســراغش نرفتــه 

نداريم؛ چه رسد بـه ايـن كـه بخـواهيم آن را     البالغه  نهج
كنيم كـه   مي بخوانيم. ما خيلي بي معرفتيم. تازه، ادعا هم 

ذاشتيم آقـا ايـن قـدر    گ اگر در زمان حضرت بوديم نمي
غريب باشد. اگر مردي يا علي مدد! االن كالم آقـا را از  

حداقل روزي يـك صـفحه از    غربت در بياور! عهد كن

                                                           
  .221. شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد، خطبه1



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۱۶

  اين كالم مبارك را بخواني.
شـان   ببينيم حضرت چـه انتظـاري از يـاران و شـيعيان    

اند و روز تولد آقا كمـي دل ايشـان را شـاد كنـيم.      داشته
بگوييم: آقا جان! اگر در زمان شما نبوديم كـه كالمتـان   
را عملي كنيم و تسكين دردهاي دلتان باشيم، امروز كـه  

  هايتان را كم كنيم. ايم تا غصه ايستاده هستيم محكم
  كند: آقاي آهنگران تعريف مي

اتاق كوچكي از ساختمان نهضت سواد آموزي اهواز 
در اختيار سيد حسين علم الهـدي بـود. او و چنـد نفـر از     
.  دوستانش، از جمله من، بـه آنجـا رفـت و آمـد داشـتيم     

ها، من و سيد حسـين در ايـن اتـاق مشـغول      يكي از شب
ــوديم. نيمــهمط ــود كــه ســيد حســين    العــه ب هــاي شــب ب

خوانــد. وقتــي مــن نگــاه كــردم ديــدم   البالغــه مــي نهــج
مـن   ريـزد.  اش برافروختـه شـده و دارد اشـك مـي     چهره

البالغه نگاه كردم و صفحه را به ذهـن   زيرچشمي به نهج
البالغه را بسـت   پس از مدتي كه سيد حسين نهج سپردم.

البالغـه را بـاز    ن نهـج مـ  و براي اسـتراحت بيـرون رفـت،   
اي  كردم و آن صفحه را نگاه كردم. ديـدم همـان خطبـه   



  
  
  
  
  
  
  

 ۱۷/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

كنـد  است كه حضرت در فراق ياران با وفايش گريه مي
  1»ذو الشهادتين...أينَ عمار أين «فرمايد:  و مي

  رفتار سازي

ميداني درد موالي من و تو چيست؟ درد آقاي من و 
  تو درد بي ياوري است.
از دسـت كوفيـان   البالغـه   هـج ن 27حضرت در خطبه 

غيرتـي كوفيـان    از بي كند كه دل انسان چنان شكايت مي
آيد. ببين كوفيان چه كردند با اميرالمؤمنين كه  به درد مي

هـا ايـن طـور صـحبت      آقايي كه مظهر صبر اسـت بـا آن  
كند. حضرت حتي با اهل مدينه و قاتلين همسرش هم  مي

  اينطور سخن نگفته است!
الرِّجالِ و َلـا رِجـالَ حُلـوم اْلأَطَْفـالِ و عُقـولُ       ا أَشْباهي«

م معرَِفـةً  كم و َلم أَعـرِْف كَلم أَر يَلوددت أَنِّ  ربات الْحجالِ
م اللَّـه لََقـد مَلـأُْتم    كو اللَّه جرَّت َندماً و أَعقَبت سدماً َقـاَتَل 

  ُنَغـب  يظـاً و جرَّعتُمـون  يَغ يصـدرِ   حـاً و َشـحنُْتم  يَق يَقلِْبـ 
ـ  يـي رأْ يأَنْفَاساً و أَفْسدُتم عَل  التَّهمامِ صـذْلَانِ  يبِاْلعالْخ انِ و

                                                           
  .49اي آشنا، صه . لحظه1



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۱۸

طَالـبٍ رجـلٌ ُشـجاع و      يش إِنَّ ابنَ أَِبيحتَّى لََقد قَالَت قُرَ
هلْ أَحد مْنهم أََشد َلها  نْ لَا عْلم َله بِالْحرْبِ للَّه أَبوهم وكَل

ف مأَْقد رَاساً ونِّيمقَاماً ما ميه ف ضْتَنه يلََقد    َلْغـتـا بم ـا وه
 ينْ َلـا رأْ كـ و َل  نَيها أَنَا ذَا َقد ذَرفْت عَلى السـتِّ  نَ وياْلعشْرِ
  .» طَاعيلمنْ لَا 

ه كـ خـرد   بى صفتان كودكان نامرد! اى ياى مرد نما
ن شباهت دارد! چقدر يهاى شما به عروسان پرده نش عقل

دم و هرگــز يــد ه شــما را هرگــز نمــىكــدوســت داشــتم 
ه جـز  كـ  -سـوگند بـه خـدا    -ى شـما يشناختم! شناسا نمى
مانى حاصلى نداشت، و اندوهى غم بار سر انجام آن يپش
  شد.

ه دل من از دست شما پر خـون،  كشد كخدا شما را ب
هـاى غـم و    اسـه كخشم شما ماالمـال اسـت!    ام از نهيو س

د، و بـا نافرمـانى و   ياندوه را، جرعه جرعه به من نوشـاند 
ه كـ د، تـا آنجـا   يـ ردكر مرا تباه يرى، رأى و تدبيذلّت پذ

  ش در حق من گفت:يقر
ر است ولى دانش يد پسر ابى طالب مردى دليبى ترد«

ى از يكـ ا يـ را مـزد دهـد، آ    خـدا پدرشـان  » نظامى ندارد.



  
  
  
  
  
  
  

 ۱۹/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

ا در يـ هاى جنگى سخت و دشوار مرا دارد؟  ها تجربه آن
سـت سـال   يرد؟ هنـوز ب يـ شـى بگ يار توانسـت از مـن پ  يكپ

نون كـه از  كدان نبرد حاضر بودم، هم ايه در مكنداشتم، 
ه فرمـانش را  كس كغ، آن يام. اما در شصت سال گذشته

  1ى نخواهد داشت.ينند، رأكاجرا ن
ر مطيـع  درد دل حضرت در اين خطبه اينست كـه يـا  

االن هم اگر از آقا بپرسي شـما از مـا چـه تـوقعي     ندارد. 
داريد؟ خواسته دل شما از مـن شـيعه چيسـت؟ حضـرت     
خواهند گفت: اطاعت از ولي زمانت. اطاعت پذيري، از 

  چه كسي؟ از ولي زمان.
خواهي بفهمـي چقـدر مطيـع اوامـر مواليـت       اگر مي

، هستي، ببـين چقـدر مطيـع اوامـر نـائبش هسـتي. اكنـون       
امتحان اطاعت پذيري از امام، امتحـان ولـي فقيـه اسـت.     

  كنند: نقل مي
ت اللَّه صدوقى از جبهه برگشته بود، يد محراب آيشه

ض حال وارد منـزل پسـرش در تهـران    يار خسته و مريبس

                                                           
  .77نهج البالغة، ترجمه دشتى، ص .1



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۲۰

  نم.كروز استراحت  15م دارم يشد و گفت: تصم
د، يرسـ  6امـام  فـرداى آن روز در جمـاران خـدمت   

  شان گفت:يد؟ ايگرد زد برمىيى به كد: شما يامام پرس
  امروز، فردا.

د يجان! شما گفت اط منزل، فرزندش گفت: پدريدر ح
روز بمـانم، امـا از    15مانم! فرمود: بنا داشـتم   روز مى 15

از ولـي   زد، لـذا يـ د برگرد يگو ه مىكدم يسؤال امام فهم
  1كنم. امر اطاعت مي

ّلـي و  رهبر، امسال را سال اقتصاد و فرهنگ با عـزم م 
، بياييد ما حـداقل بـراي ارتقـاي     مديريت جهادي ناميدند

فرهنگ خودمان و خانواده يك كار حسابي بكنيم. يكي 
توانيم براي ارتقـاي فرهنـگ خـود و    از كارهايي كه مي

هـاي مفيـد اسـت.     مان انجام بدهيم، مطالعه كتابخانواده
شـهيد مطهـري   البالغـه   نهجتوانيم از كتاب سيري در  مي

  . كنيم شروع
را بـه اعضـاي خـانواده     6هاي شهيد مطهـري  كتاب
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 ۲۱/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

هديه بدهيم و با خانواده شروع كنيم به مطالعه اين كتب. 
اسـتثناء   بنا به گفته حضرت امام، آثار قلـم و زبـان او بـي   

  بخش است. آموزنده و روان
در پيامي كه در سالگرد شهادت اين  6حضرت امام

و نصايح او كه از  شهيد بزرگوار دادند، فرمودند: مواعظ
گرفـت، بـراي عـارف و     قلبي سرشار از ايمان نشأت مـي 

  عامي سودمند و فرحزاست.
  



  
  
  

  محبت الهي و توبه

  ايجاد انگيزه

  زد دم يــــتجل ز سنتــح وـــرتـــپ ازل از
  زد مــــعال همه هــب آتش و شد دايپ قــعش

  نداشت عشق كمل ديد رخت ردك يا جلوه
  زد آدم رــــب و رتـــيغ از شد آتش نـــيع

  افروزد چراغ شعله آن زك خواست يم لـعق
  زد برهم انــجه و ديدرخشــب رتيغ رقـــب

  راز هــگ تماشا به دــيايب خواست يدعـــــم
  1زد محرم اـن نهيس رـب د وـــآم بــيغ دست

 يعلـم  لو داود، يا«: Aداود إلى أوحى تعالى اّنه روى
 شـوقي  و بهـم  رفقي و لهم انتظاري كيف عني المدبرون

                                                           
. به اهتمـام فـدايي مـنش مجيـد،     152غزليات حافظ، غزل شماره  .1

 .1381انتشارات سرور، چاپ چهارم، 



  
  
  
  
  
  
  

 ۲۳/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

 أوصـالهم  تقطعت و إلي شوقا لماتوا معاصيهم، ترك إلى
 فكيـف  المـدبرين،  فـي  إرادتـي  هـذه  داود يا. محبتي من

  ».إلي بالمقبلين
  وحي كرد: Aخداوند متعال به حضرت داوود

 سـراغ  يعنـ ي ردنـد ك پشـت  مـن  بـه  هكهايي   بنده اگر
 اگــر تنــد،رف مــن تيمعصــ دنبــال،   رفتنــد مــنهــاي   بنــده
 هـا هسـتم و   ه چقدر منتظر آنك دنديفهم يم و دانستند مي

 از مشـتاقم،  دارم و به تـرك گناهانشـان   چقدر دوستشان
ردنـد و بنـد   ك يمـ  يته قالب،   دادند يم جان شوق شدت

