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 بـــه نـــام خداونـــد جـــان آفـــرین    
 

ــرین   ــان آفــ ــخن در زبــ ــیم ســ  حکــ
 

ــنده  ــد بخشـــ ــتگیر خداونـــ  ي دســـ
 

 پــذیر کــریم خطــا بخــش پــوزش    
 

 بتافـت  عزیـزي کـه هـر کـز درش سـر     
 

 نیافـت  بـه هـر در کـه شـد هـیچ عـزت       
 

 

که امت مانند از آن آن ذات پاك یکتائی  حمد وسپاس بیکران وستایش ومدح وثناي بی
ها داد، اله وخالقی که به ما ماه پر نور و برکـت رمضـان را    هاي پیشین برتري ما را بر امت

هدیه کرد، خدائی که شب قدر را به ما ارزانی داشت تا با یک شب اجر هزار مـاه طاعـت   
 وعبادت بدست آریم...

نسان از سالم و درود و صلوات پر بار بادا رسول هدایت را، راهنماي بشریت وهادي ا
هاي ظلمت وتـاریکی بسـوي مراتـب واالي نـور وهـدایت... پیـام آور توحیـد         سیاه چال

ورسالت... آنکه پرتو ماه پر نور رمضان بر دستان مبارکش از جانـب پروردگارمـان بـه مـا     
 ارزانی داشته شد...
 اي عزیز مهتر...

 دانی؛... دانم که بدرستی می خوب می
 و بهاي نیت آن است...قیمت هر کار و حرکتی به ارزش 

 کنم... بود به شما هدیه می و من این کتاب را به عنوان یاد
 نه براي اینکه بگویم فراموشم نکنی هرگز...

 تنها براي اینکه بدانی تو را از براي خدا دوست دارم...
 ها را برایت آرزو دارم... و همه خوبی

 خواهم بدانی که هرگز نخواهی رفت از یادم... و می
دهم این معانی زیبا و این ارمغان اندیشه نوین و این گنجینه  تو اي بهترین؛ هدیه می به

 پر مهر رمضان را...
 شاید در دعاهایت نامی از من نیز بر زبان رانی...

 با التماس دعا





 

 

 روزنه

 !..عمر جویبار گذرد چه شتابان می
مؤمنان را بوجد گویا همین دیروز بود که هالل رمضان چون لبخند طالیی آسمان، 

(بیست و هفتم) پس از مناجات و  27آورد. و در کمتر از یک چشم بر هم زدن شب 
 نیایش زاهدان رخت بربست!..

 سبحان الخالق!..
نه!... تو گویی همین دیروز بود که سپاهیان تشنه بخون مظلومان چون مور و ملخ در 

که از دنیاي بشریت هیچ  سحرگاه روز عید به خانه ما یورش بردند تا پرستوي غافلی
 هاي نمناك استبداد خود گردانند. ندارد را به غل و زنجیر کشیده، طعمه چپ سیاه چال

﴿ ُ َ ٱ�َّ ن َ�ُقوَل َرّ�ِ
َ
َ�ۡقُتلُوَن رَُجً� أ

َ
 .]٢٨[املؤمن:  .﴾�

 ».گوید پروردگار من خداوند است؟ خواهید مردي را بکشید به خاطر اینکه می آیا می«
گذارد، و با  هاي تار استبداد را به نمایش می تیغ تیز ستم، ظلمت شب هاي اگر نیش

هایی که طهارت و پاکی و وارستگی و سعادت را براي  خنجر کینه و حقدش دل قلب
 کند: هایشان آرزو دارند، پاره می ملت

ن يُۡؤِمُنواْ ﴿
َ
ٓ أ ِ ٱۡلَعزِ�ِز ٱۡ�َِميدِ َوَما َ�َقُمواْ ِمۡنُهۡم إِ�َّ  .]٨الربوج: [ .﴾بِٱ�َّ

دیدند جز این که ایشان به  گران هیچ ایرادي و عیبی و جرمی بر مؤمنان نمی شکنجه«
 ».ي هرگونه ستایشی، ایمان داشتند!! خداوند قادر و چیره، و شایسته

این خداي یکتاست که ابراهیم بت شکن را در قعر آتش سوزان، و یونس پیامبر را در 
 گیرد. ران را در سیاهچال تاریک، در پناه خود میشکم تار نهنگ گرسنه، و یوسف حی

 هجرت!... 
 تنهایی!... 
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گریست.. اشک داغ دل کباب  اش خون می غم پدري که در فراق یوسف گم گشته
دید.. خواهران و برادران و خویشانی که از  اش می مادري که گرگان را در پی جگر گوشه

 پیچیدند... زخم اهریمن بخود می
اند!.. و  ها چون قرنی سپري شد، امروز تنها خاطره ایی که زمانه بر آنه همه آن سختی

 شاید هم خاطره شیرین!..
 کنند نیکی می رفت از عمر یاد آن به هرچه

 

 فردا خوش است ي امروز در آیینه ي چهره 
 

امروز دیگر آن شکوفه زیباي مادر که سلمان گونه در پی توحید از دیاري به شهري و 
گریخت، آن لطافت و شادابی خود را در پشت محاسن سفید و  به کوهی میاز بیابانی 

هاي کم سوي مادر آن را دیده، از دلش  هاي پیشانیش پنهان داشته تا نشاید چشم چروك
 آهی برآید و کاخ مستبدان را به یکباره آتش کشد!..

 پدر خود حیران است که چرا پسر در سیماي عمر بر او پدر شده!..
» نماند«گذرد، و یا اینکه قطار بادپاي عمر چارنل بسوي بانگ  باد می روزگار چو

 تازد: می
 انـد  بس نامور به زیـر زمـین دفـن کـرده    

 

 روي زمین یک نشان نماند کز هستیش به 
 

 وان پیر الشه را کـه نمودنـد زیـر خـاك    
 

 خاکش چنان بخورد کزو استخوان نمانـد  
 

 فالن و غنیمت شمار عمر خیري کـن اي
 

 ان پیشتر که بانگ بـر آیـد فـالن نمانـد    ز 
 

هر چه هست و نیست در سینه پسر قلبی است دلریش از وضع و حال قوم و ملتش.. 
هاي لرزانش  ریخت بدرگاه حق و زمزمه لب و دوش که شاید شب قدر بود مدام اشک می

راه بود: بار الها! ملتم را دریاب! خدایا قوم و خویشانم را هدایت ده بدان راهی که 
رهروان توست! پروردگارا میهن و ملتم را در پناه خود حفظ گردان. جبارا!.. دست 

 چپاولگران را از سر ملت و میهنم کوتاه کن...
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 خدایا!... 
 بار الها!.. 

 پروردگارا!..
رمضان ایستگاه بازرسی براي بازجویی خود است. اما دو صد حیف که بسیاري از 

 ن و ملت من بکلی از رمضان و پیام آن بدورند.همزبانان و همکیشان و همشهریا
اند، سخن از احکام و نحوه روزه و آنچه بدان تعلق  اهل قلم در باب رمضان اگر نوشته

اي  اند که خود جاي تقدیر دارد و از اهمیت ویژه گیرد را براي مردم بازگو کرده می
 برخوردار..

اه تربیتی، و این خانه تکانی اما پیام رمضان، هدف و معنا و مفهوم، و این اردوگ
داخلی، که جشن باشکوه مالئک و خالیق را در شب قدر با خود دارد، حق خودش را از 

 مداد اندیشمندان آنچنان که باید نگرفته است.
طی دو سال گذشته این قلم عاجز را در این باب با خوانندگانش کپ شپهایی بود.. 

ها به این میدان چند مقاله پیشین  یاد آوري آن هاي توانا و مناسب دیدم براي تشویق قلم
در خورجین کتاب بپیچم تا » اي رمضانی گنجینه«را در کنار نوشتارهایی جدید گذاشته 

ها را  قبل از رمضان مؤمنان را براي استقبال ماه میهمانی خدا آماده سازد، و در رمضان آن
اید، و پس از رمضان نسخه به پیام این سفره تربیتی الهی و مسجد جهانی گوشزد نم

 هدایتی باشد تا راهروان را بر راه راست و شاهراه سعادت نگه دارد.
توشه راهی است براي همه مؤمنان؛ براي اندیشمندان دور نگر و «گنجینه رمضان«

هاي پارسا و  فرهنگیان ژرف اندیش.. کم سوادان امیدوار و باسوادان اصالح گر.. خانم
 دوست و مؤمن.. جوانان با همت و نوجوانان آینده ساز..باخدا و آقایان دانش 

زادي است براي هر دعوتگر؛ چه شخصی که در منبر و محراب » گنجینه رمضان«
هاي سیما و زبان  و قلم عرض اندام دارد، و  کند و چه آنی که در رسانه سرایی می سخن

هایش ربوده، در  مچه فردي که درد اصالح و بیدارگري جامعه خواب و آرامش را از چش
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 هر جا که هست دعوتگر و بیدارگر است... حقا که خوشا بحالش!...

ِ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمَ� ﴿ ن َدَ�ٓ إَِ� ٱ�َّ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
 .]٣٣[فصلت:  .﴾َوَمۡن أ

خواند و  خدا می گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را به سوي« 
ي مسلمانان (و منقادان اوامر  دارد که من از زمره کند و اعالم می کارهاي شایسته می

 ».یزدان) هستم؟
 آنچه رفت خواست نگارنده است!.. 

آنچه آرزوي اوست این است که؛ این چند سخن توجه قلمداران را بدین موضوع 
رمضان کنار زنند، تا دیدگان  هاي زمخت را از چهره زیباي جلب کرده باشد تا پرده

 خالیق بیش از پیش مدهوش جالل و جمال این ارمغان الهی گردد...
اگر این کرم شب تاب بتواند نجاتگران را بسوي گنج پنهان رهنما شود آرزوي 

اش به  کچکول خالی که در برابر  هاي خیره برآورده شده، چشم» گنجینه رمضان«صاحب 
شود تا از بحر سخاوت و جود و کرم او رضایتش را  یپروردگارش گرفته، دوخته م

 بدست آورد..
 مؤلف

 هـ1434/ رمضان/ 27سپیده دم 

 م2012/ 8/ 15مصادف با 



 

 

 مقدمه

 رمضان آمـد و آهسـته صـدا کـرد مـا را     
 

ــا را     ــرد م ــدا ک ــهر خ ــفر ش ــتعد س  مس
 

ــد  ــه نســیمی بوزی  از گلســتان کــرم طرف
 

 که سراپا پـر از عطـر و صـفا کـرد مـا را      
 

ول پر طراوت ماه گشایش بیدریغ حق بروي خلق، و ماه آمرزش و شهر اهللا حل
هاي عارفانه و  هاي صادقانه و نیایش عظمی، و بهار پر تالوت قرآن، و سجاده عبادت

آالیشی، ماه در خودنگري و خودشناسی و شکوفایی،  بندگی خالصانه؛ ماه یکرنگی و بی
نندگان عزیز و ارجمند و تک تک افراد امت ماه کوتاهی و گنه فرسایشی، را به همه خوا

اسالم، و به تمامی بشریت و خلق خداوند منان تبریک و تهنئت عرض کرده، امیدواریم 
 در این ماه پر برکت:

 عاشــقان معشــوق خــود پیــدا کننــد    
 

ــد   ــوا کننـ ــا ســـحر در پـــیش او نجـ  تـ
 

ــویش    ــان خ ــا درم ــد ب ــود گوین  درد خ
 

 بـــا  طبیـــب و انـــیس جـــان خـــویش 
 

هاي سرشار و پیاپی، و ماه رهایی از ظلم و  واریم ماه رمضان امسال ماه پیروزيو امید
هاي مظلوم و دربند، و  ستم استبدادگران و دیکتاتورها، و ماه سعادت و خوشبختی ملت

 ماه فرو ریختن دژهاي فرعونیان و استعمارگران، و بهار شاداب کوخ ستمدیدگان باشد. 
اه مهر و صفا اسیران و زندانیان به آغوش خدایا تو چنان کن که در این م

هایشان بازگردند، بیماران صحت و عافیت یابند، و از حلقه هیچ چشمی جز اشک  خانواده
 ترس و امید به تو سرازیر نگردد.

 و اي کاش به دعا ما را نسازند فرامـوش 
 

 رندان سحر خیز کـه صـاحب نفسـانند...    
 

 





 

 

 پیام رمضان!

شود و پـرده   سال است... در رمضان حقیقت هر انسان برمال میرمضان ایستگاه پر نور 
گـردد... تـو گـویی رمضـان نـداي رب العـالمین اسـت... بـراي          از واقعیتش بر کشیده می

اندازنـد وشـانه از زیـر     بندگانی که همیشه گناه وکوتاهی خویش بر دوش شیطان لعین می
ها  سمانی است که با صالبت قلبکنند... نداي پر طنین آ هاي خویش خالی می بار کوتاهی
 .آورد را بخود می

 این است نداي رمضان!  
ایم درهاي جهنم سوزناك  ها را به زنجیر کشیده که اي بندگان خدا... حال که ما شیطان

ایم... به میدان آي وخـودت   هاي برین را باز گشوده ایم ودرهاي بهشت را قفل وزنجیر زده
 را نشان ده.

هـاي   وچه در توان داري... با دستان خود جایگاهت را در بهشـت ثابت کن که کیستی 
 واالي الهی رقم زن...

آري! رمضان ماه نور ویکرویی است... ماه مرد خدا بودن ویا شـیطان شـدن (!).. آنکـه    
در رمضان ره خدا نجوید و پا در ره شیطان نهد او دیگر راه شـیطان نپیمـوده و یـا در دام    

خود شیطانی است از شیاطین بشر... چرا کـه در رمضـان شـیطانی     شیطان نیفتاده، بلکه او
نیست که او را از راه به چاه کشد... ایـن صـفات شـیطانی اسـت کـه در خـون و رگ او       
آمیخته شده، فطرت و وجدان ایمانی او را درهم شکسته از او موجـودي دیگـر در کالبـد    

و صفاي ایمانی داشته باشـی همـان    انسانی پرورده... که اگر توان دیدن او را با آینه صدق
 چهره ننگ و عصیانگرشیطان را در چهار چوب کالبدي انسانیش خواهی دید...

هاي مسلمانان غـرق   آید در حالیکه هنوز سرزمین بار دگر رمضان به دیدار انسانیت می
هـاي سـال گذشـته خشـک شـده باشـند و        در خونند... رمضان به امید اینکه شاید خـون 
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المی ره بسوي رشادت برده باشند و یا اینکـه از خـواب سـنگین خرگوشـی     هاي اس ملت
هاي خون مسلمانان مظلوم سـیالب   بیدار شده باشند بار دگر فرا رسید... اما دید که باتالق

هاي خـون اقیـانوس گشـته... کمرهـاي مسـلمانان در هـر جـاي دنیـا زیـر           شده، دریاچه
 هاي کفر به زانو در افتاده است... تازیانه

چشمان رمضان چنین خیره وحیران به جهان دوخته گشته... اما چه کند که او را زبانی 
 وتوانی نیست.

بري؛ اگر رمضان را توانی بود و خبر از قصـه همیشـگی ظلـم وسـتم،  و      آیا گمان می
 آمد...   داشت... آیا بار دگر می مى ذلّت و خواري 
 گمانم هرگز!

 آورد: صداي بلند داد بر نمی بود با آیا اگر رمضان را زبانی می
هـاي   ـ اي مسلمانان برخیزید... این چه عزا وچه ماتم اسـت؟ تـا کـی در زیـر تازیانـه     

 نوشید؟ ظالمان شراب ذلت وخواري را مستانه می
ام تا گناهانتان را شستشو دهم، بیائید دست در دستانم نهید تا پاك شوید و بـه   من آمده

رزان امید و آرزو دراز کنید شـاید کـه خداونـد در شـما     سوي درگاه پروردگارتان دستان ل
 همت حرکت نهد... برخیزید و کیان ظلم و ستم از زمین برچینید...

اما افسوس که بغض گلوي رمضان را محکم فشرده و توان سخن از او ربوده اسـت...  
 و اي کاش مسلمانان پیام رمضان را دریابند و حرف ناگفته را خود شنوند.



 

 

 از رمضانبه پیشو

هاي زمان براي رسیدن ماه مبارك رمضان آغاز شده است.  شمارش معکوس عقربه
 رسد. هاي گیتی به مشام شیفتگان و عاشقان این ماه مبارك می بوي خوش رمضان از کرانه

شود. جهان و  ماهی که در آن چهره گیتی در مقابل دیدگان خالیق بکلی عوض می
 کنند. ، زندگی نوینی را آغاز میجهانیان پوستینی نو به تن نموده

هایی که در طول  ها و کوتاهی ماهی که در فضاي ملکوتی آن تمام گناهان و لغزش
صلى اهللا علیه  –شود. به فرموده رسول حق  سال گذشته از انسان سرزده بخشوده می

: رمضان تا رمضان کفاره و بخشش گناهان در میان آن دو است، چنانچه از - وسلم
 بزرگ و کبیره دوري شود!گناهان 

ها درهاي بهشت بروي خالیق گشوده، درهاي جهنم سوزان قفل زده  ماهی که در آن
شوند. ماهی که بر جبین خود تاج شب قدر را دارد. شبی که به گواهی اهللا مجید از  می

ۡلِف َشۡهرٖ ﴿هزار ماه برتر و بهتر است. 
َ
شب قدر بهتر « .]٣القدر: [ ﴾َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡ�ٞ ّمِۡن �

 ».از هزار ماه است
سال عمر زمانه. به عبارتی گویاتر چون در این شب مبارك طاعتی  84آري! بهتر از 

اي  بجاي آوري، نمازي بر پا داري، زکات و صدقه بدهی، دست کرم بر سر یتیم و افتاده
شما سر  هایی به طور مداوم از سال زمان چنین خوبی 84برکشی و غیره... گویا بیش از 

 زده است!
 اهللا اکبر!... 

 وا عجبا رحمت و بخشایش و جود و کرمت را اي پادشاه دو جهان!..
در ماه رمضان همه قوانین و ترازوهاي عدالت الهی برچیده شده در جایش اقیانوسهاي 

گردد. خداوند عالم به فرشتگان  ساحل رحمت و بخشایش و سخاوت نصب می بی
دهد: مگر  هاي بندگان دستور می ین اجر و پاداش و نیکیمسئول ثبت و شمارش و تعی
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 دهم!.. اجر و پاداشش را می –شخصا  –روزه!.. روزه از آن من است.. و من 
 یا اهللا!...

 عجب شرف و مکانتی است روزه را!... 
 دار را!.. و عجب سعادتی روزه

بکرم و سخاء  نامد. و خود اش را خداوند از آن خود می گیرد، روزه کسی که روزه می
گیرند. حال خودت بنگر؛ آیا بخشایش  و جودشان مقدار اجر و پاداش آن را بر عهده می

 پادشاه جهان و جهانیان قابل تصور است؟!
روح و  هاي بی سال تمام در مکه در جسم 13 )صلى اهللا علیه وسلم(پیامبر اکرم 

الق، خداشناسی و کالبدهاي خموش و تار بت تراشان مشرك، نفس توحید، ایمان، اخ
یکتاپرستی دمید. پس از اینکه مؤمنان بدان درجه از تعالی رسیدند که بتوانند براي خداوند 
یکتا جان، مال، شهر و دیار، خانه و کاشانه خود را رها کرده، با توکل بر ذات پاك یکتا 
سوار بر ریگزارهاي سوزان گرسنه و تشنه از زیر تیغ جالدان خون آشام بسوي شهري 
مجهول و مسیري تار فرار کنند، و در عبادت و بندگی مثالی از وارستگی گردند، در ماه 
شعبان سال دوم پس از هجرت، روزه ماه مبارك رمضان از جانب حق متعال بر مسلمانان 

 فرض شد. 
اي در جهاد با نفس و خودسازي، و سکوي پرتابی سریع بسوي خداوند ذي  مدرسه

 الجالل..
ر رسوالن و خاتم پیامبران بیش از هر بشري از ارزش و جایگاه از آنجا که سرو

دست  –یعنی درست دو ماه قبل از رمضان  -رمضان آگاه بود، با فروغ هالل ماه رجب، 
هاي مبارك  نیایش و زاري بسوي پروردگار یکتا دراز کرده، اشک تمنا و بندگی برگونه

ارک لنا فی رجب و شعبان، و بلغنا اللهم ب«کرد:  شد و از اعماق قلب دعا می جاري می

 ..»رمضان

 بار الها در ماه رجب و شعبان ما برکت ده، و ما را به رمضان برسان..
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 آري!...
پیامبر حق و رسول هدایت و شیفته دیدار پروردگار از ذات پاك یکتا طول عمري 

خواهد تا لطافت و جمال وجالل رمضان را به آغوش کشد، و در فضاي ملکوتی  می
 مضان بیش از پیش به خدایش نزدیک، و در نزد او عزیزتر شود.ر

هاي اخالقی و عادات زننده،  ها و زشتی آید تا ما را آالیش دهد و از پستی رمضان می
 و رفتار و گفتار سوء و پلید، پاك ساخته بسوي پرهیزکاري و تقوا سوق دهد.

ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ﴿ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِيَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َلَعلَُّ�ۡم َ�ٰٓ َياُم َكَما ُكتَِب َ�َ ٱ�َّ ٱلّصِ

 .]١٨٣[البقرة:  .﴾َ�تَُّقونَ 

هاى گذشته واجب شده بود،  اى اهل ایمان! روزه بر شما واجب شد چنان که بر امت«
 ».باشد که پرهیزکار شوید

ده سازند. شایسته عاقالن است که از همین امروز خود را براي رسیدن رمضان آما
آمادگی رمضان در انباشت اسباب خورد و نوش نیست، رمضان بر خالف آنچه بسیاري 

کنند ماه استراحت دستگاه گوارش است. ماهی که با تنظیم سیستم  از مردمان درك نمی
 بخشد. گوارشی روح و روان انسان را تعالی می

نگ بناي برخی هایی با خود و یا با گذاشتن س آمادگی رمضان با عهد و پیمان
 یابد. هاي سازنده تحقق می برنامه

هایی براي تالوت و زیستن با قرآن. در آغوش قرآن خود و خداي خود را  برنامه
هایی براي  هایی براي دعا، ذکر، نیایش، راز و نیاز با پروردگار خالق، برنامه شناختن. برنامه

صلى اهللا  –مد مصطفی مثال آسمان؛ حضرت رسول خاتم مح شناختن پیامبر و پیک بی
هایی براي دعوت و گوشزد کردن دیگران به روش و مرام درست  . برنامه- علیه وسلم

ها، و تشویق به کارها و گفتارهاي نیک.  زندگی و بازداشتن خود و دیگران از بدي
 بضاعتان و تنگ دستان.  هایی براي رسیدن به بی برنامه

 این سیماي واقعی مؤمنان است:
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ِۗ ُكنُتۡم ﴿ ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخۡ�َ أ

ۡ�َ�ُُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقوَن 
َ
َُّهم� ّمِۡنُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ � ل ۡهُل ٱۡلِكَ�ِٰب لََ�َن َخۡ�ٗ

َ
  .﴾َولَۡو َءاَمَن أ

 .]١١٠عمران:  آل[
ترین امتی هستید که [براي اصالح جوامع انسانی] پدیدار شده اید، به کار شما به«

دهید و از کار ناپسند و زشت بازمی دارید، و [از روي  شایسته و پسندیده فرمان می
آورید. و اگر اهل کتاب ایمان  تحقیق، معرفت، صدق و اخالص] به خدا ایمان می

از آنان مؤمن [به قرآن و پیامبرند] و بیشترشان آوردند قطعاً براي آنان بهتر بود؛ برخی  می
 ».فاسقند

هاي بد و توبه و  ها و عادت تصمیم جدي در دست کشیدن از همه گناهان و زشتی
 بازگشت بسوي پروردگار یکتا:

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن ﴿...
َ
ِ َ�ِيًعا �  .]٣١النور: [  ﴾َوتُوُ�ٓواْ إَِ� ٱ�َّ

 ».مؤمنان، همگان به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار گردید اى«
 رمضان در راه است و ما در شوق دیدار آن لحظه شمار.. 

در مدرسه رمضان مؤمن چگونگی شکر نعمت و سپاس پروردگار بر فضل و کرمش 
هاي کمال الهی  منت هاي بی کند از صفت آموزد. در مکتب رمضان مؤمن سعی می را می

آموزد. معنا و مفهوم بندگی  یی ببرد. سخاوت، گذشت، ایثار و شفقت بر زیر دستان میبو
پرستی  گري، خودخواهی، نفس هاي فرعونی برد. صفت را دریافته از عبادت الهی لذت می

 گردد.  و خودستایی در او ضعیف می
. تا با سازد و او خود را براي ساختاري جدید، و انسانی بکلی تغییر یافته آماده می

خوشبختی، و تالش و همتی سازنده   نیروي برگرفته از رمضان سالی دیگر را با روحیه
 شروع کند.

 اللهم بارك لنا فی رجب و شعبان، و بلغنا رمضان..
 بار الها در ماه رجب و شعبان ما برکت ده، و ما را به رمضان برسان..



 

 

 یک خانه تکانی

لوح،  ده باشی؛ در کنار مردمان بیسواد و سادهاي را دی شاید تصاویري زنده از بتکده
یابی که دو کف بهم  ها، مخترعان و دانشمندانی را نیز می پروفسورها، دکترها، مهندس

ها را از  تراش آن هاي سخت خارا که پتک سنگ چسپانده جلوي روي خود گرفته از سنگ
خواهد تا  یکی از سنگ میکنند. آن  جان کنده، نقش و نما داده، طلب راز و نیاز می کوه بی

خواهد درمان بیماري ال  گره کور فرمول بمب اتم را برایش بگشاید، و این دیگري می
عالج ایدز را بدو نشان دهد، و سومی در بحر نیازي دیگر است و چهارمی را حاجتی 

 دیگر..
همین تصویر را نزد آتش پرستان و قبرپرستان و عیسی پرستان و موسی پرستان 

هایی که در  ن . مغزهاي متفکر جامعه و مبتکران و اندیشمندان علوم و تکنولوژي آیابی می
کنند چون به دایره آخرت  هاي کلیدي ایفا می ساختن زندگی نوین وشکل گیري آن نقش

رسند مهار خود را به دست تقلید  ساز و هدف اساسی خلقت و زندگی پس از مرگ می
 سپارند! پدري می کورکورانه جامعه فرسوده و میراث کهن

شود.  متأسفانه همین تصاویر با آب و تاب خود در جوامع اسالمی نیز دیده می
اندیشمندان و سیاستمداران و متفکرانی که عالج درد بیمارشان، و یا گره کور کارشان، و 

 پالند!  یا حل مشکالتشان را نزد شیادي مذهب فروش و یا کنج قبري خموش می
 احمد. نام مادر: فاطمه. دین: اسالم... نام: محمد. نام پدر:

 این است دلیل و برهان مسلمانی جمع زیادي از مسلمانان..
 اسالم وراثتی..

داند. ایمان یا باور به وحدانیت پروردگار  قرآن نقطه آغازین پذیرش اسالم را ایمان می
چون  یکتا و نبوت فرستاده و رسول او. باوري که در عمق وجود فرد ریشه دوانیده،

گردد. و او با ایمان و باور و یقینی ثابت  اي روشن در جلوي چشمانش نمودار می پدیده
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دهم  راند: شهادت و گواهی می که هیچ شک و تردیدي در آن نیست از ته دل بر زبان می
دهم که محمد  که هیچ خالق و معبودي نیست مگر پروردگار یکتا، و شهادت و گواهی می

 .رسول و فرستاده اوست

 .»أشهد أن ال إله إال اهللا و أشهد أن حممدا رسول اهللا«

راند؟!.. تنها کسی که حقیقت  شهادت یعنی قسم و سوگند.. چه کسی قسم بر زبان می
 را آنچنان شناخته باشد که گویا با دیدگان خود مشاهده کرده است..

ارد و نیم آید، آمار بشري از عدد ملی چون از اسالم و مسلمانیت حرفی به میان می
سر  ) کره خاکی نداي محمد مصطفی 5/1گوید. آیا امکان دارد یک پنجم ( سخن می

 دهد و چهره دنیا چنین دگرگون و پریشان باشد؟!
در جوامع اسالمی امروزي پوست، حسب و نسب، نژاد و ملیت که انسان را در کسب 

منصب، معیارهاي  آن هیچ نقشی نبوده، یا مکانت اجتماعی، پول و ثروت، و جایگاه و
شوند! تقوا و پرهیزکاري کلمات نامأنوس و گنگی هستند که کمتر کسی  برتري شمرده می

 معنا و مفهوم آنان را شنیده است. 
مفهوم درست اسالم و درك مفاهیم آن را شاید کمتر مسلمانی هضم کرده باشد. کمتر 

ت، حقوق خود و خدا و مسلمانی است که از اسالم، ایمان، نبوت، عبادات، دین و شریع
 بندگان و سایر مخلوقات، و دایره مسئولیت و واجبات خود اطالع دارد.

