
امیرمؤمنان)ع( با آنکه در شـــرایط ســـخت جسمی به ســـر می بردند که به 
ســـبب زهر و ضربت شمشـــیر هر از گاهـــی بیهوش می شـــدند و به هوش 
می آمدنـــد، در آخرین لحظات، مجموعـــه ای از وصایا را مطـــرح می کنند که 
شـــامل رابطه با خدا، خود و خلق خداســـت. این مجموعـــه در برگیرنده ابعاد 
عبادی، اجتماعی و سیاســـی اســـت. ایشـــان با این تعبیر »هرکسی که این 
وصیت نامه به دســـت او برســـد« ما را نیـــز مخاطب این وصایا قـــرار داده اند.

آخرین وصایای امیرمؤمنان)ع( به ما

نخســـت غسل اســـت که بهتر است 
مقارن غروب آفتاب باشـــد. دو رکعت 
نمـــاز به نحوی که در هـــر رکعت بعد 
از حمد هفت مرتبـــه توحید بخواند و 
بعد از نماز  هفتـــاد مرتبه »َاســـَتغُفِراللَه 

َلیِه«. َوَاتوبُ ِا

غسل کردن و دو رکعت نماز
قـــرآن مجیـــد در مقابل خـــود را 
بگشـــاید و بگوید: »َالّلُهمَّ ِاّنی َاسَئُلَک 
ِبِکتاِبَک الُمنـــَزِل َو ما فیِه اســـُمَک ااَلکَبُر 
و َاســـماُؤَک الُحســـنی َو ُیخـــاُف َو ُیرجـــی 
َان َتجَعَلنـــی ِمـــن ُعَتقاِئـــَک ِمـــَن الّنار« و 

بخواهد. حاجـــت 

دعا با گشایش قرآن
قرآن را روی ســـر بگـــذارد و بگوید: 
الّلُهـــمَّ ِبَحـــقِّ هـــَذا اْلُقـــْرآِن َو ِبَحـــقِّ َمْن 
ْرَســـْلَتُه ِبِه َو ِبَحقِّ ُکلِّ ُمْؤِمـــٍن َمَدْحَتُه ِفیِه 

َ
أ

َك  ْعـــَرُف ِبَحقِّ
َ
َحَد أ

َ
 أ

َ
ـــا

َ
ـــَك َعَلْیِهْم ف َو ِبَحقِّ

ِمْنَك« ســـپس به خدا و 14 معصوم)ع( 
استعانت بجوید.

دعای قرآن به سر
زیارت امام حســـین)علیه السالم( وارد 
که  است  آمده  روایت  در  اســـت؛  شده 
چون شـــب قدر می شـــود، منادی از 
آســـمان هفتم ندا می کنـــد که حق 
تعالـــی هر کســـی را که بـــه زیارت 

آمرزید. را  آمده  حســـین)ع(  امام 

زیارت امام حسین)ع(
در روایـــت آمده هر کس شـــب قدر 
را احیا کند، گناهان او آمرزیده شـــود، 
هر چند به عدد ســـتارگان و سنگینی 
همچنین  باشـــد.  دریا ها  وزن  و  کوه ها 
وارد شـــده دعای »جوشن کبیر« را در 

بخواند. این سه شـــب 

احیا و دعای جوشن کبیر
در  نمـــاز  رکعت  صـــد  خوانـــدن 
دارد.  بســـیاری  فضیلت  شـــب قدر 
هر  در  کـــه  اســـت  آن  افضل  البته 
رکعت بعد از ســـوره حمـــد ده مرتبه 

بخواند. ســـوره توحید را

صد رکعت نماز
ْمَســـْیُت 

َ
أ ي  ِإنِّ ُهمَّ  »اللَّ بخواند:  را  دعا  این 

ْمِلُك ِلَنْفِســـي َنْفعًا 
َ
َلـــَك َعْبـــدًا َداِخـــرًا ال أ

ْشـــَهُد 
َ
ْصـــِرُف َعْنَها ُســـوءًا أ

َ
َو ال َضـــّرًا َو ال أ

ْعَتِرُف َلـــَك ِبَضْعِف 
َ
ِبَذِلـــَك َعَلی َنْفِســـي َوأ

ٍد َو  َصلِّ َعَلـــی ُمَحمَّ
َ
ـــِة ِحیَلِتي ف ِتي َو ِقلَّ ُقوَّ

د...« آِل ُمَحمَّ

خواندن دعای شب قدر

اعمال مشترک شب های قدر

ای ماه سر به ُمهر 
سر از سجده بر ندار

خـــدا را در مورد یتیمـــان رعایت کنید. گرسنه شـــان نگـــه ندارید تا در 
محضر شـــما در خواری نیفتنـــد؛ زیرا از رســـول خدا)ص( شـــنیدم که 
می فرمـــود هرکس یتیمی را سرپرســـتی کنـــد تا بی نیاز شـــود، خداوند 
بهشـــت را برای او واجـــب می گرداند و اگر کســـی مال یتیمـــی را بخورد، 