گسست. اي داوود! ايـن ارادت مـن بـه    مي بندشان از هم
كساني است كه به من پشت كردند، پس چطور خواهـد  

  1برخورد من با آنان كه به من رو كردند.بود 

  اقناع انديشه

�     P �9 �9 �9 �9: ديـ فرما مي قرآن در خداوند متعال �ن � م �ن � م �ن � م �ن �     �لنا�E �لنا�E �لنا�E �لنا�E     م �ن � م �ن � م �ن � م �ن     م

�     &تخ�ذ� &تخ�ذ� &تخ�ذ� &تخ�ذ�  �ن � م �ن � م �ن � م �ن �     م $9� G � $9� G � $9� G � $9� G     � هللا� � هللا� � هللا� � هللا�     B�G�د� �ن � B�G�د� �ن � B�G�د� �ن � B�G�د� �ن �     � �م �ه �بون � &ح �م �ه �بون � &ح �م �ه �بون � &ح �م �ه �بون �     كح�ب1 كح�ب1 كح�ب1 كح�ب1     &ح هللا� � هللا� � هللا� � هللا�O.2  

                                                           
ناشـر: كتابخانـه آيـة اهللا      ،كاشانى محمد بن مرتضى المعين، . تفسير1
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 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۲۴

 ننـد ك مـي  انتخـاب  را مـن  ريـ غ مردم، از يا عده يعني
 و خانـه ،   نيماشـ  ، يامثال انسان ديگري از جنس مخالف(

 مـن  ديبا هك دارند مي دوست يا اندازه را به آن و...) پول
 را مـؤمنش  بنـده  خـدا  بعد .  باشند داشته دوست آنطور را
�     P �9 �9 �9 �9: ديـ فرما مـي  و شدك مي رخ به ذ&ن � �ل ذ&ن � �ل ذ&ن � �ل ذ&ن �و�    �ل �ن �و��م �ن �و��م �ن �و��م �ن �د     �م �ش � د� �ش � د� �ش � د� �ش �ب,:ا    � �ب,:اح �ب,:اح �ب,:اح     ح

 � هللا� � هللا� � هللا� � هللا�O.1  
هـايي    يبـاز  اسـباب  بـا  ديخواه مي شما همه اگر يعني
ــق هكــ ــاز ردمكــ خل ــنك يب  و هــا كعروســ عاشــق و دي
�ا    &ا&ا&ا&اP ست.ين مهم د،يباش يباز اسبابهاي   نيماش �&ه �ا� �&ه �ا� �&ه �ا� �&ه �     �Eالن� �Eالن� �Eالن� �Eالن�    

 � �م �ت �ن � � �م �ت �ن � � �م �ت �ن � � �م �ت �ن �     � �ر�ء �ق �ف � �ل �ر�ء �ق �ف � �ل �ر�ء �ق �ف � �ل �ر�ء �ق �ف �ى    �ل �ل �ى' �ل �ى' �ل �ى' �ل '     � هللا� � هللا� � هللا� � هللا��9 �9 �9 �9          � هللا� � هللا� � هللا� � هللا�     � �و � ه �و � ه �و � ه �و �:=    ه �ن �غ �:=�ل �ن �غ �:=�ل �ن �غ �:=�ل �ن �غ �م�:د    �ل �ح �م�:د�ل �ح �م�:د�ل �ح �م�:د�ل �ح O�ل
 مـن  2

 شـما  حـال  به دلم خودمان قول به ندارم. شما به ياجياحت
 مـن  ديبدان اما !ديردك عوض يچ با رو يچ هك سوزد مي
 بـه مـن   و هسـتم  خدايشـان  مـن  واقعـاً  هك دارمهايي   بنده

چيز و  همه از شيمرا ب هك اينست آن نشانه و دارند مانيا
 خلـق  نهـا يا يرا بـرا  عـالم  دارنـد. مـن   همه كس دوست
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 ۲۵/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

  ردم.ك
 اءياالشـ  خلقـت  آدم يبن اي« در حديث قدسي فرمود:

 را زيـ چ همـه  ! مـن   مـن  بنده 1.»يألجل كخلقت و كألجل
 ف است كـه يح خودم. يبرا را تو و ردمك خلق تو يبرا

  !يمن مال تو ،يبشو من مخلوقات و اءياش صرف
  بفهميم! اين را

  :6شناس حق اهللا تيآ بزرگ، عارف آن قول به
  وستـت رــبه ز المــع خلقت هك باش اريهش

  توست ستكش يخواه آنچه هر خدا از ريغ

  تحريك احساس

تعال چقدر ما را دوسـت دارد  كاش بفهميم خداوند م
  اش است! و چقدر مشتاق توبه و بازگشت ما به در خانه

 اللَّـه  يُقـولُ  Jاللَّه رسولَ سمعت َقالَ مسعود ابنِ عنِ
ةِ أَْفرَحبِبتَو هدبنِ عؤْمنْ الْملٍ مجـي  َنزَلَ رضٍ فيـةٍ  أَرود 

                                                           
 ،)قدسـى  حـديث  كليـات ( القدسـية  األحاديث في السنية الجواهر .1

تهـران، چـاپ:    -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، انتشارات دهقان 
 .710، صش1380سوم، 



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۲۶

 اْلعَطش و اْلحرُّ عَليه اْشَتد حتَّى َطَلبهاَف راحَلتَه فَفََقد مهلكةٍ
 فيـه  كْنـت  الَّذي مكاني إِلَى أَرِجع َقالَ َتعالَى اللَّه َشاء ما

تَّى َفأََنامح  ـوتأَم  َضـعفَو  ـهأْسَلـى  رع  هدـاعس  ـوتيمل 
 أََشد َفاللَّه َشرَابه و هزاد عَليها عْنده راحَلتُه َفإِذَا َفاسَتيَقظَ

  زاد. و ِبرَاحَلته هذَا منْ الْمؤْمنِ عبده ِبتَوبةِ َفرَحاً
  :است شده نقل مسعود ابن از
 در مـردى  گـاه  هـر : فرمود مى هك دميشن Jامبريپ از«

 را شيخـو  راه زاد و بكـ مر و ديآ فرود مرگبارى ابانيب
 بـر او  تشـنگى  و گرما تا رددبگ ها آن به دنبال و ندك گم
 باز شيخو انكم به د:يبگو خود شود و با رهيچ تينها بى

نهد و منتظـر   دست بر سر باشم؛ مرگ انتظار در و گردم
 خود زاد و بكمر ناگاه بعد چشم باز كند و باشد،مرگ 

 توبـه  از خداونـد  شد؟ خواهد شادمان اندازه چه ابد،يب را
  1.»شود مي مانشاد نيا از بيش شيخو مؤمن بنده

 چقـدر  كنـد،  مي اش را پيدا گمشده فرزند هك يمادر
 ردهك گم فرزند مادر ديا دهيد حاال تا شود؟ مي خوشحال

                                                           
  .375  صفحه ،1الصدق، ج كشف و الحق . نهج6



  
  
  
  
  
  
  

 ۲۷/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

 كنـد  فرزنـدش را پيـدا مـي    يوقت ند؟ك مي هيگر جور چه
 از در روايت آمده خـدا  فشاردش؟ مي آغوش در چطور

 گونـه  نيـ ا و شـود  يم خشنود ن گونهيا اش بنده برگشتن
  1تظر اوست.من

�:و�P: فرمايد مي قرآن �وب �ت �ي � ل �م �ه �ي �ل �م تا�� ع �:و�ث �وب �ت �ي � ل �م �ه �ي �ل �م تا�� ع �:و�ث �وب �ت �ي � ل �م �ه �ي �ل �م تا�� ع �:و�ث �وب �ت �ي � ل �م �ه �ي �ل �م تا�� ع Oث
را  مـا  او 2

ــب ــال در ردكــ طل ــود تشيمعصــ حــال در هكــ يح  م،يب
 مينـداد  بهـاء  را اوهـاي    ينهـ  و ميردكـ  كتر را اوامرش

 گـر يد فرصـت  يـك  و نشد ديناام ما از فضلش به او يول
��     &ا&ا&ا&اP: فرمـود  داد، Gبا� �� ع Gبا� �� ع Gبا� �� ع Gبا� �     ع ذ&ن � �ل ذ&ن � �ل ذ&ن � �ل ذ&ن �و�    �ل �ر�ف �س �و�� �ر�ف �س �و�� �ر�ف �س �و�� �ر�ف �س �     � � ع � ع � ع �         ل:ىل:ىل:ىل:ىع �م �س�:ه �ف �ن � � �م �س�:ه �ف �ن � � �م �س�:ه �ف �ن � � �م �س�:ه �ف �ن     الالالال    �

                                                           
 .126ص ،12 ج المسائل، مستنبط و ائلالوس مستدرك .1

 كـه  بازآينـد،  او بـه  تا بپذيرفت آنان توبه خداوند : پس118/ توبه .2
 ُثـم : قولـه  في Aجعفر أبي عن سالم،. عن است مهربان و پذير توبه
تاب لَيِهموا، عيُتوبتفسـير  فـي البرهـان  ». تابوا ما اهللا فو أقالهم،: «قال ل 

 .863ص ،2 ج القرآن،

 بنـدگان  بـه  توجـه  و رحمـت  به او بازگشت معنى به پروردگاربه تو
 نيسـت،  گناه از بندگان عذر پذيرش معنى به اينجا در خدا توبه است
 بـه  سـخت  لحظـات  اين در كه است الهى خاص رحمت همان بلكه
 انصـار  و مهـاجران  از اسـتثناء،  بدون مؤمنان، همه و Jپيامبر يارى
 ،8 ج نمونـه، تفسـير  سـاخت.   قـدم  ابتث جهاد امر در را ها آن و آمد،
 .173 و 172ص



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۲۸

�و� �ط �ن �ق �و�ت �ط �ن �ق �و�ت �ط �ن �ق �و�ت �ط �ن �ق �     ت �ن � م �ن � م �ن � م �ن �     م �ة �م �ح + � �ة �م �ح + � �ة �م �ح + � �ة �م �ح +     � هللا� � هللا� � هللا� � هللا�O.1  
بـراي مـا يـك     توبـه  »ُتوبـوا. : «فرمـود  قـرآن  در بارها

 مـن  برگرد؛ من بنده :يعني اما توبه اي شده. مفهوم كليشه
 هرچـه  باشـي  مـن  بـا  نفـروش!  مخلوقـاتم  بـه  مرا منتظرم،
  .دهم مي تو به بخواهي

  نـك يادشاهــپ اشــــب خدا با
  نك يخواه هرچه باش خدا يب

  خواجه عبد اهللا انصاري چه زيبا سروده:
   ندك چه را جان شناخت را تو هك سك آن

  دــنك هـــچ را انــخانم و الــيع رزندــــف
  يشــبخ شـانــجه دو هر يــنك هــــوانيد