سایه سنگین اسالم وراثتی، بر شخصیت فرد مسلمان چیره گشته، در بیشتر موارد 
اي از آداب و رسوم و حرکات و شکل و شمایل ماهیت و اصالت و بار  اسالم در مجموعه

 دهد.. خویش را از دست می
اي  بار همان پیرهنی است که بر تن مسلمانان شناسنامه خاصیت و  بی سالم خنثی و بیا

 کنی.. آن را مشاهده می
 ها و اساسنامه و الفباي مسلمان بودن را باید در قرآن جستجو کرد.. پایه

ــت    ــین ز دس ــون آی ــت چ ــی را رف  ملت
 

 مثــل خــاك اجــزاي او از هــم شکســت  
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ــس    ــت و ب ــین اس ــلم ز آی ــتی مس  هس
 

ــا  ــس  بـ ــت و بـ ــی اینسـ ــن نبـ  طن دیـ
 

 تو همـی دانـی کـه آیـین تـو چیسـت؟      
 

 تـو چیسـت؟   )1(زیر گردون سـر تمکـین   
 

ــیم  ــرآن حکــ ــده، قــ ــاب زنــ  آن کتــ
 

 حکمـــــت او الیزالســـــت و قـــــدیم 
 

 نــــوع انســــان را پیــــام آخــــرین   
 

ــل او   ــالمین محــــــةر«حامــــ  )2(»للعــــ
 

ــی ــد  ارج مــ ــا ارجمنــ ــرد ازو نــ  گیــ
 

 بنـــده را از ســـجده ســـازد ســـر بلنـــد 
 

ــی گــر ــو م  خــواهی مســلمان زیســتن ت
 

ــتن    ــرآن زیس ــه ق ــز ب  نیســت ممکــن ج
 

 از تــالوت بــر تــو حــق دارد کتــاب    
 

ــو از او کــامی کــه مــی   ــاب ت  خــواهی بی
 

پس ما مسلمانان نیاز به یک خانه تکانی داخلی، و یک شستشو و مراجعه خود، و پاك 
 نه داریم..کردن لباس از گرد و غبار و دود و خاکستر باورها و تقلید کورکورا

 محکــم از حــق شــو ســوي خودگــامزن
 

 الت و عــــزاي هــــوس را سرشــــکن 
 

ــو را     ــوازد تـ ــه بنـ ــداي کعبـ ــا خـ  تـ
 

ــو را     ــازد تـ ــل سـ ــی جاعـ ــرح إنـ  شـ
 

 

 .قدرت، توانایی -1

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ي  ي شریفه بخشی از آیه -2
َ
 .]١٠٧[األنبياء:  ﴾١٠٧َوَمآ أ

                                                            



 

 

 رمضان و قرآن

 افتد! جبرئیل: اي محمد، امت پس از تو در فتنه و آزمایش سختی می
 رسول اهللا (صلی اهللا علیه وسلم): اي جبرئیل، راه حل چیست؟

ل: قرآن؛ کالم خدا، در آن خبر پیشینیان، و آیندگان است. و دستور زندگانی جبری
است براي شما. و آن ریسمان محکم الهی، و راه راست است. سخن نهائی است و هیچ 
بیهودگی را در آن راهی نیست. هرگز ستمگري آن را کنار ننهاده، ومخالفت آن را بجاي 

شکسته. و هیچ کس علم هدایت را در غیر آن نه آورده، مگر اینکه خداوند کمرش را 
رود. عجایب  نجسته مگر اینکه گمراه گشته. با تکرار خواندن هرگز کهنه نشده از دل نمی

آن تمام نشدنی است. هر کس سخن قرآن گوید راستگوست. و هر کس بنا به قرآن 
س بنا به دستور دهد عادل است. و هر کس به قرآن عمل کند پاداش و اجر گیرد. و هر ک

 .1تقسیم کند انصاف را رعایت نمودهقرآن 
آري! این است قرآن؛ کالم پاك رحمان، اساسنامه و قانون مسلمان زیستن، دستور و 

ها،  ها، نور هدایت از تاریکی برنامه الهی براي بشریت، سنگر و دژ محکم در برابر گمراهی
 راهنماي راه راست و خوشبختی دو جهان:

بِٞ� قَۡد َجآَءُ�م ﴿ ِ نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ  .]١٥املائدة: [ .﴾ّمَِن ٱ�َّ
بخشد) و کتاب  ها را روشنی می از سوي خدا نوري (که پیغمبر است و بینش«

  ».بخش مردمان است) به پیش شما آمده است روشنگري (که قرآن است و هدایت
یمانه خداوند رسول اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) فرمودند: این قرآن سفره میهمانی کر

است. هر آنچه در توان دارید از سفره سخاوت الهی برگیرید. این قرآن ریسمان الهی، و 
کند.  نور هدایت، و عالج و درمان دردهاست. هر کس که به آن پایبند باشد را حفاظت می

 .به روایت امام احمدـ  1
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رود تا نیاز  و رهایی است براي هر کس که از او پیروي کند. قرآن به کژي و گمراهی نمی
الح داشته باشد. گهرهاي آن هرگز تمام شدنی نیست. و با بسیار خواندن از دل به اص
رود. قرآن را تالوت کنید که خداوند براي تالوت آن به شما اجر و پاداش نیکو  نمی
گویم (الم)  شود. البته من نمی دهد. براي تالوت هر حرفی ده نیکی برایتان نگاشته می می

  1یک حرف است.» میم«یک حرف، و » الم«رف، و یک ح» الف«یک حرف است، بلکه 
این است قرآن، شفاعت روز قیامت، و امام و رهنماي هدایت بشریت، و رمز سعادت 
انسان، و خداوند بر رمضان این منت را نهاده که شرف نزول قرآن را به این ماه اختصاص 

 داده است.

نزَِل �ِيهِ ٱۡلُقۡرَءانُ ﴿
ُ
ِٓي أ  ...﴾ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى َوٱۡلُفۡرقَاِن�  َشۡهُر َرَمَضاَن ٱ�َّ

  .]١٨٥البقرة: [
ماه رمضان است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است. تا مردم را راهنمائی کند و  «
ها و آیات روشنی از ارشاد (به حق و حقیقت) باشد و (میان حق و باطل در نشانه

   ».همیشه) جدائی افکند
 در این ماه مبارك کتاب هدایت پرهیزکاران نازل شد:

 .]٢البقرة: [. ﴾َ�ٰلَِك ٱۡلِكَ�ُٰب َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَِّق�َ ﴿
  ».این کتاب؛ هیچ گمانی در آن نیست و راهنماي پرهیزگاران است«

نمایی هدایت و راه« ﴾ُهٗدى ّلِلنَّاِس ﴿این کتاب رمز هدایت و رستگاري انسان است: 
 ».براي مردم

 گوید؛ هر آن کس از قرآن هدایت نپذیرد از انسانیت بدور است: گویا قرآن آشکارا می

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ٰفِلُوَن ﴿
ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
نَۡ�ِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َكٱۡ�

ُ
 .]١٧٩األعراف: [ .﴾أ
خبر (از صالح دنیا و  ترند. اینان واقعاً بی اینان  همسان چهارپایانند و بلکه سرگشته«

 .به روایت امام حاکم ـ 1
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  ».آخرت خود) هستند
 اي است بس عمیق بین نازل شدن قرآن و روزه!.. و رابطه

همانطور که خداوند متعال به ماه مبارك رمضان این شرف را داد تا حامل قرآن باشد. 
ها  اي است که بر شهوت به آن شرف میزبانی روزه را نیز داد، چرا که روزه بهترین وسیله

 سازد. ها هموار می بشري چیره شده، راه تابیدن پرتوهاي نورانی قرآن را بر قلبو غرائز 
ها هر انسان عاقلی را  آمیزش قرآن و رمضان، و روابط و خویشاوندي بسیار نزدیک آن

هاي رمضان بیش از هر وقت دیگري  کند تا در ساعات ملکوتی روزها و شب تشویق می
معانی آن مشغول گردد. جبریل امین (علیه السالم) به تالوت قرآن و سعی در فهم و درك 

خواندند. و از  هر ساله در رمضان قرآن را با پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) می
شاگردان مکتب رسالت و پارسایان و صالحان آمده است که در هر سه روز، و یا هر 

یم را بطور کامل هفت روز، و برخی هر ده روز، و حتی برخی هر روزه یکبار قرآن کر
 کردند! تالوت می

هایشان، و نور  در نتیجه این پیوند قوي بین آن بزرگان و قرآن کریم، کالم الهی بهار دل
هایشان بود. و همیشه  هایشان، و شستشو دهنده غم هایشان، و بر طرف کننده نگرانی سینه

ها و  شنجهاي روانی و اضطرابات و ت در سعادت و شادکامی بدور از همه بیماري
بردند. خود آن حضرت (صلی اهللا علیه وسلم) آنچنان شیفته و  هاي روحی بسر می استرس

غرق قرآن بودند که قرآن بصورت کامل بر شخصیت ایشان تجلی کرده بود، و در حقیقت 
 زد. ها قدم می پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) قرآنی زنده بود که در میان انسان

اهللا عنه)؛ شاگرد ارشد مکتب رسالت به مجرد شنیدن و یا  حضرت ابوبکر (رضی
 گرفت. تالوت آیات کالم اهللا مجید چشمانش چون ابر بهاري باریدن می

و حضرت عثمان (رضی اهللا عنه)؛ شاگرد نمونه و داماد رسول اکرم (صلی اهللا علیه 
 م!شوی هایمان پاك باشد هرگز از قرآن سیر نمی فرمودند: اگر قلب وسلم) می

فرمودند: سوگند بخدا که در  و داماد دیگر ایشان حضرت علی (رضی اهللا عنه) می
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 دانم در چه موردي، و در کجا نازل شده است. اي نیست مگر اینکه من می قرآن هیچ آیه
بله، شاگردان مدرسه رسالت اینچنین با قرآن انس گرفته بودند، و زندگیشان در سایه 

شد. و این است  و تعلم و تفسیر و آموزش آن سپري میقرآن ودر پرتو درس و تعلیم 
 ها... رمز سعادت و خوشبختی و نیک نامی آن

قرآن اساسنامه و قانون اساسی این امت است، خداوند آن را نوري قرار داده تا پرده 
ها، و سعادت و زندگی  ها را بدرد. و آن را رهنمایی براي حفاظت از گمراهی تاریکی

هاي عقلی و روحی و روانی و  ها، و برنامه اخالق، و شفاي بیماري عقلها، و صفاي  قلب
جسمانی، و رحمت و شفقت، و مهر و عطوفت زندگانی، و خالصه سعادت و خوشبختی 

 دنیا و آخرت قرار داده است.
 فرمایند: خداوند متعال می

﴿ ُ ۡقَوُم َوُ�بَّ�ِ
َ
نَّ إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

َ
ٰلَِ�ِٰت أ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱل�َّ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ٱ�َّ

ۡجٗر� َكبِٗ�� 
َ
 .]٩اإلرساء: [ ﴾لَُهۡم أ

ها (براي رسیدن به  ترین راه کند که مستقیم این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می
سعادت دنیا و آخرت) است، و به مؤمنانی که (برابر دستورات آن) کارهاي شایسته و 

دهد که براي آنان (در سراي دیگر) پاداش بزرگی (به نام  کنند، مژده می یده میپسند
  بهشت) است.

و هر گاه مسلمان از قرآن فاصله گیرد، نور و رحمت و هدایت و شفاء و سعادت از 
هاي روحی روانی و  گیرد و در تاریکی، بدبختی، اضطراب، استرست زندگیش فاصله می

شود که هر لحظه آن  ندگی براي او چون قفسی تنگ میمشکالت زندگی غرق گشته، ز
 گردد. چون سالی سپري می

زنند باید  نالند، و در چنگال مشکالت پرسه می هایی که از زندگی کابوسیشان می آن
دریابند که راه نجاتشان در قرآن کریم و تالوت و خواندن ترجمه و تفسیر و تعلیم و 

یم که قضیه قرآن یک حکایت گذرا و ساده نیست که تعلم آن نهفته است! همه باید دریاب
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بتوان از آن براحتی گذشت، حکایت و مرز سعادت و خوشبختی در دو جهان، و یا 
 شقاوت و بدبختی است.

و خوب بخاطر داریم آن هنگامی را که رسول هدایت به تنهایی در غار حرا مشغول 
که وجدان و ضمیرش او را  ها و زمین بود، و با خداي خود ـ تفکر در خلقت آسمان

کرد. در یک آن جبریل، پیک وحی  بسوي آن خداي ناشناخته خوانده بود ـ راز و نیاز می
الهی بر او فرود آمده او را به خواندن دعوت نمود. و او را قبل از تقدیم قرآن چند بار در 

صلى (آغوش گرفته بشدت فشار داد، تا جایی که نزدیک بود نفس از کالبد آن حضرت 
 بیرون رود!) اهللا علیه وسلم

نزول آیات مبارکه قرآن بر پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) نیاز به آمادگی پیشین 
 داشت. تا رسول هدایت قرآن را با تمام قدرت و توان خود در سینه مبارك جاي دهد.

 برادر و خواهر عزیز:
گاري است که من و تصور کن رمضان امسال چون جبریل امین؛ پیک هدایت و رست

شما را محکم به آغوش خود فشرده، و با شدت گرما و تشنگی و گرسنگی ما را آماده 
 پذیرش کالم الهی نموده است.

بیا قرآن را آنچنان بخوانیم و در پی فهم و درك معانیش باشیم که گویا بر ما نازل شده 
وش من و شما است. و پیامش از آن من و شماست. و مسئولیت هدایت بشریت بر د

نهاده شده است. و فراموش نکنیم پیامبر خدا (صلی اهللا علیه وسلم) زندگیش را براي 
گرفتند،  ها گوش می دادند و از آن قرآن وقف کرده بود. به یاران و شاگردانش تعلیم می

فرمودند: بهترین شما کسی است که  دادند، و می معناي کالم پاك را برایشان شرح می
اند قرآن را  براي آن افرادي که تا کنون همت نکرده1خته به دیگران بیاموزاند. قرآن را آمو

آنچنان که بر پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) نازل شده تالوت کنند، و یا معانی آن را 
بفهمند، هنوز هم دیر نشده است! همانطور که براي بدست آوردن مال و فراهم کردن 

 از حضرت عثمان ـ رضی اهللا عنه ـ.. به روایت امام بخاري -1
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کنند برخیزند و به مسجد روند، ـ و یا به هر  د تالش میاحتیاجات زندگی زودگذر خو
صورتی که امکان دارد ـ اول تالوت درست قرآن و سپس ترجمه معانی آن را بیاموزند. تا 

 هم در زندگیشان خوشبخت و سعادتمند گردند و هم در آخرتشان...
ند بدست توان و بدانند که آموختن یک آیه از قرآن بیش از آنچه از ثروت و مال می

توانند با خود به قبر  اي است که می آورند برایشان با ارزشتر خواهد بود. قرآن آن توشه
کند، در حالیکه  ببرند، و آن یاوري است که در لحظات دشوار آخرت برایشان شفاعت می

 شود: ها را رها کرده باعث فتنه و جنگ و جدال بازماندگانش می ثروت و دارائی آن

نزَ ﴿
َ
ۡلَ�ِٰب كَِ�ٌٰب أ

َ
ْولُواْ ٱۡ�

ُ
َر أ بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِۦ َوِ�ََتَذكَّ َدَّ  .]٢٩ص: [ ﴾ۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ

ایم  اي محمد! این قرآن) کتاب پر خیر و برکتی است و آن را براي تو فرو فرستاده«(
  ».هایش بیندیشند، و خردمندان پند گیرند تا درباره آیه

 فرزندانشان را شیفته قرآن کنند. و والدین گرامی نیز
فرمایند: هر کس قرآن را خوانده بدان عمل کند،  رسول اهللا (صلی اهللا علیه وسلم) می

نهند که روشنائیش بسیار زیباتر است از  پدر و مادرش را در روز قیامت تاجی بر سر می
  1بود. هاي دنیا می روشنائی خورشید اگر در خانه

قرآن خوان است، حال خود تصور کن که خود او را چه این پاداش پدر و مادر 
 مکانت و جایگاه ومنزلتی است! 

هاي برین باال برو و در حالیکه  شود: در بهشت در روز قیامت به قاري قرآن گفته می
اي  کنی. جایگاه تو جاي آخرین آیه خواندي ـ تالوت می قرآن ـ را آنچنان که در دنیا می

 2خوانی! است که می
ه رمضان فرصتی است طالئی براي آشتی کردن با قرآن، و فرصتی است کوتاه و و ما

زودگذر براي شیفته و عاشق قرآن شدن، و جاي دارد همیشه این فرموده رسول هدایت 

 .(به روایت امام ابو داود)ـ  1

 .(به روایت امام ترمذي با سند صحیح)ـ  2
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 (صلی اهللا علیه وسلم) را جلوي دیدگان خویش داشته باشیم که:
گوید:  ن میکنند، قرآ (روزه و قرآن روز قیامت براي همدمان خود شفاعت می

گوید: بار الها، در روزهاي گرم  ام. و روزه می خواب نگه داشته ها او را بی پروردگارا شب
 پذیرد. ها را می ام) و آنگاه خداوند شفاعت آن او را تشنه نگه داشته

آیا شرفی بزرگتر و برتر از این هست که دوست رمضان و قرآن و عاشق و شیفته آن 
 دو شویم؟!

اش قرآن نباشد بفرموده پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم)  در سینهچرا که هر کس 
اي است. و خداي ناکرده از جمله کسانی نباشیم که در روز قیامت از  چون خانه ویرانه

 شود: ها شکایت می آن

َُذواْ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َمۡهُجوٗر� ﴿  .]٣٠ان: الفرق[. ﴾َوقَاَل ٱلرَُّسوُل َ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ� ٱ�َّ
کند، پروردگارا!  کنان از کیفیت برخورد مردمان با قرآن) عرض می و پیغمبر (شکوه «

اند (و از  قوم من این قرآن را (که وسیله سعادت دو جهان بود) رها و از آن دوري کرده
 ».اند) ترتیل و تدبر و عمل بدان غافل شده



 

 

 رمضان ماه نیایش

) نزدیک شد. صلى اهللا علیه وسلمبه پیامبر اکرم (دهاتی حیران و پریشان با دلهره  
جا  ترسید سؤالش بی جوید. از یک سو می فشرد را به آرامی می سخنی که گلویش را می

باشد و از سوي دیگر امید داشت آن جوابی را بیابد که آرزو دارد. دل به دریا زده پرسید: 
صلى اهللا (کند؟ آن حضرت  ییا رسول اهللا! چه کسی در روز قیامت از مردم بازجویی م

روستائی که گویا آرزویش برآورده شده بود از فرط  فرمودند: اهللا عز وجل.) علیه وسلم
شادي چون غنچه تازه شگفته داد کشید: سوگند به خدا که رستگار شدم؛ پس خدایم از 

 گذرد! حقش می
وقتی بنده آمده ) صلى اهللا علیه وسلم(و در حدیثی دیگر از حضرت خاتم المرسلین 

گوید: یا خداي  هاي زاري و نیازش را به درگاه پروردگارش دراز کرده می گناهکار دست
برند چنین فردي لیاقت نیایش خداوند متعال را ندارد،  من! برخی از فرشتگان که گمان می

زند: یا رب! و باز فرشتگان جلوي  گیرند. باز بنده عصیانکار داد می جلوي صدایش را می
گیرند. بنده گناهکار نا امید نشده باز در درگاه خالق و پروردگارش را با  میصدا را 

فرماید: آخر تا کی جلوي  کوبد.. در بار چهارم خداوند متعال به فرشتگانش می دعایش می
فرماید: لبیک عبدي، بله بنده من، استجابت کردم دعایت  گیرید؟! و می صداي بنده مرا می

 ام.. را اي بنده
 ) صلى اهللا علیه وسلم(اش براي خالیق  منان در حدیثی که سفیر و فرستادهخداوند 

ام را که به درگاهم دراز شده،  هاي بنده شود دست فرمایند: من رویم نمی نقل کرده می
گویند: پروردگارا! این مرد  کند: یا رب، یا رب!.. را خالی برگردانم. فرشتگان می زاري می

فرمایند: ولی من شایستگی  از او درگذرید! پروردگار منان میلیاقت اینرا ندارد که شما 
اینرا دارم که از من بیم و هراس داشته باشند. و بخشایش و درگذشتن از شأن و مقام من 

 ام درگذشتم و او را بخشیدم! است، گواه باشید من از بنده
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ش است که خود اش، رابطه خالق و آفریدگار با آفریده و مخلوق رابطه پروردگار با بنده
هاي واالي خود را به نفع او  خداي منان او را سرشته، و خوش دارد تمامی صفات و نام

 به کار گیرد. تنها الزم است بنده خدایش را بشناسد.
؛ شاگردي از مکتب رسالت آورده: شنیدم پیامبر و محبوبم )رضی اهللا عنه (ابی بکره 

یچ فردي نیست مرتکب گناه شده، سپس بلند فرمودند: ه را که می) صلى اهللا علیه وسلم(
شود و خود را پاك گرداند، و دو رکعت نماز خوانده از پروردگارش درخواست 

 بخشاید. گذرد و او را می بخشایش و عفو کند، مگر اینکه خداوند از او درمی
 این آیه را تالوت فرمودند:) صلى اهللا علیه وسلم(سپس پیامبر اکرم 

ِيَن إِذَ ﴿ نُو�ِِهۡم َوَمن َ�ۡغفُِر َوٱ�َّ ُ�ِ ْ َ فَٱۡسَتۡغَفُروا ْ ٱ�َّ نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ ا َ�َعلُوا

ٰ َما َ�َعلُواْ وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن  واْ َ�َ ُ َولَۡم يُِ�ُّ نُوَب إِ�َّ ٱ�َّ  .]١٣٥آل عمران: [ ﴾ٱ�ُّ
افتند (و  ویشتن ستم کردند، به یاد خدا میو کسانی که چون دچار گناه شدند، یا بر خ«

دارند و پشیمان  وعده و وعید و عقاب و ثواب و جاللت و عظمت او را پیش چشم می
و بجز خدا کیست که گناهان را  -شوند  گردند) و آمرزش گناهانشان را خواستار می می

یزي که انجام و با علم و آگاهی بر (زشتی کار و نهی و وعید خدا از آن) چ -بیامرزد؟ 
 ».یازند) کنند (و به تکرار گناه دست نمی اند پافشاري نمی داده

کرد، و ناامیدي  اش سنگینی می روزي مردي دراز با قدي کشیده که بار گناهان بر شانه
) صلى اهللا علیه وسلم(اش سایه سیاهش را انداخته بود نزد حضرت رسول اهللا  بر چهره

گناهان را انجام داده باشد، هیچ گناهی نیست مگر  آمده گفت: تصور کنید مردي همه
اینکه از او سر زده باشد، آیا باز هم دروازه توبه برویش باز است؟ پیامبر مهر و شفقت 

اي؟! مرد پریشان و دستپاچه  آرام از او پرسیدند: آیا اسالم آورده) صلى اهللا علیه وسلم(
یچ معبودي نیست مگر خداوند یکتا، دهم که ه خود را دریافته گفت: آري! من شهادت می

 پروردگارم که او را هیچ شریکی نیست، و تو رسول و فرستاده خداوندي.
فرمودند: بله دروازه توبه باز است. کار نیک کن و از ) صلى اهللا علیه وسلم(پیامبر خدا 
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کند. مرد که  هایت را خیر و نیکی می ها و گناهان دست بردار، خداوند همه لغزش زشتی
شد هرگز خداوند از او درگذرد، مات و مبهوت مانده با ناباوري پرسید: حتی  باورش نمی

 ها و فسق و فجورم را؟! ها و لغزش زشتی
 فرمودند: بله. ) صلى اهللا علیه وسلم(پیامبر خدا 

 مرد از شادي کنترل خود را از دست داده، فریاد برآورد: اهللا اکبر... 
 از آنجا دور شد..گویان » اهللا اکبر«و همچنان 

 هاي پروردگارم را ساحلی نیست: منت اقیانوس رحمت و بخشایش بی

ءٖ ﴿  .]١٥٦األعراف: [  ﴾َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ
 ...»چیز را در برگرفته رحمت من هم همه«...

 و چه عجب!..
 ها و رحمت خود تنها یکی را بین جنیان و انسان 100مگر نه این است که خداوند از 

ها با همان یک رحمت بر همدیگر  حیوانات و حشرات و خالیق تقسیم کرده است. و آن
ورزند. تا بدانجا که حیوانات وحشی و ددان درنده نیز با  عطف و شفقت و مهر می

کنند. پروردگار رحمان و رحیم و خداوند  فرزندانشان به نرمی و شفقت برخورد می
براي روز حساب گذاشته، تا با آن در روز  رحمت دیگر خود را 99بخشاینده مهربان 

 1قیامت بر بندگانش رحم و شفقت و مهر ورزد. 
صلى اهللا (اي که خدایش را شناخته به او امیدوار باشد. پیامبر اکرم  شایسته است بنده

ام گمان برد. و چون  فرمایند: من چنانم که بنده اند: خداوند متعال می فرموده) علیه وسلم
ن افتد من همراه او هستم. اگر او مرا با خودش یاد کند من نیز او را با خودم او به یاد م

کنم. و اگر در مجلسی ذکر و یاد من گوید من در مجلسی بهتر از او به خوبی یاد  یاد می
شوم. و اگر  ام یک وجب به طرف من آید، من یک دست به او نزدیک می کنم. اگر بنده می

 (به روایت امام مسلم نیشابوري)ـ  1
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زدیک شود من به اندازه گشایش دو دست به او نزدیک او به اندازه دستی به من ن
 آیم... شوم، و اگر او آرام بسوي من آید من دوان دوان و شتابان بطرف او می می

اش..  مثال پروردگارم به بنده و آفریده این است محبت و لطف و کرم و جود بی
ان درك آن!.. محبتی که نه قلم را توان وصف آن است و نه حتی عقل و فهم بشري را تو

از هر سو محبت است و لطف و بخشایش... از هر سو خدایی و چشم پوشی از بنده 
 ناتوان و عاجز..
اي او را وارد بهشت  کارهاي هیچ بنده«فرمودند: ) صلى اهللا علیه وسلم(رسول اهللا 

؟ فرمودند: بله، -صلى اهللا علیه وسلم –کند. پرسیده شد: حتی شما را اي رسول اهللا  نمی
حتی من! مگر اینکه فضل و رحمت پروردگارم مرا در بر گیرد. پس سعی کنید و خود را 
نزدیک گردانید به بخشایش. هرگز کسی آرزوي مرگ نکند؛ چرا که او یا نیکوکاري است 

». هایش افزوده شود، یا گناهکاري است که شاید توبه کرده بازگردد که شاید بر نیکی
ردگار به بندگانش به تنگ آمده بود گفت: سوگند به شیطان که از رحمت و لطف پرو1

ها دست  جاه و عزت تو اي خداي یکتا؛ تا نفس در جان بندگانت است از گمراه کردن آن
ها  نخواهم کشید. خدایم به او گفت: سوگند به عزت و جاللم من هم تا زمانی که آن

 گذرم. میها در  استغفار کرده، در توبه و ندامت و بازگشت کوبند از آن
درك این معنا براي صحرا نشینی که کاسه صبر را در تصور او حجمی است، دشوار 

اگر گناهی از بنده سر زد «فرمایند:  می) صلى اهللا علیه وسلم(بود. وقتی شنید پیامبر اکرم 
شود، اعرابی صحرانشین گفت: و اگر توبه کرد؟ پیامبر فرمودند: از  بر او نگاشته می

پرسید: اگر باز گناه کرد. و از زبان  شود. صحرانشین می گناه پاك میاش آن  کارنامه
 شود.  شنید که گناه نوشته می می) صلى اهللا علیه وسلم(حضرت رسول اهللا 

 و اگر توبه کند؟  -

 (به روایت امام بخاري) ـ  1
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 شود!.. پاك می -
شد. مرد حیران مانده بود که این  کرد و جواب تکرار می صحرانشین تکرار می

 مه خواهد داشت. پرسید: تا کی؟!.. بخشایش الهی تا کی ادا
کند، خداوند از او  فرمودند: تا هر آنوقت که توبه ) صلى اهللا علیه وسلم(رسول خاتم 

کشد مگر اینکه بنده از توبه و  گذرد. بدانکه که خداوند از عفو و بخشش دست نمی درمی
شانه راستش قبل استغفار دست کشد. اگر بنده تنها اراده کار خیري کند فرشته مأمور بر 

نگارد. و اگر آن کار نیک را انجام داد برایش ده  از انجام آن کار براي او یک نیکی می
کند تا  شود، و سپس خداوند آن را بیش و بیشتر می نیکی و اجر و پاداش نوشته می

شود، و چون مرتکب آن  هفتصد برابر. و اگر بنده اراده گناهی کرد، برایش هیچ نوشته نمی
شود، که باز هم در پی آن عفو و نیکو و  شد براي او تنها یک گناه نوشته میگناه 

 بخشایش سخاوتمندانه پروردگار است:..
 بـــازآ بـــازآ هـــر آنچـــه هســـتی بـــازآ

 

ــت    ــر و ب ــافر و گب ــر ک ــازآ  گ ــتی ب  پرس
 

ــدي نیســت  ــا درگــه نومی ــن درگــه م  ای
 

 صــد بــار اگــر توبــه شکســتی بــازآ      
 

شت بسوي خداوند متعال است. ماه راز و نیاز و و رمضان بهترین فرصت براي بازگ
تواند خود  شیطانی از انسان دور شده، او براحتی میي ها نیایش.. ماهی که در آن وسواس

 پروردگارش بازگردد.. را دریابد و بسوي
 شود.. و در این ماه این سخاوت و بخشایش و کرم الهی به مراتب بیشتر و بیشتر می

ماه مبارك قلبش را از هر آنچه غیر خدایی است آالیش داده، با نیاز است بنده در این 
هاي عبودیت و  ذکر و یاد او، و با راز و نیاز بدرگاه او، و با زاري و نیایش در سجده

هاي طالیی بسوي  بندگی در مقابل او، شتابان و با سرعت و بدون تلف کردن فرصت
 او نشود!..پروردگارش گام زند. شاید رمضانی دیگر هرگز نصیب 



 

 

 رمضان مدرسه وقت شناسی

خواهی ارزش یک سال را بدانی... از دانش آموزي بپرس که در امتحان نهایی  اگر می
 مردود شده است!..

اگر خواستی بدانی یک ماه چقدر ارزش دارد... از مادري که نوزادش را یک ماه 
 زودتر بدنیا آورده بپرس!..

 ... از مدیر تحریر هفته نامه بپرس!..اگر خواستی بهاي یک هفته را دریابی
اگر خواستی قیمت یک روز را بدانی... از کارگر روز مزدي بپرس که ده بچه را غذا 

 دهد!.. می
اي با تولید  اگر خواستی بدانی یک ساعت چقدر ارزش دارد... از مدیر عامل کارخانه

 باال بپرس!..
از کسی که یک دقیقه به پرواز اگر خواستی بدانی یک دقیقه چقدر با ارزش است... 

 دیر رسیده بپرس!..
و اگر خواستی درك کنی یک ثانیه یعنی چه... از کسی بپرس که از مرگ حتمی نجات 

 یافته!..
و اگر خواستی ارزش جزئی از ثانیه را بفهمی... از کسی که مدال نقره در مسابقه 

 جهانی کسب کرده بپرس!..
است! براي مدت معینی کوك شده است و  انسان در حقیقت چون یک ساعت کوکی

 افتد!.. با پایان این مدت از کار می
کوبد که وقت بسوي نهایت به  و صداي تیک تیک ساعت چون پتک بر سر او می

 رود! پیش می
گویند زندگی  هاي قلب انسان در حقیقت همان تیک تیک ساعتند که به او می نبض

 رارند!هایی است که در حال ف ها و ثانیه دقیقه
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 دقـــــــات قلـــــــب املـــــــرء قائلـــــــة لـــــــه
 

ـــــــــــــوان  ـــــــــــــائق و ث ـــــــــــــاة دق  إن احلي
 

 وقت با ارزشترین رأس مال یا دارائی و سرمایه یک فرد است.
زد: اي مردم  ها در خیابان داد می یخ فروشی براي جلب مشتري و تحریک عواطف آن

 اش در حال ذوب شدن است! رحم کنید به کسی که سرمایه
که همان وقت باشد نیز با تپش قلب مرتب در حال ذوب شدن  دارائی و سرمایه انسان

و از بین رفتن است. درست همان تصویر قرآنی: سوگند به وقت که انسان در حال 
 خسران و تباهی است!