جهنـــم را بر او واجـــب می کند.

رسیدگی به یتیمان

شـــما را به تقوای الهـــی و رعایت نظـــم در کار ها و اصالح میـــان خودتان 
ســـفارش می کنم؛ زیرا از رســـول خدا)ص( شـــنیدم کـــه می فرمود اصالح 
میان مردم برتر از تمام نماز و روزه اســـت و دشـــمنی نکنیـــد که باعث زوال 
دین اســـت و نیرویی نیست مگر به اســـتعانت خدا. به خویشـــاوندان خود 
بنگریـــد. پس با آن هـــا رفت وآمد کنید که خداوند محاســـبه را بر شـــما 

ســـبک می کند.

اصالح میان مردم

شما دو تن حســـن)ع( و حســـین)ع( را به تقوای الهی ســـفارش می کنم. 
درجســـت وجوی دنیا نباشـــید اگرچه دنیا در جست وجوی شـــما باشد و بر 
چیزی از دنیا که از دســـت شـــما مـــی رود دریغ نخورید. جـــز حق نگویید 
و بـــرای پـــاداش کار کنید، برای آخرت کار کنید. دشـــمن ســـتمگر و یاور 

مظلوم و ســـتمدیده باشید.

کار برای آخرت

خـــدا را در مورد قرآن منظـــور دارید تا مبـــادا دیگران در عمـــل بدان از 
شـــما پیشـــی گیرند. خدا را در مورد همســـایگانتان پیش نظـــر آورید که 
سفارش شـــدگان پیامبرتان)ص( هســـتند. خدا را درباره خانـــه پروردگارتان 
منظور دارید؛ تا زمانی که باقی هســـتید نباید از وجود شـــما خالی باشـــد 

که اگر متروک شـــود، نتوانیـــد همتایی برای آن قـــرار دهید.

قرآن، همسایه و خانه خدا

بـــا مردم بـــه نیکویی ســـخن بگویید، چنان کـــه خداوند شـــما را بدان 
فرموده اســـت و امر به معروف و نهـــی از منکر را کنار نگذاریـــد که در این 
صورت خداوند بدان شـــما را بر شـــما حاکـــم کند. آن گاه دعـــا می کنید، 
ولی به اســـتجابت نمی رسد. بر شـــما باد دوستی و بخشـــندگی و از جدایی، 
دشـــمنی و پراکندگی برحذر باشـــید. در کار نیک و پرهیزگاری یار همدیگر 

باشـــید و بر گناه و ســـتم همدلی نکنید.

بایسته های رفتار اجتماعی

خـــدا را خدا را درباره ذریـــه پیامبرتان)ص( رعایت کنیـــد و مبادا پیش روی 
شـــما به آنان ســـتم کنند. خدا را خـــدا را در مورد یـــاران پیامبرتان)ص( 
منظور دارید کســـانی که بدعتی از آنان ســـر نزده و بدعت گـــذاری را پناه 
نداده اند؛ زیرا رســـول خداوند)ص( به آنان ســـفارش کـــرده و بدعت گذاران 

لعنت فرموده اســـت. را  آنان  به  پناه دهنـــدگان  آنان و 

ذریه و اصحاب پیامبر)ص(

خدا را خدا را دربـــاره نماز رعایت کنیـــد که آن بهترین کردار ها و ســـتون 
دین شماســـت. خدا را خدا را درباره زکات پیش چشـــم آورید که آن خشـــم 
پروردگارتـــان را فرو می نشـــاند. خدا را خـــدا را درباره جهـــاد در راه خدا با 
مال ها و جان های تـــان منظور دارید. جز این نیســـت که دو تـــن در راه خدا 
جهاد می کنند، پیشـــوای هدایت کننده و کســـی که پیرو هدایت اوســـت.

نماز، زکات و جهاد