  2ندك چه را انـجه دو رـــه وـــت هــــوانيد
  :آمده تيروا در
ــرت يروز ــال در Aداوود حض ــور ح ــان از عب  بياب
 اي تپه را از خاكهاي  دانه دائما كه بيند مي را اي مورچه

                                                           
  .53. زمر/1
 .491 رباعي شمس، ديوان .2



  
  
  
  
  
  
  

 ۲۹/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

 خواسـت  خداونـد  از ريزد. مي ديگري جاي و دارد برمي
 و سخن درآمـد  به مورچه بشود. آگاه كار اين راز از كه

 آوردن را خودش ازدواج شرط كه دارم معشوقي: گفت
 حضـرت  داده. قـرار  محـل  اين به تپه آن هاي خاك تمام

ــا: فرمــود ــه ايــن ب ــا تــو كوچــك، جّث ــواني مــي كــي ت  ت
 منتقـل  نظـر  مـورد  محـل  بـه  را بزرگ تلّ اين هاي خاك
: گفـت  مورچـه  كـرد؟  خواهد كفايت تو عمر آيا كني؟
 به بميرم كار اين راه در اگر خوشم ولي دانم، مي را اينها
 منقلب Aداوود حضرت اينجا در ام. مرده محبوبم عشق
  1او بوده است. براي درسي جريان اين فهميد و شد

  رفتار سازي

 َفَتعرَّضُوا أََلا نََفحات دهرِكم أَيامِ في لرَبكم إِنَّ: «فرمود
  2».َلها

                                                           
كيمياي محبت، محمدي ري شهري محمد، انتشارات دارالحديث،  .1

  .62، ص1378چاپ دوم 
ــ 2. ــد Jمبراپي ــراى: «فرماي ــار ب ــما پروردگ ــان دوران در ش  عمرت

 در آنهـا  معـرض  در را خود و باشيد بهوش است، رحمتى هاى نسيم
 .221ص ،68 ج ،)بيروت - ط( األنوار بحار». آوريد



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۳۰

ــتان ــز   در دي! شــادوس ــان ديگــر هرگ  نيــا از عمرت
 حـر  بايد مثـل  هك جائيست نجايا َنوزد، رحمتهاي   مينس

ــدن سرنوشــت ــت و اي ــم را آخرت ــ رق ــ .يبزن  باشــد ادتي
� P: گوينـد  مي جهنم در انيجهنم  �و � ل �و � ل �و � ل �و �     كناكناكناكنا    ل �ع �س�م � ن �ع �س�م � ن �ع �س�م � ن �ع �س�م ��9     ن � �9� � �9� � �9� �     � �ل �ق �ع � ن �ل �ق �ع � ن �ل �ق �ع � ن �ل �ق �ع     ماماماما    ن

�ص�حا��         UUUU    كناكناكناكنا �ص�حا�� � �ص�حا�� � �ص�حا�� � �     � ع�ر لس� � ع�ر لس� � ع�ر لس� � ع�ر لس�O.1  
 اهللا! بسـم  بال و ربك هوس دارد هك هر ! ...يدان خود

ــر ــ ه ــوس دارد هك ــ ه ــدا يوك ــم خ ــس  بس ــر ك  اهللا! ه
ش را با خدا صاف كند خواهد در اين اعتكاف حساب مي

  !  بسم اهللا
 در كتــاب شــرح چهــل حــديث    6امــام خمينــي 

فرمايند: اگر كسي بخواهد از هر گناهي پـاك بشـود    مي
بايـد اركــان و شـرايط توبــه را بـه جــا آورد كـه در ايــن     

تــرين  صـورت قطعـا بخشـيده خواهــد شـد، ولـو سـنگين      
  گناهان را مرتكب شده باشد.

  نويسند: مي 6حضرت امام

                                                           
 اهـل  كـرديم،  مى تعقل يا شنيديم مى ما اگر: گويند مى : و10ملك/ 1.

 بوديم. نمى سوزنده آتش اين



  
  
  
  
  
  
  

 ۳۱/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

طى اسـت  يان و شـرا كامله اركه از براى توبه كبدان «
حه حاصل نشود. و ما يها محقق نشود، توبه صح ه تا آنك

ى از يكـ م. يپـرداز  ه الزم است مـى كها  ر عمده آنكبه ذ
مانى است از ين اوست، ندامت و پشكين ركه ركها،  آن

گـر، عـزم بـر برگشـت     يرات گذشته، و ديگناهان و تقص
قـت محقـق   ين دو در حقيشه. و ايننمودن بر آن است هم

و از   ه آن استيقت توبه و به منزله مقومات ذاتياصل حق
ه آنهـا را  كمالى است، كط يط قبول و شرايبراى آن شرا

ط دو امـر اسـت،   يم. عمده شـرا يدار ور مىكب مذيبه ترت
ن يـ ز دو امر است. و ما در ايمال نكط يچنانچه عمده شرا

ف حضـرت مـولى   يالم شـر كـ ر كـ م بـه ذ يپرداز باب مى
الم كـ لـم و  كقت از جوامع يه آن در حقكرا يالموالى، ز

  الم است.ك كو ملو كملو
: أستغفر Aهج البالغة أنّ قائال قال بحضرتهن يروى ف

مـا اإلسـتغفار؟ إنّ    ي! أ تـدر كامـ  كلتـ كالّله. فقال له: ث
ن، و هو اسم واقع علـى سـّتة معـان:    يياإلستغفار درجة العل

العـود   كى ترالعزم عل يأولها الّندم على ما مضى. و الثّان
ن حقوقهم حّتى يه أبدا. و الثّالث أن تؤدى إلى المخلوقيإل



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۳۲

تبعـة. و الرّابـع أن    يـك س عليتلقى الّله سـبحانه املـس لـ   
حّقهـا. و   يعتها فتـؤد يضـ  يـك ضـة عل يلّ فركـ تعمد إلى 

نبـت علـى السـحت،     يالخامس أن تعمد إلى اللّحـم اّلـذ  
نهمـا  ينشـأ ب يبه باألحزان حّتى تلصق الجلد بـالعظم و  يفتذ

مـا  كق الجسم ألـم الطّاعـة   يد. و السادس أن تذيلحم جد
  1ة.يأذقته حالوة المعص

، گفـت:  Aرياى در محضر حضرت ام ندهيهمانا گو«
ه يـ ت گريـ مادرت در عزا«پس فرمود به او: » استغفر الّله.

ست استغفار؟ همانا اسـتغفار درجـه   يدانى چ ا مىيناد، آك
شود بـر شـش    واقع مى هكن است. و آن اسمى است ييعّل

مانى بر گذشته اسـت. دوم، عـزم بـر    يها پش معنى. اول آن
شـگى. سـوم، ادا   يبرگشت ننمودن است به سـوى آن هم 

نى خداى كها را تا مالقات  نى به سوى مخلوق حق آنك
عنـى  ياى. ( ه نبوده باشـد بـر تـو دنبالـه    كزه كيسبحان را پا
روى  هكـ سى به عهـده تـو نباشـد.) چهـارم، آن    كحقى از 

ع يه ضـا كـ ه بـر تـو اسـت    كـ ضـه  يآورى به سوى هـر فر 
                                                           

  .409نهج البالغة، حكمت  .1



  
  
  
  
  
  
  

 ۳۳/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

ــ ــس ادا ك ــنجم، روى  كردى آن را، پ ــق آن را. پ ــى ح ن
ده شده اسـت بـر حـرام،    ييه روكآورى به سوى گوشتى 

هـا تـا بچسـبد گوشـت بـه       نى آن را بـه انـدوه  كپس آب 
ن آنهـا گوشـت تـازه. ششـم،     يده شود بـ يياستخوان و رو

دارى، چنانچـــه ه بچشـــانى جســـم را درد فرمـــانبركـــآن
ف يث شـر ين حـد يـ ا» نى نافرمـانى. يريچشاندى آن را ش

عـزم  «و » مانىيپش«ه كن توبه كمشتمل است اوال بر دو ر
است. و پس از آن، بر دو شرط مهـم قبـول   » بر عدم عود

اسـت.  » رد حقـوق خـالق  «و » رد حقوق مخلـوق «ه كآن 
رفتـه  يردم، از او پذكـ ه گفـت توبـه   كـ انسان به مجـرد آن 

  1.»ودش نمى

                                                           
  .275(اربعين حديث)، امام خميني، ص  . چهل حديث1 



  
  
  

  يخلوت و خودساز

  شروع انگيزه سازي

مسلماني  Jدر روايت آمده جمعي در محضر پيامبر
ها و خصال نيـك   ستايش كردند و تمام خوبي را مدح و

  را براي او شمردند:
»     يـعمتَّـى ذَكـرُوا جـلٍ حجلَى رع هْضرَتِبح مأَْثنَى قَو

ولُ اللَّهسالِ اْلَخيرِ فََقالَ رصخJ ْقلُ  كيفلِ  عفََقالُوا   الرَّج
  ـَنافأَص ةِ وادبي اْلعف هادهتِباج نْهُنْخِبرُك ع ولَ اللَّهسيا ر

إِنَّ اْلـأَحمقَ يصـيبA     عـنْ عْقلـه فََقـالَ    1اْلَخيرِ َتسأَُلَنا
ْلعباد َغداً في ِبحمقه أَعَظم منْ ُفجورِ الَْفاِجرِ و إِنَّما يرْتَفع ا

ِهمقُولرِ علَى َقدع ِهمبنْ ريَنالُونَ الزُّلْفَى م و اتجر2.»الد  
Jرسول اكرم

عقل او » كيف عقل الرجل؟!«فرمود:  

                                                           
  ».تسأله« في بعض نسخ المصدر. 1
  .158، ص74 بيروت)، ج -نوار (ط . بحار األ2



  
  
  
  
  
  
  

 ۳۵/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

چگونــه اســت؟ گفتنــد: اي رســول خــدا مــا از تــالش و  
م و يگـوي  يكوشش او در عبادت و انواع كارهاي خير مـ 

ان االحمق يصيب «د؟ فرمود: كني شما از عقلش سؤال مي
بحمقه اعظم من فجور الفاجر وانما يرتفع العباد غدا فـي  

.» الدرجات و ينالون الزلفي من ربهم علي قـدر عقـولهم  
شود، بدتر  مصيبتي كه از ناحيه حماقت احمق حاصل مي

از فجور فاجران و گناه بدكاران اسـت. خداونـد فـرداي    
هـا بـاال    و خـرد آن  قيامت مقام بندگان را به مقـدار عقـل  

  گردد. برد و بنده بر اين اساس به قرب الهي نائل مي مي
ــل از  در روايـــت ز ــت عقـ ــري در اهميـ ــاي ديگـ يبـ

  خوانيم: مي Aمؤمنانامير
  جبرييل نزد آدم آمد و گفت:«

و ديـن،   خداوند فرمود كه بين سه چيـز، عقـل و حيـا   
يكي را انتخاب كن! آدم فرمود: عقـل را اختيـار كـردم.    