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصوۡ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا اْ إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ�ۡ  .]العرص[ ﴾٣بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ

ي زندگی انسان، و فرصت تالش او براي نیل به سعادت  سوگند به زمان (که سرمایه«
آورند، و کارهاي  همه زیانمندند* مگر کسانی که ایمان می ها انسان دو جهان است)! *

(در عقیده و قول و عمل) کنند، و همدیگر را به تمسک به حق  شایسته و بایسته می
ها و دردها و  ها و دشواري کنند، و یکدیگر را به شکیبائی (در تحمل سختی سفارش می

 »گردد). نمایند (که موجب رضاي خدا می هائی) توصیه می رنج
وقت آنچنان حائز اهمیت است که خداوند متعال براي گوشزد کردن به ارزشش بدان 

قسم خورده: سوگند به صبحگاهان و سوگند به شب هنگام و به آنچه اشاره به وقت دارد 
 و سوگند به نیمه روز... 

هاي  دم (صبحگاهان) سوگند * و به شب به سپیده« ﴾٢َوَ�َاٍل َعۡ�ٖ  ١َوٱۡلَفۡجرِ ﴿

َ�ٰ ﴿» دهگانه سوگند! ِۡل إَِذا َسَ�ٰ  ١َوٱلضُّ سوگند به روز (در آن زمان که آفتاب « ﴾٢َوٱ�َّ
آرامد (و  گیرد) * و سوگند به شب در آن هنگام که می و همه جا را فرا می گردد بلند می

 »گیرد) جا را فرا می شود و همه تاریک می
زدن کافی است انسان صفحه سعادت خود را در آن رقم زند، یا  یک چشم بهم

 شقاوت و نگونبختی را بجان خرد!
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ها دریده شوند و حقایق  دهتنها پیش از یک چشم بهم زدن، یک ثانیه پیش از اینکه پر

نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه ﴿گفت:  پنهان آشکار گردند، و معناي ایمان زایل شود، اگر فرعون می
َ
َءاَمنُت �

۠ ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمَ�  نَا
َ
ٰٓءِيَل َو� ْ إِۡسَ� ِٓي َءاَمَنۡت بِهِۦ َ�ُنٓوا ایمان دارم که «... .]٩٠يونس: [﴾إِ�َّ ٱ�َّ

ي  اند و من از زمره اسرائیل بدو ایمان آورده خدائی که بنی خدائی وجود ندارد مگر آن
توانست صفحه خود را برگردانده وارد  می..» .فرمانبرداران (و مطیعان فرمان یزدان) هستم

 بهشت شود!
اما این شهامت و جرأت را نداشت که به حقیقت اعتراف کند تا اینکه روحش به 

دادند را با چشمان  هنم را برایش مژده میغرغره رسید و فرشتگان قبض روح که آتش ج
گر شد، از ترس و وحشت از اعماق وجودش داد کشید که به خداي هارون و  خود نظاره

موسی ایمان آوردم. اما دیگر خیلی دیر شده بود. آن کمتر از یک ثانیه نیز از دست رفته 

َن َوقَۡد َعَصۡيَت َ�ۡبُل َءآۡل�﴿بر سرش کوفتند: » دیر کردي«بود. فرشتگان عذاب با پتک 
آیا اکنون (که مرگت فرا رسیده است و توبه « .]٩١يونس: [ ﴾َوُ�نَت ِمَن ٱلُۡمۡفِسِديَن 

داري؟) و حال آن که قبالً  ي خود پشیمانی و روي به خداي می پذیرفتنی نیست، از کرده
 ».ي تباهکاران بودي کردي و از زمره سرکشی می

است. مردي که تنها با جهنم دقائقی چند فاصله نداشت. با » اصیرم«در نقطه مقابل او 
، حقانیت اسالم جلوي دیدگانش »احد«نغمه پرخون چکاچک شمشیرها در میدان معرکه 

تجلی نموده، ایمان آورد و بال فاصله به سپاه دشمن یورش برد. و  پس از نبردي مردانه 
یز مسیر خود را از نگونبختی به جام شیرین شهادت سرکشید. تنها با یک ترفند موفقیت آم

نیک بختی تغییر داد. مردي که بدون حتی یک سجده عبودیت به درگاه پروردگارش با 
 سجده شعور به بندگی در قلبش بهشت و رضایت الهی را بدست آورد!

هاي شایانی در تاریخ رقم  هایی که با همت خود صفحات مجد و موفقیت ن همه آ
رفت  اند. آن عالمی که چون به حمام می یت آن را درك کردهاند، ارزش وقت و اهم زده

اي از عمرش  سپرد تا با صداي بلند برایش بخواند تا مبادا لحظه کتابی دست فرزندش می
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آمد و او را از کسب  ضایع شود! و امامانی چون ابن جوزي و سیوطی که وقتی مهمانی می
تراشید و  هایش را می تفاده کرده قلمداشت، از وقت مهمانداري اس علم یا تألیف باز می

ها  هاي همت بلندي هستند که هر یک بیش از ده کرد. از جمله مثال هایش را آماده می برگه
هاي شاگردان و  ها و سینه کتاب به جامعه بشریت تقدیم داشتند که تا قیامت در کتابخانه

 کنند! ش جمع میها اجر و پادا طالبان علم و دانش زنده خواهند ماند و براي آن
 رد هرگــز ســعدیا مــرد نکونــام نمــی   

 

 مرده آنست که نـامش بـه نکـویی نبرنـد     
 

سازد چگونه امکان دارد  یابد با ذکر و یاد خداوند آینده خود را می مؤمنی که درمی
 اي از وقتش را تلف کند: لحظه

َها ٱۡلَ�ٰفُِروَن ﴿سوره  - ُّ�
َ
� ایت ترمذي چون یک چهارم قرآن است. (به رو ﴾١قُۡل َ�ٰٓ

ِ َوٱۡلَفۡتُح ﴿و حاکم). سوره مبارکه  ربع قرآن است. (به روایت  ﴾١إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ٱ�َّ
بار خواندن سوره قل هو اهللا احد، وسوره فلق و  3ترمذي، حدیث حسن است). 

 دارد. و غیره... سوره ناس در صبح و شام انسان را از هر گزندي در امان می
هنگام ده ده بار به پیامبر خدا صلوات و درود فرستد  بهر کس صبح هنگام و ش -

 1گردد.  شفاعت آن جناب در روز قیامت شامل حالش می

خداوند او را  »أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم و أتوب إليه«هر کس بگوید  -

 آمرزد حتی اگر از جهاد فرار کرده باشد. (به روایت ابوداود و ترمذي و حاکم) می

بار در بعد  100و » سبحان اهللا«بار تسبیح خداوند گفت   100هر کس صبح هنگام  -
بار حج کرده باشد. و هر کس صد بار صبح و  100از ظهر، چون کسی است که 

اسب  100چو کسی است که » الحمد هللا«صد بار شام حمد و سپاس خداوند گوید 
صلى اهللا –یا اینکه پیامبر تجهیزات براي جهاد در راه خداوند تقدیم کرده باشد، (

بار به جهاد رفته باشد). و هر کس صد بار صبح و  100اند:  فرموده – علیه وسلم

 .(به روایت امام الطبرانی)ـ  1
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ال إله إال اهللا وحده ال رشيک «صد بار شام به وحدانیت پروردگار اقرار کرده باشد 

غالم از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده باشد. و هر  100چون کسی است که  »له

بار صبح و شام اعالم کرده باشد، کسی در آنروز  100پروردگار را کس بزرگی 
کاري بهتر از او بجاي نیاورده مگر آنکه بیش از او چنین ذکري را تکرار کرده 

اند. و امام نسائی  باشد. (به روایت ترمذي. و ایشان این روایت را حسن برشمرده
 نیز آن را روایت کرده است)..

این باب آمده، انسان را به یاد خداوند بودن و زندگی در و روایات بسیاري که در 
 کنند. پرتو ذکر و دعا و نیایش با پروردگار تشویق می

وقت مؤمن همیشه یا ذکر و یاد خداست، یا تالوت قرآن، یا اندیشیدن در ساختار و 
هاي خداوند، و یا  ها و آفریده اصالح خود و خانواده و جامعه، فکر و تأمل در قدرت

 ادت و نماز و کار و تالش..عب
فردي که وقت اضافی دارد باید در ایمان خود و یا حداقل در فهم درست دینش شک 

 کند!
گفتند: از آدم بیکار  این معنا را قدیمیان خود ما خیلی خوب درك کرده بودند که می

 خداست بیزار!..
را به یک  آید تا ما را به ارزش وقت گوشزد کند. رمضان زندگی مؤمن رمضان می

ها نیز  ها و لحظه و کمتر از ثانیه کند که در آن ارزش ساعت پادگان تربیتی تبدیل می
 کند! بخوبی تجلی می

اي، یک ثانیه قبل از وقت افطار کردن یعنی آتش  در راز و نیاز بر سفره افطار نشسته
ا زدن به خرمن تالش و کوششی که روزه تمام سال را توان کسب اجر آن نیست! فور

پس از اذان افطار و فورا رسیدن به نماز مغرب. آمادگی براي نماز عشاء و تراویح، 
 استراحتی کوتاه، نماز تهجد و سحري.... 

وقت سحر تمام شد!.. حالل خداوند در ظرف یک ثانیه به حرام تبدیل شد. مؤذن 
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شیدن تا اطالع بانگ برآورد: اهللا اکبر! یعنی: دستور اهللا اکبر و بزرگ است که خوردن و نو
 ثانوي که مصادف با غروب آفتاب باشد ممنوع است!..

شود. یک نماز فرض رمضانی چون  رمضان به ارزش طاعات و عبادات یادآور می
هفتاد نماز فرض در غیر از رمضان، و یک کار خیر و نافله در آن چون اداي فرض در 

 غیر از رمضان است.

َ�ۡلَُة ﴿! -سال زندگی  84یعنی بهتر از  –عمر  شب قدر رمضان با ارزشتر از هزار ماه 
ۡلِف َشۡهرٖ 

َ
 ».شب قدر شبی است که از هزار ماه بهتر است« ﴾٣ٱۡلَقۡدرِ َخۡ�ٞ ّمِۡن �

ها انسان را به  ها و جایزه ها و ارمغان رمضان در حقیقت استادي است که با تشویق
و آموزش عملی به ارزش  شود تا پس از یک ماه تدریب اهمیت و ارزش وقت یادآور می

 و قیمت آن در سایر زندگی پی ببرد!
 گوید؛ وقتت یعنی زندگیت و تلف کردن آن یعنی خودکشی!..  رمضان به فرد می

 وقتت را مزرعه آخرتت قرار داده، و به گلستانی براي آینده تبدیل کن!..
غرق شده در جانی را که از کشتی  اند تکه چوبی شناور در اقیانوس جوان نیمه آورده

اي ناشناخته رسانید. مردم جزیره که در پی پادشاهی  اعماق آبها نجات یافته بود به جزیره
براي خود بودند با شادي و خوشحالی او را مورد عالج و درمان قرار دادند. چون زندگی 

مان غریبه را راه  به کالبد خسته جوان بازگشت و جان گرفت به او گفتند: ما در جزیره
دهیم. بر حسب قوانین جزیره یا شما باید بروید و یا اینکه پادشاه ما شوید! و قانون  نمی

شاهی ما چنین است که فرد یک سال پادشاه است و ما تابع فرمان او، پس از پایان مدت 
دهیم، و سپس  شاهنشاهی او جشنی گرفته او را بر فیلی سوار کرده در جزیره چرخی می

فرستیم تا تنها با حیوانات درنده  ها می مسکونی در آنسوي آباي وحشی و غیر  به جزیره
 زندگی کند!

ساحل یا یک سال  جوان تنها دو راه بیشتر پیش روي نداشت: یا مرگ در دریاي بی
 هاي حیوانات درنده و حشرات گزنده! خوشی و پس از آن مرگ در بین دندان
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ت. چندي پس از پایان او به امید استفاده از فرصت یک سال شاه شدن را پذیرف
هاي تاجگذاري و استقرار پادشاهیش و آشنا شدن با منطقه، با تعدادي از سربازان  جشن

اش آشنا شود. در آن جزیره جز حیوانات  به آن جزیره وحشی رفت تا با زندگی آینده
ها  کردند هیچ اثري از زندگی نبود. استخوان هاي وحشی زندگی می اي که در جنگل درنده
خورد. شاه  هاي پوك شاهانی که طعمه ددان شده بودند در هر سو بچشم می جمهو جم

 جوان با دیدن آینده تلخ خود موي بر بدنش سیخ شده بود.
ریزي و ساختن آینده خود افتاد. دستور داد گروهی از سربازان بدان  او به فکر برنامه

س از آن مقداري از جزیره لشکر کشی کرده همه حیوانات وحشی و مارها را بکشند. پ
ها و حیوانات اهلی را بدان جزیره منتقل کرد تا در کنار هم  ها و گاوها و بزها و مرغ اسب

 به تولید مثل بپردازند.
دستور داد ظرف دوماه آن جزیره را ترتیب دهند؛ برخی از درختان را بریده راه 

سازند. گیاهان وحشی ها ب ها جاهاي سیاحتی و دیدنی و پارك درست کنند. در کنار چشمه
 را درو کرده فضاهاي سبز بر پا کنند...

وقتی سال بسر رسید و جشن خداحافظی با پادشاه برپا شد، او اولین پادشاهی بود در 
داد  تاریخ این جزیره که خندان و شاد بر فیل شاهی سوار شده براي مردم دست تکان می

و چون شاهان پیشین نه گریه  رفت. می» قبرستان پادشاهان«و خوشحال بسوي جزیره 
کرد و نه زاري! نه از حیوانات وحشی آنجا هراس داشت و نه از تنهایی، چرا که او آن  می

 جزیره را به یک منطقه سیاحتی زیبا و یک بهشت دیدنی تبدیل ساخته بود!....
توانید چون آن جوان زیرك و باهوش با استفاده از  شما خواننده گرامی و عزیز می

برند  عمر براي آنروزي که شما را بر تابوت سوار کرده تنها به جزیره قبرستان می فرصت
آمادگی بگیرید، و پیشاپیش بهشت خود را با همت و عقل و کوشش و تالش خود 

 بسازید!...



 

 

 رمضان و بازنگري در نحوه بینش

ه رسانید که انس بن نضر وارد مدین آفتاب کشان کشان خود را بسوي قلب آسمان می
دویدند و پیر  که دنبال هم می  آمد. جز چند دختر بچه شد. شهر بکلی خالی به نظر می

 خورد.  زنی گوژ پشت، کسی در کوچه بازارهاي شهر بچشم نمی
کرد. در خم کوچه  اش هی می مسافر تازه رسیده با حیرت اسبش را بسوي خانه

ها را صدا زده پرسید:  از آنکنند. یکی  کودکان بازیگوشی را دید که قایم موشک بازي می
 اند؟! پسر جان چرا شهر ساکت و خاموش است؟! مردم کجا رفته

پسرك خسته، هس هس زنان آب دهانش را قورت  داده، خودش را جمع و جور 
همراه یارانش به ) صلى اهللا علیه وسلم(کرده، گفت: مگر خبر نداري عمو؟! پیامبر خدا 

 اند!.. حمله به ما لشکر کشی کردهاند. قراوالن مکه براي  احد رفته
چهره خسته انس به یکباره چون شکوفه شگفته شد. خداي من! این همان روزي 

ها خواست تا شترهاي بار کاال که دسترنج سفر دور و  است که آرزو داشتم. از پسر بچه
ه اش برسانند، و خود از همانجا بسوي احد چهار نعل تازید. در را درازش بود را به خانه

کرد که مبادا جنگ تمام شود و او که یک سال است از حسرت شرکت  خدا خدا می
کند، این فرصت را نیز از دست  پیچد و خود را مالمت می نکردن در غزوه بدر به خود می

 دهد.
روزي که غزوه بدر درگرفت ایشان در شهر نبودند، و چون از سفر تجارتیش 

ساز مؤمنان و مشارکت فرشتگان را شنیدند، از  بازگشته خبر غزوه بدر و پیروزي تاریخ
اینکه نتوانسته بود جوانمردانه در کنار پیامبر محبوبش شمشیر زند بسیار ناراحت و 

رفته ) صلى اهللا علیه وسلم(غمگین بود. حتی روزي براي تسلی دادن خود نزد پیامبر اکرم 

لنئ أشهد� اهللا «: از اینکه چنین فرصتی را از دست داده احساس حسرت کرد و گفت

اگر خداوند به من فرصتی دهد تا در کنار  - »معر�ة مع رسوهل ل��ن اهللا ما أصنع
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ها و  پیامبرش جهاد کنم، پروردگارم خواهد دید که من چه خواهم کرد، و چه مردانگی
 حال این فرصت بدست آمده است.. -ها ثبت خواهم کرد!  رشادت

متوجه شد برخی از صحابه پیامبر خدا رنگ پریده هاي احد رسیده بود که  به نزدیکی
هاي سنگین بر سرشان وارد آمده باشد  هایی که پتک و حیران و سرگردان چون انسان
دوند. در ابتدا فکر کرد شاید بزدالن ترسویی باشند که  گریان و پریشان بسوي مدینه می

رود بر تعداد  جلوتر می اند. چون دید که هر چه در معرکه ضربه دیده پا به فرار گذاشته
ها را گرفته بپرسد، چه اتفاقی  گردد سعی کرد جلوي چند نفر از آن ها اضافه می فراري

اي که در میان هس هس زدن و گریه و زاري این افراد  افتاده؟! از بین جمالت شکسته
یه صلى اهللا عل(پرید فهمید که پیامبر خدا  مات و مبهوت و سرگشته از دهانشان بیرون می

ها و کنترلشان را از دست  ها در غم فراق مصطفی عقل به شهادت رسیده، و این) وسلم
اند. چون به میدان معرکه رسید برخی از صحابه نامی مکتب رسالت را دید که  داده

کنند. بدانها نزدیک شده بر  شمشیرهایشان را انداخته، بر زمین نشسته زار زار گریه می
ا را چه شده؟! برخیزید و بمیرید بر آنچه رسول خدا بر آن سرشان داد کشید: آهاي شم

 جان داد!
ها را  سخن خشم آلود انس چون پتک گران بر سر شاگردان مکتب توحید فرو آمده آن

إ� «ها نماند، سوي احد خیره شده نفسی عمیق کشیده گفت:  بخود آورد. انس منتظر آن

آید را احساس  که از سوي احد می من بوي مستانه بهشت – »أجد ر�ح اجلنة دون أحد
 .-کنم  می

 سرداده به قلب سپاه دشمن تازید..» اهللا اکبر«شمشیر عریانش را در هوا پیچید و 
هایی در مقابل خدایش به  ها و دلیري داند انس چه رشادت هیچ کس جز خدا نمی

ت پیامبر نمایش گذاشت. تنها تاریخ به یاد دارد چون سپاهیان اسالم فهمیدند خبر شهاد
اي بیش از دشمن نبوده، به میدان باز گشتند و چون آتش جنگ فرو  اي و دسیسه شایعه

شنید. در بین شهیدان مسلمان  نشست دیگر صداي تکبیر رعد آساي انس را کسی نمی
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خورد که صورتش بکلی از بین رفته بود. و اگر  انسانی مچاله و تکه پاره شده بچشم می
شناخت کسی جز  که بر انگشت دست برادرش بود او را نمی خواهر انس از روي خالی

 شد!..  خدا از راز این رادمرد میدان مردانگی با خبر نمی
ها تبدیل  ها و رشادت اي درخشان در آسمان رادمردي آنچه انس بن نضر را به ستاره

کرد، نحوه نگرشش به حقایق روز بود: اگر پیامبر جام شهادت نوشیده، چرا گریه و 
ري؟!.. بر همان راهی که او رفته باید پیش رویم؛ یا چون او شرف شهادت یابیم و یا زا

 پیروز شده راهش را ادامه دهیم؟!
همتی به  انس فردي بود که از نا امیدي و دید منفی، و شکست پذیري و سستی و بی

شدت بیزار بود. مردي که بعد از هشتاد ضربه تیر، نیزه و شمشیر دشمن جام شهادت 
 رکشید!..س

انس به یارانش آموخت نباید از دشمن بنالند، گرگ اگر به گله زند چه تعجب در آن 
هایی که  ن است؟! باید ما مسئولیت و وظیفه خود را درك کرده در آن کوتاهی نکنیم. آ

مبتالیند و همه مشکالت ریز و درشت جامعه خود را » ي توطئه نظریه«امروز به بیماري 
کنند، و چنان حقیر و  ها و آمریکا آویزان می جهانی و امپریالیست بر شانه صهیونیست

دست و پا بسته در برابر دشمنی که در ذهنشان چون هیوالیی معجزه ساز جست و خیز 
 اند، که گویا در برابر خداي قادر و توانا بر همه چیز قرار دارند! زند ایستاده می

که از گریه زاري و نالیدن و نفرین روزگار این گونه افراد باید از انس بن نضر دریابند 
توان رسید، تنها راه رهایی، آزادي و سعادت در مسئولیت شناسی و اداي  به هیچ جا نمی

واجب است. باید هر فرد به فکر جهش، انقالب و تغییري در نحوه فکر کردن و 
 اندیشیدن خود باشد. هیچ کس را توان تغییر دیگران نیست!

ش فرد اصالح شود چهره زندگی بکلی تغییر خواهد یافت. او دیگر اگر قناعت و بین
گوید کار مایه سعادت و آرامش روح و  نخواهد گفت کار مشکل است، بلکه همیشه می

هایش است و  توانم! بلکه زمزمه امید همیشه بر لب روان است. نخواهد گفت: من نمی
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است. از فقر، بیم و هراس گوید: من زرنگم و کارهاي بیش از این از من ساخته  می
برد. همیشه جلوي چشمانش صحنه  نخواهد داشت و از دادن و انفاق و بخشش لذت می

شنود که دعا  بیند و صدایشان را می آیند، را می اي که هر روز به زمین می آن دو فرشته

ض اي عو بارالها به هر بخشاینده –. »اعط ممسكا تلفااللهم اعط منفقا خلفا و«کنند:  می

 .-اي را تلف گردان  بهتري از آنچه بخشیده بده، و مال هر بخیل و چشم خالی
شود. بشنو از امام ابن  در پرتو چنین نگرشی رنگ و بوي زندگی بکلی عوض می

هاي کوچک دشمنانش پوزخند  تیمیه (رحمه اهللا) را که سرش را باال گرفته، بر عقل
ام نهفته است.  بهشت و سعادت من در سینهتوانند بکنند.  زند: دشمنان با من چه می می

اگر زندانم افکنند، سیاهچال زندان براي من فرصتی است براي خلوت و راز و نیازي با 
خدایم. و اگر مرا از سرزمین و شهرم برهانند، فرصتی براي سیاحت و دنیا گردي برایم 

 هایم!هاي آرزو اند. و اگر مرا بکشند، مرگم شهادت است و منت مهیا نموده
تغییر در نحوه نگرش و بارور سازي فکر و اندیشه شیوه پیامبران است. در تاریخ 

ما از تغییرات مادي ) صلى اهللا علیه وسلم(زندگی پیک رسالت حضرت محمد مصطفی 
هاي  شنویم. نه خبري از ساختمان زندگی که کاري است بسیار راحت و آسان هیچ نمی

ها و غیره.. ولی عجب در این  ها و چهار راه و جاده ها سر بفلک کشیده است و نه از پل
آالیش، تمدن و فرهنگ به تمام جهان  است که از همین شهر خشت و گلی و ساده و بی

 ارسال گشت. مدینه پارسا و ساده پایتخت جهان پیشرفته در عمران و سازندگی گشت!..
خانه خدا رها کرده، در بت را در  360بنگر که ) صلى اهللا علیه وسلم(به پیامبر اکرم 

فکر تغییر در ساختار فکري و نحوه نگرش مردم است! و پس از چندي بنگر همین 
ها را؛ خالد و عمرو بن عاص و دیگران را که پتگ  حامیان و پاسبانان و جانثارهاي بتکده

 کنند!..  ها را پودر می جان فرود آورده آن هاي بی گران بر بت
رزش و بهاي علوم انسانی، و جایگاه و اهمیت اهل دعوت و هنوز بسیاري از مردم ما ا

 اند! فکر و ادب را درك نکرده
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بافد این افراد هستند، نه پزشکان و  کسی که تار و پود فکر و اندیشه جامعه را می
 مخترعان و مهندسان و سیاستمداران!..

اندیشه  در حقیقت راز تخلف امروزي ما نیز در همین نقطه نهفته است! این فکر و
دهد. پیامبران خدا  ها را بسوي فرهنگسازي و تمدن و پیشرفت سوق می است که ملت

ها ساختار نوین  روي تغییر و پیشرفت مادي جامعه سرمایه گذاري نکردند، هم و غم آن
اندیشه و فکر بود. فرعون نمادي است از پیشرفت در ساختمان سازي، و او پادشاه اهرام 

ریخ تا بروز قیامت از او به عنوان مظهر ظلم و ستم و خودکامگی مصر است و عاقالن تا
ها جمجمه بیگناه را  هاي اهرام او ده کنند، و در زیر هر یک از سنگ و طغیانگري یاد می

اند. و در مقابل حضرت ابراهیم بتها را شکست و  بینند که فداي استبدادگري او شده می
 و زنجیر شد تا بروز قیامت!.. مظهر توحید و ایمان و آزادي و شکستن غل

هاي خودساز بشري در این است که توان و  فرق تمدن اسالمی با سایر افکار و اندیشه
هاي دیگر با بازو و ماهیچه  قدرت دین اسالم در خود مکتب است نه در پیروان! تمدن

اند. اما اسالم که نداي فطرت انسانی است خود بخود پیش  عقل و بدن مردم بنا شده
رود. و امروزه که اسالم فاقد هر گونه پشتیبان سیاسی و قدرت نظامی است، بلکه  می

کشد، باز هم آمار  جهان مادي با تمام وسائل و قدرتش بر علیه اسالم خط و نشان می
 یابد. گروند روز بروز افزایش می افرادي که در خود غرب به اسالم می

انب زندگی و نیازهاي بشري را پوشش چرا که اسالم در کیان و تار و پودش همه جو
هایی که دولت  ن اند. و چه ابلهند آ داده؛ دین و سیاست و اقتصاد در یک کالبد بهم آمیخته

جدایی دین از «کنند! و سعی دارند مفاهیمی چون  هاي دیگر مقایسه می اسالم را با نظام
و غیره که در  »جایگاه روحانیت در سیاست«، و »حکومت دینی یا مدنی«، و »سیاست

 ادیان و جوامع دیگر مطرح است را با همان نگرش به تن اسالم کنند!..
ها باید در اولویت هر انسانی قرار گیرد  در اینجا به مواردي که بازنگري اندیشه در آن

 کنیم:  اي می مختصر اشاره
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 بازنگري در بینش زندگی:
سی کند، نشاید که مسیر شایسته است هر فرد عاقل هر چندگاه یکبار خود را وار

حرکت او، نحوه نگرشش به زندگی، شیوه عبادت و فهم و درکش از دین، باورها و 
 اعتقاداتش بکلی اشتباه باشد، و یا اینکه نیاز به اصالح و تغییر داشته باشد. 

 تواند میزان خوبی براي سنجش فرد باشد.  احساس به خوشبختی و سعادت می
  آیا واقعا شما خوشبختید؟

 بري؟  آیا از زندگیت راضی هستی و در کمال آرامش و سعادت بسر می
 آیا مرحله دیگري براي بهتر شدن پیش رویت نمانده؟!

سوره  97خداوند منان؛ آفریدگار و خالق انسان و داناي رازها و نیازهاي او، در آیه/

ن﴿فرمایند:  مبارکه النحل می
ُ
ۡو أ

َ
َ�ٰ وَُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ َحَيٰوٗة َمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
 .]٩٧النحل: [. ﴾٩٧َطّيَِبٗةۖ َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ

هرکس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در این دنیا) «
آن دنیا) پاداش آنان را بر طبق بهترین بخشیم و (در  زندگی پاکیزه و خوشایندي می

 ». کارهایشان خواهیم داد
 سعادت و شادکامی و خوشبختی ارمغانی است الهی براي مؤمنانی که نیکوکارند!

اي پس یا در ایمان شما خللی  اگر به این مرحله از سعادت و خوش کامی دست نیافته
 است و یا در نیکوکاریتان!..

خلل را دریابی، اگر نیاز است باورهایت را غربال کن و از  باید خودت را وارسی کرده
فرهنگی  اساس است و از رسوبات بی ها و تصورات موهومی که بیشتر پوچ و بی عادت

 جامعه است که به اشخاص تلقین شده، دست بردار.
نحوه نیکوکاریت، یا مفهوم آن، و قصد و نیتت در انجام آن را بازنگري کن. آیا واقعا 

به تنگدستان فامیل و شهر و روستایت تنها براي خداست یا هدفی دیگر چون کمکت 
 شهرت و نام و نشان داشتن مد نظر است؟!
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اولین ایستگاهی که نیاز به بازنگري در بینش هر فرد دارد شناخت خداوند منان 
 باشد: می

 خدایت را بشناس!... •
ها به  و تراکم لغزشچه بسا جامعه در راه شناخت پروردگار خود با مرور زمان 

چرخد. تغییر این  اساس می هاي پوچ و بی رود. و در مداري از اندیشه مسیري نادرست می
ها و نگاه به مسیر فکري و  ها نیاز به یک بازنگري کلی در نحوه شناخت واقعیت اندیشه

 تحوالت تاریخی دارد.

