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 مراقبات دهه اول ذی الحجه -یزیتبر یملک رزایالمراقبات م

 حجّهدهه اول ذى فضيلت

 خدا ادی

و إذكُرُوا اللَّهَ فِي أیّامٍ »ایام معلومات در این آیه: »از این توقفگاهها ده روز اول آن است. و منظور از  یكى

با هم سازگارى « غفلت»و « یاد»نيز همين است. و [ 1«][ . و خدا را در روزهاى معين یاد كنند.]مَعْدُوداتٍ 

 جاسات آلوده نمایى، بخصوص با نافرمانى.ندارند. پس بپرهيز از این كه در این ماه دل خود را بن

كامل كه در آیه باال آمده این است كه با عقل، روح، دل و بدن در ذكر خدا باشى، زیرا هر كدام از آنها  ذكر

ذكر مخصوصى دارند. این فرصت را غنيمت شمار كه خداوند به تو اجازه ذكر خود را داده است. در عقل خود 

روحت را در مقام حضور حاضر كن  وده،ى بدان كه عمرت براى اداى شكر آن كافى نباین را از نعمتهاى بزرگ

هاى باشد. با دل خود به بندگى او و شكر نعمتكه گویا حاضر در نشستگاه صدق نزد پادشاه مقتدر مى

ه ذكر منتهاى او روى آور، و با تمام اعضاى بدنت مشغول انجام عبادات و طاعات شو. اگر خدا را این گونبى

این است كه خداوند تو را در تمام وجودت و با تمام وجودت ذكر  تكردى، مژده بده كه چنين ذكرى، عالم

نموده و براى بار دوم بخاطر پاداش چنين ذكرى، تو را در تمام این موارد ذكر خواهد نمود. زیرا خداى متعال 

 نماید.ذاكرین را دوبار ذكر مى

 

 ه عليه و آله و سلّم پيرامون فضيلت این روزهااز پيامبر صلّى اللّ  روایتى

روایتى كه پيرامون فضيلت این روزها از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روایت شده است بيندیش،  درباره

 آنجا كه فرمودند:

 كدام از روزها نزد خدا بهتر و پاداشش بيشتر از روز عيد قربان نيست. هيچ
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 راه خدا؟گفت: حتى جهاد در  شخصى

 [2: حتى جهاد در راه خدا مگر، فردى كه با جان و مال خود به جهاد رفته و همه را در راه خدا بدهد.]فرمودند

 -آنجا كه فرمودند: روزهایى نيست كه عمل صالح در آن محبوبتر باشد نزد خداى عزّ و جلّ از این ده روز  و

 یعنى ده روز ذى حجه.

 اد در راه خدا؟: اى رسول خدا حتى جهگفتند

: حتى جهاد در راه خدا مگر فردى كه با جان و مالش در راه خدا جهاد كرده و جان و مال خود را فدا فرمودند

 نماید.

داند تو نيز بزرگ بدان. آمادگى كامل پيدا دو روایت بخصوص روایت دومى را بنگر. آنچه را خدا بزرگ مى این

و توسل به نگهبانان امت، بخصوص در شب اول، وارد این ميدان شو. در نموده و با تمامى نشاط و شوق و دعا 

والیت، شفاعت و شيعيان خود وارد  یت،تضرع خود به در كرم آنان بخواه كه تو را در قصد، حزب، دعا، حما

وى نموده، به درگاه خداى متعال براى توفيق، قبول، رضایت او از تو، تأیيد، اصالح و تمام خيرهاى دینى و دني

 ات، برادران دینى، همسایگان و كسانى كه حقى بگردن تو دارند، تضرع نمایند.و آخرتى براى تو و خانواده

 

 حجهمهم روز اول ذى عیوقا

شيخ روایت كرده است كه این روز، روزى است كه خليل در آن متولد گردیده و خداوند إبراهيم عليه  نيز

و روزى است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ابو بكر را مأمور السّالم را بدوستى خود انتخاب فرمود. 