ل خطاب به حيا و ديـن كـرد و گفـت: از آدم دور    جبريي
ايـم كـه بـا     شويد! آنها گفتند: اي جبرييل! ما مأمور شـده 



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۳۶

  1»عقل باشيم. هرجا كه عقل باشد ما هم هستيم.

  اقناع انديشه

 سال هفتاد معادل ركتف ساعت يك اتيروا يبرخ در
 بـودن  سـاز  سرنوشـت  آن فلسفه هك آمده شمار به عبادت

 سرنوشت هك ردنك ركف ساعت يك ابس چه .است ركتف
 سـاله  نيچنـد  يهـا  عبادت بسا و چه داده رييتغ را يانسان
غفلت به باد فنا رفته اسـت. اسـالم بـر خـالف      يك با هك

مسـيحيت كـه ايمـان را در كنـار گذاشـتن عقـل معرفــي       
ن يـ كند، كامال طرفدار تعقـل و تفكـر اسـت. شـاهد ا     مي
از  هيـ آ صـد يس از شيب ته آنست كه خداوند متعال دركن
 تعقـل  و ركـ تف ،تـدبر  علـم،  هبـ ا ر هـا  انسـان ات قرآن، يآ

اهميـت تفكـر در قـرآن     هاين نشـان  است و نموده دعوت
  حضرت ختمي مرتبت فرمودند: است.
إِنَّما يدرك اْلَخيرُ كلُّه ِباْلعْقلِ و َلا دينَ لمنْ َلـا عْقـلَ   «

2».لَه  

                                                           
  .60، ص11وسايل الشيعه، چاپ جديد، ج 1.
  .54. تحف العقول، النص، ص 2



  
  
  
  
  
  
  

 ۳۷/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

نـدارد   شـود و ديـن   همه خير فقط با عقـل درك مـي  
  .ل نداردكسي كه عق

 ويد:و بگ دا گردو بدهيم اباد ياگر كسي به شما مشت
 است. چـه  ماه فقط پوست بادكد ينيبو شما ببفرما بخور! 

اگر بگويد: و؟ كپس مغزش  :ديويگ ينم خواهيد گفت؟
شـما پاسـخ   گردو بـه ايـن گرانـي! بفرماييـد ميـل كنيـد!       

  !است مغزش اصل گردو بخورم؟ : پوستش رايدده مي
 طـور  نيهمـ  ،در نظـر بگيـريم   اانسان ر جسمتمام اگر 
 ن پوچانسان بدون آه ك! مغز ما عقل و تفكر ماست است

  است و مالك انسانيت را ندارد.

  پرورش احساس

از منظــر  :عزيــزي از بــين شــما معتكفــين بپرســد اگــر
بيشـتر مـورد   ه كـ روي چه چيزهـايي تفّكـر كنـيم    ، قرآن

: در قـرآن بـه   كنم ض ميعر باشد،رضايت خداي متعال 
بـه   .سـفارش شـده اسـت    تفكّر در موضـوعات متعـددي  

  :كنم چهار مورد آن اشاره مي
  :شناسي جهان. 1
 و اللَّيـلِ  اْختالف و اْلأَرضِ و السماوات َخلْقِ في إِنَّ«



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۳۸

 و قيامـاً  اللَّـه  يـذْكرُونَ  الَّذينَ اْلأَْلبابِ لأُولي لĤَيات النَّهارِ
 و السـماوات  َخْلـقِ  في يتََفكرُونَ و جنُوِبِهم  على و داًُقعو

 عـذاب  فَقنـا  سـبحاَنك  باطالً هذا َخلَْقت ما ربنا اْلأَرضِ
 للظَّالمينَ ما و أَْخزَيتَه فََقد النَّار ُتدخلِ منْ إِنَّك ربنا النَّارِ
 آمُنـوا  أَنْ لْلإِيمانِ ينادي منادياً اسمعن إِنَّنا ربنا أَْنصارٍ منْ

كمنَّا ِبرَبمĤَنا فبرْ رنا َلنا َفاغْفذُنُوب نَّـا  كفِّـرْ  ونا  عـيئاتس و 
 ال و رسـلك   على وعدَتنا ما آتنا و ربنا اْلأَبرارِ مع تَوفَّنا
  1.»يعادالْم ُتْخلف ال إِنَّك الْقيامةِ يوم ُتْخزِنا

ــوف ــب ن ــ الى،ك ــ از هك ــاص اراني ــى خ ــود، Aعل  ب
 خـواب  مرا چشم هنوز بودم، خدمتش در شبى: ديگو مى
 خوانـدن  به شروع و برخاست، امام دميد بود، نگرفته فرا
! نـوف  اى: گفـت  و زد صـدا  مرا سپس رده،ك اتيآ نيا

  دار؟يب اي خوابى،
ــرض ــ ع ــب :ردمك ــحنه و دارمي ــمان ص ــا را آس  تماش

 را نيزمـ  هـاى  آلـودگى  هكـ  آنـان  خوشا: ودفرم .نمك مى

                                                           
  .194-190عمران /  آل.  1



  
  
  
  
  
  
  

 ۳۹/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

 واريد چهار از( رفتند شيپ آسمان، راه نياه ب و رفتندينپذ
ــب مــاده عــالم ــديپر روني ــد روح و دن  وتكــمل هــا آن بلن
  ).ندك مى ريس را ها آسمان
 سك هر هك شده داده دستور زين تيب اهل اتيروا در
  1.ندك تالوت را اتيآ نيا زديخ برمى شب نماز براى
  :در مرگ تفكر و تدبر. 2
P � هللا� � هللا� � هللا� � هللا�ى    ف� �و �فى&ت �و �فى&ت �و �فى&ت �و �س�     &ت �ف �ن �س� �أل� �ف �ن �س� �أل� �ف �ن �س� �أل� �ف �ن �     �أل� � ح��ن � ح��ن � ح��ن �ها    ح��ن �ت �و �هام �ت �و �هام �ت �و �هام �ت �و �=    �9 �9 �9 �9     م ت �=�ل ت �=�ل ت �=�ل ت �     �ل �م � ل �م � ل �م � ل �م �:ت�     ل �م �:ت� ت �م �:ت� ت �م �:ت� ت �م     �U �U �U �U     ت

�ها �نام �هام �نام �هام �نام �هام �نام �س��    م �م� �س��ف �م� �س��ف �م� �س��ف �م� �=    ف ت �=�ل ت �=�ل ت �=�ل ت �Z    �ل �Zق �Zق �Zق �ا        ق �ه� �ل �اع �ه� �ل �اع �ه� �ل �اع �ه� �ل �]�     ع �و �م �]� �ل �و �م �]� �ل �و �م �]� �ل �و �م �     �9 �9 �9 �9     �ل �ل � &ر�س �ل � &ر�س �ل � &ر�س �ل �ر\    &ر�س �خ �ر\�أل� �خ �ر\�أل� �خ �ر\�أل� �خ         �أل�

�لى �لى' �لى' �لى' �ل̂         ' �ج �ل̂ � �ج �ل̂ � �ج �ل̂ � �ج ى    � �س�م, ىم �س�م, ىم �س�م, ىم �س�م, �$     م ' $� ' $� ' $� '     �U �U �U �U    �� �`ل� �`ل� �`ل� &ا̂]     `ل &ا̂] آل� &ا̂] آل� &ا̂] آل� �6̂     آل� �و �ق �6̂ ل �و �ق �6̂ ل �و �ق �6̂ ل �و �ق �كر�9$    ل �ف �كر�9$&ت �ف �كر�9$&ت �ف �كر�9$&ت �ف   O.2&ت
 و نـد، ك مـى  قبض »مرگ« نگامه به را ارواح خداوند

 رد،يـ گ مـى  »خواب« هنگام به زين اند نمرده هك را ارواحى
 صـادر  را آنهـا  مـرگ  فرمـان  هكـ  را سانىك ارواح سپس

 زنـده  ديـ با هكـ ( را گـرى يد ارواح و دارد، يم نگه ردهك
 امــر نيـ ا در نـى، يمع سـرآمد  تــا گردانـد  مـى  بـاز ) بماننـد 
  .نندك مى ركتف هك سانىك براى است روشنى هاى نشانه

                                                           
  .214 ص ،3 ج نمونه، تفسير . 1
  .42زمر / . 2



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۴۰

ــامبر خــدا ــوذر  در ضــمن توصــيه Jپي ــه اب هايشــان ب
  غفاري فرمودند:

اي را همراهـي كـردي پـس     اي ابوذر هر گاه جنازه«
عملت در آن حال، تفكر باشد و فروتني و بـدان كـه تـو    

ترين  با فضيلتن ايشا 1»نيز روزي به او ملحق خواهي شد.
افضـل  «فرمودند:  ،ها را انديشه مرگ عنوان كرده انديشه

  2»التفكر ذكر الموت.
  :آموزي عبرت. 3
P � � � � � � � �     � �م �ل � ف �م �ل � ف �م �ل � ف �م �ل �ر�9�    ف� �ر�9�&س� �ر�9�&س� �ر�9�&س� �+��U �U �U �U     �b     &س �+��b �أل� �+��b �أل� �+��b �أل� �ر�9�    �أل� �ظ �ن� �ر�9�ف �ظ �ن� �ر�9�ف �ظ �ن� �ر�9�ف �ظ �ن� �     ك�ف� ك�ف� ك�ف� ك�ف�     ف $e � $e � $e � $e     � �:ة �ب � عاق �:ة �ب � عاق �:ة �ب � عاق �:ة �ب     عاق

 � �&ن ذ � �ل �&ن ذ � �ل �&ن ذ � �ل �&ن ذ �     �ل �ن � م �ن � م �ن � م �ن �م    م �ه �ل �ب �مق �ه �ل �ب �مق �ه �ل �ب �مق �ه �ل �ب   O.3ق
 تـا  ردنـد كن نيزمـ  در ريسـ ) تـو  دعـوت  مخالفان( ايآ

  شد؟ چه بودند ها آن از شيپ هك سانىك عاقبت ننديبب
مـرو بـن عبـداهللا مكنــي    نقـل شـده در جنـگ احــد ع   