ندارند از هاي میراث پرست جامعه قدرت انتقاد و توان بازنگري در خود  عقل
گري واکنش نشان داده، رد فعلی غیر مسئوالنه بروز  اینروست که فورا در مقابل اصالح

 دهند. می

ٓ َءابَآَءنَ ﴿ ٓ إِنَّا وََجۡدنَا رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِ� قَۡرَ�ٖة ّمِن نَِّذيٍر إِ�َّ قَاَل ُمۡ�َفُوَها
َ
ٓ أ ٰٓ َوَ�َ�ٰلَِك َما ا َ�َ

 ٰٓ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ۡقَتُدوَن  أ  .]٢٣الزخرف: [ ﴾٢٣َءاَ�ٰرِهِم مُّ

ایم  اي مبعوث نکرده دهنده همین گونه در هیچ شهر و دیاري پیش از تو (پیغمبر) بیم«
اند: ما پدران و  مگر این که متنعمان (خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت) آنجا گفته

مگان واجب کرده است) و ما هم پرستی را بر ه ایم (که بت نیاکان خود را بر آئینی یافته
 ».رویم شویم و) به دنبال آنان می ي ایشان ماندگار می قطعاً (بر شیوه

 اي؟! حال شما خدایت را از کجا شناخته
از مردم و تراکم میراث جامعه؟! شیوه راز و نیازت با خداوند منان به چه صورت 

اینکه چون مشرکان و واسطه است یا  ات با پروردگارت مستقیم و بی است؟! رابطه
اي تا تو را  اي براي رسیدن به پروردگارت در ذهن خود پرورده پرستان واسطه و رابطه بت

 کرد: به خداي برتر برساند؟! آنچنان که میراث جامعه بت پرست به مردم تلقین می

ۡوِ�َ ﴿
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱ�َّ ِ ٱّ�ِيُن ٱۡ�َالُِصۚ َوٱ�َّ َّ�ِ �َ

َ
� ِ آَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ٱ�َّ

َ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهوَ  َ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ ٱ�َّ ارٞ  ُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ ٱ�َّ َ�ِٰذٞب َكفَّ
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 .]٣الزمر: [ ﴾٣
کسانی که جز خدا  هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس.«

گویند:  جویند، می گیرند (و بدانان تقرّب و توسل می سرپرستان و یاوران دیگري را برمی
کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند. خداوند  (ما آنان را پرستش نمی

واهد ي چیزي که در آن اختالف دارند داوري خ روز قیامت میان ایشان (و مؤمنان) درباره
کند (و او را با  هدایت و رهنمود نمی کرد. خداوند دروغگوي کفرپیشه را (به سوي حق)
 ».گرداند) وجود کذب و کفر به درك و فهم حقیقت نائل نمی

یاد » اصحاب کهف«ها بنام  یا اینکه چون انقالبگران و مصلحان جوانی که تاریخ از آن
هف آورده، بطور مستقیم و بدون در نظر شان را در سوره مبارکه ک کند، و قرآن قصه می

 کنی: هاي کذایی با خدایت راز و نیاز می گرفتن واسطه

ۡمرِنَا رَشَ ﴿
َ
نَك رَۡ�َٗة وََهّيِۡئ َ�َا ِمۡن أ ُ ْ َر�ََّنآ َءاتَِنا ِمن �َّ َوى ٱۡلفِۡتَيُة إَِ� ٱۡلَكۡهِف َ�َقالُوا

َ
ٗدا إِۡذ أ

ٰٓ َءاَذانِِهۡم ِ�  ١٠ ۡ�َنا َ�َ ۡحَ�ٰ  ١١ٱۡلَكۡهِف ِسنَِ� َعَدٗدا  فََ�َ
َ
يُّ ٱۡ�ِۡزَ�ۡ�ِ أ

َ
ُ�مَّ َ�َعۡثَ�ُٰهۡم ِ�َۡعلََم أ

َمٗدا 
َ
� إِ�َُّهۡم فِۡتَيٌة َءاَمُنواْ بَِرّ�ِِهۡم َوزِۡدَ�ُٰهۡم ُهٗدى  ١٢لَِما َ�ُِثٓواْ أ ُهم بِٱۡ�َّقِ

َ
ُۡن َ�ُقصُّ َعلَۡيَك َ�َبأ َّ�١٣ 

 ِ ٰ قُُلو� ْ ِمن ُدونِهِۦٓ إَِ�ٰٗهاۖ َوَرَ�ۡطَنا َ�َ �ِض لَن نَّۡدُعَوا
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ْ َر�َُّنا َربُّ ٱلسَّ ْ َ�َقالُوا ِهۡم إِۡذ قَاُموا

 .]١٤-١٠الكهف: [ .﴾١٤لََّقۡد قُۡلَنآ إِٗذا َشَطًطا 
(یادآور شو) آن گاه را که این جوانان به غار پناه بردند و (رو به درگاه خدا آوردند «

مند، و راه نجاتی برایمان فراهم فرما *  وردگارا! ما را از رحمت خود بهرهو) گفتند: پر
هایشان فرو  هاي خواب را) چندین سال بر گوش پس (دعاي ایشان را برآوردیم و پرده

هاي سال به  افکندیم (و در امن و امان به خواب نازشان فرو بردیم) * پس از آن (سال
مرگ است) ایشان را برانگیختیم (و بیدارشان خواب ناز فرو رفتن، که انگار خواب 

گفتند: روزي یا بخشی از یک  کردیم) تا ببینیم کدام یک از آن دو گروه (یعنی آنان که می
اید) مدت  داند که چقدر خوابیده گفتند: خیر! تنها خدا می ایم، و آنان که می روز خوابیده

ما  را ضبط نموده است) *ماندن خود را حساب کرده است (و زمان خوابیدن خویش 
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ایشان  .کنیم ي راستین (بدون کم و کاست) براي تو بازگو می داستان آنان را به گونه
جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند، و ما بر (یقین و) هدایتشان افزوده بودیم 

دید میعاد با هایشان قدرت و شهامت دادیم، آن گاه که بپا خاستند و (براي تج ما به دل * 
ها و  آفریدگار خود، در میان مردم فریاد برآوردند و) گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمان

پرستیم. (اگر چنین بگوئیم و کسی را جز او  زمین است. ما هرگز غیر از او معبودي را نمی
 ».ایم معبود بدانیم) در این صورت سخنی (گزاف و) دور از حق گفته

لغزش در پرتگاهاي شرك که شیطان چون دام بر سر راه او انداخته مؤمن همواره از 
در هراس است، و روزانه بارها و در هر رکعت نماز زبانش سوره مبارکه فاتحه را زمزمه 

َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴿کند:  می  .-بار الها ما را به راه راست راهنمایی فرما  - ﴾٦ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
صلى اهللا علیه (کتب رسالت و وزیر دوم پیامبر اکرم و همیشه چون شاگرد نمونه م

ين الباطل باطال اللهم أرين احلق حقا و ارزقني اتباعه، و أر«کند:  حضرت عمر دعا می) وسلم

بارالها! حقیقت را آنچنان که هست به من بنمایان و مرا توفیق ده تا از  –. »ارزقني اجتنابهو

ان من با چهره ناپسند و زشتش بنمایان و مرا آن پیروي کنم. خدایا! باطل را به دیدگ
 .-توفیق ده تا از آن دوري گزینم 

اللهم أعني عىل ذكرك و شكرك و «کند:  و پس از هر نماز چون پیامبر و محبوبش دعا می

بار خدایا! مرا بر ذکر و یادت و بر اداي شکر و سپاست و بر عبادت و  – »حسن عبادتك

 .-ده  بندگیت به بهترین شیوه یاري
 کند: امام ابن قیم چند راهکار براي شناخت پروردگار یکتا معرفی می

ۖ ﴿ هایش: ها و صفت نام -1 ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ فَٱۡدُعوُه بَِها
َ
ِ ٱۡ� خدا « .]١٨٠[األعراف: ﴾َوِ�َّ

ترین صفات داللت  ها است (که بر بهترین معانی و کامل داراي زیباترین نام
ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از خداي  نمایند. پس به هنگام می

 »...ها فریاد دارید و بخوانید او را بدان نام سبحان)
هاي پروردگارش را از نزدیک لمس  ها و نام مؤمن هنگام تالوت قرآن کریم صفت
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َ َعِز�ٌز َحِكيٌم ﴿خواند:  کند و به شیوه پیامبر و محبوبش چون می می نَّ ٱ�َّ
َ
دعا  ﴾٢٠٩أ

: اي پروردگار عزیز مرا عزت بخشاي و اي حکیم بر من حکمت ارزانی دار.. کند می

ُ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم ﴿ اي پروردگار غفور بر من ببخشاي و اي خداي رحیم بر من مهر  ﴾٢١٨َوٱ�َّ

ُ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب ﴿و شفقت ارزانی دار.. و  ؛ اي خدایی که بازخواستت بس شدید ﴾١١َوٱ�َّ
خداي قهار و اي خداي جبار و اي منتقم! آتش خشم و غضب و و سخت است، اي 

هاي ظلم و استبدادشان را گورهاي لعن و  جبروتت را بر ظالمان و مستبدان فرو آر، کاخ
 ها گردانده بر سرشان ویران کن.. و... نفرین آن

 ها، و مخلوقات و آفرینشش. کارها و قدرت -2
هاي کونی، و تفکر در مخلوقات  هاي الهی و پدیده مؤمن با اندیشیدن در قدرت

گیرد  هاي او، و درك و فهم قرآن مجید با پروردگارش انس می منت خداوند و آفرینش بی
شناسد. شناخت خداوند متعال اولین پله محبت و عشق ورزیدن  و او را خوب می

 بدوست.

هره و یابد، دیگر او از هیچ چیز دل در پرتو آشنایی با پروردگار قلب انسان آرامش می
هراس ندارد. چون پروردگارش در عین حالی که حکیم و دانا و مهربان و بخشاینده است 

 جبار و منتقم و قهار و ظلم ستیز بوده از جنایات ظالمان و مستبدان هرگز غافل نیست!..
 چشد: اینجاست که قلب او طعم و لذت ایمان را می

 قلبت را نورانی کن: •
اش با او نیز درست شده  رشد کرد، مسیر رابطهچون شناخت بنده از پروردگارش 

شود. اینجاست که همگام با پیشانیش روح و روان و شعور و  اعتمادش بر او و تنها او می
افتند. انسان خاکی در مقابل پروردگار و  قلبش در مقابل بزرگی پروردگارش به سجده می

 شود: تر میآفریدگار خود تواضع و فروتنی برگزیده به او نزدیک و نزدیک

بنده در حالت سجده از همیشه به  – »هو ساجدأقرب ما ي�ون العبد هللا و«
 .-پروردگارش نزدیکتر است 
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چرا که سر بر خاك مالیدن خط پایان خاکساري و فروتنی و تواضع است. و این 
کند. اینجاست که خود  نهایت بندگی، او را به پروردگارش نزدیک و به سوي او بلند می

گردد. دیگر  یاري از تصرفات او که ناشی از گمان بد به خداوند بود بر طرف میبخود بس
کند پروردگارش بر همه  امکان ندارد دزدي کند یا دروغ گوید، چرا که او احساس می

گردد، چرا که  حرکات و سکنات او گواه است.  بخل و چشم خالی بودن از او زدوده می
شاینده است و کرم و جود و سخاوت او را نهایتی او ایمان دارد پروردگارش کریم و بخ

 شود. اش غافل نمی نیست، و او هرگز از بنده

ُۥ َ�ۡرَٗجا ﴿ َ َ�َۡعل �َّ ِ  ٢َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ
 ِ ۡمرِه

َ
َ َ�ٰلُِغ أ ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ءٖ قَۡدٗر� َ�ُهَو َحۡسُبُه ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ  .]٣-٢الطالق: [ ﴾٣ۦۚ قَۡد َجَعَل ٱ�َّ
هر کس هم از خدا بترسد و پرهیزگاري کند، خدا راه نجات (از هر تنگنائی) را  «...

رساند. هر کس  کند روزي می و به او از جائی که تصورش نمی *سازد  براي او فراهم می
را بدو واگذارد) خدا او را بسنده است. خداوند  بر خداوند توکّل کند (و کار و بار خود

کند. خدا  رساند و هر چه را بخواهد بدان دسترسی پیدا می فرمان خویش را به انجام می
 ».اي را قرار داده است براي هر چیزي زمان و اندازه

 شوند: مسلمات موروثی فاقد ارزش می •
روثی جامعه را به باد رسد که مسلمات مو مؤمن بدان درجه از شعور و درایت می

گویند: اگر کارمند دولت شدي زندگیت تأمین است!  هایی که می گیرد: بر عقل مسخره می
 اي! و... هایت را حفظ کرده اي خریدي آینده بچه اگر خانه

نگرد، عینک رابطه مستقیم با  او با عینکی کامال مغایر با این دید تنگ به آینده می
 ال و آینده:آفریدگار و مالک گذشته و ح

ُۥ َ�ۡرَٗجا ﴿ َ َ�َۡعل �َّ ِ  ٢َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ
ۥٓۚ   .]٣-٢الطالق: [ ﴾َ�ُهَو َحۡسُبُه

و او را  *کند،  و هر کس تقواي الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی براي او فراهم می«
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دهد؛ و هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش را  که گمان ندارد روزي می از جایی
 »!کند.. می

 خورد: هاي مردم را نمی گول حرف •

هایی که سعی دارند همت و عزم را  ن دهد. نه به آ هاي مردم بها نمی او دیگر به حرف
او سرش را زیر در او زنده بگور کنند. و نه به آن چاپلوسانی که تالش دارند با باد کردن 

 آب خفه کنند!
خواهی مخترع شوي؟! تو  گویند: تو می هایی که با پوزخند او را مسخره کرده می آن

خواهی دکترا بخوانی؟!.. نزد او کامال فاقد  خواهی جامعه را اصالح کنی؟! تو می می
هاي  هاي هرزه سر راه که در زیر قدم هاي او به هدف خیره شده علف اعتبارند، و چشم
 بیند! شوند را اصال نمی استوارش له می

خواهند روح بندگی و کمال خاکساري او را  و چون افرادي با باد کردنش می
دار کنند و با اوصافی چون؛ استاد استادان، مخترع و دانشمند نامدار، مؤمن،  جریحه

هیچ، هایشان در او اثر نکرده  ستایند!.. حرف پرهیزکار، و صاحب کرامات، و غیره... می
هایش بیش از پیش خیره شود و از ته دل با خدایش به  شود به ضعف و ناتوانی باعث می

بار الها!  – »اللهم اجعلني خريا مما يظنون واغفر يل ما ال يعلمون«راز و نیاز پرداخته بگوید: 

ها از آن  کنند قرار ده و ببخشاي بر من آنچه این مرا بهتر از آنچه اینان گمان می
 .-د!خبرن بی

داند، چرا که  ها نمی او بسوي تعالی چشم دوخته و خود را الئق پذیرش کاستی

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿خداوندش بر او مکرمت نهاده  و جهان را در . ]٧٠اإلرساء: [ ...﴾۞َولََقۡد َكرَّ
 خدمت او تسخیر نموده:

 وباد ومه وخورشید و فلک در کارندابر 
 

 غفلت نخوري کف آري و به تو نانی بهتا  
 

 از بهر تو سرگشته و فرمان بردارهمه 
 

 ط انصاف نباشد که تو فرمان نبريشر 
 

 هاي خدا دادي: گذاري روي نعمت سرمایه •
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ها و توان خدا دادي خود را از راه دو ارمغان الهی  این مؤمن فرهیخته، قدرت
 ها. بخشش -2ها.  سختی -1یابد:  درمی

تی را که به او داده بخاطر این است که بدان نیاز دارد، یابد که خداوند هر نعم و در می
 و باید به نحو احسن از آن استفاده برد:

 .]٨التكاثر: [ ﴾لُنَّ يَۡوَم�ٍِذ َعِن ٱ�َّعِيِم  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿
 »اید بازپرسی خواهید شد! هایی که داشته سپس در آن روز (همه شما) از نعمت«

یا صحت و عافیت و یا علم و دانش و یا قوت و  چه آن نعمت مال و دارایی باشد،
 شخصیت و غیره..

گذاري کند، و چنان که مایه رضایت و خشنودي خالق است از  باید روي آن سرمایه
 آن بهره برداري نماید.

موفقیت او در قدراتی  یابد که نیازي به نعمتی که از او بازداشته شده نیست. و در می
 و شکستش در تالش و کوشش پوشیدن لباس دیگران! که بدو داده شده نهفته است

خداوند اگر کسی را با مصیبتی چون؛ کوري، کري، کچلی، گنگی، شلی، فقر، حکم 
 –چه فرد باشد یا گروه و یا ملت  –دستی طاغوت و فرعون و غیره آزموده استعمار، چیره

بر آن مشکل پیروز شود. تواند  در او نیرو و توانی قرار داده که با استفاده درست از آن می
 هاي الهی است.   ها و بخشش ها و کشف نعمت و در حقیقت آزمایش؛ محک یافتن قدرت

این مؤمن با این مرحله از درك و شعور به نوعی از توازن که بیانگر سیماي صادق 
 یابد؛ دین است دست می

 توازن در عبادت: •

تفریط که نشانه بیماري و خلل رود. و از افراط و  او در همه چیز به اعتدال پیش می
کند. حتی در عبادات و نحوه  فکري و ناپختگی علمی و عقلی است نجات پیدا می

 گزیند. پرستش پروردگارش راه اعتدال که شیوه پیامبري است را برمی

صلى اهللا گوید: افرادي نزد همسران پیامبر اکرم ( دوست عزیز پیامبر؛ انس بن مالک می
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هاي پیامبر در خانه جویا شدند. و چون مادران مؤمنان  رباره فعالیت) آمده دعلیه وسلم
ها دادند، آن را بسیار جزئی تلقی نموده با خود گفتند: او  تصویر پیامبر در خانه را به آن

پیامبر است و خداوند از او درگذشته، ما باید بیشتر تالش کنیم! شخصی گفت: من هرگز 
دور نگرداند! دیگري گفت: من لب به گوشت نخواهم  کنم تا مرا از خدایم ازدواج نمی

 کنم!  زد. سومی: من خواب آرام را بر خود حرام می
از ماجرا مطلع شدند در جمع مؤمنان حمد و ) صلى اهللا علیه وسلم(چون پیامبر اکرم 

اند؟ من نماز  سپاس الهی بجاي آورده فرمودند: چه شده برخی را که چنین و چنان گفته
گیرم و روزهایی هم افطار  خوابم، احیانا روزه می کنم و می و استراحت میخوانم  می
کنم. این شیوه و راه و رسم ایمانی من است. و مؤمنان باید قدم بر  کنم، ازدواج هم می می

 جاي پاي من نهند، هر کس از شیوه و روش اعتدال من سرپیچی کرد از من نیست!

ُ َوَ�ۡغفِۡر قُۡل إِن ﴿فرمایند:  خداوند متعال می َ َفٱتَّبُِعوِ� ُ�ۡبِۡبُ�ُم ٱ�َّ ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ٱ�َّ
ُ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم   .]٣١آل عمران: [ ﴾لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ َوٱ�َّ

دارید، از من پیروي کنید! تا خدا (نیز) شما  اگر خدا را دوست می«بگو: اي پیامبر) «(
 »»و خدا آمرزنده مهربان استرا دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛ 

در سایه آنچه رفت مؤمن خود را دریافته، دور و نقش خود را در زندگی تعیین کرده، 
 دهد که کوتاهترین راه براي رسیدن به پروردگارش باشد! خود را در مسیري قرار می

اي است براي تجدید زاویه درست دید. تلسکوپی که انسان  رمضان در حقیقت مدرسه
شود.  هاي درونی خود آشنا می بیند. با قدرت اي دیگر می ی آن جهان را به شیوهاز عدس

کند. شاهراه راز  منتهاي آفریدگارش را از نزدیک لمس می بحر فیض و کرم و سخاوت بی
گردد. به بندگی خود پی برده در  و نیاز و رابطه مستقیم با پروردگار برویش گشوده می

کند خودش باشد و  گیرد. سعی می تدال در عبادت پیش میکمال خاکساري راه توازن و اع
لباس دیگران بر تن نکند. پوستینی جدید که با توبه، استغفار، ندامت و پشیمانی بر 

هاي سیاه زینت داده شده بر تن نهاده بسوي ساختن آینده و تغییر و تحول آفرینی  گذشته
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و تجدید میثاق با قرآن حرکت  در زندگی، با شعور به بندگی و در کمال لذت از عبادت
 کند! می



 

 

 رمضان ماه نبرد با خودکامگان

صفتی منشی و خودپرستی و طاغوتگري یکی از غرائز حیوانی است که  روحیه فرعون
 در هر انسانی وجود دارد!..

 هرگز گمان مبر که فرعون از رحم مادرش فرعون زائیده شد! 
و بدون کمترین احساسی در قتل عام  هاي مرده استبدادگرانی که امروزه با وجدان

رحمانه دست دارند، بارها طعم تلخ ناتوانی و ضعف انسانی را  بشریت چنین بی
منتهاي پروردگار را  اند و در اندرون خود صداي بندگی خود و قدرت بی چشیده
حیط اند. ولی چون باز به م اند، و بارها نیز در درگاه الهی اظهار عجز و ناتوانی کرده شنیده

اند خودي خود را حفظ کنند، و چون در  اند نتوانسته فاسد فرعون ساز خود بازگشته
 اند! شود بدان تن در داده ها اشباع می فضاي جدید حس شهوانی آن

استبدادگرانی چون؛ خمینی، قذافی، مبارك، حافظ اسد، بشار اسد، علی زین العابدین، 
اي، و کرزاي وغیره و غیره...   خامنهعلی رحمانوف، علی عبداهللا صالح، و آیت اهللا

اند و  روزهایی از فقر و بدبختی و فالکت و دربدري یا بیماري و ناتوانی را سپري کرده
اند، و بدون شک بارها نیز  در آن ساعات درد و ضعف به ماهیت ناتوان خود پی برده

خروشان رهایی شان از دهان موجهاي  اند، ولی همینکه کشتی خدایشان را به کمک طلبیده
اند که دست و پایشان را  یافته به ساحل امان لنگر انداخته از یک سو چاپلوسانی را دیده

خوانند و جلویشان کمر طاعت خم  ها را می بوسند، با القاب و صفات خدایی آن می
کند که باز خودي خود  ها را مست می کنند، و از سوي دیگر زرق و برق دنیا چنان آن می

 برند. می را از یاد
هاي جهاد کلمه حقی  ) که از بزرگترین نمونهصلى اهللا علیه وسلمفرموده پیامبر اکرم (

» رأن من اعظم الجهاد کلمۀ حق عند سلطان جائ«است در مقابل سلطانی استبدادگر!.. 
 دعوتی است به درمان این بیماري!...
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 –م األنبیاء پیامبر رهایی بخش بشریت و رسول آزادي و انسان سازي حضرت خات

اند: هر کسی که سخن حقی در مقابل سلطانی ستمگر  بیان داشته –والسالم  ةعلیه الصال

بگوید و کاسه خشم او را لبریز کند، و سرش را در این راه فدا کند به بزرگترین درجات 
 –رضی اهللا عنه –واالي شهادت نایل آمده و در قیامت هم رکاب ساالر شهیدان حمزه 

 است.

سيد الشهداء محزة ورجل قام إىل إمام جائر فأمره «لرسول ص� اهللا و علية و سلم: قال ا
 .»ونهاه فقتله

زند که غرور و تکبر شیطانی در  چرا که او بر تار ضعف و ناتوانی شخصی می
 کند! پوستینش تخم گذاشته، ادعاي خدایی می

تشنه لب در کند؛ شکم خالی است و  رمضان صفات بندگی را به انسان گوشزد می
ها و غذاهاي رنگارنگ در کنارت و  اي، آب گواراست و میوه کنار برکه آب سرد نشسته

ها را مالکی است  کنی که واقعا این نعمت هیچ پاسبانی نیست مگر وجدان بیدار.. درك می
ها نیست. تا مؤذن نگوید:  دیگر، تا او اجازه ندهد تو را توان دست دراز کردن به سوي آن

؛ خداي اکبر و بزرگ به تو اجازه خوردن داده، به خود اجازه تجاوز به مال »کبراهللا ا«
ها و غذاها و آب گوارا تا قبل از نداي مؤذن حرام  دهی. همه این میوه پادشاه جهان را نمی

بود و به یک آن به اشاره حق بر تو حالل شد. این شعور بندگی که در کالبدش شکر 
عمتی است بس بزرگ که رمضان پیش روي هر مؤمنی قرار خداي متعال را در بردارد ن

 گیرد. دهد و هر کس بقدر درك و شعور و فهم خود از آن بهره می می
این نعمت الهی بسیار ارزشمندتر از آن است که ظالمان و مستبدان میوه آن را 

گردد. اگر  برچینند!  از اینروست که توفیق روزه رمضان از شیاطین روزگار سلب می
گرفت  ها تغییر و تحوالتی صورت می گرفتند بدون شک در آن ستبدان ستمگر روزه میم

آمدند! ولی متأسفانه این نگونبختهاي غرق در خواب و  و گامی بسوي انسانیت بجلو می
 اند! خیال قدرت از این نعمت گرانبها خود را محروم نگه داشته
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ویز شدن با مستکبران در مقابل رمضان در جامعه روحیه طاغوت ستیزي و گال
 دمد. می

در رمضان شعور انسان دوستی و همدردي با هم نوع در هر فرد روزه دار بیدار 
کنند. ثروتمندي که  شود. اقشار مختلف جامعه دردهاي همدیگر را احساس می می

چشد به یاد زیر دستان  شکمش از پرخوري باد گرفته چون طعم گرسنگی و تشنگی می
آید، گویا همه انسانیت زیر  و انس خاص در بین افراد جامعه بوجود میافتد، و الفت  می

سقف رمضان به یک خانواده بزرگ تبدیل گشته و تنها استبدادگران ظالم و خودخواهان 
 نامید: ها را دیگر انسان  مغرورند که از این لذت بدورند، که نشاید آن

 بنــــی آدم اعضــــاي یــــک پیکرنــــد
 

ــک گوهرنـــ     ــه در آفـــرینش ز یـ  دکـ
 

 چـــو عضـــوي بـــه درد آورد روزگـــار
 

ــرار     ــد قــ ــوها را نمانــ ــر عضــ  دگــ
 

 غمــی تــو کــز محنــت دیگــران بــی    
 

 نشـــاید کـــه نامـــت نهنـــد آدمـــی     
 

یابد که بنده خداي یکتاست، و در لذت بندگی خداوند،  در پرتو رمضان جامعه درمی
گر از برد، ترس و وحشت و بیم از ظالمان ستم به ضعف و ناتوانی استبدادگران پی می

شود. از اینجاست که  رود و روحیه طاغوت ستیزي در هر مؤمنی تحریک می بین می
نامدارترین نبردهاي حق و باطل در رمضان بوقوع پیوسته است. غزوه جدا کننده حق از 
باطل در بدر، غزوه تاریخ ساز فتح مکه، فتح اندلس، نبرد زالقه به رهبري سردار اسالم 

 اي مغوالن در عین جالوت و غیره و غیره.. فسانهیوسف بن تاشقین، شکست ا
اند، چند سال پیش وقتی  شیاطین و سران کفر جهانی این واقعیت را بخوبی درك کرده
هایشان در افغانستان در  برخی خبرنگاران به بوش سرکرده آمریکا گفتند از حجم حمله

ستیزه جوتر و ماه مبارك رمضان بکاهد، در جواب گفت: بر عکس در این ماه دشمن 
 ..هایمان بیفزائیم! شود و باید ما آمادگی بیشتري بگیریم و بر حمله فعالیتش بیشتر می

هاي خونین مردمی با تانک  هایی چون سوریه که انقالب ماه مبارك رمضان در سرزمین
هاي  توز شیعیان علوي و شیعیان صفوي و کمونیست هاي کینه و خمپاره و آتش افکن
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ها خواهد آفرید و به یاري خداوند لبخند شادي نصر و  وند، پیروزيش روس سرکوب می
هاي چروکیده مظلومان و  رهایی از قید و بند زنجیر مستکبران و طاغوتیان بر لب

 مستضعفان تمامی جهان نقش خواهد بست.
هاي یتیم و مؤمنان صادق  هاي نیایش مادران داغدیده و بچه هاي دعا و اشک دست

زنند وامید است خشم وغضب پروردگار قهار و جبار و  بح و شام میدرگاه الهی را ص
عزیز و متکبر بر کمر طاغوتیان زمانه فرود آید، و پس از رمضان ما دیگر در ایران 
عزیزمان، و در سوریه زخمی غرق خون، و در عراق بخون غلطیده، و در افغانستان ویران 

لسطین و تاجیکستان و سایر شده، و در مصر و تونس و لیبی و یمن و چچن و ف
ها در آتش خشم خداي  کشورهاي جهان، شاهد ظالم و ستمگري نباشیم. همه طاغوت

هاي تاریک و  ها از قید و بند زنجیرهاي بردگی و سیاه چال قهار و جبار بسوزند و ملت
نمناك رهایی یابند و چون هالل عید در آسمان بیکران الهی آزادانه و شاد بر هر رهگزري 

 بخند زنند..ل
 خدایا!..
 بارالها!..

 تو بس بردبار و کریمی و اقیانوس صبر تو را ساحلی نیست! 
 پروردگارا!... جبارا!.. قهارا!.. 

کاسه صبر ما لبریز شده.. ما را از ظلم و ستم طاغوتیان رهایی بخش و قهر و خشم 
 ها باشیم.. خود را بر همه ظالمان و مستکبران فرود آر تا ما شاهد نهایت شوم آن

 بار الها!.. 
 ... چنان کن سرانجام کار.... تو خشنود باشی و ما رستگار..



 

 

 رمضان ماه انقالب!..

انقالب و روحیه سازندگی و برخورد با اوضاع نابسامان و مقابله با خودکامگان یکی 
ی توان از ویژگیهاي عمده اسالم است. از اینروست که لحظاتی از تاریخ امت اسالم را می

در ذلت و زبونی، ناتوانی و بیماري بیابی،  ولی هرگز مرگ و نابودي و یا ریشه کن شدن 
توان در حق این امت حتی تصور کرد. چرا که روحیه انقالبی و پتانسیل آن همیشه  را نمی

 در امت اسالمی نهفته است.
ي رمضان ایستگاهی ساالنه براي بارور کردن مفاهیم تغییر و جستجو و تالش برا

 ساختار نوین شخصیت فرد مسلمان است. 
رمضان ماه قرآن است؛ و قرآن پیام انقالبی آسمان براي زمینیان. پیامی که به بندگان 

دهد زنجیرهاي بردگی و ذلت و خواري را بشکنند و از عبادت همه  خداوند دستور می
عالم بجاي مخلوقات رهایی یابند و با فهم و درك خود سجده شکر به درگاه آفریدگار 

 آورند.
داند.  هاي چشمگیر و فتوحات بزرگ می تاریخ اسالم ماه رمضان را مترادف با پیروزي

شاخصترین جنگ حق و باطل که فرقان نامیده شد؛ غزوه بدر، از ثمرات همین ماه پر 
برکت است. به تقلید از آن پیروزي بزرگ که کوسش در آسمان نواخته شد فتوحاتی 

اندلس، عین جالوت و غیره نیز در این ماه بزرگ بر صفحات تاریخ  چون؛ فتح مکه، فتح
 برشته تحریر درآمدند. 