كه این آیه را جز تو یا مردى كه از  شدخواندن سوره برائت بر مشركان نمود. در همين حال بر پيامبر وحى 

ه السّالم را خودت باشد نباید به مشركان برساند. در این هنگام پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، على علي

 مأمور كرده و به دنبال ابى بكر فرستادند تا آیات را از او گرفته و خودش آن را بخواند و أبو بكر را بازگرداند.
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 عليه السّالم نيز چنين كرد. على

وقایعى كه در این روز اتفاق افتاده اندیشه نما تا نكاتى را كه در این وقایع وجود دارد درك نمایى. و  درباره

 مراجعه نمود.« اقبال»توان به كتاب براى توضيح بيشتر در این زمينه مى

 

 حجهروز اول ذى اعمال

 روزه

 روایت شده است:« الفقيه»اول آن را روزه بگيرد. در  روز

 «.نویسدز اول ذى حجه را روزه بگيرد، خداوند روزه هشتاد ماه را براى او مىكه رو كسى»

 فاطمه زهرا عليها السّالم نماز

 است در روز اول نماز فاطمه زهرا عليها السّالم خوانده شود . مستحب

 

 نماز حضرت زهرا السّالم اللّه عليها تيفيک

كه بعد از نماز تسبيح حضرت زهرا «قل هو اللّه احد»بار و پنجاه« حمد»نماز چهار ركعت است با یك بار  این

شود:سُبْحانَ اللَّهِ ذِي الْعِزِّ الشّامِخِ الْمُنِيفِ، سُبْحانَ ذِي الْجاَللِ الْباذِخِ شود و نيز گفته مىعليها السّالم گفته مى

أَثَرَ النَّمْلَةِ فِي الصَّفا، سُبْحانَ مَنْ یَرى وَقْعَ الطَّيْرِ  الْفاخِرِ الْقَدِیمِ، سُبْحانَ مَنْ یَرى لْكِالْعَظِيمِ، سُبْحانَ ذِي الْمُ

 [.3فِي الْهَواءِ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ هكَذا ال هكَذا غَيْرُهُ]

 الحجهیدهه اول ذ اعمال

 شبهاى دهه اول نماز
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« اخالص»و « ابفاتحة الكت»هر شب از آن بين مغرب و عشا دو ركعت نماز بجا آور، در هر ركعت آن سوره  در

 و این آیه را بخوان:

 في لِأَخيهِ هارُونَ اخْلُفْني ثاَلثينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ ميقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعينَ لَيْلَةً وَ قالَ مُوسى واعَدْنا مُوسى وَ

 . تَّبِعْ سَبيلَ الْمُفْسِدینوَ أَصْلِحْ وَ ال تَ قَوْمي

 ثواب با حاجيها شریك شوى، گرچه حج نكرده باشى.در  تا

هنگام قرائت این آیه شریفه از خود بپرس كه این وعده چيست؟ حسرت و شوق خود را براى دیدار خدا  در

 )ضرركنندگان( مباش نیافزایش داده و از خاسر

قَالُوا یَا حَسْرَتَنا عَلَى مَا فَرّطْنَا فِيها وَ هُمْ یَحْمِلُونَ أوزَارَهُمْ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتى إذا جاءَتْهُمُ الساعَةُ بَغْتَةً  الّذِینَ

 وِرهِم أال سَاءَ ما یَزِرُون .عَلى ظُهُ

كه دیدار خدا را انكار نمودند و آنگاه كه قيامت فرا رسد، گویند: واى بر ما كه آسایش و سعادت این  كسانى»

 «كشند و چه بار بدى.روز را از دست دادیم. آنان بار گناهان خود را بدوش مى

گاه به این وعده روایت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه در آن شوق حضرت موسى عليه السّالم درباره

 را بيان نمودند، بيندیش آنجا كه فرمودند:

 «چهل روز رفت و آمد خود بخاطر اشتياقى كه به دیدار خداوند داشت، نخورد، نياشاميد و نخوابيد. در»

 

 اعمال دهه اول سایر

اللهم ان هذه االیام التي فضلتها على »از نماز صبح و مغرب، در تمام این روزها خواندن دعایى كه اول آن بعد

 باشد نيز مستحب است.مى« غيرها

اند كه مهمترین اعمال این ماه، عمل به روایت زیر است: شيخ مفيد از امام أبو جعفر عليه السّالم نقل كرده از

 فرمودند:
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رئيل پنج هدیه در ده روز اول این ماه براى عيسى بن مریم على نبيّنا و آله و عليهما السّالم توسط جب خداوند

گانه یعنى ده روز ذى حجه عبادتى محبوبتر فرستاده و فرمود: عيسى با این پنج دعا، دعا كن زیرا در روزهاى ده

 از آن نزد خداوند نيست.