                                                           
و مكــارم  59، ص 2و مجموعــه ورام، ج 196. اعــالم الــدين، ص 1

   .465االخالق، ص 
، 1363ع االخبار، قـم، انتشـارات رضـي،    . شعيري، تاج الدين؛ جام2

   .104، ص 2و مستدرك الوسيله، پيشين، ج 165ص 
  .109يوسف / . 3



  
  
  
  
  
  
  

 ۴۱/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

ابوعزه شاعر به اسارت مسلمانان در آمد. او پيش از ايـن  
يك بار در جنگ بدر نيز به اسـارت مسـلمانان در آمـده    

را  Jبود؛ اما با عجز و البه توانست محبت رسـول خـدا  
اي «گفـت:   ابـوعزه  .نسبت به خود برانگيخته، آزاد شـود 

» م كـن. [بـار ديگـر] بـر مـن منـت بگـذار و آزاد       !محمد
ال يلدغ المؤمن من حجر مرتين؛ مؤمن «فرمود:  Jپيامبر

به مكه بر شود تو ديگر  از يك سوراخ دو بار گزيده نمي
هايت دست بكشي و بگـويي   نخواهي گشت كه به گونه

  ».را مسخره كردم Jدو بار محمد
بـه عاصـم بـن ثابـت دسـتور       Jگاه رسـول خـدا   آن

  1را بزند.فرمود تا گردنش 
  :در قرآن دبرتفكر و ت. 4
P$9رفال&تدب�ر9$فال&تدب�ر9$فال&تدب�ر9$فال&تدب�     � � �لقر�$ � �لقر�$ � �لقر�$ �ا    قلو̂� قلو̂� قلو̂� قلو̂�     عل=عل=عل=عل=    �6 �6 �6 �6     �لقر�$ �ا�قفاله �ا�قفاله �ا�قفاله   O.2�قفاله

در  يو كشف معارف قرآنـ  يغواص يعنيتدبر كردن 

                                                           
بالذري، احمد بن يحيي؛ انساب االشراف، بيروت، دارالفكر، چاپ  .1

ــن 335، ص 1، ج1417اول،  ــروت،   و اب ــه، بي هشــام؛ الســيرة النبوي
  .104، ص 2تا، ج دارالمعرفه، بي

  .24محمد / . 2



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۴۲

كه  مقدار تدبريه تواند ب . هر كس مياين درياي بيكران
ن صيد كند و بهـره  ها و مرواريدهاي آ كند از مرجان مي
بـه  سـتادن و  يا ايما به قرآن در حد كنار در سفانهأمت .ببرد

مـا بـه كـالم خـدا اعتقـاد       .ميـ آن نگاه كـردن توجـه دار  
  .مينداراعتماد  يول ،ميدار

  

  رفتار سازي

در كتاب شريف چهل حديث درباره  6امام خميني
  فرمايند: جايگاه تفكر در خودسازي و تهذيب مي

ت بـه  كـ ه اول شـرط مجاهـده بـا نفـس و حر    كـ بدان 
خالق است. و بعضى از علماى ا» ركتف«جانب حق تعالى 

ز در يو آن ن اند ات در مرتبه پنجم قرار دادهيآن را در بدا
  ح است.يمقام خود صح

ه انسـان  كـ   ن مقـام عبـارت اسـت از آن   ير در اكو تف
 -م هم باشـد كو لو  -الاقل در هر شب و روزى مقدارى

ا يـ ن دنيـ ه او را در اكـ ا مـوالى او  يـ ه آكـ نيند در اكر كف
ــراى او ش و راحتــى يآورده و تمــام اســباب آســا را از ب

 يـك ه هـر  كحه، يرده، و بدن سالم و قواى صحكفراهم 



  
  
  
  
  
  
  

 ۴۳/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

نـد،  ك ران مىيس را حكه عقل هر كداراى منافعى است 
ن همــه بســط بســاط نعمــت و يــرده، و اكــت يــبــه او عنا
ا فرسـتاده، و  يـ ن همـه انب يـ رده، و از طرفى هم اكرحمت 

هـا   هـا نمـوده و دعـوت    ييرده و راهنمـا كـ ها نازل  تابك
 كالملــو كن مــوالى مالــيــفــه مــا بــا ايا وظيــرده، آكــ
ات يـ ن حين بسـاط فقـط بـراى همـ    يـ ا تمـام ا يست؟ آيچ
وانـات  يه با تمـام ح كردن شهوت است كوانى و اداره يح
ا يـ ار اسـت؟ آ كـ گـرى در  يا مقصـود د يم، يهست يكشر
ماى بزرگ و علماى هـر  كاء معظم و حيرام و اولكاء يانب

ردنـد  ك رع مىه مردم را دعوت به قانون عقل و شكملت 
ز يـ اى فـانى پره ين دنيوانى و از ايها را از شهوات ح و آن
ا راه صالح ما يها دشمنى داشتند و دارند،  دادند با آن مى
دانسـتند؟   هاى فرو رفته در شهوات را مثل ما نمـى  چارهيب

ه مقصـود  كـ فهمد  ند مىكر كاى ف اگر انسان عاقل لحظه
 ،ن خلقـت يـ ا گر اسـت، و منظـور از  يز دين بساط چياز ا

وانى مقصـود  يات حين حيعالم باال و بزرگترى است، و ا
ر خودش باشد، و كد در فيست. و انسان عاقل بايبالذات ن
نـد و بـا خـود خطـاب     كچارگى خودش رحـم  يبه حال ب



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۴۴

هـاى دراز در پـى شـهوات     ه سـال كند: اى نفس شقى ك
بت يزى جز حسرت نصـ يردى و چكعمر خود را صرف 

ني و در هر كبه حال خود رحم نشد، خوب است قدرى 
ه تـو را  كـ ن كـ حال از خداى خود با عجز و زارى تمنـا  

ن يد منظور شود مـا بـ  يه باكف خودت يند به وظاكآشنا 
ه بـه قصـد مجاهـده بـا     كـ ر كن تفيد است ايتو و او. و ام

اند و يگرى براى تو بنمايطان و نفس اماره است، راه ديش
  1گر از مجاهده.يموفق شود به منزل د

 بنابراين يكي از عوامل اصالح و تربيت نفس عـادت 
در  مثل محاسـبه نفـس.  دادن خود است به تفكر، درست 

بـه خـود مجـال بـده و      ،ولـو چنـد دقيقـه    ،هر شـبانه روز 
كـه   كه كـرده و كارهـايي   كارهايي. در باره خلوت كن

 چه جايي بهتر از مسجد والبته  .فكر كن يبايد انجام بده
بنـده بـه   يام اعتكاف و روزه داري كه چه جايي بهتر از ا

 اسـت و موالحتمـا بـه    نزديكمنبع فيض و حكمت الهي 
ره و عادت ين سيا .ويژه دارد توجهعبد معتكف خودش 
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 ۴۵/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

حتـي شـهدا و رزمنـدگان     و اسـت بـزرگ بـوده    يعلما
ــا معشــوق هــاي طــوالني و اســرارآ خلــوت  ازلــيميزي ب

  .دان هداشت
ــاء  ــم فرصــت اعت  اهللا ان ش ــزان ه ــما عزي ــاف رش ا ك

هيـد و لـذت آن را   اي از خلـوت و تفّكـر قـرار بد    تجربه
  .بچشيد
  
  
  



  
  
  

  نماز شب

  زهيجاد انگيا

 نقـل  نيچنـ  »جبل بن معاذ«از  »انيالب مجمع«ر يتفس در
  :شده

 بـودم.  Jخـدا  رسـول  خـدمت  در »كتبو«غزوه  در
 بـه  سكـ  هـر  بـود و  ردهكـ  ناراحـت  سخت را همه گرما
 به همه از Jامبريپ هك دميد ناگهان برد. مى پناه اى گوشه
 اى: ردمكـ و عـرض   رفـتم  خـدمتش  اسـت،  تريكنزد من

 ند،ك بهشت وارد مرا هك اموزيب من به عملى! خدا رسول
  .سازد دور دوزخ آتش از و

 سىك براى آن پاسخ اما ردى،ك بزرگى سؤال: فرمود
 سـپس  سـت. ين لكمشـ  اسـت،  ردهكـ  آسان او بر خدا هك

  :افزود
 المكتوبة الصالة تقيم و شيئا به كتشر ال و اللَّه تعبد«

  ».رمضان شهر تصوم و المفروضة الزكاة تؤدى و



  
  
  
  
  
  
  

 ۴۷/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

 نـده.  قـرار  او يكشر را زىيچ و نك پرستش را خدا
ــاى ــز و ده انجــام را واجــب نمازه  حــق -واجــب اتك
  .ريبگ روزه را رمضان ماه و نك اداء را -مستمندان
 تـو  بـه  راتيـ خ ابـواب  از بخـواهى  اگـر  و: فرمود بعد
  :فرمود د!يبفرمائ امبريپ اى ردم:ك عرض دهم. مى خبر
 قيـام  و الخطيئه تكفر الصدقه و النار من جنة الصوم«

 االيـه  هذه قرأ ثم اللَّه وجه يبتغى الليل جوف فى الرجل
  1.»الْمضاِجعِ عنِ جنُوبهم  َتَتجافى
 خـدا  راه در انفـاق  و آتش برابر در است سپرى روزه

كسـب   شـب  دل در انسـان  يـام ق و اسـت،  گناهـان  فارهك
ــآ ســپس. خداســت خشــنودى ــوبهم تتجــافى«ه ي  را» جن

  فرمود: قرائت

  اقناع انديشه

Pجافى� �ت �جافىت �ت �جافىت �ت �جافىت �ت �         ت �م �ه �وب �ن � ج �م �ه �وب �ن � ج �م �ه �وب �ن � ج �م �ه �وب �ن �     ج �ن � ع �ن � ع �ن � ع �ن �ضاج�ع�     ع �م �ضاج�ع� �ل �م �ضاج�ع� �ل �م �ضاج�ع� �ل �م �     �ل �و$ � &د�ع �و$ � &د�ع �و$ � &د�ع �و$ �     &د�ع �م �به + � �م �به + � �م �به + � �م �به +     Bفا� �و �فاB خ �و �فاB خ �و �فاB خ �و     �9 �9 �9 �9     خ

 Bعا� �م �عاB ط �م �عاB ط �م �عاB ط �م ا    �9 �9 �9 �9     ط م� ام م� ام م� ام م� �     م �م �ناه �ق h� + � �م �ناه �ق h� + � �م �ناه �ق h� + � �م �ناه �ق h� +     � �و$ �ق �ف � &ن �و$ �ق �ف � &ن �و$ �ق �ف � &ن �و$ �ق �ف �ال    &ن �الف �الف �الف �     ف �م �ل �ع � ت �م �ل �ع � ت �م �ل �ع � ت �م �ل �ع �س�     ت �ف �س� ن �ف �س� ن �ف �س� ن �ف ��i     ماماماما    ن �خ � �i� �خ � �i� �خ � �i� �خ �     � �م �ه � ل �م �ه � ل �م �ه � ل �م �ه     ل
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 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۴۸