هاي دشمنان  از اینروست که استقبال رمضان همیشه باعث رعب و وحشت در دل
هایی چون افغانستان و عراق و  شود، واشغالگران غربی در سرزمین قسم خورده اسالم می

ور شده از  ان چون مارگزیده سراسیمه بهر سو حملهفلسطین و چچن با حلول هالل رمض
 کنند!.. هیچگونه جنایتی کوتاهی نمی

هاي مردمی بر علیه دیکتاتوران مستبد در کشورهاي منطقه را  رمضان امسال انقالب
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 کند. رهبري می
خوار و مزدور بسیار در تالشند روحیه دینی و انقالبی را از کالبد  هاي جیره رسانه

می کشورهاي عربی دور سازند و چنان به تصویر کشند که گویا این انقالب حرکتهاي مرد
 هاي کمونیستی یا اشتراکی است بر علیه نظام اسالمی!!.. افکار و اندیشه

رنگتر جلوه دهند.  خواهند با سر و صداي خود درخشش آفتاب تابان را کم ها می این
ه از ظلم و ستم دیکتاتورهاي کنند که؛ این صداي ملتی است مسلمان ک گویا درك نمی

مستبد و حاکمان زر و زور و تزویر  به تنگ آمده در پی آزادي و رهایی از بردگی است. 
و آزادي و عزت و کرامت انسانی همان پتانسیلی است که قرآن در کالبد افراد مؤمن و 

 باخدا بار گذاشته است.
مدرسه انقالبی روزه صفات  ها. در رمضان بخودي خود انقالبی است در افراد و جامعه

شهوانی انسان که نمادي از ترس و وحشت از زندگی و آینده است و باعث شیوع 
هایی چون؛ دروغ، مکر، حیله، دزدي و چپاول و دست درازي، استبداد و  بیماري

شود، زیر فشار اهرم روزه به صداقت، اخالص،  خودخواهی، آز و طمع، و غیره... می
ري، گذشت و ایثار تبدیل شده هدف روزه که همان تقوا و محبت، برابري، براد

 پرهیزکاري باشد برآورده گردد.

ِيَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َلَعلَُّ�ۡم ﴿ َياُم َكَما ُكتَِب َ�َ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱلّصِ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 .]١٨٣البقرة: [ ﴾١٨٣َ�تَُّقوَن 
اید! بر شما روزه واجب شده است، همان گونه که بر  اي کسانی که ایمان آورده«

 »اند واجب بوده است، تا باشد که پرهیزگار شوید. کسانی که پیش از شما بوده
 گردد. در سایه رمضان و قرآن معجزه این دین جلوي دیدگان همه نمایان می

 زمان) صلى اهللا علیه وسلم(در حقیقت با طلوع خورشید تابان نبوت محمد مصطفی 
 هاي تغییر ساز و تاریخ آفرین به پایان رسید و زمان علم و دانش شروع شد! معجزه

نه عصایی است که دریا را بشکافد و  –صلی اهللا علیه وسلم  –در مکتب رسول خاتم 
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اي که مؤمنان  بنی اسرائیل را به ساحل امان برد و فرعون و سربازانش را ببلعد! و نه کشتی
ت بخشد و کافران را طعمه گردابها کند، آخرین نمونه این را از طوفان هولناك نجا

معجزات همان ابابیل بود که ابرهه و سربازانش را درهم شکست  و خبر از میالد رسول 
را معجزاتی بود تنها براي اثبات ) صلى اهللا علیه وسلم(خاتم داد. و پس از آن پیک آسمان 

رضوان اهللا علیهم (دن شاگردانش نبوتش و یا براي ثابت قدم داشتن، و دلداري دا
 ولی معجزه واقعی اسالم همین فرد مؤمن است!) اجمعین

ها  آنچنان رشادت )صلی اهللا علیه وسلم(همین مؤمنی که در پرتو تربیت رسول خدا 
 بخرج داد که مالئک آسمان به پاس آن از بلنداي کیوان فرود آمده در کنار او ایستادند.

که با دستان خالی در مقابل اهریمن زره پوش سینه و امروز همین مؤمن است 
کند و در گوشه و کنار عالم با دیکتاتورها و اشغالگران در ستیز  اش را سپر  می برهنه
 است.

دعاي مسلمانان مظلوم و ستمدیدگان جهان و تضرع و زاریشان در کنار سالح 
البی برپا خواهد هاي ملکوتی رمضان در آسمان انق مجاهدان جان بر کف در نیمه شب

هایی براي مؤمنان به  ها و مژده کرد، و آتش ظلم و ستم اهریمن را بر سرش زده، پیروزي
ها به  هاي پیروز خواهد بود، و حسرت ارمغان خواهد آورد. رمضان امسال رمضان انقالب

 دل هر آنکه در این مسیر تالشی نکند خواهد ماند و پشیمانی را سودي نخواهد بود!...



 

 

 زندگی جاویدان! راز

 توان براي همیشه ماندگار بود؟!.. آیا می
آیا در توان آدمی است که نام خویش را بر فلک بنگارد که چون خاك تن او را بلعید، 

 ها جاري باشد؟! باز هم نام او همچنان بر زبان
ــت      ــرم رواس ــر بمی ــو اگ ــام نیک ــه ن  ب

 

ــرگ راســت!    ــن م ــه ت ــد ک ــام بای ــرا ن  م
 

ن در زندگی شرف و مقامی است که خداوند به عنوان یک خلود و جاویدان ماند
 پاداش بسیار بزرگ به شهیدان عطا نموده است:

ۡحَيآءٞ َوَ�ِٰ�ن �َّ �َۡشُعُرونَ ﴿
َ
ۡمَ�ٰتُۚۢ� بَۡل أ

َ
ِ أ ْ لَِمن ُ�ۡقَتُل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ  ﴾َوَ� َ�ُقولُوا

 .]١٥٤البقرة:[
اند، ولیکن  مگوئید، بلکه آنان زنده شوند مرده و به کسانی که در راه خدا کشته می«

 ».فهمید شما (چگونگی زندگی ایشان را) نمی
هاي بلند بوده است. ابراهیم  این مقام شامخ همیشه آرزوي رادمردان و صاحبان همت

 طلبد: بت شکن؛ رمز توحید و یکتاپرستی از درگه پروردگارش چنین می

 .]٨٤الشعراء: [ ﴾َن َوٱۡجَعل ّ�ِ لَِساَن ِصۡدٖق ِ� ٱ�ِخرِ�﴿
 »و براي من در آیندگان نامی نیک و ستایشی واال مرتبه قرار ده«

ــی   ــام نم ــو ن ــرد نک ــعدیا م ــز س  رد هرگ
 

 مرده آنست که نامش به نکـویی نبرنـد!..   
 

شود، و از آن  دعاي خلیل و حبیب رحمان پرده استجابت دریده، قبول درگه حق می
 رسانند: ا با تازه کردن یادي از او به پایان میروز تا به ابد مؤمنان نمازهاي خود ر

عىل حممد إبراهيم وبارك  وعىل آلإبراهيم  عىلكام صليت  اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد«

 ».  آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد وعىلإبراهيم  عىلكام باركت  و عىل آل حممد

خیرش همیشه زنده و جاویدان است. بلکه  نه تنها ابراهیم خلیل اهللا با نام و یاد و ذکر



 گنجینه رمضان    64

 سایر پیامبرانی که از نسل ایشان بودند به این شرف بزرگ نایل گشتند:

ا ﴿  .]٥٠مريم: [ ﴾َووََهۡبَنا لَُهم ّمِن رَّۡ�َتَِنا وََجَعۡلَنا لَُهۡم لَِساَن ِصۡدٍق َعلِّيٗ
دنیا و آخرت  و رحمت خویش را شامل ایشان کردیم (و در پرتو آن به خیر و خوبی«

 »رسیدند) و آنان را نیکونام و بلندآوازه کردیم
و پروردگار عالم بر حبیب و عزیزش حضرت خاتم (صلی اهللا علیه وسلم) چنین منت 

 آورد: فضل می

 .]٤الرشح: [ ﴾٤َوَرَ�ۡعَنا لََك ذِۡكَرَك ﴿
 »ي تو را بلند کردیم و باال بردیم؟ و آوازه«

ه وسلم) تا بروزي که درنوازند سور ختم، گوش جهان از آن روز خاتم (صلی اهللا علی

 نوازد.   می »أشهد أن حممدا رسول اهللا«را در هر لحظه نداي 

 توان در رکاب این سروران هدایت گام نهاد، و به زندگی جاوید دست یافت؟! آیا می
 چرا نه؟!...

بندگان طلبد و بس. و تنها براي برخی از  این گوي و این میدان، همت مردان می
تواند عطر خوش نامی  نیست، هر کس به اندازه همت خویش از این بوستان خوشبو می

 بر گیرد!..
ها را در  از یکصد و چهل هزار یار پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) که تاریخ آن

ها همیشه در اینسو و آنسوي  الوداع سرشماري کرده، تنها نام بلند همتانی از آن حجة

 زبانهاست.جهان زینت 
تواند ساعتی از وقت جهان را تصور کند که در آن دعاي رضایت الهی  چه کسی می

(رضی اهللا عنه) براي: ابوهریره، و ابن عباس، و ابن مسعود، و عائشه، و ابوبکر و عمر و 
عثمان و علی و خیلی دیگر از یاران درگاه رسالت و افرادي چون آنان، به درگاه حق از 

 روان نباشد؟!زبانی در جهان 
براي امامانی » رحمه اهللا«چه کسی ساعتی از زمان را سراغ دارد که دعاي رحمت الهی 
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چون بخاري و مسلم و ترمذي و احمد و شافعی و ابوحنیفه و مالک و نسائی و غیره به 
 اي از جهان فرستاده نشود؟! بارگاه باریتعالی از گوشه

کند که در آن ذکر خیر و یادي از  اي از زمانه را ضبط تواند لمحه چه کسی می
ها و  ها و سیدقطب ها و صالح الدین ها و عزالدین دعوتگران و پیشگامانی چون؛ ابن تیمیه

ها و دیگر پیشتازان همت و جوانمردان روزگاران  ها و بناها و ندوي ها و الیاس مودودي
 خویش، به میان نیاید! 

 پس اي عزیز؛...
 این گوي و این میدان...

توانیم سوار بر همت و جوانمردي خویش در این کاروان، نامی از  و شما نیز می من
 خود به یادگار گذاریم، تا آیندگان دعاي رحمت و رضوان بر ارواحمان نثار کنند.

 توان چنین همت واالیی را در خود بوجود آورد؟ حال چگونه می

 راز زندگی جاویدان ارمغانی از آسمان...

 داند! می» جوانمردان«ی و ماندگاري را تنها شایسته قرآن کریم جاودان
و شموخ و عزت نفس واال » همت باال«و جوان مردان قرآن کسانیند که از 

 هاست! برخوردارند. و دین اسالم در حقیقت براي آن
امام ابو األعلی مودودي (رحمه اهللا) دعوتگر نامدار معاصر در یک جمله زیبا صاحبان 

 کند: را چنین معرفی می دین و شریعت رحمان
این شریعت و دین پروردگار از آن بزدالن نیست. این ارمغان الهی از آن خودپرستان «

و غالمان حلقه بگوش دنیا نیست، و نه براي آن بید صفتانی است که با وزش باد تغییر 
دهند، و نه براي آن آفتاب پرستانی است که هر لحظه رنگ خود را عوض  مسیر می

. بلکه این دین براي آن شیران و قهرمان صفتانی است که با همت خویش کنند می
خواهند جهت بادهاي وزان را تغییر دهند، آنانی که با موجهاي هولناك دریاها دست و  می

 »!کنند کنند، و در خالف مسیر رودهاي خروشان شنا می پنجه نرم می
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ها را چنین  یقت ننگین آنهاي پست همت بشدت بیزار بوده، تصویر حق قرآن از انسان
 گذارد: مهابا به نمایش می بی

ۡسَفاَرۚۢ� بِۡئَس َمَثُل ٱلۡ ﴿
َ
ْ ٱ�َّۡوَرٮَٰة ُ�مَّ لَۡم َ�ِۡملُوَها َكَمَثِل ٱۡ�َِمارِ َ�ِۡمُل أ ِيَن ُ�ِّلُوا َقۡوِم َمَثُل ٱ�َّ

بُواْ � ِيَن َكذَّ ُ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقوۡ ٱ�َّ ِۚ َوٱ�َّ ٰلِِمَ� َ�ِٰت ٱ�َّ  .]٥اجلمعة: [ ﴾َم ٱل�َّ
کسانی که تورات بدیشان واگذار گردید، ولی بدان عمل نکردند و حق آن را ادا «

ها خبر  دارد (ولی از محتواي آن هائی را برمی مانند که کتاب ننمودند، به درازگوشی می
وند مردمان دارند، بدترین مثل را دارند. خدا ندارد). مردمانی که آیات خدا را تکذیب می

 ».گرداند) دهد (و به سعادت هر دو سرا نائل نمی ستمکار را هدایت نمی
و رذالت کسانی که چون سگ هار حقیقت را دریافتند و همت پستشان مانع پذیرفتن 

 کشد: ها به نداي حق گشت را چنین به تصویر می و لبیگ گفتن آن

ِٓي َءاَ�ۡيَ�ُٰه ءَ ﴿  ٱ�َّ
َ
ۡيَ�ُٰن فََ�َن ِمَن ٱۡلَغاوِ�َن َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َ�َبأ ۡ�َبَعُه ٱلشَّ

َ
اَ�ٰتَِنا فَٱ�َسلََخ ِمۡنَها فَ�

َبَع َهَوٮُٰهۚ َ�َمَثلُُهۥ َكَمَثِل ٱۡلَ�ۡبِ  ١٧٥ �ِض َوٱ�َّ
َ
ۡخَ�َ إَِ� ٱۡ�

َ
ۥٓ أ إِن َ�ِۡمۡل  َولَۡو ِشۡئَنالََرَ�ۡعَ�ُٰه بَِها َوَ�ِٰكنَُّه

ۡكهُ  ۡو َ�ۡ�ُ
َ
بُواْ � َعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ ِيَن َكذَّ ٰلَِك َمَثُل ٱۡلَقۡوِم ٱ�َّ ٱۡلَقَصَص لََعلَُّهۡم  َ�ٰتَِناۚ فَٱۡقُصِص يَۡلَهث� �َّ

ُروَن   .]١٧٦-١٧٥األعراف: [ ﴾َ�َتَفكَّ
و سرگذشت کسی که آیات خود را به او عطا کردیم و او عمالً از آنان جدا شد، «

[تا به دامش انداخت] و در نتیجه از  براي آنان بخوان؛ پس شیطان او را دنبال کرد
خواستیم [درجات و مقاماتش را] به وسیله آن آیات باال  ) و اگر می175گمراهان شد. (

هاي زودگذرِ دنیایی تمایل پیدا کرد واز  بردیم، ولی او به امور ناچیز مادي و لذت می
او هجوم هواي نفسش پیروي نمود؛ پس داستانش چون داستان سگ است [که] اگر به 

آورد، واگر به حال خودش واگذاري [باز هم] زبان از کام  بري، زبان از کام بیرون می
آورد. این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند؛ پس این داستان را  بیرون می

 »[براي مردم] حکایت کن، شاید [نسبت به امور خویش] بیندیشند.
چسپانند و  ي که خود را به گل و الي دنیا میهاي حقیر هاي کوچک و همت و به عقل
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خندد.  گذرند می هاي واالي آن براي هیچ و پوچ پرزرق و برق دنیا می از آخرت و نعمت
 کند: ها را به شدت سرزنش می و آن

ِ ٱثَّاقَلۡ ﴿ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ْ َما لَُ�ۡم إَِذا �ِيَل لَُ�ُم ٱنفُِروا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� �ِض� َ�ٰٓ

َ
ُتۡم إَِ� ٱۡ�

ۡ�َيا ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ قَلِيٌل  ِ� َ�َما َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ ۡ�َيا ِمَن ٱ�ِخَرة رَِضيُتم بِٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
 .]٣٨التوبة:[ ﴾أ

شود: (براي جهاد) در راه خدا حرکت  اي مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می«
دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جاي زندگی آن  به دنیا میکنید و دل  کنید، سستی می

دهید؟ آیا سزد که چنین کنید؟) تمتّع و  جهان خوشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می
 »کاالي این جهان در برابر تمتّع و کاالي آن جهان، چیز کمی بیش نیست

ها را مد نظر  پاداش قرآن از مجاهدان مؤمن انتظار دارد همیشه تمام خیر و نیکی و
 هاي زودگذر دنیا نبینند: داشته باشند، و تنها خود را اسیر نعمت

َشدَّ ذِۡكٗر�ۗ فَِمَن ٱ�َّاِس ﴿
َ
ۡو أ

َ
َ َكِذۡ�رُِ�ۡم َءابَآَءُ�ۡم أ ْ ٱ�َّ َ�ِٰسَكُ�ۡم َفٱۡذُكُروا فَإَِذا قََضۡيُتم مَّ

ۡ�َيا َوَما َ�ُ  ن َ�ُقوُل َر�ََّنآ َءاتَِنا ِ�  ٢٠٠ۥ ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمۡن َخَ�ٰٖق َمن َ�ُقوُل َر�ََّنآ َءاتَِنا ِ� ٱ�ُّ َوِمۡنُهم مَّ
ۡ�َيا َحَسَنٗة َوِ� ٱ�ِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ  ُ  ـٱ�ُّ ْۚ َوٱ�َّ ا َكَسُبوا ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم نَِصيٞب ّمِمَّ

ُ
أ

 .]٢٠٢-٢٠٠البقرة: [ ﴾َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب 
هنگامی که مناسک [حجتان] را انجام دادید، پس خدا را آن گونه که پدرانتان را  پس«

گویند:  کنید یا بهتر و بیشتر از آن یاد کنید. پس گروهی از مردم [کوتاه فکر] می یاد می
اي نیست.  پروردگارا! به ما در دنیا [کاالي زندگی] عطا کن. و آنان را در آخرت هیچ بهره

گویند: پروردگارا! به ما در دنیا نیکی و در آخرت هم نیکی  ز آنان می) و گروهی ا200(
اند،  ) اینانند که از آنچه به دست آورده201عطا کن، و ما را از عذاب آتش نگاه دار. (

 »)202نصیب و بهره فراوانی دارند، و خدا حسابرسی سریع است. (
خواهد مرد  از مؤمنان می کند، هاي پست برخورد می قرآن با همان صراحتی که با همت

آموزد.  میدان باشند. مؤمن در مدرسه قرآن درس همت و بزرگ منشی و عزت نفس می
خواهد چون پیامبران اولوالعزم نمادي از همت و بزرگ منشی و  قرآن از پیروانش می
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 عزت نفس باشند:

ْولُواْ ٱۡلَعۡزِم ِمَن ٱلرُُّسلِ ﴿
ُ
 .]٣٥األحقاف: [ ﴾فَٱۡصِ�ۡ َكَما َصَ�َ أ

س (در برابر اذیت و آزار کافران) شکیبائی کن، آن گونه که پیغمبران أُولُواالعزم (در پ«
 »اند،... ها) شکیبائی کرده سختی

چون ابراهیم اسماعیلت را فداي حق کن، و از هیچ چیز در مقابل خدایت دریغ نورز 
ار بر کشتی و چون موسی عصاي همت بدست گیر و به جنگ فرعونیان کمر بربند، و سو

پیروز لنگر اندازي، و » جودي«ها سوار شو تا به قله  همت خویش نوح وار بر شانه کوه
هاي زمانه به  چون عیسی در برابر جهالت یهودیان استوار باش، و محمد وار با ابوجهل

 ستیز خیز و دولت ایمان بر پا کن و شرع رحمان را با خون خود در زمین آب یاري کن...

 اویدان...سر زندگی ج
هاي بلند همتی که نیرومندانه با شجاعت و دلیري و عزم راسخ؛ ایمان  قرآن تنها انسان

و اطاعت و فرمانبرداري خود را براي به ثمر رساندن دین خداوند و بر افراشتن پرچم 
 نامد! می» مرد«گذارند را  توحید و یکتاپرستی به نمایش می

ن ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَِجاٞل َصَدقُ ﴿ ن قََ�ٰ َ�َۡبُهۥ َوِمۡنُهم مَّ َ َعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ ْ ٱ�َّ ْ َما َ�َٰهُدوا وا
لُواْ َ�ۡبِديٗ�   .]٢٣األحزاب: [ ﴾يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ

اند.  اند در پیمانی که با او بسته در میان مؤمنان مردانی هستند که با خدا راست بوده«
اند) و برخی نیز در انتظارند  شربت شهادت سرکشیده اند (و برخی پیمان خود را بسر برده

گردد و جان را به جان آفرین تسلیم خواهند کرد). آنان هیچ گونه  (تا کی توفیق رفیق می
اند (و کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود  تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده

 »اند) پیدا نکرده
 و فرمود:

﴿ 
َ
ن َ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل َ� َ�ُقۡم �ِيهِ �

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
َس َ�َ ٱ�َّۡقَوٰى ِمۡن أ ّسِ

ُ
ََّمۡسِجٌد أ بَٗد�ۚ ل
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ّهِرِ�َن  ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمطَّ ْۚ َوٱ�َّ ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
 .]١٠٨التوبة: [ ﴾ُ�ِبُّوَن أ

ند (اي پیغمبر!) هرگز در آن (مسجد ضرار) نایست و نماز مگذار. مسجدي (مان«
ي تقوا بنا گردیده است (و مراد سازندگان آن تنها  مسجد قبا) که از روز نخست بر پایه

رضاي اهللا بوده است) سزاوار آن است که در آن برپاي ایستی و نماز بگزاري. در آنجا 
خواهند (جسم و روح) خود را (با اداي عبادت درست) پاکیزه دارند  کسانی هستند که می

 »دارد زگان را دوست میو خداوند هم پاکی
 و فرمودند:

ن تُۡرَ�َع َوُ�ۡذَكَر �ِيَها ٱۡسُمُهۥ �َُسّبُِح َ�ُۥ �ِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱ�َصاِل ﴿
َ
ُ أ ذَِن ٱ�َّ

َ
 ٣٦ِ� ُ�ُيوٍت أ

لَٰوةِ �يَتآءِ ٱل ِ �قَاِم ٱلصَّ ٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ َكٰوةِ َ�َافُوَن يَۡوٗما رَِجاٞل �َّ تُۡلِهيِهۡم تَِ�َٰرة زَّ
بَۡ�ُٰر 

َ
 .]٣٧-٣٦النور: [ ﴾٣٧َ�َتَقلَُّب �ِيهِ ٱۡلُقلُوُب َوٱۡ�

ها]  هایی است که خدا اذن داده [شأن و منزلت و قدر و عظمت آن [این نور] در خانه«
ها صبح و شام او را تسبیح  ها ذکر شود، همواره در آن خانه رفعت یابند و نامش در آن

)مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و 36د. (گوین می
ها در آن زیر و رو  ها و دیده دارد، [و] پیوسته از روزي که دل پرداخت زکات باز نمی

 »)37ترسند. ( شود، می می
قرآنی است. در این » مردان«مدرسه رسول پاك پروردگار در حقیقت مدرسه تربیت 

فرمایند:  س همت و شجاعت و بزرگی نمایان است. پیامبر خدا به پیرو خود میمدرسه در
در پی هر آنچه مفید است باش، و بر خداوند توکل کن، و عجز و ناتوانی را قبول «

 .1»مکن
پروردگارا، مرا «کردند:  نهایت بیزار بودند و همیشه دعا می پیامبر از ناتوانی و تنبلی بی

 (به روایت امام مسلم)ـ  1
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 1». پناه خود نگه دار از ناتوانی و تنبلی در
ها و  پروردگار یکتا کارهاي بزرگ و واال را دوست دارد، و از پستی«فرمودند:  ومی
 2». ها بیزار است بیهودگی

اگر قیامت برپا شد و در دست کسی از شما نهالی بود، و «آموخت:  و به پیروانش می
 ».زمین کاشت کند توانست آن را بکارد، قبل از اینکه از جایش برخیزد نهال را در

خواهد همتی بزرگ و بینشی واال و دیدي وسیع داشته باشد، و هر  او از مؤمن می
بخشید که یاري و کمک الهی بر  لمحه از عمرش را بارور سازد، و به او اطمینان می

اش به  یاري خداوند بر بنده«شود، ایشان فرمودند:  اساس همت و بزرگی مردان تقسیم می
  3».و خواهد بوداندازه نیاز ا

خواهد از بلنداي همتش تنها به بهشت برین خیره شود، و به دنیاي  او از مؤمن می
نیاز  هر کس در پی آخرت باشد، خداوند قلبش را بی«توجه باشد:  پست و خوار بی

کند و دنیا خوار و ذلیل به  کند، و قدرت و توان و عقلش را در یک مصیر جمع می می
ر کس در پی دنیا باشد، خداوند فقر و ناداري را در مقابل چشمانش آید. و ه سوي او می

کند، و تنها آنچه  قرار خواهد داد، و نیرو و توان و فکرش را پریشان به هر سو پخش می
  4».در تقدیر اوست از دنیا بهره خواهد برد

حضرت رسول اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) به همت و بلند پروازي و شجاعت و 
لمان فارسی آفرین گفته، او را در همت و بلندمنشی و عزت نفس از خانواده دلیري س

اگر ایمان در «خود شمرد. سپس مردان بلند همت سرزمین فارس را مدح و ثنا فرمودند: 
 ».آوردند بود، مردانی از فارس آن را بدست می ها می آسمان

 (متفق علیه)ـ  1

 (به روایت طبرانی و آلبانی آن را صحیح دانسته)ـ  2

 (به روایت البزار)ـ  3

 (به روایت ترمذي و تصحیح شمردن البانی)ـ  4

                                                            



 

 

 مرد با همت در پی هدایت امت..

و جوانمردان مؤمن حرکت و نشاط یعنی؛ زندگی و  در لغت نامه دعوتگران باهمت
 بودن. و سکون و آرامش به معناي مرگ و نیستی است...  

گفت: همت من همت پادشاهان  امام شافعی بر زبان جوانمردان با همت چنین می
 داند!  است، ذلت و خواري را کفر می

تو چون  گفت: و اقبال؛ فیلسوف شرق خطاب به دعوتگر مؤمن و اصالح گر می
اي از لعل و جواهر درخشان هستی در این دنیاي تاریک، هر چند مردم قدر تو را  گنجینه

 ها به صداي بلند تو نیاز دارند، هر چند به تو گوش فرا ندهند! ندانند. نسل
 بیداري قلب و حرکت اولین پله رسیدن به هدف است:

ثُِّر ﴿ َها ٱلُۡمدَّ ُّ�
َ
� نِذۡر  ١َ�ٰٓ

َ
 .]٢-١دثر: امل[ ﴾٢ُ�ۡم فَأ

 »)2) برخیز و بیم ده، (1اي جامه برخود پوشیده! («
 فرمایند: خداوند متعال می

نَ ﴿
َ
� ٓ ِ َوَما َبَعِ�� َوُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ ۠ َوَمِن ٱ�َّ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َ�َ ِۚ ْ إَِ� ٱ�َّ ۡدُعٓوا

َ
۠ ِمَن قُۡل َ�ِٰذهِۦ َسبِيِ�ٓ أ ا

 .]١٠٨يوسف: [ ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
طریقه و راه من است که من و هر کس پیرو من است بر پایه بصیرت و  بگو: این«

کنیم، و خدا از هر عیب و نقصی منزّه است و من از  بینایی به سوي خدا دعوت می
 »مشرکان نیستم.

پس بر هر کسی که پیرو پیامبر خداست، واجب است بسوي آنچه او مردم را به آن 
 خواند دعوت کند. فرا می

کند،  گوید، و مردم را بسوي خداوند دعوت می دعوت خداوند لبیگ میچون مؤمن به 
کند، او دوست و عزیز پروردگار و ولی او  و با کار و عمل نیک صدق ایمانش را ثابت می

 در زمین خواهد شد.
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ِ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن ٱلۡمُ ﴿ ن َدَ�ٓ إَِ� ٱ�َّ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
فصلت: [ ﴾ۡسلِِم�َ َوَمۡن أ

٣٣[. 
و خوش گفتارتر از کسی که به سوي خدا دعوت کند و کار شایسته انجام دهد و «

 »ها و احکام خدا] هستم، کیست؟ گوید: من از تسلیم شدگان [در برابر فرمان
تواند عزم  مرد مؤمن همیشه در پی هدایت امتهاست، و دنیا و وسعت جهان هرگز نمی

زند و  شناسد، چون عقاب به هر جا سر می ند، او مرز و بوم نمیو همت او را درهم شک
 رساند: دعوتش را به همه می

ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ رَُجٞل �َۡسَ�ٰ قَاَل َ�َٰقۡوِم ٱتَّبُِعواْ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ ﴿
َ
  .]٢٠يس: [. ﴾وََجآَء ِمۡن أ

ستادگان (خدا) ي شهر با شتاب بیامد، گفت: اي قوم من! از فر مردي از دورترین نقطه«
 »پیروي کنید (که سعادت هر دو جهان شما در آن است)

تَِمُروَن بَِك ِ�َۡقُتلُوَك ﴿
ۡ
 يَ�

َ
ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ �َۡسَ�ٰ قَاَل َ�ُٰموَ�ٰٓ إِنَّ ٱلَۡمَ�

َ
وََجآَء رَُجٞل ّمِۡن أ

ِٰصِحَ�   .]٢٠القصص: [ ﴾فَٱۡخُرۡج إِّ�ِ لََك ِمَن ٱل�َّ
درباریان و بزرگان  !وردست شهر شتابان آمد و گفت: اي موسیي د مردي  از نقطه«

اند، پس (هر چه زودتر از شهر) بیرون برو. مسلّماً  قوم براي کشتن تو به رایزنی نشسته
 ».من از خیرخواهان و دلسوزان تو هستم

اند تا دعوت خویش را به گوش مردم برسانند.  هر دو مرد قرآنی از راهی دور آمده
 ها را بشکند. رگز نتوانست همت آندوري راه ه

چون پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) ذوالجوشن ضبابی را پس از غزوه بدر به 
خواهی از اولین کسانی باشی که به این دعوت  اسالم دعوت کرد، بدو فرمود: آیا نمی

، قوم لبیک گفتند و نشان افتخار پیشگامی را بر شانه خود نهادند؟ او در جواب گفت: خیر
ات  اند، و با تو در ستیزند، و تو را از خانه و کاشانه و خویشانت دعوتت را نپذیرفته

آورم، ولی اگر  ها پیروز شدي به تو ایمان می مانم اگر چنانچه بر آن اند، منتظر می رانده
 ها پیروز شدند ایمان نخواهم آورد! شکست خوردي و آن
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عمرش بر فرصت طالئی که از دستش پس از آن چون به ایمان مشرف شد تا آخر 
اش که باعث شده بود شرف ایمان  گریست. و سستی همت و ضعف اراده رفته بود می

برتر را از او برباید، و او را در معرض پرتگاه خطر مردن با کفن کفر قرار دهد وجدانش 
 آزرد. را می

لیه السالم) روح عزم و همت مردانه یوسف پیامبر (ع در مقابل این همت ضعیف و بی
را داریم که زندان را بر ذلت و خواري ترجیح داد، عزم راستین و همت جوانمردانه 
ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح را داریم که همت فوالدینشان تا بروز قیامت اشک تقدیر و 

 اندازد. هاي مردان با همت حلقه می ثنا در چشم
 هاش گفت: ابراهیم به جگر گوش

﴿ ٓ ۡذَ�َُك فَٱنُظۡر َماَذا تََرىٰ َ�ُٰبَ�َّ إِّ�ِ
َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
َرٰى ِ� ٱلَۡمَناِم �

َ
 .]١٠٢الصافات: [ ﴾ أ

بینم که باید تو را سر ببرم (و قربانیت کنم). بنگر  فرزندم! من در خواب چنان می «...
 ...»نظرت چیست؟

بالفاصله پسر جوانمرد بدون اینکه به حجم و خطر کار کوچکترین توجهی داشته 
 به پدرش گفت:باشد 

ِٰ�ِ�َن ﴿... ُ ِمَن ٱل�َّ بَِت ٱۡ�َعۡل َما تُۡؤَمُرۖ َسَتِجُدِ�ٓ إِن َشآَء ٱ�َّ
َ
�  .]١٠٢الصافات: [ ﴾َ�ٰٓ

ي  شود بکن. به خواست خدا مرا از زمره اي پدر! کاري که به تو دستور داده می «...
 »شکیبایان خواهی یافت

یادآوري همت فوالدین آن بزرگ مردان و قربانی مؤمنان در روز عید اضحی سالگرد 
 ثابت قدم و استوار است.