 «ء قدیر.له، له الملك و له الحمد بيده الخير و هو على كلّ شي اشهد أن ال اله إال اللّه وحده ال شریك»:اول

 «اشهد أن ال اله إال اللّه وحده ال شریك له، أحدا صمدا لم یتّخذ صاحبة و ال ولدا.»:دوم

 «اشهد أن ال اله إال اللّه وحده ال شریك له، أحدا صمدالم یلد و لم یولد و لم یكن له كفوا أحدا.»:سوم

أن ال اله إال اللّه وحده ال شریك له، له الملك و له الحمد یحيي و یميت و هو حيّ ال یموت بيده  اشهد»:چهارم

 «ء قدیر.الخير وهو على كلّ شي

ء ممّن تبرّأ و انّ حسبي اللّه و كفى سمع اللّه لمن دعا ليس وراء اللّه منتهى أشهد للّه بما دعا و أنّه بري»:پنجم

 «للّه اآلخرة و األولى.

 از عيسى عليه الساّلم پرسيدند:اى روح اللّه كسى كه این كلمات را بگوید چه پاداشى دارد؟ حواریون

: كسى كه صد بار، اولى را بگوید زمينيان عملى بهتر از عمل او در آن روز ندارند و در روز قيامت خوبيهاى فرمود

 او از همه بندگان بيشتر خواهد بود

 بگوید گویا تورات و انجيل را دوازده بار خوانده و پاداش آن را بدست آورده باشد. كسى كه دومى را صد بار و

 عليه السّالم پرسيد:اى جبریيل ثواب آن چيست؟ عيسى

هاى هفتگانه قدرت حمل یك حرف از تورات و انجيل را ندارد مگر این كه من اى در آسمان: هيچ فرشتهگفت

 اى است كه ال حول و ال قوة اال باللّه گفت.و اسرافيل برانگيخته شویم زیرا او اولين بنده
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ه هزار گناه او را پاك كسى كه صد بار، سومى را بگوید، خداوند بخاطر آن براى او ده هزار نيكى نوشته، د و

كرده، ده هزار درجه او را باالتر برده و هفتاد هزار فرشته را كه دستهاى خود را بلند كرده و بر كسى كه آن را 

 آورد.فرستند، فرود مىگفته است صلوات مى

 فرستند؟گفت: جبریيل، مالئكه جز بر پيامبران بر كسى دیگر صلوات مى عيسى

به آنچه از سوى خدا توسط پيامبران آمده است ایمان آورده و تغيير نكند، پاداش گفت: كسى كه  جبریيل

 شود.پيامبران به او داده مى

یابد آنگاه خداوند به گوینده آن اى كه با خدا ارتباط دارد او را مىكسى كه صد بار، چهارمى را بگوید فرشته و

 نگرد.با نگاه رحمت مى

 به او بنگرد، بدبخت نخواهد شد.كسى كه خدا با نگاه رحمت  و

 گفت: جبریيل ثواب پنجمى چيست؟ عيسى

 «.گفت:این دعاى من است و من اجازه ندارم آن را براى تو توضيح بدهم او

 دانستم آیا این پاداشها فقط براى خواندن این دعاهاست یا شرطى هم دارد؟ روایت شده است كهمى كاش

 طوس فرمودند: رضا عليه السّالم در راه امام

ن و من یكى از شرایط بگوید، بهشت براى او خواهد بود. آنگاه فرمود: بشرط آن و شرایط آال اله اال اللّهكه كسى

 باشم.آن مى

این دعاها نيز حتما شرایطى دارد و از شرایط قطعى آن این است كه گوینده حتما معتقد به آنچه  بنابراین،

« پناه بردن« »اله»باشى یا نه؟ معنى گویم، ببين معتقد به آن مىى این كلمات را مىگوید، باشد. و من معنمى

 بمعنى پناه است.« اله»باشد بنابراین مى
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این است كه من شاهدم كه پناهى «ال اله اال اللّهاشهد ان»نيز حاضر شدن است، بنابراین معنى « شهادة» معنى

یعنى كسى مالك چيزى نيست جز خدا، خير، نعمت و فضيلتى «حمدله الملك و له ال»در وجود جز خدا نيست.