 � �ن � م �ن � م �ن � م �ن �     م j ر� � ق j ر� � ق j ر� � ق j ر� �     ق � � � � � � �ن̂ �� �ن̂ ع� �ن̂ ع� �ن̂ ع� �ز�ءB     ع �ز�ءB ج �ز�ءB ج �ز�ءB ج �ما    ج �ماب �ماب �ماب �و�    ب �و�eن �و�eن �و�eن �     eن �و$ �ل �م � &ع �و$ �ل �م � &ع �و$ �ل �م � &ع �و$ �ل �م   O.1&ع
 وقـت  هـر  هك آورند مى مانيا ما اتيآ به سانىك تنها

 و افتنـد،  مـى  سـجده  بـه  شود آورى ادي آنها به اتيآ نيا
 بـر كت و آورنـد  مى بجاى را پروردگارشان حمد و حيتسب
  .نندك نمى

 پـا ه ب( شود مى دور شب دل در بسترها از شانيپهلوها
 خود پروردگار ،)آورند مى خدا درگاه به رو و زنديخ مى
 روزى آنهـا  بـه  آنچـه  از و خواننـد،  مـى  ديـ ام و ميبـ  با را

  .نندك مى انفاق م،يا داده
 هيـ ما هكـ  مهمـى  هـاى  پـاداش  چه داند نمى سكچ يه

 نيـ ا شـده،  نهفتـه  هـا  آن بـراى  گـردد  مى ها چشم روشنى
  .دادند مى انجام هك است اعمالى جزاى
  :ميخوان مى Aدقصا امام از ثىيحد در
ما منْ عملٍ حسنٍ يعملُه اْلعبد إِلَّا و َلـه َثـواب فـي    « 

خََطرِها   الُْقرْآنِ إِلَّا صَلاةَ اللَّيلِ َفإِنَّ اللَّه َلم يبينْ ثَوابها لعَظمِ
هْندضاِجعِ  َتَتجافى  فََقالَ -عنِ الْمع مهنُوبج- هبونَ رعيد م
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 ۴۹/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

  1.» يعملُونَ  إِلَى قَوله - خَوفاً و طَمعاً و مما رزْقناهم ينْفقُونَ
 در روشـنى  ثـواب  هكنيا مگر ست،ين ىيكن عمل چيه
 خداونـد  هكـ  شـب  نمـاز  مگـر  شـده،  انيب آن براى قرآن
 آن، تيـ اهم خـاطر  به نساخته روشن را آن ثواب بزرگ

  :است فرموده لذا
 ىيروشـنا  هيـ ما هكـ  ىيها ثواب چه داند نمى سكچيه

  2است. شده نهفته ها آن براى ،است چشمان
همه ما دنبال رفع مشكالتمان هستيم و بـراي بسـياري   
از مسائل كه خودمان توانـايي حـل كـردنش را نـداريم،     

داريـم. ايـن خيلـي مطلـوب      دست به دعا و توسل بر مـي 
است، اما خوب است به ايـن حـديث شـريف نيـز دقـت      

  فرمود: Jل خداكنيم: رسو
اي مــردم! هــيچ كــس از شــما نيســت، مگــر اينكــه  «

مشكالت همچون كمربندي او را محاصره كرده اسـت،  
پس زماني كه دو سوم از شب گذشت (و يك سـوم آن  
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 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۵۰

گويـد:   شـود و بـه او مـي    باقي ماند) ملكي بر او وارد مـي 
برخيز! و ذكر خداوند بگوي كـه صـبح نزديـك اسـت.     

خداوند گفت، يـگ گـره از    اگر او حركت كرد و ذكر
هايش گشوده خواهد شد و اگر او برخاسـت و   گرفتاري

هـاي گرفتـاري    وضو گرفت و به نماز ايستاد، تمامي گره
شادمان و با روشـني   ،شود و صبحگاهان از او گشوده مي

  1»خيزد. چشم از خواب بر مي
در روايــت ديگــري، ايشــان بــه نقــل از حضــرت      

  اند: تعالي فرموده باري
نَّ اللَّه جلَّ جَلالُه أَوحى إِلَى الـدْنيا أَنْ أَْتعِبـي مـنْ    إِ«

ِبسيده   َخدمك و اْخدمي منْ رَفَضك و إِنَّ اْلعبد إِذَا َتَخلَّى
و َناجاه أَْثبت اللَّه النُّور فـي َقْلِبـه     في جوف اللَّيلِ الْمْظلمِ

بيـك     َفإِذَا َقالَ يا رَلب َلاُلـهـلَّ جيلُ جلاْلج اهَناد بيا ر
عبدي سْلني أُعطك و تَوكلْ علَي أَكفك ُثم يُقـولُ جـلَّ   
  جَلالُه لمَلائكته يا مَلائكتي انُْظرُوا إِلَى عبدي فََقـد َتَخلَّـى  
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 ۵۱/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

َلاهونَ و اْلَغـافلُونَ  و اْلباطلُونَ   بِي في جوف اللَّيلِ الْمْظلمِ
  1 .»نيام اْشهدوا أَنِّي َقد غََفرْت لَه

 :ردكـ ا خطـاب  يـ راستى خداى جـل جاللـه بـه دن   ه ب«
ن كـ خود را خدمت  كن و تاركخادم خود را به رنج اف

نـد و  كمه شب تار با آقاى خود خلوت يو چون بنده در ن
 ديـ د، خدا نور را در دلش برجـا دارد. چـون گو  يراز گو

عبد  يكند: لبكل جل جالله او را ندا يا رب، جليا رب ي
ن تـا تـو را   كـ ل كـ من! بخواه تا به تـو بـدهم، بـر مـن تو    

ه خـود  كـ نم. سپس خداى جـل جاللـه بـه مالئ   كت يفاك
ه در دل شب تـار بـا   كد بنده مرا ينيه! ببكد: اى مالئيفرما

هودگـان در بـازى و غفلتنـد و بـه     يمن خلـوت كـرده و ب  
  2.» دميه من او را آمرزكد يگواه باشخواب اندرند. 

  تحريك احساس

مرحوم سعدي گويـد: يـك شـب از آغـاز تـا انجـام       
كردم. سحرگاه كنار جنگلـي   همراه كارواني حركت مي
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 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۵۲

رسيديم و در آنجا خوابيديم. شوريده دلي همراه ما بود. 
نعره از دل بركشيد و سر به بيابان زد و يك نفس بـه راز  

به او گفتم: اين چه  ،مي كه روز شدو نياز پرداخت. هنگا
  حالتي بود كه ديشب پيدا كردي؟

هـا   در پاسخ گفت: بلبالن را بر روي درخت و كبك
هـا را در ميـان آب و حيوانـات     را بر روي كوه، قورباغـه 

ــي    ــه م ــدم؛ هم ــل دي ــان جنگ ــف را در مي ــد.  مختل ناليدن
فكركردم از جوانمردي به دور است كه همـه در تسـبيح   

  1ن در خواب غفلت.باشند و م
به همين جهت بزرگان دين همگي اهـل مواظبـت از   

اند. براي رعايت اختصار كالم، به  سحر و نماز شب بوده
  كنيم: سه نمونه از ايشان اشاره مي

  6. حاج ميرزا جواد ملكي تبريزي1
يكي از دوستان و نزديكان مرحوم حاج ميـرزا جـواد   

  گويد: آقا ملكي تبريزي، مي
ها كه براي تهجد و نماز شب به پا  شبمرحوم ملكي 
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 ۵۳/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

خاست، ابتدا در بسـترش مـدتي صـدا بـه گريـه بلنـد        مي
كرد و  آمد و به آسمان نگاه مي كرد، سپس بيرون مي مي

خوانـد و   را مي» إنّ في خلق السموات و االرض...«آيات 
كـرد. پـس از    گذاشت و مدتي گريه مـي  سر به ديوار مي

نشست و  تي كنار حوض ميتطهير و پيش از وضو نيز مد
گريست. خالصه از هنگـام بيدارشـدن، تـا آمـدن بـه       مي

نشسـت و   محل نماز و خواندن نماز شـب، چنـد جـا مـي    
داد و چـون بـه مصـاليش     برمي خاست و گريـه سـر مـي   

  رسيد، ديگر حالش قابل وصف نبود. مي
  6. عالمه مجلسي اول2

نــواده وحيــد بهبهــاني در كتــاب مــرآت  ،آقــا احمــد
نويسد: از بعضي ثقات شنيدم كه آخوند مـال   ال مياالحو

ها، بعد از نمـاز   محمد تقي نقل كرده كه در شبي از شب
و تهجد و گريه و زاري به درگاه قادر متعال، خود را بـه  
حالتي ديدم كه دانستم هرچه از درگاه احـديث مسـئلت   
كنم، البته به اجابت مقرون و عنايت خواهـد شـد و فكـر    

از خدا بخواهم؟ امر دنيوي يا اخـروي؟   كردم كه چه مي
ــدباقر (مجلســي دوم) از    ــه محم ــاه صــداي گري ــه ناگ ك
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گهواره بلند شد، مـن گفـتم: الهـي بـه حـق محمـد و آل       
ــد ــام      Jمحم ــر احك ــن و ناش ــروج دي ــل را م ــن طف اي

سيدالمرسلين گردان و موفق كـن او را بـه توفيقـات بـي     
  نهايت خود.

  دــر از غصه نجاتم دادنــت سحـدوش وق
  م دادندــدر آن ظلمت شب آب حياتــوان

  چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي
  1ـــه اين تازه براتم دادنددر كــآن شب ق

6. امام خميني3
  

گويد: پنجـاه سـال اسـت كـه      يكي از نزديكان امام مي
ترك نشده، امام در بيمـاري، در   6نماز شب امام خميني

د، حتـي بـر روي   صحت، در زندان، در خالصي، در تبعيـ 
خواندنـد. امـام در    تخت بيمارستان قلب هم، نماز شب مي

بايست به تهران منتقـل   قم بيمار شدند و به دستور اطباء مي
باريـد و يخبنـدان    شوند، هوا بسـيار سـرد بـود و بـرف مـي     

ها وجود داشت، امـام چنـدين سـاعت در     عجيبي در جاده

                                                           
  . ديوان حافظ.1
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ان قلـب، بـاز   آمبوالنس بودند و پس از انتقـال بـه بيمارسـت   
نماز شب خواندند. اگر شما امام را از نزديك ديده باشيد، 

هـاي مبـارك امـام، حكايـت از شـب       آثار اشك بر گونـه 
  1هاي نيمه شب وي دارد. داري و گريه زنده

  آمده است: 6و نيز از قول فرزند امام خميني
شبي كه از پاريس عازم ايران بوديم، امام در هواپيما «

گريستند كـه خدمـه    رخاستند و چنان ميبراي نماز شب ب
هواپيما، تعجب كرده بودند. از من پرسيدند: آيـا امـام از   
چيزي ناراحت هستند؟ من گفتم كه كار هـر شـب امـام    

  2»است.
  