کرد و از او عاجزانه  و پیامبر توحید، دست زاري بدرگاه پروردگارش دراز می
گر  بارالها! ما را با ایمان زینت بخش، و ما را از هدایت یافتگان هدایت«خواست:  می

 ».گردان
بایستی در پی آن باشد، و خداوند  امامت در دین فخري است که هر مؤمن با همت می
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ذي الجالل چون عباد الرحمن را مدح و ثنا گفت، دعایشان را چنین معرفی کرد: 

 .»دهما را امانانی براي پرهیزگاران قرار « .]٧٤الفرقان: [﴾َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ﴿
ها  شم دوخته از آنامامانی که به پیشینیان با همت و مؤمنان استوار پیش از خود چ

هاي هدایت و معلمان و  آموزند، و براي آیندگان ستاره درس همت و مردانگی می
 گردند. هاي نیکو و امامان هدایتگر می آموزه

اش ـ در هر جا که باشد ـ آرام  گوید: هر کسی که در خانه امام غزالی ـ رحمه اهللا ـ می
سئولیت دعوت و ارشاد و تعلیم مردم و نشسته از منکري به دور نیست! حداقل اینکه از م

  1ها به کارهاي نیکو شانه خالی کرده است! تشویق آن

ثُِّر ﴿امام ابن تیمیه در تفسیر کالم پروردگار  َها ٱلُۡمدَّ ُّ�
َ
� نِذۡر ـ َ�ٰٓ

َ
 .]٢-١املدثر:[ ﴾ُ�ۡم فَأ

 گفت: بر همه امت واجب است آنچه بر پیامبر خدا وحی شده را به مردم برسانند، و
 ها را چون او از عاقبت نافرمانی پروردگار یکتا برحذر دارند. آن

 فرمایند: خداوند متعال می

ْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجعُ ﴿... ْ ِ� ٱّ�ِيِن َوِ�ُنِذُروا ُهوا ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآ�َِفةٞ ّ�ِ
ٓواْ فَلَۡوَ� َ�َفَر ِمن ُ�ّ

 .]١٢٢التوبة: [ ﴾ إَِ�ِۡهۡم لََعلَُّهۡم َ�َۡذُرونَ 
اي بروند (و در تحصیل علوم دینی تالش کنند)  اي، عده باید که از هر قوم و قبیله «...

ي خود برگشتند (به  تا با تعلیمات اسالمی آشنا گردند، و هنگامی که به سوي قوم و قبیله
) بترسانند تعلیم مردمان بپردازند و ارشادشان کنند و) آنان را (از مخالفت فرمان پروردگار

تا (خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضاللت) خودداري 
 ».کنند

 و هیچ اشکالی ندارد که از جنها درس همت آموزیم که چون قرآن را شنیدند:

نِذرِ�َن ﴿... ا قُِ�َ َولَّۡواْ إَِ�ٰ قَۡوِمِهم مُّ  .]٢٩األحقاف: [ ﴾فَلَمَّ

 )2/342(احیاء علوم الدین ـ  1
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کنندگان (همجنسان خود، به آئین آسمانی) به سوي قوم  و دعوت به عنوان مبلّغان «...
 1»خود برگشتند

خواهی به پروردگارت نزدیک  گفت: آیا نمی امام ابوالفرج جوزي با اسلوب زیبایش می
دانی  کردند. آیا نمی شوي؟ پس بندگانش را به سوي او بخوان، همان کاري که پیامبران می

دادند،  را بر گوشه نشینی و اعتکاف و عبادت برتري میها تعلیم و آموزش مردم  که آن
دانستند این کارشان نزد دوست و یار و محبوبشان؛ پروردگار یکتا، با ارزشتر  چرا که می

هاي مردم و  گفت: و آیا کار پیامبران چیزي غیر از صبر کردن بر سختی است. و می
 ها بود!. ها و بدي ها به نیکی و بازداشتنشان از زشتی تشویق آن

آورد. از مادر مؤمنان  ها را از پاي درمی روزي آن هاي شبانه تا بدانجا که این زحمت
عائشه؛ بانوي دانشمند اسالم، پرسیده شد؛ آیا پیامبر (صلی اهللا علیه وسلم) نشسته نماز 

 خواندند؟ فرمودند: آري، زمانی که مردم او را به کلی شکسته بودند!  می
ان با همت خویش همیشه در صحنه حضور راسخ داشتند، و تا آري! پیامبر جوانمرد

هایش او را فرسوده و داغون کرد. و او هرگز در این  بدانجا پیش رفتند که هدف و آرمان
 دیار خاکی طعم آرامش و راحتی را نچشیدند...

 مرد را دردي اگر بـا شـد خـوش اسـت    
 

 دردي عالجــش آتــش اســت   درد بــی 
 

اي به  دان گوشه نشین چون خفاشانند که خود را در گوشهگفت: زاه و ابن جوزي می
اند. البته این کاري است پسندیده اگر از کارهاي نیک چون؛ نماز  دور از مردم دفن کرده

هاي  ها این کار انسان جماعت و بیماربینی و نماز جنازه و غیره بازندارد. ولی با همه این
آموزانند، که این مقام و مرتبه  موزند و میآ هاي شجاع و دلیر می ترسو است. اما انسان

 پیامبران است.
ام شیطانی را ببینم بهتر است از اینکه  گفت: اگر در خانه عثمان بن عطاء مفتی مکه می

 کند. بالشی ببینم. چرا که بالش مرا به خواب و تنبلی دعوت می

 )16/327(مجموع الفتاوي ـ  1
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ــار    ــردان روزگ ــه م ــد دار ک ــت بلن  هم
 

ــیده    ــایی رس ــه ج ــد ب ــت بلن ــد از هم  ان
 

 پس اي عزیز...
دریاب که راه و رسم ماندگاري و سر و راز جاویدان ماندن در جهان در همان همت 

 بازوان و اخالص مؤمنانه تو نهفته است...
ــدس  همــتم ــه راه کــن اي طــایر ق  بدرق

 

 که دراز اسـت ره مقصـد ومـن نوسـفرم     
 

 

http://www.h14.blogfa.com/post-278.aspx


 

 

 گاري و سعادتراز رست

حکمت خداوند بر این رفت که انسان از عقل و جسم پدید آید. در طول مسیر تاریخ 
همواره فاصله بشریت با شقاوت و بدبختی درست برابر با همان فاصله دوري او از برنامه 

 زندگی بوده که خداوند براي او رسم کرده است.
ه، کمتر به عقل و روح بها داد! بطور مثال در روم قدیم بشر به جسد پروري روي آورد

در نتیجه آن انسان در پی پرورش اندام خود و باال بردن قدرت جسمی خود پرداخت. 
درگیر  ،گالویز شدن با شیرهاي درنده ،هاي خونین کشتی ،جنگهاي وحشتناك پهلوانان

ه رخ ها بشر بازوان خود را ب هایی اینچنین که درقالب آن شدن با گاوهاي وحشی، و برنامه
 هاي اینگونه جوامع بشري بود.  کشید از جمله سرگرمی حیوانات می
شد و هزارها انسان با لبخند و  هاي بسیار بزرگی نیز بدین منظور ساخته می استادیوم

کردند چگونه پهلوانی حریف خود را جلوي روي تماشاگرانی که  قهقه و شادي تماشا می
 کرد. ه پاره میدادند تک زدند و صوت سر می برایش کف می

در این جوامع حس انسانی به مرور زمان از بین میرفت و احساسات حیوانی و 
 کرد. درندگی در انسان رشد می

ها نام و نشانی یافتند و  در نتیجه اهتمام ورزیدن به جسم؛ آشپزان و غذاها و رستوران
 عقل بشري در این محدوده تنگ گرفتار ماند.

ن به عقل پیله کرده روح و جسم را زیر پا نهادند، و در ها یونانیا بر خالف رومانی
هایی چون ارسطو و سقراط در  را دیدند، و نام» اي مدینه فاضله«فضاي عقالنی خواب 
 آسمانشان نمودار شد. 

این تمدن عقلگرایی اگر چه انسان را از رتبه حیوانیت تمدن جسمگرایی باالتر برده 
را در نظر نگرفته بود شایستگی اینکه تمدن سعادت  بود باز هم چون تمام نیازهاي بشر

 بخش بشر باشد را نداشت.
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افزود. در نتیجه عقلگریی  شقاوت انسان میها و هاي ناقص بر بدبختی ین نهضتا
کرد. همه چیز  مطلق: ادعاي عقلمندي افراد موي دماغ همه چیز شده مشکل سازي می

ها توان هضم  و غیره...! و اگر عقل آنشد: آب، خورشید  ها تعریف می باید با عقل آن
 رفت!  داشت کال ماهیت آن چیز زیر سؤال می چیزي را نمی

دانستند قرار گرفت. مردم بر  فکر و اندیشه در احتکار گروهی که خود را عقل کل می
شدند. سایه سیاه و  ها بود محاکمه می هاي خودخواه آن اساس قوانینی که ترشح عقل

و استبدادگري وحشتناك گروهی که خود را عقال دانستند بر همه مهیب دیکتاتوریت، 
 جامعه حاکم بود.

در هند و چین و ایران حکایتی دیگر بود. عکس العمل شدید بر نهضت عقلکرایی و 
خواستند  اي که موبدان و طبقه به اصطالح دیندار جامعه می جسم پروري. روح به شیوه

ارزشی نبود. بدن در ریاضات روحی تضعیف  شد. عقل و جسم را هیچ پرورش داده می
شد و عقل تعطیل. در سایه کنفوسیوسی چین انسان در نهایت به کمونیستی و 
دیکتاتوریت داس و چکش روي آورد. و در هند به گاو و شهوت پرستی و در ایران به 

هاي رائج صوفی گرایی منحرف در جوامع  آتش و خورشید پرستی... برخی از اندیشه
 باشند.  ی زائیده این شیوه از تفکر میاسالم

هاي یونانی قدیم. این تمدن  نهضت کنونی جهان غرب امتدادي است طبیعی از تمدن
نوین جهان غرب که در واقع رد فعلی است بر استبدادگري کلیسا و پاپ، روح را در 

 یرود.گرایی و جسم پروري به جلو م چهار دیواري کلیسا زندان کرده، سوار بر مرکب عقل
هاي اجرایی تمدن غربی بر مبناي رعایت عقلگرایی و جسم پروري بنا  تمامی نظام

فرهنگی و غیره.. بدین دلیل است که ما  ،اجتماعی ،اقتصادي ،هاي سیاسی شده است. نظام
هاي  ها نظام شویم! چرا که آن همیشه در تقلید و کپی برداري این تمدن دچار اشتباه می

هاي خود و نحوه نگرششان به بشر و هدف از زندگی او بنا  ز جامعهخود را بر مبناي نیا
ها کسب منافع مهم است نه شیوه رسیدن به ثروت.  اند. مثال در نظام اقتصادي آن نهاده
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هاي مکارانه قمار یا ربا خوري جامعه را به فقر و  بطور مثال اگر شخصی بتواند با شیوه
اي  به سازد، در اینگونه جوامع کار ناپسندیدههاي بانکی خود را فر فالکت کشیده حساب

 شود! نکرده هیچ، بسیار زیرك و عاقل شمرده می
ها کشور را به خاك و  و اگر نظامی سیاسی بتواند با تکیه بر قدرت و نیروي نظامی ده

کشور خود را آباد و به رفاه  ،ها را چپاول کرده هاي آن خون کشیده ویران سازد و ثروت
 ند نظامی است بسیار قابل ارج و احترام! اقتصادي برسا

هاي جهان سوم را به تارج برده، مانع رشد و  ها و منابع ملت هایی که امروز ثروت آن
شوند. و باالي  شوند حافظان حقوق بشر و مدافعان اصلی آن شمرده می ها می ترقی آن

نسردي وتو ها نباشد با کمال خو ها حرفی نیست، و هر آنچه مطابق میل آن حرف آن
شان بیرون رانده تار و  ها را از خانه و کاشانه اند فلسطینی ها چون توانسته شود! یهودي می

گري و سوار شدن بر صاحبان خانه را دارند، و مالکان اصلی خانه  مار کنند حقانیت سلطه
 شوند! جو و آدمکش معرفی می ها به عنوان ستیزه و زمین در بوقهاي آن نظام

ها کسی نخواهد پرسید قراوالن خون آشام غرب در افغانستان چه  مدر این سیست
هاي خیالی در زیر  داري چون ایران و لیبی با ثروت خواهند؟! چرا کشورهاي سرمایه می

 شود؟! برند و چرا درآمدشان به جیب دو بلوك شرق  غرب روانه می خط فقر بسر می
ن آن شکایتی ندارد هیچ، بلکه و کاال شهوت بود ،در این کشورها کسی بر بردگی زن

اي یا کفشی، خودش را عریان ساخته  بسیار جاي فخر است زنی براي نمایش پارچه
جلوي چشمان شهوترانان رژه رود. از صابون حمام گرفته تا دستمال کاغذي و تا مدلهاي 
 جدید کامپیوتر و ماشین را باید تن عریان به اجاره گرفته شده زنی به معرض فروش قرار
دهد. در این جوامع تن فروشی شغلی است قابل احترام. همجنس گرایی حق مسلم هر 

 و عاطفه و احترام و کمک به همنوع را هیچ معنا و مفهومی نیست.  ،فرد است! خانواده
برداشت از حکومت  ،تفکر جدایی دین از سیاست ،نظامهاي دمکراسی به شیوه غرب

هاي  هاي گردش مال و نظام هاي آزادي شیوهمترسک ،شعارهاي حقوق زن ،دینی و مدنی
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هاي  هایی که غرب براي رسیدن به رفاه و آسایش جامعه بانکداري و بیمه و سایر لباس
هاي ما نباید جواب دهد. جوامع  خود مناسب با قدر و قامت آن جوامع ساخته در جامعه

گران براي خود هایی با مقیاس و حجم خود تهیه کنند نه اینکه آنچه دی ما باید لباس
 اند را ما نشخوار کنیم! دوخته

هاي ما جنجال برانگیز شده نتیجه عدم آگاهی برخی به  بسیاري از آنچه در جامعه
 ،دهند اي است که در فضاي فکري و فرهنگی ما مانور می اصطالح روشنفکران غرب زده

 اند. و از اسالم و تعالیم آن بکلی بیگانه
ري نوعی توازن وباالنس بین جسم و عقل و روح آمده اسالم در حقیقت براي برقرا

 است. گذاشتن هر چیزي جاي خود و به مقدار نیاز...
آنچه در جهان غرب روي داد عکس العملی بود طبیعی بر خودکامگی کلیساي 

دهد زیر پا  استبدادگر و محاکم تفتیش. ولی آنچه غرب را به نابودي و هالکت سوق می
 نسان است.نهادن نیازهاي روحی ا

 جهان به انقالبی روحی نیاز دارد:
نه  ،و اهرم واقعی وجود انسانی است ،با وجود اینکه روح محور سعادت و خوشبختی

 براي انسان قابل لمس است و نه او چندان از کنه و ماهیت آن اطالعی دارد.

ٓ  َٔ َو�َۡ� ﴿ ۡمرِ َرّ�ِ َوَما
َ
وُح ِمۡن أ وِح� قُِل ٱلرُّ وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِ�َّ قَلِيٗ�  لُونََك َعِن ٱلرُّ

ُ
 ﴾٨٥أ

 .]٨٥اإلرساء: [
پرسند (که چیست). بگو: روح چیزي است که  ي روح می از تو (اي محمد!) درباره«

تنها پروردگارم از آن آگاه است (و خلقتی اسرارآمیز و ساختمانی مغایر با ساختمان ماده 
ین جاي شگفت نیست اگر به حقیقت روح ي جهان آفرینش است. بنابرا دارد و اعجوبه

ها با توجه  پی نبرید). چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده است، (و علم شما انسان
 »ي کلّ جهان و علم الیتناهی خداوند سبحان، قطره به دریا هم نیست). به گستره

تمام خداوند در مورد روح به انسان معلومات چندانی نداده است تا قداست و اه
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ورزیدن به آن همچنان در اندیشه بشر هویدا باشد و براي تأکید این معنا اشاره داشته که 

� ّمِن ﴿روح از عالم برتر و جهان ملکوت است.  �ۡذ قَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َ�ٰلُِقۢ �ََ�ٗ
ۡسُنوٖن  ۡ�ُتُهۥ َوَ�َفخۡ  ٢٨َصۡلَ�ٰٖل ّمِۡن َ�َإٖ مَّ ْ َ�ُۥ فَإَِذا َسوَّ وِ� َ�َقُعوا ُت �ِيهِ ِمن رُّ

  .]٢٩-٢٨احلجر: [.﴾٢٩َ�ِٰجِدينَ 
(اي پیغمبر! بیان کن) آن زمان را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من از گل «

(پس آن گاه که او را آراسته و  28آفرینم)  اي انسانی را می ي گندیده ي سیاه شده خشکیده
ود در او دمیدم. (براي بزرگداشت و درودش) در پیراسته کردم و از روح متعلّق به خ

 »برابرش به سجده افتید
و در قران بعضاً با  ،روح مصدر حقیقت شناسی و راه رسیدن به سعادت تلقی شده

 از آن تعبیر گشته:» قلب«

ۡمَع َوُهَو َشِهيٞد ﴿ ۡلَ� ٱلسَّ
َ
ۡو �

َ
 .]٣٧ق: [ ﴾إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك َ�ِۡ�َرٰى لَِمن َ�َن َ�ُۥ قَۡلٌب أ

به راستی در این (سرگذشت پیشینیان) بیدارباش و اندرز بزرگی است براي آن کسی «
 »که دلی (آگاه) داشته باشد، یا با حضور قلب گوش فرا دارد

و در ظلم و ستم و چشم پوشی از  ،و در رسیدگی و پاکسازي و طهارت آن سعادت
 نیازهاي آن شقاوت نهفته است:

ۡفلََح َمن َز�َّ ﴿
َ
ٮَٰها  ٩ٮَٰها قَۡد أ  .]١٠-٩الشمس: [ ﴾١٠َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ

گردد که نفس خویشتن را (با انجام طاعات و عبادات، و  کسی رستگار و کامیاب می«
ترك معاصی و منهیات) پاکیزه دارد و بپیراید (و آن را با هویدا ساختن هویت انسانی 

گردد که نفس خویشتن (و فضائل و  و کسی ناامید و ناکام می )9رشد دهد و باال برد). (
مزایاي انسانیت خود را در میان کفر و شرك و معصیت) پنهان بدارد و بپوشاند، و (به 

 »معاصی(بیاالید
  آید: اگر انسان را ماشینی تصور کنیم که با سه مرحله به حرکت در می

مرحله خواهش و واکنش که جایش در  -2مرحله ادراك که وظیفه عقل است.  -1

http://tanzil.net/%23trans/fa.khorramdel/91:9
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مرحله سلوك و رفتار که کار بدن است. این روح است که رهبریت و  -3قلب است. و 
برنامه ریزي و مدیریت را باید بدست گیرد. و در غیاب او انسان از حرکت باز نخواهد 

و فاقد هدف است باعث شعور و احساس » آبادناکجا «ایستاد اما این حرکت چون بسوي 
 شود. به پوچی، و شقاوت و نگونبختی در افراد می

هاي شعور به پوچی و  راز آمارهاي وحشتناك خودکشی در جهان که ناشی از بیماري
 گردد. بیهودگی است به این نقطه بر می

دکشی در دالر) بیشترین نسبت خو 13000چرا کشور سوئد با باالترین درآمد فرد (
 جهان را دارد؟ 

بسیاري از کشورهاي غربی با وجود توان باال بردن رفاه اقتصادي فرد و اشباع همه 
کنند مشکالتی ساختگی را سر راهشان قرار  رغبات و خواهشات شهروندان سعی می

 اي مشغول کرده تا از فکر کردن به خودکشی دور سازند! دهند تا افراد را بگونه

یا عدم تغذیه  ،اند که فقدان روح معه شناسان غربی بدین نتیجه رسیدهاندیشمندان و جا
شود انسان به حیوانی درنده و وحشتناك در کالبد آدمی تبدیل شده  درست آن باعث می

 زندگی را بر خود جهنم سازد.
آنچه در حقیقت جهان در پی آن است همان اسالم است و بس! اما متاسفانه تبلیغات 

و نمایندگی بسیار  ،هاي گروهی جهان خ صورت زیباي اسالم در رسانهسوء دشمنان و مس
 ناشایست مسلمانان از اسالم باعث شده جهان از دیدن تنها راه سعادتش محروم بماند.

و حیوانات را از جسم و روح  ،خداوند فرشگان را از عقل و روح بدون جسم آفرید
و انسان را که نمادي از خلقت  و جمادات را از جسم منهاي عقل و روح، ،منهاي عقل

متکامل پرودگار است از روح و عقل آفریده، خلیفه خود براي آبادانی و ساختار زمین 

فَإَِذا ﴿قرار داد و فرشتگان که مقربان درگاه او هستند را در مقابلش به سجده انداخت: 
ْ َ�ُۥ َ�ِٰجِدينَ  وِ� َ�َقُعوا ۡ�ُتُهۥ َوَ�َفۡخُت �ِيهِ ِمن رُّ ۡ�َُعوَن  ٧٢ َسوَّ

َ
فََسَجَد ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة ُ�ُُّهۡم أ

  .]٧٣-٧٢ص: [.﴾٧٣
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هنگامی که آن (انسان) را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از روح «
پس  72متعلّق به خود در او دمیدم، در برابرش سجده (ي بزرگداشت و درود) کنید). 

 ».ي فرشتگان جملگی سجده کردند همه
رساند که دریابند  ها را به این مرحله می رشد عقلی و باال بردن شعور انسانی افراد آن

نه صوفیگري کنفوسیوسی و هندي راه سعادت بشر است و نه تمدن مادي غرب و این 
و آمار باالي اسالم آوردن افراد در غرب اولین پله به سوي رسیدن به اسالم خواهد بود. 

اي است مناسب براي تبلیغات و نه کشوري و دولتی  و شرق در حالیکه اسالم را نه رسانه
هاي   هاي نارواي رسانه که از آن حمایت کند و نه وکیالن مناسبی که از او در برابر تهمت

َولَۡو ﴿ي فطرت خود. ایست گویا بر بازگشت انسان بسو اشاره ،غرب و شرق دفاع کنند
 ...﴾٣٢َكرِهَ ٱۡلَ�ٰفُِروَن 

 جهان کنونی به انقالبی روحی نیاز دارد:
و از مادیگري جسم  ،در سایه انقالب روحی انسان از مادیگري و عقالنیت خشک

بسوي تعالی و شعور به انسانیت و احساس به وجود و هدف از  ،پروري و شهوت پرستی
و قدرت و توانی بکلی متفاوت خواهد یافت چرا که هیچ شود. و ا آفرینش سوق داده می

 قدرت و نیرویی را توان مقابله با نیروي روح نیست.
شعور به خوشی و سعادت مادي بسیار کوتاه مدت است. لذت شیرینی سیب با 

لذت قصه یا فیلم و رمان  ،جویدن کامل آن از بین میرود. لذت عقلی کمی طوالنی است
رود. جسد تنها با  ند ادامه داشته باشد و سپس پژمرده شده از بین میتوا تا چند روزي می

آید و عقل با وجود توان بیشترش باز هم از کار  حرکاتی چند ضعیف گشته از پا در می
تواند تا آخر زندگی و پس  شود و لذت ناشی از آن می افتد. اما روح پیر و فرسوده نمی می

از کار افتادن عقل و سقوط جسم در قبر این روح  از آن نیز انسان را همراهی کند. پس
 کشد. است که بسوي ملکوت اعلی پر می

و به اندازه رابطه قوي انسان با آسمان دایره دید و فضاي اندیشه و فکر او  گسترش 

http://tanzil.net/%23trans/fa.khorramdel/38:72
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همیشه در فضایی از سعادت و خوشبختی بسر  ،یافته زندگیش معنا و مفهوم پیدا کرده
 برد. می

هاي  ریزد. اگر تمامی قدرت ترس و واهمه از انسان  فرو میدر این فضاي جدید 
توانند در کالبد  اش با آسمان قوي است جمع شوند نمی جهانی بر علیه فردي که رابطه

 آرام او وحشت آفرینند:

ِيَن قَاَل لَُهُم ٱ�َّاُس إِنَّ ٱ�َّاَس قَۡد َ�َُعواْ لَُ�ۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِيَ�ٰنٗ ﴿ ا َوقَالُواْ َحۡسبَُنا ٱ�َّ
ُ َونِۡعَم ٱلَۡو�ِيُل      .]١٧٣آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ

همان کسانی که مردمِ [منافق و عوامل نفوذي دشمن] به آنان گفتند: لشکري انبوه از «
اند، از آنان بترسید. ولی [این تهدید] بر ایمانشان  مردم [مکه] براي جنگ با شما گرد آمده

 ».ما را بس است، و او نیکو وکیل و [نیکو کارگزاري] است افزود، و گفتند: خدا
یاران وصحابه پیامبر اکرم با این دید به حقایق  ،دست پروردگان مکتب رسالت

نگریستند. آنچنان در پی آماده سازي و اعتماد به اسباب و نیروهاي مادي به نظر  می
مزمان با آن چنان بر خدا رسیدند که گویا هیچ اعتمادي بر نیروي غیبی ندارند. و ه می

 ها هیچ اعتباري نیست: کردند که گویا قدرت مادي را نزد آن توکل می

﴿ َ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ٰى َوِ�َۡطَم�ِنَّ بِهِۦ قُلُوُ�ُ�ۡمۚ َوَما ٱ�َّۡ�ُ إِ�َّ ِمۡن ِعنِد ٱ�َّ ُ إِ�َّ �ُۡ�َ  َوَما َجَعلَُه ٱ�َّ
    .]١٠األنفال: [ .﴾َعزِ�ٌز َحِكيٌم 

و خدا آن [وعده یاري] را فقط مژده و نویدي براي شما قرار داد و نیز براي آنکه دل «
هایتان به سبب آن آرامش یابد؛ و گرنه پیروزي فقط از سوي خداست؛ زیرا خدا تواناي 

 »شکست ناپذیر و حکیم است
کند؛ آزادي از همه قید  قدرت و توان روحی، احساس به آزادي را در انسان بارور می

آزادي از تمامی معانی و مفاهیم بردگی و سر خم  ،و بند و زنجیرهاي جسدي و مادي
 کردن در مقابل بشر! و...

 انسان در مقابل دو راه قرار دارد؛ 



 85  رمضان گنجینه 

ها و  و پستی» درکات«یا فرود آمدن در  –و درجات  -یا باال رفتن و بزرگی و تعالی 
 هالکت:

﴿ 
َ
َم أ ن َ�َتَقدَّ

َ
َر لَِمن َشآَء ِمنُ�ۡم أ خَّ

َ
 .]٣٧املدثر: [ ﴾٣٧ۡو َ�َتأ

خواهند (به سوي خیرات و طاعات) پیش بروند، و یا  براي کسانی از شما که می«
 »خواهند (از خیرات و طاعات) عقب بکشند کسانی که می

و در سایه پرورش متوازن روح در کنار بها دادن به جسم، عقل انسان احساس 
 کند. سعادت و خوشبختی می

فرمایند: در زمین بهشتی است که هر کس وارد آن نشود وارد بهشت  م میامام ابن قی
 آخرت نخواهد شد!

تواند باشد جز چشیدن لذت ایمان و هدفمندي از وجود و  و آن بهشت چه می
 خلقت..

امام ابن تیمیه که بدین درجه از تعالی دست یافته بود بر تهدیدها و غرشهاي طغیان 
 گفت: از آرامش میبا قلبی سرشار  ،پوزخند زده

دشمنانم با من چه خواهند کرد، بهشت و سعادت من در قلبم است. اگر مرا به زندان «
افکنند زندان خلوتگاه راز و نیاز با معبودم خواهد بود. و اگر مرا به تبعید فرستند، فرصت 

اند و اگر مرا بکشند که جام شیرین  سیر و سیاحت و تفکر در مخلوقات را به من داده
 »..اند! هادت را به من هدیه کردهش

با دعاهاي صبح و شام و با تأکید بر تالوت قرآن ) صلى اهللا علیه وسلم(پیامبر اکرم 
کریم انسان مؤمن را به شارژ کردن خود و نیرو گرفتن براي کار، تالش، فعالیت و رسیدن 

. و کند به موفقیت در زندگی، و دست یافتن به احساس آرامش و سعادت دعوت می
خداوند متعال با نمازهاي پنجگانه و تکرار آیات امید و سعادت بخش، و زنده نگه داشتن 
شعور به بندگی خداي بزرگ، و زندگی در پناه آن ذات واال، به انسان مؤمن نیرو 

بخشد تا در زمین خوشبخت و شادکام در فضایی سرشار محبت، سعادت و  می
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 پرهیزکاري به جلو گام نهد:

لَٰوةَ َ�ۡنَ�ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ� ٱتُۡل مَ ﴿ ۖ إِنَّ ٱلصَّ لَٰوةَ قِِم ٱلصَّ
َ
وِ�َ إَِ�َۡك ِمَن ٱۡلِكَ�ِٰب َوأ

ُ
ٓ أ ا

ُ َ�ۡعلَُم َما تَۡصَنُعوَن  ۗ َوٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
ِ أ  .]٤٥العنكبوت: [ ﴾َوَ�ِۡ�ُر ٱ�َّ

تو وحی شده است، و (اي پیغمبر!) بخوان آنچه را که از کتاب (آسمانی قرآن) به «
نماز را چنان که باید برپاي دار. مسلّماً نماز (انسان را) از گناهان بزرگ و از کارهاي 

دارد، و قطعاً ذکر خدا و یاد اهللا (از هر چیز دیگري) واالتر و  ناپسند (در نظر شرع) بازمی
ا و جزایتان دهید (و سز داند که شما چه کارهائی را انجام می بزرگتر است، و خداوند می

 »را خواهد داد).
صد البته تنها کسی را توان فهم این لذت و سعادت است که آن را چشیده باشد. به 

دانستند ما در چه سعادت، خوشبختی،  ها می گفته امام ابن قیم: اگر شاهان و شاهزاده
کنند! افتادند تا آن را از ما سلب بریم با شمشیر به جان ما می شادکامی و آرامش بسر می



 

 

 چگونه انقالبی روحی در خود پدید آوریم

هاي رسیدن به  راه –! »للحق طرائق بعدد أنفاس اخلالئق«گویند:  برخی از عارفان می
همه کارهاي خیري که با  –کشیدن همه موجودات است!  پروردگار به اندازه عدد نفس

ی روح هدف رسیدن به خداوند متعال و کسب رضایت او باشد باعث رشد و تعال
 شود. می

 اما نیاز است قبل از هر چیز:
 انسان قلبش را پاکیزه سازد. -1

اي ندارد. اول باید با توبه و استغفار و بازگشت  آب زالل ریختن در سطل کثیف فایده
 به خداند متعال قلب را پاك و صاف نمود.