 اى ندارد مگر خدا.خير و فایده سنيست مگر براى خدا و در خدا و یعنى تمامى عالم ملك خدا بوده و هيچك

 

 خدا رياز غ ديام قطع

بر این كسى كه اعتقاد دارد كه پناهى جز خدا نيست چگونه در كارهاى خود به غير خدا پناه برده و به  بنا

برد؟ كسى كه در كارهاى مهم یا دیگر كارهاى دنيوى پدر خود را پناهگاه دانسته و به مال خداوند پناه نمى

هاى خدا در كتابش، در حالى كه خداوند دهیابد تا با وعدنيا بيشتر اعتماد داشته و دلش با آن بيشتر آرامش مى

تواند ادعا كند كه پناهى جز خدا سراغ ندارم. هاى خود را با سوگند نيز تأكيد نموده است، چگونه مىوعده

كند. و چرا كسى كه اعتقاد دارد تمامى دارائيها از آن خداست، چرا بدون اجازه او در آن دخل و تصرف مى

به او بدهند؟ و چرا براى او سخت است كه دارایى خدا به مصرف بندگان و روزى  راتوقع دارد دیگران آن 

خورهاى او برسد؟ كسى كه معتقد است تمام نيرو، توانایى، عزت و قدرت از آن خداست چرا انتظار دارد دیگران 

و چرا بخاطر  اند؟دىترسد؟ چرا دیگران را آسيب رسان یا سود رسان منيازهاى او را برآورند. چرا از دیگران مى

كند؟ خالصه اگر كسى به مضمون شهادتى كه در این دعاست رضایت كسى بر خالف رضایت خدا عمل مى

جان هستند. وقتى كه در ظاهر معتقد باشد، در كس نفع و ضررى ندیده و مردم در نظر او مانند اشياء بى

 كند.خيرى از كسى ببيند فقط خدا را شكر مى

 

داند كه خداوند بخاطر كار بدش او را مجازات نموده و خود او ضررى یا مصيبتى ببيند مى آنگاه كه از كسى و

باعث شده است. ولى كسى كه خير را در دنبال دنيا رفتن دیده و براى برآورده شدن نيازهایش فقط به آن 

ادشاهان از آنان چاپلوسى دنياى اغنيا و پ تكند، خير و سعادت را نيز در دارایى اغنياء دیده و به جهاعتماد مى

نماید، با بدست آوردن مال خوشحال و با كرده، براى بدست آوردن مال و مقام با دستورات الهى مخالفت مى
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هاى خداوند شود، در سختيها و حوادث ناگوار به غير خدا پناه برده، به وعدهاز دست دادن آن اندوهگين مى

و در حوادث ناگوار  -ه خداوند در این مورد سوگند خورده است با این ك - نداشتهدر مورد رزقش اطمينان 

اميدش به غير خداست چنين كسى در چنين شهادتى مانند منافق است كه خداوند شهادت به دروغگویى او 

 دهد.مى

اینجا حيف است حدیث قدسيى كه در كتاب كافى در این باب روایت شده است را نياورم. در این كتاب  در

 از امام صادق عليه الساّلم روایت كرده است:« حسن بن علوان»ت آمده اس

 مجلس مذاكره علمى بودیم، و من خرجى خود را در سفر گم كرده بودم. در

 تواند مشكل تو را حل كند؟از دوستان گفت:چه كسى مى یكى

 : فالنى.گفتم

 رسى.ود نمىو به مقص گرددياميدت ، نااميد م كند،ي: او مشكل تو را حل نمگفت

 داند؟ي: خدا تو را رحمت كند، از كجا مگفتم

قسم به »فرماید: :امام صادق عليه الساّلم به من فرمودند كه در كتابى خوانده است كه خداوند متعال مىگفت

عزت و جالل و مجد و ارتفاع من بر عرشم، بال شك اميد هر كسى را كه به غير من اميدوار شود حتما قطع 

یقينا و بطور قطع او را از قرب خود  و ،پوشانمكنم، و بدون تردید و حتما لباس خوارى نزد مردم به او مىمى

كنم. در حالى كه سختيها در دست من تردید و بال شك او را از پيوستن به خودم دور مىزنم، و بىكنار مى

كوبد در حالى كه كليد درها است اميد او در سختيها به دیگران و به دیگران اميدوار است. و در دیگران را مى

م بسته است، و در من براى كسى مرا بخواند باز است. كيست كه در حوادث ناگوار ه ادر دست من بوده و دره

به من اميد بسته و من اميد او را براى برطرف شدن ناگواریش قطع كرده باشم كيست كه براى كار مورد 

ن محفوظ م داش به من اميدوار شده و من اميد او را از خود قطع نموده باشم. تمام آرزوهاى بندگان نزعالقه

هاى خود را پر از كسانى نمودم كه از تسبيح من خسته است ولى آنان به حفظ من راضى نشدند. آسمان
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شوند و به آنان دستور دادم درها را بين من و بندگانم نبندید ولى بندگان به سخن من اعتماد نكردند. آیا نمى