  رفتار سازي

  موانع سحرخيزي
بطور كلي مهمترين علل عدم توفيق به نمـاز شـب در   

  دو عامل خالصه شده است:

                                                           
  .75و اخالقي و عرفاني امام خميني، ص. فرازهايي از ابعاد روحي 1

  .230. سيماي فرزانگان، ص 2
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  . عوامل جسمي1

د مغــز و اعصــاب و وضــعيت مزاجــي، خســتگي زيــا
كنـد. پرخـوري در شـب     خواب را سنگين و طوالني مي

هــم علتــي ديگــر بــراي خــواب مانــدن اســت. حضــرت  
  به امتش فرمود: Aعيسي
اي بني اسرائيل! خوردن خود را زياد نكنيد، چرا كه «

هر كـس بـر خـوردن خـود بيفزايـد، خـوابش هـم زيـاد         
ز نمــاز كــم شــود. هــر كــس خــوابش زيــاد گــردد، ا مـي 
  1»شود. ارد و در نتيجه در زمره غافالن نوشته ميذگ مي

  . عوامل روحي(گناهان)2

أَنَّه أََتاه رجلٌ فََقالَ يا أَبا عبد اللَّه إِنِّي َلا أَقْوى عَلـى  «
الصَلاةِ ِباللَّيلِ َفَقالَ َلا َتعصِ اللَّه ِبالنَّهارِ و جاء رجلٌ إَِلـى  

فََقالَ يا أَميرَ الْمؤْمنينَ إِنِّي َقـد حرِمـتA    الْمؤْمنينَأَميرِ 
أَْنـت رجـلٌ َقـدA     الصَلاةَ ِباللَّيلِ فََقالَ لَه أَميرُ الْمؤْمنينَ

  2.» ذُنُوبك  َقيدْتك
نمـي  آمـد و عـرض كـرد:    Aمردي به محضر علـي 

                                                           
  .59، ص91پور، چاپ  . عبادالرحمن، محمد جليل1
  .97التوحيد (للصدوق)، ص .2
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در هنگـام روز  . حضـرت فرمـود:   نماز شب بخوانم توانم
گناه نكن. مرد ديگري نزد امير المـؤمنين آمـد و عـرض    

ــود:  .ام از نمــاز شــب محــروم شــده كــرد:  حضــرت فرم
  گناهانت تو را زمينگير كرده است.
  در روايت ديگري آمده است:

»اللَّه دبنْ أَبِي ععA بلَ َليكذـةَ    َقالَ: إِنَّ الرَّجباْلكذ
ف يحرَم رِزقَه فََقالَ يحـرَم ِبهـا   َفيحرَم ِبها رِزقَه ُقْلت و كي

  1.»صَلاةَ اللَّيلِ َفإِذَا حرِم صَلاةَ اللَّيلِ حرِم الرِّزقَ
  نكته:

بزرگان فن اخالق در اين موارد صد بار استغفار قبـل  
  .كنند از خواب را سفارش مي

اگر كسي با وجود رعايت موارد فـوق نگـران اسـت    
ا از دست بدهد، خوب است توفيق و فضيلت نماز شب ر

به روايت زير توجه كند و هر شب با نيت بيـداري سـحر   
بخوابد كه در اين صورت اگر بيدار نشـود هـم از فضـل    

  الهي برخوردار خواهد بود، ان شاء اهللا.
»   اللَّـه ـدبـأَبِي عل امِ َقالَ: ُقْلتالشَّح يدنْ زعA   إِنِّـي

                                                           
  .42ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص .1
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منِ َخيرٌ منْ عملـه َفكيـف َتكـونُ    سمعُتك تَقُولُ نيةُ الْمؤْ
       ـا كـانَ رِيـاءمبـلَ رمـأَنَّ اْلعلِ َقـالَ لمنَ اْلعالنِّيةُ َخيراً م
للْمْخلُوقينَ و النِّيةُ َخالصةٌ لرَب اْلعـالَمينَ َفيعطـي َتعـالَى    

بو علِ َقالَ أَبملَى اْلعي عطا َلا يعلَى النِّيةِ مع اللَّـه دA  َّإِن
  َفيَنـام يُنـهع هبلِّي ِباللَّيلِ َفَتْغلأَنْ يص ارِهنْ َنهَلينْوِي م دباْلع  

 هملُ نَوعيج ِبيحاً وَتس هنََفس يكُتب و َلاتَهص لَه اللَّه َفيْثِبت
  1.»عَليه صدَقةً

                                                           
  .524، ص2 ج علل الشرائع، .1



  
  
  

  Bزينبوفات حضرت 

  زهيجاد انگيا

نقـل  ، Aاز همسـايگان اميرالمـؤمنين   يحياي مـازني، 
  كند: مي
فـي المدينـة مـدة     Aكنت في جوار أمير المـؤمنين «

 -مديدة، و بالقرب من البيت اّلذي تسكنه زينب ابنته، فال
  ».ما رأيت لها شخصا، و ال سمعت لها صوتاً -و اللّه

مدت طوالني در مدينه همسايه اميـر المـؤمنين بـودم    
را ديـدم و نـه حتـي     Bم زينبواهللا حتي يك بار نه خان

  گويد: صداي ايشان را شنيدم. سپس مي
و كانت إذا أرادت الخـروج لزيـارة جـدها رسـول     «
تخرج ليال، و الحسن عن يمينها، و الحسين عـن   Jاللّه

شمالها، و أمير المؤمنين أمامهـا، فـإذا قربـت مـن القبـر      
فأخمد ضـوء القناديـل،    Aالشريف سبقها أمير المؤمنين
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  الحسن مرّة عن ذلك؟فسأله 
  اختـك   شـخص   فقال: أخشـى أن ينظـر أحـد إلـى    

  1». زينب
با اين حيا و عفـت كـه بـراي اينكـه كسـي       Bزينبي

رفتنـد و امـام    قامتشان را نبيند شبانه به زيارت جدشان مي
اطرافشــان را  Dحســن و امــام حســين و اميــر المــومنين 

ر واندند كه كل شهاي خ گرفتند، در كوفه چنان خطبه مي
  كوفه گريان شد.

نـب  يكنـد: آن روز ز  نقـل مـي    اسـدى   ميخز  ر بنيبش
رد، بخدا قسم! زنى را كدختر على توجه مرا بخود جلب 

ام!  دهيـ تـر ند  ا باشـد از او سـخنران  يـ ه سرا پـا شـرم و ح  ك
ن على بـن أبـى   ير المؤمنيگوئى سخن گفتن را از زبان ام

دسـت بـه    ه همراه با اشـاره كن يطالب فرا گرفته بود، هم
ها حبس شـد   نهيها در س د، نفسيت شوكمردم گفت: سا

                                                           
. عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآليات و األخبار و األقـوال  1

، (س)، فاطمـة 2، قسم11 (مستدرك سيدة النساء إلى اإلمام الجواد)، ج
  .956ص 
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سـتاد.  يت اكاز حر ،ها بود بكه به گردن مركها  و زنگ
  1سپس به خطبه خواندن پرداخت.

مـردك شـامي برخاسـت و بـه يزيـد      يا در شام وقتي 
 !گفت: يا اميرالمـؤمنين! ايـن دوشـيزه را بـه مـن بـبخش      

اش  دامـن عمـه   لرزيد، فاطمه در حالتي كه از وحشت مي
او را در آغــوش گرفــت و  Bزينــب را گرفــت. زينــب

گمان دروغ بـردي و فرومـايگي كـردي! نـه تـو      «فرمود: 
چنين حقي داري و نـه يزيـد! يزيـد خشـمگين گشـت و      

ــين او و زينــب  ــا آنكــه   Bســخناني ب ــدل شــد، ت رد و ب
فرمود: اكنون كه سرتاسر زمين و آسمان را بـر   Bزينب

ــه  ــگ گرفت ــا تن ــا ر م ــر ســو   اي و م ــه ه ــيران ب ــد اس ا مانن
كشاني به گمانت كه پيش خدا براي ما پستي و بـراي   مي

حضـرت در مقابـل يزيـد     بعـد  تو شرف و منزلت است؟
هـاي حكومـت يزيـد را بـه لـرزه       اي خواند كه پايه خطبه

حرَائـرَك و    أَ منَ اْلعدلِ يا ابنَ الطُّلََقاء َتْخديرُكدرآورد: 
سبايا َقـد هَتكـتJ    ك بَنات رسولِ اللَّهإِماءك و سوُق

                                                           
 .147. آهي سوزان بر مزار شهيدان، ترجمه لهوف، ص1
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   َلـدـنْ بم اءدو ِبهِنَّ اْلأَعدنَّ َتحهوهجو يتدأَب نَّ وهتُورس
   ـفَّحيَتص ـلِ وَناقالْم لِ وَناهلُ الْمنَّ أَهَتْشرِفُهيس و َلدإِلَى ب

الد و يدعاْلب و نَّ الَْقرِيبهوهجـنَّ  وهعم َليس الشَّرِيف ي ون
   .منْ رِجالهِنَّ ولي و َلا منْ حماتهِنَّ حمي

ه) كـ در فـتح م  Jامبريـ ه جدمان (پكسانى كاى پسر 
ا از عـدالت  يها را آزاد نمود، آ رد و سپس آنكرشان ياس

زان خود را پشـت پـرده بنشـانى و    ينكه تو زنان و كاست 
ن سـو و  يـ ر بـه ا يبه صورت اسـ را  Jدختران رسول خدا

ــان را  كآن ســو ب ــدرى و روى آن ــان را ب ــرده آن شــانى، پ
ى تا دشمنان آنان را از شـهرى بـه شـهرى ببرنـد و     يبگشا

و دور،  يـك هـا چشـم دوزنـد و نزد    ب به آنيبومى و غر
ها را بنگرند، [در حالي كـه] از   ف و پست، چهره آنيشر

اورى و نـه  يـ ها نه پرسـتارى مانـده اسـت و نـه      مردان آن
  1اى؟ نندهك كمكنگهدار و 

                                                           
  .200. غمنامه كربال، ترجمه لهوف، ص1
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  اقناع انديشه

شايد در نگاه اول اين سؤال پـيش بيايـد: چـه اتفـاقي     
افتد كه خانمي با اين همه حيا و عفت، در برابر مردان  مي

  دهد؟ خواند و به كلمات سخيفشان پاسخ مي خطبه مي
بينـيم ويژگـي بـارزي در     مي ،وقتي با دقت نگاه كنيم

كرد در هـر زمـاني    كه ايجاب مي بود Bحضرت زينب
شناسـي.   كار مخصوص آن زمـان را انجـام دهنـد؛ زمـان    

ي شناس عقيله بني هاشم زمان برجستهيكي از خصوصيات 
  ايشان است.