 همیشه در یاد خدا باش!  -2
ها و گناه خواهد  بسوي زشتیها مشغول نداري تو را  اگر نفست را به نیکی و خوبی

 کشید.

ها  گیري و بر آن سوار شده به سوي خوبی یا تو پیشی گرفته مهار نفست را بدست می
 کشاندت..  و یا اینکه او بر تو سوار شده، بسوي هالکت و نابودي می ،تازانی چهار نعل می

ب یا و زمان جزئی از زندگی توست اگر آن را بدرستی پر نکنی دوست نابا» وقت«
 هاي شیطانی آن را از کفت بیرون خواهند کشید. افکار و اندیشه

خود را به  ،کند با برنامه ریزي درست وقتش را مهار کرده انسان عاقل همیشه سعی می
هاي کوتاه مدت و دراز مدت  کارهاي مفید مشغول دارد. و همواره در زندگی خود هدف

ر تالش است. و زندگی را میدانی تعیین کرده، همیشه براي رسیدن به هدف خود د
میداند؛ براي تالش و فعالیت براي رسیدن به هدف واالي خود که همان رضایت الهی 

 است.



 گنجینه رمضان    88

 زندگی با احساس ومسئولیت! -3
سازد. درد  انسان هدفمند و عاقل براي خودش غم و دردي، و یا هدف و مسئولیتی می

درد از بین بردن ظلم و ستم در آخرت، درد سعادت بشریت، درد رفع مشکالت جامعه، 
هاي  جهان، درد دعوت به آزادي بشر و رهائیش از سلطه استبدادگران، درد تربیت نسل

 گري، روسپیپگري و اصالح اخالق جامعه و... آینده جامعه، درد مبارزه با فساد، رشوه
 میزان سعادت و خوشبختی هر فرد تناسب مستقیم دارد با هم و دردي که در کالبد و

روانش است. هر چند این غم و اندیشه، و فکر و درد یا وظیفه و مسئولیت بزرگتر و 
 واضحتر باشد بهمان اندازه سعادت و خوشبختی فرد گویاتر خواهد بود.

تصور کنید شما فردا امتحان دارید. و امروز دوستانت شما را به یک جشن دعوت 
ان به شما اجازه نخواهد داد احساس اند. اگر شما به این جشن بروید ترس از امتح کرده

شادي و سرور کنید. چرا که حرکت شما در خالف وزش درد یا شعور به مسئولیتتان 
گیرید احساس آرامش  گردید و کتابتان را بدست می است. و تنها وقتی که از جشن برمی

 کنید. چون در آن لحظه حرکت شما در مسیر مسئولیت و دردتان است! می
گیرد،  احساس به مسئولیت تمامی حرکات انسان و شخصیت او جهت می در سایه این

و در نتیجه آن؛ خورد و نوش، خواب و بیداري، گفتار و کردار و تمامی حرکات و 
گردند. چون همه حرکات او در مسیر رسیدن به آن هدف  سکنات او به عبادت تبدیل می

 الهی است.. واال یا درد و شعور به مسئولیت براي رسیدن به رضایت
است که فرمودند: ) صلى اهللا علیه وسلم(و این همان معناي فرموده گهربار رسول اهللا 

 .-اعتبار و ارزش هر کاري بر حسب نیت و هدف آن است  - »إنما األعمال بانليات«

 – »أرحنا بها يا بالل!«فرمودند:  به حضرت بالل می) صلى اهللا علیه وسلم(پیامبر اکرم 
 از ما را آرامش خاطر بده..بالل! با نم

در نماز است؟ چون حرکت نماز ) صلى اهللا علیه وسلم(چرا آرامش رسول خدا 
 درست در راه رسیدن به هم و غم اوست!
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کند و  اي می اینجاست که فرد احساس به خوشبختی و سعادت و شادکامی ویژه
 یابد. زندگی او لذت و شیرینی خاصی می

دتر براي خودش دردي بسازد، در غیر اینصورت این باید هر فرد عاقل هر چه زو
 سازد! کالبد خالی با هم و غم دنیا پر شده زندگی را به کامش تلخ و ناگوار می

صلى اهللا علیه (از سخنان گهربار و حکیمانه پیک رستگاري و سعادت؛ محمد مصطفی 

ُ ِغنَ «است که: ) وسلم ُه َجَعَل ا�َّ ِخَرُة َهمَّ
ْ

ْ�يَا َمْن اَكنَْت اآل َ�تُْه ادلُّ
َ
ُ َشْملَُه َوأ

َ
ِبِه ومََجََع هل

ْ
اُه يِف قَل

 َ َق َعلَيِْه َشْملَُه َول ُ َ�ْقَرُه َ�ْ�َ َ�يْنَيِْه َوفَرَّ ُه َجَعَل ا�َّ ْ�يَا َهمَّ تِِه ِمْن َوِ�َ َراِغَمٌة َوَمْن اَكنَْت ادلُّ
ْ
ْم يَأ

.ُ
َ

َر هل  َما قُدِّ
َّ

ْ�يَا إِال رت نیت و هم و غم او باشد، خداوند قناعت را به هر آنکس که آخ« 1ادلُّ
گرداند، پس از آن دنیا بسوي او سوق داده  دارد، و او را خاطر جمع می قلبش ارزانی می

شود. و آنکه دنیا هم و غم و خواهش او باشد؛ خداوند فقر و ناداري را جلوي  می
جز آنچه قدر اوست از گرداند، و هرگز  گذارد، و او را پریشان و حیران می چشمانش می
 »رسد. دنیا بدو نمی

اي و در پی تحقق  همیشه چشمت را به نتائج پر بار هم و مسئولیتی که بر عهده گرفته
 دادن آن هستی خیره ساز.

و همیشه با اشک توبه و ندامت قلبت را از گرد و غبار گناه و معصیت پاك ساز و با 
ان و پرهیزکاران در خود همت، اراده و هاي نیکوکار تالوت قرآن کریم، و مطالعه قصه

 عزم آفرینی کن.
شرفیاب ) صلى اهللا علیه وسلم(ابو عمرو سفیان بن عبداهللا ثقفی خدمت رسول اهللا 

شده عرض داشتند: در اسالم به من چیزي بیاموز که کسی را جز شما از آن نپرسم. آن 
) بگو به خداوند ایمان ستقمقل آمنت باهللا، ثم افرمودند: () صلى اهللا علیه وسلم(حضرت 

  2آوردم، سپس مردانه بر ایمانت ثابت قدم باش.

 )»٦٥١٠» (صحيح اجلامع«) وصححه الشيخ األبلا� يف ٢٣٨٩( رواه الرتمذيـ  1

 (رواه مسلم)ـ  2
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 و فرموده حق ذو الجالل است:

ن �َۡسَتقِيَم  ـ إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكٞر ّلِۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿
َ
 .]٢٨-١٧التكوير: [ ﴾لَِمن َشآَء ِمنُ�ۡم أ

و هوشیار باش  این قرآن جز پند و اندرز جهانیان نیست (و سراسر آن بیدارباش«
براي کسانی از شما که (خواستار راستی و درستی  )27هاي خفته است). ( شعور و فطرت

 »ي مستقیم باشند و) بخواهند راستاي راه را در پیش بگیرند و طی طریق جاده
 را بخاطر داشته باش که: - صلى اهللا علیه وسلم –و همیشه این فرموده پیک رسالت 

 اَ�َّ إَِنّ «
َ

 َ�نُْظُر ال
َ

ْمَواِلُ�ْم ُصَوِرُ�ْم إِىل
َ
 َ�نُْظُر َولَِ�ْن َوأ

َ
ْ�َماِلُ�مْ إِىل

َ
رواه  »قُلُو�ُِ�ْم َوأ

 مسلم
ها و  کند، او به دل (خداوند به شکل و قیافه و ثروت و مال و منال شما توجه نمی 

 نگرد). کردارهاي شما می
 بختی و رشادت در دنیا و آخرت است.و بدان که این تنها راه سعادت و نیک 

ََذ إَِ�ٰ َرّ�ِهِۦ َسبِيٗ� ﴿  .]٢٩اإلنسان: [ ﴾إِنَّ َ�ِٰذهِۦ تَۡذكَِرةۖٞ َ�َمن َشآَء ٱ�َّ
تواند  ها) اندرز و یادآوري (براي جهانیان) است، و هرکس که بخواهد (می این (آیه«

که او را به آمرزش و بهشت با استفاده از آن) راهی به سوي پروردگارش برگزیند، (راهی 
 »رساند). خدا می
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 زیر گنبد کبود...

 خبر وحشتناکی بود... مدینه را بخود لرزاند...
هاي آدمی وجنی از  شیطان )رضی اهللا عنه(رفت که از روز خالفت عمر  گمان می

مدینه گریخته بودند... همه جا امن وامان بود... کسی جرأت تجاوز بحق دیگري را 
براي برخی بودن پلیس وداروغه در شهر جاي سؤال داشت که: چرا حقوق نداشت... 

شود... شکر خدا نیازي به پلیس ویا داروغه  ها داده می بیهوده از پول بیت المال به آن
 نداریم..

صداي پر طنین امنیت مدینه همه جهان را برگرفته بود... برخی آن را از برکات پیامبر 
 دانستند وبرخی از بازوي آهنین عدالت عمري... یاکرم صلی اهللا علیه وسلم م

هر چه که بود عدل بود و داد.. محبت و برادري.. دوستی وهمبستگی.. یکی و 
صلى اهللا علیه (یگانگی.. این بود شهر زیباي مدینه، شهري که قبل از آمدن پیامبر اکرم 

وهرگز سیراب  خوابید، تشنه خون برادر بود اي صداي شمشیر در آن نمی لحظه ) وسلم
 شد!  نمی

 این خبر هولناك همه را پریشان ساخت و خوب و آرامش را چشمان عمر ربود...
بوي تلخ خون همه جا پیچیده بود... به سلطنت وفرمانروایی امنیت تجاوز شده بود... 

 کردند: هاي پریشان زمزمه می زبانهاي حیران با دلهره در گوش
 هرگش را زده بودند... صورتش کبود شده بود.ـ جوانی بود با لباس زنانه... شا

 چه کسی او را پیدا کرده.. شاید او قاتل را دیده باشد. -
بردند که دختري است،  اند.. اول گمان می ها کنار جوي آب پیدا کرده ـ جسدش را زن

 شستند فهمیدند که مردي بوده... سپس وقتی جسدش را می
تر  هاي خالی وجاسوسهایش که هر روز با دستامیر المؤمنین مات ومبهوت به داروغه 

آمدند حیره شده بود.. تو گویی قاتل آب شده رفته بود زیر زمین و یا  از روز پیش می
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 بخار شده وبه آسمان پریده...
رسد و هیچ سر نخی از قاتل  سوژه بسیار عجیبی بود، جوانی در لباس زنانه بقتل می

 آید. بدست نمی
ها بود وهر روز کالغی بر چهل  ها وحدیث مجلس ر زبانروزهاي اول ماجرا بر س

 شد... گشت وشاخ وبرگی به قصه اضافه می کالغ دیگر افزوده می
 انگشت اتهام از یهودیان گذشته به پادشاهان ایران وروم نیز رسید...

شد  ها آویزان می اي به گردن دیوان و جن کم کم قصه داشت بصورت ماجراي افسانه
 تش را در بین مردم از دست داد وبه فراموشی سپرده شد.که گرمی وحرار

تنها کسی که هرگز ماجرا را فراموش نکرد وصبح وشب در پی قاتل بود.. امیر 
 المؤمنین عمر بود وبس..
کرد قاتل را از  پائید سعی می اش مردم شهر را یکی یکی می با چشمان زیر کانه

درگاه الهی خسته نشد، صبح وشام از چشمانش بخواند، هرگز دستان لرزان نیایش از 
خواست که در حل این معما بدو کمک کرده، قاتل را به شمشیر عدالتش  خداوند می

 بسپارد تا کسی جرأت تجاوز بحق مردم را نداشته باشد.
هاي  جواب نگذشته بود که گریه دردناك نوزادي گوش سالی از این معماي بی

 امیرالمؤمنین را آزرد.
 اند. زاد را سر جوي آب پیدا کردهـ.... این نو

زنگ خطر را بشدت در خاطره امیر المؤمنین به صدا در آورد، نا » جوي آب«کلمه 
 خود آگاه داد بر آورد:

 = کجا؟!
 ـ.. سر جوي آب، جناب امیر المؤمنین... چطور مگه؟!

فتم... اي سر داد و گفت: یافتم... یا امیرالمؤمنین براي اولین بار پس از یک سال خنده
 قاتل را یافتم!
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هاي حیرت زده و پریشان به امیر المؤمنین خیره شده بود... حیرت زده از  چشم
هاي امیر المؤمنین که هیچ ربطی به موضوع ندارد!... و پریشان از اینکه مبادا امیر  حرف

 گوید...! المؤمنین خداي ناخواسته بالیی سرش آمده باشد وهزیان می
هاي حیران وشفقت بر  نگی وزیرکیش همه آنچه در پشت این چشمامیر المؤمنین با زر

 ها تلف کند. خواست وقتش را با آن خواند ولی نمی انگیز بود را می
نوزاد را از دستشان گرفته به خانه برد. دستور داد از طرف بیت المال خانمی عاقل 

ت وپس از ودانا موظف به پرورش نوزاد گردد. روزي امیرالمؤمنین آن زن را خواس
هاي بسیار در مورد کودك به او گفت: هرگاه متوجه شدي زنی به  ها وسفارش نصیحت

نگرد فورا  دهد و با دید خاصی بدو می این کودك شفقت و مهر و عالقه خاصی نشان می
 بمن اطالع بده.

اش را دنبال  گی نقشه شد و امیرالمؤمنین با دلهره روزها یکی در پی دیگري سپري می
 .کرد می

تا اینکه روزي خانم مسئول پرورش کودك خدمت امیرالمؤمنین حاضر شده عرض 
 کرد که:

ام را دیده و از او  ـ امروز صبح دخترکی پیشم آمد و گفت که خانمش روزي بچه
اي بدهد... من نیز موافقت کرده کودك را پیش او  خوشش آمده و مایل است به او هدیه

هایش سرازیر شده او را محکم  بود... با دیدن بچه اشکبردم. خانم جوان و بسیار زیبایی 
 به بغل گرفت و بوسید..

هایی گرانبها و با ارزشی به من  خیلی سعی داشت من هر چه بیشتر پیشش بمانم، هدیه
 مواظبت کنم.  و بچه داد و از من خواست که خوب از بچه

مشیرش را به کمرش امیر المؤمنین سجده شکر در مقابل خداوند متعال بجاي آورده ش
 بست وبه طرف آدرس که آن زن به او داده بود براه افتاد.

اي مات  پیر مردي با محاسن سفید وزیبا در را بروي امیر المؤمنین گشود، هر دو لحظه
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و مبهوت بهم خیره شده بودند، امیر المؤمنین از اینکه یکی از دوستانش که از انصاریان و 
دید، و پیرمرد از اینکه خلیفه  را در آن خانه می)  علیه وسلمصلى اهللا(از یاران رسول خدا 

 اش آمده... سرزده به خانه
 پیرمرد زود دست و پایش را جمع کرده گفت:

ـ به به... صفا آوردید.. این چه سعادت بزرگی است که امیر المؤمنین به کلبه درویشی 
 فرمایند... بفرمائید... بفرمائید... ما قدم رنجه می

 شوم... امري پیش آمده که خواستم خدمت برسم. یلی متشکرم... مزاحم نمی= خ
 ـ ان شاء اهللا خیر است... حال تشریف بیاورید داخل.

 توانم از شما سئوالی بپرسم؟ = می
 ـ البته... بفرمائید... یکی نه... صد تا... در خدمتم.

 = در مورد دخترتان بود.
خواهد دخترش را براي  ید امیر المؤمنین میپیرمرد از فرط شادي و خوشحالی که شا

 گنجید. یکی از فرزندانش خواستگاري کند در پوستش نمی
ـ واهللا چه عرض کنم... دخترم، شکر خدا در تقوا وپرهیزکاري و ایمان و اخالق و 

 ادبش زبانزد خاص وعام است.
 دهید که من نیز موعظه و نصیحتی به ایشان کنم. = اجازه می

 باعث شرف وسعادت ماست. شما جاي پدرش هستید...ـ البته... 
پیرمرد دستپاچه خبر تشریف فرمائی خلیفه را به دخترشان داده، امیر المؤمنین را به 

اي  کنند، امیر المؤمنین از کنیزکان و همنشینان دختر خواست لحظه داخل خانه تعارف می
 او را با دختر تنها بگذارند.

پروراند وبا  که پدر برایش آورده را در سرش میخانم جوان مژده خواستگاریی 
 لبخندي زیبا به امیر المؤمنین خیره شده بود که عمر رضی اهللا عنه با لحنی جدي گفت:

 ـ قصه آن کودك با تو چیست، دختر؟!   
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ناگهان دنیا در چشمان زن جوان تاریک شد، زبانش از حرکت ایستاد، خواست داد 
 اندوه، غم و خونش را در پیش پاي امیر المؤمنین پاره کند. بزند و قلب پر از درد، رنج،

 امیر المؤمنین با جدیت شمشیرش را کشید:
کنی... یا اینکه مجبورم  ـ دختر... یا همه چیز را آنطور که بوده برایم تعریف می   

 اي... مگر نه؟! گردنت را بزنم... تو آدمی را کشته
درد به امیر المؤمنین زل زده بود و اشکهاي گرم زن جوان که با چشمانی پر از اندوه و 

هایش را مشت کرده  رقصید، آهی سرد سر داده انگشت هایش می مرواریدیش بر گونه
 هایش را بهم مالیده: دندان
ام... نه..  شدم... آري من آدمی را کشته = آه... اي کاش من هرگز از مادر زائیده نمی  

 ام. ی درنده را ریختهنه.. من خون نجس حیوانی پست، گرگ
 سپس به سقف اتاق خیره شده کمی آرام گرفته، آهی سرداد:

= ده سال بیشتر نداشتم که مادر خدا بیامرزم چشم از این جهان گشود... پدرم که   
مشغول بود کلفتی را استخدام کرد تا مرا از تنهایی بدر آورده وکارهاي خانه را هم انجام 

کرد تا اینکه روزي  ها در خانه ما کار می پنداشتم... او سال می دهد.. من او را مثل مادرم
به من گفت که مجبور است براي کاري به شهر دیگري سفر کند و خواست اجازه دهم 
تنها دخترش را براي مدتی در خانه ما بگذارد... من که تازه فهمیدم او دختري هم دارد با 

 کمال میل موافقت کردم.
ه آرایش غلیظی کرده بود را پیش من آورد ورفت... چند روزي روز بعد دخترش را ک

ما در کنار هم بودیم و با هم أنس گرفتیم... تا یک شب که من در خواب بسیار سنگینی 
 بودم احساس کردم که او...

فشرد، اشکهایش چون سیل سرازیر شده  بغض و کینه گلوي زن جوان را سخت می
 ده ادامه داد...بود... به سختی خودش را کنترل کر

= بله... تازه من متوجه شدم که او دختر نبوده... مرد جوان پلید و پستی است که به    
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من تجاوز کرده... از زیر بالشم خنجرم را گرفته شاهرگش را زدم. و شب هنگام بدون 
 اینکه کسی متوجه شود جسد نجسش را سر جوي آب انداختم.

خورد...  ی نوزادي بیگناه در شکمم تکان میبعدها متوجه شدم که از آن گرگ وحش
صبر کردم و تا به دنیا آمد به کنیزکم گفتم که او را سر جوي آب آنجایی که پدر پستش 

 را انداخته بیندازد...
هاي اشکی که از چشمانش سرازیر شده بر روي محاسن زیبایش  امیر المؤمنین قطره

 غلطتید را پاك کرده، گفت: می
و دخترم... بیشتر مواظب خودت باش... دنیا پر از گرگ است، و ـ آفرین به ت   

 خداوند تنها پناهگاه مؤمنان است...
 سپس سرش را پایین انداخته از اتاق خارج شد...



 

 

 رمضان ماه سخاوت

رمضان مدرسه آالیش و پاکی بنده است که در پرتو آن مؤمن شخصیت نوینی یافته به 
 رود. سوي کمال پیش می

را آیتی از کمال انسانیت قرار داده، ) صلى اهللا علیه وسلم(عال رسول اهللا خداوند مت
بسوي بشریت فرستاد تا از او نسخه برداري کنند و هر فرد مؤمن سعی کند هر آنچه از 

) صلى اهللا علیه وسلم(قدرت و نیرو و توان دارد بخرج داده به حضرت خاتم الرسل 
 نزدیک و نزدیکتر شود.

َ  لََّقۡد َ�نَ ﴿ َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ�ِخَر َوَذَكَر ٱ�َّ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ ٱ�َّ
ُ
ِ أ لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ

  1﴾َكثِٗ�� 
ي پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا براي شما  سرمشق و الگوي زیبائی در (شیوه«

خدا داشته، و جویاي قیامت است. براي کسانی که (داراي سه ویژگی باشند:) امید به 
 »باشند، و خداي را بسیار یاد کنند

توانی بدرستی هضم کنی، که  مقام و جایگاه و اهمیت مثال و نمونه را وقتی می
هایی که به ما ارزانی داشته؛ از نعمت بندگی  دریابی؛ خداوند منان با وجود همه نعمت

هان و کون و مکان براي گرفته تا چشم و گوش و صحت و توانائی، و تا تسخیر ج
خدمت انسان تا نعمت عقل و دانایی و درك و شعور، و تا نعمت اختیار و اراده و 

 خالصه هزاران هزار نعمت.
 فضل خـداي را کـه توانـد شـمار کـرد؟     

 

ــا کیســت شــکر یکــی از هــزار کــرد؟    ی
 

گو و با تمام این وجود هیچ نعمتی را بر ما منت ننهاده مگر نعمت ارسال پیامبر و ال
هاي  اي که از بین خود ما برگزیده شد تا فرامین الهی را بما برساند، و ما را از آموزه نمونه

 ٢١األحزاب/ ـ  1
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مند ساخته پاك گرداند. و تا ما بدو خیره شویم و حرکات و شیوه انسانیت و  حق بهره
 نحوه بندگی او را تکرار کنیم.

ُ َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ َ�َعَث �ِ ﴿ ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِۦ لََقۡد َمنَّ ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ�ۡتلُوا
َ
يِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بٍِ�   .]٢١األحزاب: [ ﴾َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل َلِ� َضَ�ٰٖل مُّ
ان پیغمبري از یقیناً خداوند بر مؤمنان  منّت نهاد و تفضّل کرد بدان گاه که در میانش«

جنس خودشان برانگیخت. (پیغمبري که) بر آنان آیات (کتاب خواندنی قرآن و کتاب 
خواند، و ایشان را (از عقائد نادرست و اخالق زشت) پاکیزه  دیدنی جهان) او را می

داشت و بدیشان کتاب (قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن) و فرزانگی (یعنی اسرار  می
ور)  آموخت، و آنان پیش از آن در گمراهی آشکاري (غوطه یعت) میسنّت و احکام شر

 ».بودند
در زندگی ما؛ در سلوك عبادي، در اخالق  ) صلى اهللا علیه وسلم(وجود پیامبر اکرم 

فردي و اخالق جمعی جامعه، در شیوه نگرش فرد و جامعه، ما را از هر زشتی و پلیدي 
 دارد. ان میواکسینه کرده، از خشم و غضب الهی در ام

َ�ُهۡم وَُهۡم �َۡسَتۡغِفُرونَ ﴿ ُ ُمَعّذِ نَت �ِيِهۡمۚ َوَما َ�َن ٱ�َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ ُ ِ�َُعّذِ ﴾ َوَما َ�َن ٱ�َّ

 .]٣٣[األنفال:
اي که آنان را  کند (به گونه خداوند تا تو در میان آنان هستی ایشان را عذاب نمی«

لِ کن و نابود سازد. چرا که تو  ریشه َةً محْ خوانی و  بوده و آنان را به سوي حق فرا می لْعاملَنيرَ

امیدواري که آئین اسالم را بپذیرند و راه رستگاري در پیش گیرند)، و همچنین خداوند 
نمایند  دهد در حالی که (برخی از) آنان طلب بخشش و آمرزش می ایشان را عذاب نمی

 »کنند) وبه میي خود پشیمانند و از اعمال ناشایست خویش ت (و از کرده
فرستاده و پیک پروردگار و سخنگوي رسمی دفتر ذي  )صلى اهللا علیه وسلم(رسول اهللا

الجالل، و نماینده خاص خالق و آفریدگار متعال است و اطاعت و فرمانبرداري از او 
باشد. هدایت و رستگاري هر  یعنی حرف شنویی کامل از اهللا ذي الملک و الملکوت می
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 تناسب مستقیم دارد. ) صلى اهللا علیه وسلم(عت و پیروي از آن جناب فرد با میزان اطا

ِۡلتُ ﴿ ا ُ�ّ ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَلۖ فَإِن تََولَّۡواْ فَإِ�ََّما َعلَۡيهِ َما ُ�َِّل وََعلَۡيُ�م مَّ
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱ�َّ

َ
ۡمۖ �ن قُۡل أ

ْۚ َوَما َ�َ ٱلرَُّسوِل إِ�َّ ٱۡ�َ   .]٥٤النور: [ ﴾َ�ُٰغ ٱلُۡمبِ�ُ تُِطيُعوُه َ�ۡهَتُدوا
اي که اعمالتان بیانگر آن باشد).  بگو: از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید (اطاعت صادقانه«

گردان شدید، بر او (که محمد و پیغمبر خدا است) انجام  اگر سرپیچی کردید و روي
از چیزي واجب است که بر دوش وي نهاده شده است (و آن تبلیغ رسالت است و 

اش هم برآمده است و کار خود را کرده است) و بر شما هم انجام چیزي واجب  عهده
است که بر دوش شما نهاده شده است (که اطاعت صادقانه و عبادات مخلصانه است) اما 

گردید.  اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید یافت (و به خیر و سعادت جهان نائل می
ي خود  جز ابالغ روشن و تبلیغ آشکار نیست (و به وظیفهدر هر حال) بر پیغمبر چیزي 

 »هم عمل کرده است).
دنیا را مزرعه آخرت معرفی کرده، مؤمن را در این  )صلى اهللا علیه وسلم(رسول اکرم 

خیزد تا  داند که لختی در سایه درختی استراحت کرده، برمی دنیاي فانی رهگذري می
بسوي هدف پیش رود. مؤمن بسوي رسیدن به رضایت الهی و خشنودي و رستگاري و 
خوشبختی ابدي خود در راه است. دنیا مسیر رسیدن به آن سعادت جاویدان است. نشاید 
فرد عاقل را که با زرق و برق جاده به بازیگوشی و شیطنت مصروف گردد و از هدف 

رود که بانگ  محدود بوده، هر آن احتمال آن می غافل شود! چرا که مدت سفر بسیار
ماند و عاقل در آغوش  برزنند: وقتت بسر رسید! غافل در نیمه راه حیران و سرگردان می

اي  دانستم که باید در دنیا چون غریبه آورد: هورا.. من می بهشت شاد و خوشحال داد برمی
 م راه چشمم را به قبرم خیره سازم!بیگانه و رهگذري تیزگام در مسیر راه بپیمایم و در تما

ْ كَِ�ٰبَِيۡه ﴿ وِ�َ كَِ�َٰبُهۥ �َِيِمينِهِۦ َ�َيُقوُل َهآُؤُم ٱۡقَرُءوا
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ّ�ِ ُمَ�ٍٰق  ١٩فَأ

َ
إِّ�ِ َظَننُت �

اِضَيةٖ   ٢٠ِحَسا�َِيۡه   .]٢٢-١٩احلاقة: [ ﴾ِ� َجنٍَّة َ�ِ�َةٖ   ٢١َ�ُهَو ِ� ِعيَشةٖ رَّ
دهد  ي اعمالش به دست راست او داده شود، (فریاد شادي سر می س که نامهاما هر ک«
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(آخر من  19ي اعمال مرا بگیرید و بخوانید!)  گوید: (اي اهل محشر! بیائید) نامه و) می
شوم.)  دانستم که (رستاخیزي در کار است و) من با حساب و کتاب خود رویاروي می می
(در میان باغ واالي بهشت،  21هد بود). (پس او در زندگی رضایت بخشی خوا 20

 »جایگزین خواهد شد
شود، صفات  ها با گرسنگی و دهان با تشنگی گالویز می در ماه مبارك رمضان که روده

کنند. انسان طعم  شهوانی و غرور و مستی خودیت و خودکامگی در انسان افت می
زیر دستان  هاي خالی با شفقت به هاي بخل و چشم چشد. دست کماالت را می

 شود: افکنند. حس کمک به همنوع در فرد تحریک می نظرمی
ــد   ــاي یکدیگرنـــ ــی آدم اعضـــ  بنـــ

 

 کــــه در آفــــرینش زیــــک گوهرنــــد 
 

ــار   ــدرد آورد روزگـ ــوي بـ ــو عضـ  چـ
 

ــرار     ــد قــ ــوها را نمانــ ــر عضــ  دگــ
 

 غمــی تــو کــز محنــت دیگــران بــی    
 

 نشـــاید کـــه نامـــت نهنـــد آدمـــی     
 

از همه  )صلى اهللا علیه وسلم(کرم  دهند که رسول ا هاي سیرت گزارش می کتاب
ها با جود و سخاوتتر بودند. و باالترین درجه جود و سخاوت ایشان در رمضان  انسان

 آمد، بود. وقتی حضرت جبریل به دیدار او می
خواندند. پیامبر روزهایی  جبریل هر شب رمضان به مالقات پیامبر آمده با هم قرآن می

شد، و خیر و خوبیش به همه کس  نسیم نیز سخاوتمندتر میدید از باد و  که جبریل را می
 رسید. و همه چیز می
 چرا نه!... 