تواند آن را برطرف كند؟ آیا من كه جز من نمى سىاى از حوادث ناگوار من به او برسد كداند اگر حادثهنمى

دهم آیا من بخيلم كه كند اگر از من درخواست شود خواسته او را نمىكنم، فكر مىقبل از درخواست عطا مى

داند آیا جود و كرم، مال من نيست آیا عفو و رحمت بدست من نيست آیا محل آرزوها ام مرا بخيل مىبنده

شوند اگر ترسند كه به غير من اميدوار مىكند آیا اميدواران نمىرزوها را قطع مىآ ننيستم چه كسى غير م

اند، بدهم ها و زمينهایم همگى آرزو كنند و به هر كدام از آنان باندازه تمام آنچه همگى آرزو كردهاهل آسمان

اند شود چه بيچارهمى كمشود. و چگونه مالى كه من سرپرست اویم اى از دارایيم كم نمىباندازه جزء ذره

 «.كسانى كه از رحمتم مأیوس هستند. چه بدبختند كسانى كه از دستوراتم سرپيچى كرده و مرا در نظر ندارند

 

هاى هفتگانه و عرش ها و عظمت آن را بنگر كه بزرگتر از آسمانهاى این حدیث و استداللمسكين، وعده اى

ت، حكومت، و ملك او را كه در این حدیث آمده و این كه توانى قدربزرگ خداست. از خود بپرس آیا مى

باز است را انكار كنى؟ آیا در  نندسختيها بدست او، كليد دردها در دست او و در او براى كسانى كه او را بخوا

اى؟ آیا به تو نفرموده است كه به كسانى این باره در قرآن سخن نرفته و براى دعا كردن به درگاه او دعوت نشده

اى كه در دهد؟ آیا كسى را دیدهكه به درگاه او دعا كنند نزدیك بوده و كسانى كه او را صدا بزنند پاسخ مى

پندارى كه در گذشته آرزوى بهبودى اميد بسته ولى اميدش را نااميد كرده باشد؟ مى اوحوادث و كار مهمى به 

ت نرسانيده و اميد داشتى كه او نيازهایت را وضعيت در شرایط سخت را از خدا داشته ولى خدا تو را به آرزوی

دروغين و اميد تو  توبرآورد اما تورا نااميد كرده است. اگر چنين چيزى هم باشد بخاطر این است كه آرزوى 

 غير صادقانه بوده است.

 

مل قلبى گریختى. زیرا اميد و آرزو دو عبه او اميدوار بودى، در پى رضایت او حركت كرده و از خشم او مى اگر

گيرند، آگاهى از توانایى، آگاهى از كرم و آگاهى از عنایت. آنگاه كه این هستند كه از سه چيز سرچشمه مى
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كند، كه این توقع اميد ناميده سه در قلب بوجود آمدند انسان در دل توقع برخوردارى از كرم و خير را پيدا مى

 شود.مى شود. و همين توقع اگر ضعيفتر باشد، آرزو ناميدهمى

 

كسى كه از قادرى انتظار عنایت داشته و توقع كرم او را داشته باشد، مراقب او بوده، در مقابل او تواضع كرده  و

بخصوص اگر  -اى كه اميد افزون شده و كسى كه به او اميدوار شده بزرگتر باشد كند. و باندازهو چاپلوسى مى

وجود، بقا، سالمتى و تمام امور زندگيش به بعضى  اىاميدوار بر اميدهاى او فراوان و غير قابل شمارش بوده و

مراقبت، تملق، تواضع و تالش براى بدست آوردن رضایت او و گریز  -از چيزهایى كه اميد بسته نيازمند باشد 

باشد. همانگونه كه هميشه مردم در شود. سرشت انسان چنين بوده و بنده نعمتها مىاز خشم او بيشتر مى

 بخشندگانى كه به آنها اميدوار باشند، این گونه هستند. وثروتمندان  مقابل

 

ها فقط به دست خدا بوده و هرگونه كه بخواهد اند كه دل این آفریدهبر این، بحكم ایمان و تجربه دریافته عالوه

 كند.او را دگرگون مى

اگر انسان به قدرت، كرم و عنایت شخصى یقين پيدا كند، فطرتا براى او تواضع نموده و در حال اختيار  خالصه

 كند.از او نافرمانى نمى

 مخالفت با خداى متعال بخاطر ضعف ایمان و فقدان یقين است. بنابراین

 743تا  422صفحه  ،ابراهيم محدث بندرریگ، ترجمه يبریزتات ميرزا ملكي المراقبمنبع: 