  نقل شده است: Aدر روايتي از امام صادق
في حكمةِ آلِ داود عَلـى اْلعاقـلِ أَنْ يكـونَ عارِفـاً     «

هانِبزَم  ْقِبًلا عهمانسلظاً لافح ه1 .»لَى َشأْن  
ه نسبت به كبراى شخص عاقل و خردمند الزم است 
ار خود و كزمان خود شناخت داشته و مشغول به خود و 

  نگهدارنده زبان خود باشد.
در كتاب مرآت العقول در شرح ايـن روايـت آمـده    

                                                           
  .116، ص2. كافي، ج1
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هايي كه در زبـور داوود بيـان    است كه: يكي از حكمت
كه بـر عاقـل الزم اسـت اهـل زمـانش را      شده، اين است 

اش، گمـراه   بشناسد تا بتواند بين دوست و دشمن واقعـي 
كننده و هدايت كننده، بين كسي كه بايـد او را متابعـت   
كند يـا از او مفارقـت كنـد، فـرق بگـذارد. در نتيجـه از       
ايشان در دين و دنيايش فريـب نخـورد و بتوانـد موضـع     

و بغـض را تشـخيص   گيـري، حـب    تقيه، زندگي، گوشه
  1دهد.

  فرمايند: شناسي مي درباره زمان Aامير المومنين
ن ينظر في شـأنه، و يحفـظ   أال بد للعاقل من ثالث: «

  2.»لسانه، و يعرف زمانه
ند، كار خود نظر كه در كن يز است: ايعاقل را سه چ

                                                           
في حكـم آل  «. 225، ص8لعقول في شرح اخبار الرسول، ج. مرآه ا1

  أو عنهم من الحكم Aأي الزبور أو األعم منه و مما صدر عنه »داود
أي بأهل  » أن يكون عارفا بزمانه« أي يجب أو يلزم عليه  »على العاقل«

زمانه ليميز بين صديقه و عـدوه الـواقعيين و بـين مـن يضـله و مـن       
ابعته و من تجـب مفارقتـه و مجانبتـه، فـال     يهديه، و بين من تجب مت

ينخدع منهم في دينه و دنياه، و يعلم موضع التقية و العشرة و العزلة و 
  الحب و البغض.

  .159،صمستدرك نهج البالغهو  144، صتحف العقول .2



  
  
  
  
  
  
  

 ۶۵/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

  و زبان خود نگاه دارد، و روزگار خود بشناسد.
هـا و   فـرد از فتنـه  شناسـي، حفـظ    يكي از نتايج زمـان 

ــادق    ــام ص ــت. ام ــزرگ اس ــتباهات ب ــل   Aاش ــه مفّض ب
  فرمودند:

»حَفضَّلُ، َلايْفليا م   ... ،َلمنْ َلا يعلُ مقَلا يع لُ، وقنْ َلايعم
مالاْلع و  هانِبزَم  اِبساللَّو َليهع مج1.» َلاَته  

شناس نباشد، خيلي بـه ضـرر خـود و     انساني كه زمان
  كند. جامعه عمل مي

  تحريك احساس

شـناس نبـود،    از جمله كساني كه عالم بود ولي زمـان 
عبداهللا پسر حنظله غسيل المالئكه است. او در مدينه مرد 
قابل احترامي بود. محل رجوع مردم بود. وقتي كـه امـام   

براي قيام از مدينه خارج شد، او از كساني بود  Aحسين
شخص، يك سال بعد از  كه بي تفاوت رفتار كرد. همين
از بزرگـان مدينـه بـه     اي شهادت امام، بيدار شد و با عده

شــام رفــت. يزيــد مهمــاني مفصــلي گرفــت و شــروع بــه 

                                                           
  .61، ص1. كافي، ج1



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۶۶

 100000ميگساري كـرد و بـراي احتـرام بـه ميهمانـانش      
دينار به عبداهللا داد و گفت: اين مبلغ را خرج مدينه كن. 

 برگشـتند، گفتـه. وقتـي از شـام     تازه فهميدند امام چه مي
 يزِيـد   علَى َخرَجَنا ما واللَّه: «اهللا به مردم مدينه گفتعبد

 يْنكح رجلٌ إِنَّه! السماء منَ ِباْلحجارةِ  ُنرْمى أَنْ خْفَنا  حتَّى
،اتهاْلأُم و َناتاْلب  اتاْلـأَخَوو و  ـرَ  يْشـرِباْلخَم و  عيـد 

 خـوف  هكـ  ميآمد رونيب ديزي نزد از حالى در ما ؛الصَلاةَ
 آسـمان  از) وى فـراوان  گناهـان  اثـر  بـر ( هكـ  ميداشت آن

 و مـادران  كـه بـا   اسـت  مـردى  او ببـارد،  مـا  سر بر سنگ
 نوشـد  مـى  شراب وى ند؛ك مى زنا زين خواهران و دختران

  »خواند. نمى نماز و
 نيــد هكـ  ميآمــد مـردى  نـزد  از مــا« ديگـري گفـت:  

 بـه  نوازنـدگان  نـوازد،  مـى  نبورط نوشد، مى شراب ندارد،
 نـد، ك مى بازى ها سگ با مشغولند، لعب و لهو به وى نزد
  1»دارد. نىينش شب  دزدان از جمعى با

مردم مدينه به همين خاطر بر ضد يزيد قيام كردنـد و  
                                                           

  .215ص ها، و انگيزهها  . عاشورا ريشه1



  
  
  
  
  
  
  

 ۶۷/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

تا خبر به يزيد رسـيد، لشـكري فـراهم كـرد و بـه مدينـه       
ر تاريخ فرستاد و چنان فجايعي در مدينه اتفاق افتاد كه د

ست. در يـك روز حـدود ده هـزار نفـر كشـته      ا كم نظير
بـر  سـه روز  شدند و جـان و مـال و نـاموس مـردم مدينـه      

لشكريان حالل شد. اين جريان در تاريخ بـه واقعـه حـره    
  1معروف است.

شناس نبود و بـه موقـع    يكي ديگر از كساني كه زمان
بيدار نشد، سليمان صرد خزاعي بود. به وقت خـودش از  

ام دفاع نكرد، ولي بعد قيام توابين را به راه انداخت. به ام
قول شهيد محسن گلستاني: وقتي حسين در صحنه اسـت  

خواهي باش؛ چـه ايسـتاده    اگر در صحنه نباشي هرجا مي
  2به نماز چه نشسته بر سفره شراب.

  رفتار سازي

يكي از چيزهايي كه در اين ايام اعتكاف بايد از خدا 
خواهيم به  شناس باشيم. اگر مي زمان بخواهيم اينست كه

                                                           
  .112، ص4. الكامل، ج1
  يم با واليت.. سايت رهسپار2



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۶۸

شناس باشـيم وگرنـه بـه     درد امام زمان بخوريم بايد زمان
وقتـي   .شـويم  هـا دچـار مـي    ها و عبداهللا سرنوشت سليمان

مـان را در هـر زمـاني تشـخيص      شناس شديم وظيفه زمان
شـناس   يكـي از امـوري كـه انسـان را زمـان      .خواهيم داد

، چرا كه ايشـان بهتـر   تاس به كالم واليت توجهكند  مي
دانـد مهمتـرين نيـاز كشـور چيسـت. در       از هر كسي مـي 

  روايت آمده است:
الْواقعةُ َفارِجعوا فيها إَِلـى رواةِ حـديثَنا     أَما اْلحوادثُ«

  1.» فَإِنَّهم حجتي عَليكم و أََنا حجةُ اللَّه عَليِهم
كنـد، بـي   مي كمك شناسي عامل ديگري كه به زمان

تفاوت نبودن به مسائل روز كشـور و جهـان اسـت. پـدر     
ديـدم كـه گـاهي حسـين      گويد: من مي شهيد فهميده مي

تهــران و شــب   رود دوازده ســاله صــبح از كــرج مــي   
گـردي؟   د. ازش پرسـيدم: كجـا ميـري و برمـي    دگر برمي

شـود   گفت: در دانشگاه تعداد محدودي نشريه پخش مي
زند. من بـا پـول    شجويان را به هم ميكه تفكرات اين دان

                                                           
  .484، ص2 كمال الدين و تمام النعمة، ج .1



  
  
  
  
  
  
  

 ۶۹/ / / /     سه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشتسه روز در بهشت

  كنم. خرم و پاره مي ها را ميم آناتو جيبيي

  روضه

عمري در داغ بـرادر سـوخت. در    Bحضرت زينب
رسـد،   همان ابتـداي ورود، وقتـي كـاروان بـه مدينـه مـي      

 و رسـاند مـي  Jامبريپ مسجد به را خود Bبرىك نبيز
 ابخطـ  است، گرفته را مسجد درِ طرف دو هك حالى در
  د:يگو مى Jخدا رسول به

َناعيةٌ إَِليك أَخـي اْلحسـينَ و هـي مـع       يا جداه إِنِّي«
   يـبِ والنَّح و كـاءنَ اْلبَلا تَْفُترُ م رَةٌ وبا عَله ك َلا َتِجفذَل
     ادز ـا وزُْنهح دـدـينِ َتجسـنِ اْلحي بلإِلَى ع ا نََظرَتكلَّم

  1».وجدها
 تـو  بـراى  را نيحسـ  بـرادرم  مـرگ  خبـر  من! جداه يا
 آهـش  و كاشـ  و ردكـ  مى هيگر وستهيپ نبيز ام. آورده
 بـن  علـى  اش بـرادرزاده  بـه  هكـ  بـار  هر و. نداشت تمامى
 افـزوده  غمـش  و تازه اندوهش ست،ينگر مى  Aنيالحس
  .شد مى

                                                           
  .198، ص45. بحار االنوار، ج1



  
  
  
  
  
  
  
 سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت سه روز در بهشت     ////    ۷۰

 Aنيحسـ  امـام  شـهادت  از پـس  هكـ  است شده نقل
 از ردنـد، ك تـن  بـر  خشن و اهيس هاى لباس هاشم بنى زنان
  1.نداشتند ىيپروا گرما و سرما
  
  

                                                           
  .188، ص45. بحار االنوار، ج 1