 رمضان ماهی است که خداوند متعال آن را شرف و مکانت خاصی بخشیده:
ها و  با اولین شب رمضان شیطان«فرمایند:  می) صلى اهللا علیه وسلم(پیامبر اکرم 

گردد، و  ند. درهاي جهنم محکم بسته میشو هاي سرکش به غل و زنجیر کشیده می جن
شود. و  شود. همه درهاي بهشت بدون استثناء باز باز می هیچ دري باز گذارده نمی

دهد: اي خیر خواه برخیز و بیا نزد ما! و اي شرور و بدطینت دستت  اي ندا سر می فرشته
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 ».بخشد می هایی را از آتش سوزان جهنم رهایی کوتاه! خداوند در هر شب رمضان انسان

ُل « وَّ
َ
ِ ص� اهللا عليه وسلم: إَِذا اَكَن أ يِب ُهَر�َْرَة ريض اهللا عنه قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َ�ْن أ

بَْواُب انلَّاِر، فَلَْم ُ�ْفَتْح مِ 
َ
، وَُغلَِّقْت أ نِّ ِ

ْ
يَاِطُ� َوَمَرَدُة اجل َدِت الشَّ ْلٍَة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفِّ

َ
نَْها يل

قِْبْل، َوَ�ا بَايِغَ بَاٌب، وَ 
َ
َْ�ِ أ

ْ
َنَِّة فَلَْم ُ�ْغلَْق ِمنَْها بَاٌب، َوُ�نَاِدي ُمنَاٍد: يَا بَايِغَ اخل

ْ
بَْواُب اجل

َ
 ُ�تَِّحْت أ

ْلَةٍ 
َ

ِ ُ�تََقاُء ِمَن انلَّاِر، وََذلَك لُكُّ يل . َوِ�َّ قرِْصْ
َ
ِّ أ  .»الرشَّ

رمضان حساب کرده به کنند زکات ثروتشان را در ماه  عموما مؤمنان سعی می
 ها معرفی کرده برسانند. مستمندان و بینوایان و محتاجان و کسانیکه قرآن زکات را حق آن

البته باید دانست که زکات بخشش و یا کرم و سخاوت مؤمن نیست، و هیچ فردي 
حق ندارد در پرداخت زکاتش بر کسی منت بگذارد. زکات در حقیقت امانتی است که 

ه مؤمن واگذار نموده، تا آن را به یکی از هشت نفري که قرآن بدانها اشاره پرودگار عالم ب
 داشته برساند.

َدَ�ُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱۡلَ�ِٰملَِ� َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُ�ُهۡم َوِ� ٱلّرِقَابِ ﴿  ۞إِ�ََّما ٱلصَّ
ِ َوٱبۡنِ  ُ َعلِيٌم َحِكيٞم  َوٱۡلَ�ٰرِِمَ� َوِ� َسبِيِل ٱ�َّ ِۗ َوٱ�َّ بِيِل� فَرِ�َضٗة ّمَِن ٱ�َّ  .]٦٠التوبة: [ ﴾ٱلسَّ

زکات مخصوص مستمندان، بیچارگان، گردآورندگان آن، کسانی که جلب محبتشان «
شود،  (براي پذیرش اسالم و سودگرفتن از خدمت و یاریشان به اسالم چشم داشته) می

دهکاران، (صرف) در راه (تقویت آئین) خدا، و (آزادي) بندگان، (پرداخت بدهی) ب
واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه) 

ي مهم الهی است (که جهت مصلحت بندگان خدا مقرّر شده  باشد. این یک فریضه می
 »است) و خدا دانا (به مصالح آفریدگان) و حکیم (در وضع قوانین) است

تأخیر کردن در پرداخت امانت، و یا سر پیچی از رساندن آن، چیزي نیست جز 
 خیانت!

�َ�َٰن ُخلَِق َهلُوً� ﴿ ُّ َجُزوٗ�  ١٩۞إِنَّ ٱۡ�ِ ُه ٱل�َّ ُه ٱۡ�َۡ�ُ َمُنوً�   ٢٠إَِذا َمسَّ إِ�َّ   ٢١�َذا َمسَّ
ٰ َصَ�تِِهۡم َدآ�ِمُ  ٢٢ٱلُۡمَصّلَِ�  ِيَن ُهۡم َ�َ ۡعلُومٞ   ٢٣وَن ٱ�َّ ۡمَ�ٰلِِهۡم َحّقٞ مَّ

َ
ِيَن ِ�ٓ أ آ�ِِل  ٢٤َوٱ�َّ ّلِلسَّ
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 .]٢٥-١٩املعارج: [ ﴾َوٱلَۡمۡحُروِم 
کند،  ) هنگامی که بدي بدو رو می19طاقت و ناشکیبا، آفریده شده است ( آدمی کم«

کند، سخت (از  ) و زمانی که خوبی بدو رو می20گردد ( تاب و بیقرار می سخت بی
) 22) مگر نمازگزاران (21ورزد ( دارد و) دریغ می سنات و خیرات دست باز میح

خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند.  نمازگزارانی که همیشه نماز خود را به موقع می
) براي دادن به گدا و 24) همان کسانی که در دارائی ایشان سهم مشخّصی است (23(

 »چیز بی
رود، حکایت غیر از زکات است. زکات  ت و جود میوقتی سخن از کرم و سخاو

همانطور که اشاره رفت مال فرد نیست تا اگر بخواهد بدهد و اگر نخواست ندهد! آن 
 امانتی است که کوتاهی کردن در آن خیانت و سزاوار سرزنش و عقاب و عذاب.

وجدان است آن انسانی که خداوند به او ثروتی بیش از  حقا که بسی پست و بی
ام سی و نه آن از خودت و یکی  نیازش بدهد، و بگوید از چهل تایی که بتو ارزانی داشته

 ام برسانی! امانتی است که باید به یکی از آن هشت بنده
 جاي سخن از سخاوت در صدقه و خیرات است که آن میدانی است غیر از زکات:

ٰٖت وَُ�ُيوٍن ﴿ ْ َ�ۡبَل َ�ٰلَِك  َءاِخِذينَ  ١٥إِنَّ ٱلُۡمتَِّقَ� ِ� َج�َّ ٓ َءاتَٮُٰهۡم َر�ُُّهۡمۚ إِ�َُّهۡم َ�نُوا َما
ِۡل َما َ�ۡهَجُعوَن  ١٦ُ�ِۡسنَِ�  ۡسَحارِ ُهۡم �َۡسَتۡغفُِروَن   ١٧َ�نُواْ قَلِيٗ� ّمَِن ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم  ١٨َو�ِٱۡ�

َ
َوِ�ٓ أ

آ�ِِل َوٱلَۡمۡحُروِم   .]١٩-١٥الذاريات: [ ﴾َحّقٞ ّلِلسَّ
) دریافت 15ساران خواهند بود ( هاي بهشت و چشمه اران در میان باغرهیزگپ«
دارند چیزهائی را که پروردگارشان بدیشان مرحمت فرموده باشد. چرا که آنان پیش از  می

خفتند  ) آنان اندکی از شب می16اند ( ي نیکوکاران بوده آن (در سراي جهان) از زمره
) در اموال و دارائیشان حقی و 18کردند ( ) و در سحرگاهان درخواست آمرزش می17(

 »دست بود سهمی (جز زکات) براي گدایان و بینوایان تهی
مؤمن باید دریابد دست بینوا و فقیر درست همان قدسیت و جایگاه مسجد را 
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داراست. مسجد جاي عبادت نماز است و مؤمنان در رسیدن و احترام و نظافت آن 
و دست فقیر جاي عبادت زکات و صدقه است. باید حداکثر تالش خود را بخرج دهند. 

شود. برخی از صالحان این  درست با آن همانطور برخورد شود که با مسجد برخورد می
گذاشتند که همیشه از مال و ثروتشان بهترین را انتخاب  مفهوم را چنین به نمایش می

رستی درك کرده ها بد نهادند. چون آن کرده، آن را عطرآگین نموده در دست فقیر می
بودند که فقیر را بر ثروتمند بسی منتی است! اگر همین بینوا از پذیرفتن مال تو صرف 

 دهی؟! نظر کند چه اجر و پاداش بزرگی را تو از کف می
هاي بهشت را به فروش گذاشته. نعمت  فقیر در دستان خود در حقیقت نعمت

صفش را شنیده، و نه عقل را توان جاویدانی که نه دیدگان چون آن را دیده، و نه گوش و
خرید! پس کیست  تصور کمال آن است، را شما از دست فقیر به قیمتی بس ناچیز می

 سزاوار منت نهادن؛ شما یا او؟!
و صد البته سخاوت تنها در مال نیست. آنکس که خداوند او را از نعمت علم و دانش 

رت و توان دعوت و تبلیغ بدو مند ساخته، و آن خوش زبان و شیوا کالمی که قد بهره
ارزانی شده، و آن فردي که حرفه و فنی بدو هدیه گشته و خالصه هر کسی که از دریاي 

تواند از همان نعمت خود چیزي برگرفته به  اي برده، می هاي الهی بهره ساحل نعمت بی
 جامعه مورد نیاز مرحمت کند.

اش  سرپرستی را حرفه و یتیم و بی روزگار نجار و میکانیک و بناء و کاسب و غیره.. بی
بیاموزد. عالم و داعی و معلم در پی اصالح جامعه عراق ریزان شوند. و ثروتمند به 

 هاي کرمش صفت الهی سخاوت و جود و کرم بیاموزد. دست
چه خوب و زیباست که بجاي گذاشتن قلک حرص و آز آموزي به فرزندان خود 

 نوشته شود: چندین قلک در هر خانه باشد. روي یکی
 هدیه یتیم. 

 دیگري: حق بیوه زن. 
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 سومی: هدیه مدرسه. 
 چهارمی: حق مسجد. 

 و غیره...
ها بذري بیندازند و از این دکانها بهشت و  و به فرزندانمان یاد دهیم که در این مزرعه

 سعادت ابدي را خریداري کنند.
و بخشش انس  امید است گرسنگی و تشنگی رمضان ما را با عبادت کرم و سخاوت

دهد و طی سی روز رمضان این صفت الهی در ما چنان رشد کند که جزئی از شخصیت 
 ها و سلوك رفتاري ما گردد... ما شده، و از جمله صفت



 

 

 رمضان ماه تغییر

تغییر و تحول در زندگی مایه نشاط و شادابی و حرکتی است که باعث تحریک قوه 
بخشد و هم باعث رشد  زندگی او را روح می ابتکار و خالقیت در فرد شده، هم روند

گردد. بر خالف رکود و روتین ثابت که فرد  جامعه و ایجاد واکنشی مثبت در اطرافیان می
 پوسد. در مسیر آن با گذشت زمان چون آب گودال جلبک زده می

رمضان ارمغانی است الهی براي یک خانه تکانی جدي در فرد؛ تغییر در مفاهیم و 
ها، تحریک روح انسان دوستی و همدردي با زیردستان و مستمندان،  ارزشها و  نگرش

تجدید میثاق و عهد با قرآن و مبانی عقیدتی و اخالقی و عبادي آن، شکستن غرور و 
خودپرستی و استبداد، و زنده کردن احساس بندگی و نیاز به خالق و آفریدگار ومالک 

ی از خواب و خوراك گرفته تا نماز و کار کون و مکان، ترتیب جدید برنامه روزمره زندگ
و تالش، و خالصه تغییر جامعه به یک مسجد بزرگ که افراد در صحن آن چون 
زنبورهاي عسل آرام به این سو و آن سو پریده با تالوت قرآنشان به کندوي ایمان جالل 

 بخشند. اي می و جمال ویژه
اقعا خوشبخت و با سعادت زند که آیا و در فضاي رمضان هر فرد به خود محک می

است؟ آیا از وضع خودش راضی است و به آرزوهایش دست یافته، یا میدانی براي بهتر 
 شدن و به درجه باالتر رسیدن هنوز وجود دارد؟

یابد که گام اول تغییر شناختن و تشخیص درست  در فضاي رمضان هر شخص درمی
ضعف و ناتوانی هر فرد از  هاست. در سایه ملکوتی رمضان و زنده شدن حس واقعیت

پرسد که پس از رفتنم از این دنیاي فانی چه بر جاي خواهم نهاد؟ آیا مصدر نام  خود می
اي بر جاي  ام؛ صدقه جاریه نیک و سرچشمه دعا یا اجر و پاداشی براي خود ساخته

ن صالح ام، یا فرزندا ها و شاگردان کاشته هاي کتاب ام، یا که علم و دانشی در سینه گذاشته
 ام؟! و پارسایی تربیت کرده
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ــز    ــرد هرگ ــام نمی ــو ن ــرد نک ــعدیا م  س
 

 مرده آن است که نامش به نکـویی نبرنـد   
 

تغییر یعنی انتقال از وضع فعلی به وضعی که آرزویش را داریم! و این همان اهرمی 
هاي عبادي رمضان؛ از ترك حالل و نیازهاي فطري بشر، تغییر  است که مبانی و ارزش

زندگی، تربیت نفس بر صبر و شکیبایی در برابر گرسنگی و تشنگی، احساس به  روتین
چون و چرا از پروردگار، را تالش دارد بدست روزه  دیگران، اطاعت و فرمانبرداري بی

 دارن بسپارد.
اي که رمضان در فرد مؤمن بوجود  در اینجا به برخی از تغییر و تحوالت ریشه

 کنیم: آورد اشاره می می

 ها و باورها:  ر در افکار و اندیشهتغیی -1
اي از باورهاست که جامعه به او تلقین کرده، فیلبانان براي  زندگی فرد اسیر مجموعه

ي سربی بسیار سنگینی وصل است پاي او را  رام کردن بچه فیل، با زنجیري که به گلوله
رهایی بخشد،  کند با کشیدن زنجیر خود را از اسارت بندند. فیل کوچک بارها سعی می می

پذیرد. با بزرگ شدن فیل فیلبانان آن گلوله سربی  و در نهایت نا امید شده شکست را می
اي بیش نیست را به تخته چوبی سبک تغییر  که دیگر براي فیل نیرومند چون پشه

برد  دهند، و فیل همچنان بر این باوري که در کوچکی بدو تلقین شده بود گمان می می
 کند! آن را ندارد، و آرام و رام از جاي خود حرکت نمیتوان حرکت دادن 

 –خداوند هر انساي را بر ایمان و فطرت آفریده است. فرموده گهربار پیامبر اسالم 

لك مولوى يودل ىلع الفطرة، فأبواه يهودناه أو ينرصانه أو «است که  -صلى اهللا علیه وسلم

شود، و این  کتاپرستی است متولد می. (هر نوزادي بر فطرت که همان ایمان و ی»يمجسانه
هستند که مسیر او را منحرف ساخته، او را به آتش  –جامعه و اطرافیان  –پدر و مادر 

 کشند!). پرستی یا کلیمیت و یا مسیحیت می
شوند. از  بیشترین باورها و اخالقیات انسان در مراحل ابتدائی زندگی او بافته می

اي در ساختار آینده جامعه  تدائی از اهمیت بسیار عمدهاینروست که کودکستان و مدرسه اب
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برخوردار است. و باید جامعه و پدر و مادران به این مرحله از زندگی کودك توجه 
 خاصی مبذول دارند.

کند. رمضان به ما  رمضان ما را به انقالب بر علیه باورهاي وراثتی جامعه دعوت می
نترل نیازهاي حیاتی خود را داریم. و در ما آموزاند که توان ترك حالل، و قدرت ک می

توانیم  هاي پتانسیل بسیار نیرومندي نهفته است. و ما اگر بخواهیم و اراده کنیم می قدرت
ها و زندگی  خود را بکلی عوض کرده، با تغییر دادن نحوه نگرش و دیدمان به واقعیت

 هاي خود بوجود آوریم.  جهشی بزرگ در سلوك و رفتار و برنامه
کند. و بر اساس تغییر افکار و باال  ها دعوت می رمضان به تغییر در باورها و اندیشه

 گردد. زن می رفتن سطح اندیشه و آگاهی، جامعه بسوي تمدن و پیشرفت و شکوفایی گام
 تغییر در مبانی ثابت جامعه:

ل هاي ثابتی تبدی برخی باورهاي غلط از بس در جامعه تکرار شده، به مبانی و ارزش
پایت را از «و چون؛ ضرب المثل: »! قناعت و فقر«اند. چون؛ عدم تمییز درست بین  گشته

 »!گلیمت درازتر نکن
کند که ایمان بکلی با فقر در تضاد  ها، مؤمن درك می در مسیر انقالب رمضانی اندیشه

 است. و جنگ اسالم و فقر ازلی است.
جود مال و ثروت دارد. و حتی هاي اساسی اسالم چون؛ زکات و حج تکیه بر و ستون

۞َ�َٰبِ�ٓ ﴿نماز که نهایت بندگی و خاکساري است با زیبایی و زینت باید همراه باشد: 
ْۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ْ َوَ� �ُۡ�ِفُٓوا ُ�وا ْ َوٱۡ�َ ِ َمۡسِجٖد َوُ�ُوا

ْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ  َءاَدَم ُخُذوا
دمیزادگان! در هر نماز گاه و عبادتگاهی، خود را  بیارائید، و اي آ« .]٣١األعراف: [﴾

روي  روي مکنید که خداوند مسرفان و زیاده بخورید و بنوشید ولی اسراف و زیاده
 »دارد کنندگان را دوست نمی

قناعت؛ فقر و ناداري نیست، قناعت یعنی شکر بر نعمت و چشم نداشتن به مال 
 ی نبودن است:دیگران، و دنیا پرست و چشم خال
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 چشـــم تنـــگ دنیـــا دوســـــــت را   
 

 یا قناعـــت پـر کنـد یـا خـاك گــــور       
 

آموزد که با وجود داشتن اسراف  دهد. به ما می رمضان قناعت را در فرد تقویت می
 نکنیم که اسراف کاران برادران شیاطینند:

َ�ِٰطِ�� َوَ�َن ٱلشَّ ﴿ رِ�َن َ�نُٓواْ إِۡخَ�َٰن ٱلشَّ  .]٢٧اإلرساء: [ ﴾ۡيَ�ُٰن لَِرّ�ِهِۦ َكُفوٗر� إِنَّ ٱلُۡمَبّذِ
هایند، و شیطان همواره نسبت به پروردگارش  چرا که اسرافکاران برادران شیطان«

 » ناسپاس بوده است
آموزیم که با  کند. در مدرسه رمضان ما می و ما را به همدردي با دیگران تشویق می

حم کنیم و جامعه و دیگران را هم وجود ثروتمند و دارا بودن به خود و صحت خود ر
 ببینیم.

آموزاند که گلیم هر فرد دنیایی است که خداوند او را براي آبادانی و  و به ما می
تواند باید پایش را دراز کند. و با تالش و کوشش در باال بردن  عمرانی آن آفریده. تا می

 سطح خود و جامعه سهیم شود.
 تغییر در بها و ارزش وقت:  -2

اند،  هایی که در کنار هم چیده شده ها و ساعت ها و دقیقه عبارت است از ثانیهزندگی 
چون یک ساعت از زندگی بگذرد یعنی اینکه شما ساعتی به مرگ و نهایت زندگیت 

خواهد ارزش وقت را به  گر چه می» وقت طالست!«اي. این ضرب المثل که  نزدیکتر شده
پایین آورده، وقت یعنی زندگی و رفتن آن نمایش بگذارد ولی در حقیقت ارزش آن را 

هرگز بازگشتی نخواهد داشت در حالیکه طال فلزي است با ارزش که اگر ضایع شود 
 توان آن را بدست آورد. می

اندیشمندان به اهمیت وقت پی برده درباره آن هزارها کتاب به رشته تحریر 
 ه است.ها بر جامعه بسیار ناچیز بود اند! اما تأثیر آن درآورده

با زندگی عملی خود که خداوند آن را سرمشق و  ) صلى اهللا علیه وسلم (پیامبر اکرم 
الگوي مؤمنان قرار داده، برنامه تطبیقی قابل اجرایی را به عنوان مثال براي بشریت تقدیم 
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 داشتند:

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجو﴿
ُ
ِ أ َ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ�ِخَر َوَذَكَر ٱ�َّ اْ ٱ�َّ

 .]٢١األحزاب: [ ﴾َكثِٗ�� 
] رسول خدا سرمشقى نیکوست: براى آن کس که به خدا  قطعاً براى شما در [اقتدا به«

 .»کند و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مى
با تنی تنها در غاري  سرنوشت پیامبر نیز در عملی بودن زندگی اوست. دعوتی که

 گمنام بر بلنداي کوهی پرت آغاز شد و اکنون به سقف دو میلیارد رسیده!
قوت اسالم نیز در منطقی و عقالنیتش است، هر چیز قابلیت نقاش و بحث و کنکاش 
را دارد. تسلیم شدن فقط در مقابل دلیل و برهان است! دینی که با تقلید و باورهاي 

 گیرد: بر مقلدان خرده می تراکمی در ستیز بوده،

﴿ ٰٓ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ ۡهَتُدونَ بَۡل قَالُٓواْ إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َ�َ  .]٢٢الزخرف: [ ﴾ َءاَ�ٰرِهِم مُّ

ایم و ما نیز بر پی آنان  گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته لکه ایشان میب«
 .»گیریم) ا در پیش میپرستی ر رویم (و راه بت می

اي از برنامه عملی پیامبر خداست که اهمیت وقت را بیش از پیش به  رمضان گوشه
کند. بین خوردن افطاري و رسیدن به نماز جماعت دقایقی بیش نیست.  مؤمنان گوشزد می

در ظرف همین چند دقیقه مؤمن چون سربازي در پادگان افطار کرده فورا خود را به نماز 
و نماز تراویح براي آماده شدن براي نماز وقت غرب تا عشاء رساند. از م مغرب می

کوتاهی است. پس از تراویح مؤمن خسته از کار و تالش روز و عبادت شب چند ساعتی 
رود باید براي نماز تهجد  بیش تا وقت سحر براي استراحت ندارد. تا چشمش بخواب می

ن خود را به مسجد براي نماز فجر و صرف سحري بپاخیزد. پس از سحري دوان دوا
رساند. و پس از فجر تا رفتن به سرکار تنها وقتی است براي تالوت قرآن و دعاهاي  می

صبح و نماز ضحی (اشراق).. گویا جهان به پادگانی آموزشی و تربیتی تبدیل گشته و 
یار با مؤمنان سربازان مطیع و فرمانبرداري هستند که هر یک ثانیه از وقت برایشان بس
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 ارزش است و از دست دادن آن باعث بار دوچندان در برنامه بعدي خواهد شد! 
 تغییر در شناخت خود:  -3

هاي پتانسیلی که خداوند در هر  رمضان قدرت اعتماد به نفس و ایمان به قدرت
کند که چه نیرو و  دار در یک آن احساس می برد. روزه انسانی نهاده را در مؤمن باال می

کند.  هاي خارجی بسادگی خود را کنترل می ی در توان اوست. او بدور از اهرمهای قدرت
تواند خود  مؤمنی که توان حرام کردن نیازهاي زندگی و حالل را بر خود دارد بسادگی می

اي چون چغلی و خبر چینی و غیبت و  را از غل و زنجیر سلوکیات زشت و زننده
سیگار کشیدن و اعتیادهاي گوناگون آزاد هاي مضري چون  چرانی و دروغ و عادت چشم

 گرداند.

کند که آزاد و رها از همه قید و بندهاي  کند، احساس می دار احساس خودي می روزه
یابد که  شود را دارد. درمی خارجی است و توان مقابله با هر آنچه از خارج بدو تزریق می

و رسوایی نیز از  آزادي و احترام و شخصیت او بدست خود اوست. و ذلت و خواري
 هاي خود فرد است. دست آورده

 تغییر در رفتارو روابط: -4
در توان ما نیست که سلوك و رفتار و اخالق دیگران را تغییر دهیم. چرا که تغییر 

خیزد. رمضان این فضا را براي هر فرد بوجود  تحولی است که از درون انسان برمی
 و روابط خود را داشته باشد. آورد که به سادگی توان تغییر در سلوکیات می

کند. از  رمضان قدرت واکنش منفی در مقابل سلوکیات زشت دیگران را از ما سلب می

فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إ� صائم، «فرامین گهربار پیامبر به روزه داران است: 

روزه اگر کسی به شما دشنام و ناسزا گفت، یا با شما گالویز شد، بگو من ! «»إ� صائم
 »دارم! من روزه دارم!

هر چه از ایشان در  ...ادبان ادب از که آموختی؟ گفت از بیلقمان حکیم را گفتند: 
  .نظرم ناپسند آمد از انجام آن پرهیز کردم
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توانید زیردستانی منافق تربیت کنید که در ظاهر تابع  با دستور و فرمان دادن شما می
ور است! اما با اخالق و رفتارتان  بر علیه شما شعله فرمانند ولی در درونشان آتش انقالبی

کنید که  ها و عاشقان و پیروانی راستین تبدیل می اطرافیان و زیردستان را به شیفته
 هاي فداکاري به نمایش بگذارند! حاضرند در راه شما افسانه

) صلى اهللا علیه وسلم(فرمودند: من ده سال به رسول اهللا  حضرت انس بن مالک می
اي؟! و  خدمت کردم. هرگز براي کاري که کرده بودم به من نگفتند چرا چنین کاري کرده

 اي؟! گفتند چرا اینکار را نکرده زدم به من نمی هرگز اگر از کاري سرباز می
بود که  –جانم فدایش  –این سلوك و رفتار آن پرورده آفریدگار و پیک رستگاري 

 کنند! ا به روز قیامت در دفاع از او جان نثار میپیروانش را چنان شیفته او ساخته که ت
 بازنگري سلوکیات اجتماعی: -5

هاي ما کج نهاده شده است.  سنگ بنیاد بسیاري از باورهاي اجتماعی رائج در جامعه
 کشد؟! سال اول به طالق می 5درصد ازدواجها در  30

هاي آن آتش  علهچرا که جوان به زیبایی دختر چشم دوخته بود، و با دیدن زیباترها ش
شوند. چشمان دختر هم به حبیب پسر بود که حاال احساس  محبت دروغین خاموش می

 شود! کند چشمش پر نمی می
دهند: کنترل  و سایر توصیات اشتباهی که جامعه و اطرافیان به خورد دو زوج جوان می

کار شوهر!..  جاي مرد در خانه، موي دماغ شدن زن در مستبدانه خانه با مرد، دخالتهاي بی
 آورد. همه این باورهاي غلط روابط اجتماعی غلطی ببار می

سازد. و به ما  ها را شستشو داده، به همدیگر نزدیکتر می رمضان با یک جهش قلب
زند که به فکر تغییر و بازسازي خودمان باشیم! رمضان با مسئولیتهاي جدید  تلنگري می

ئولیتهایمان، و شیوه جدیدي براي خود به ما نحوه نگرش جدید به زندگی و مس
کنیم که توان  آموزد. در سایه تغییر شیوه زندگی رمضانی ما درك می ریزي می برنامه

 مسئولیتهاي جدید و تغییر شکل و شمایل و قیافه زندگی خود را داریم.
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کند باید دریابد که یک پله به جلو رفته و باید؛ روابط اجتماعی و  کسی که ازدواج می
دگی، دوستان، رفتار و سلوکهاي فردي و گروهیش بکلی دستخوش تغییر و ساختار خانوا

 جدیدي شود.
خانمی که از شوهرش شکایت دارد که وقتش را با ورق بازي و با سرگرم شدن با 
دوستانش ضایع کرده مرد خانه نیست!.. شوهري که از گرم گرفتن خانمش با دخترهاي 

یدهاي فتنه افروز غیبت و خبر چینی یک کالغ چهل بیکار و وراجی کردن و دید و بازد
کالغ سازي او به تنگ آمده!.. باید درك کنند که دیگر دختر پسر دیروزي نیستند. حاال 

اند: خانم و آقا.. باید نحوه نگرششان به جامعه و سلوك و رفتارشان را به نحو  شده
 دیگري سازماندهی کنند.

گیرد، باز باید یک مرحله دیگر از  نق میو چون سکوت خانه با گریه فرزندي رو
 تغییر، فضاي خانه را در برگیرد.

همچنین سایر سلوکیات و رفتارهاي اجتماعی فرد در رمضان فرصت باروري و رشد 
 کنند. پیدا می

 اراده و عزم آفرینی... -6

 اي است!..  گمان مبرید تغییر، کار ساده

سلوك شخصی و چه در سطح  ایجاد تغییر و تحوالت چه در سطح زندگی فردي و
زندگی اجتماعی و گروهی بسیار دشوار و مشکل است. و دشوارترین نقطه آن نیز در 

 ایجاد اراده و قدرت تصمیم گیري و عزم در فرد است!
اي به  هاي خارق العاده انسان موجودي است که خداوند متعال بر او منت نهاده قدرت

ها را  ستحیل باشد! همین موجود دو پا قلب آسمانتواند م او داده که هیچ چیز برایش نمی
 زند!.. شکافته باالي ستارگان گام می

 گوید: رمضان قدرت اراده و عزیمت را در فرد بوجود آورده به او می
 تصمیم جدي + تالش جدي = تغییر! 
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وجدان هر فردي که در منجالب پستی و زشتی گرفتار است به سختی در رنج و 
هاي  اري هرگز از وضع و حالش راضی نیست. یک معتاد به عادتعذاب است. یک سیگ

برد! تنها ضعف و سستی اراده و فقدان عزم و حرکت  زشت از وضع خودش رنج می
 باعث شده او همچنان ذلت و خواري و پستی و عذاب وجدان را تحمل کند!..

 چرا باید به فکر تغییر بود؟!..
و سلوکیات فردي و مشکالت اجتماعی و فردي  ها جامعه و افراد با بسیاري از بیماري

هاست، اگر از قدري شعور و آگاهی  دست به گریبانند که تغییر تنها راه عالج آن
 ها آمده است.  یابند که رمضان ارمغانی است الهی که به کمک آن برخوردار باشند درمی

 شعور به نا امیدي: -1
برد، چرا که انسان ناامید  ز بین مییأس و نا امیدي زهر هالهلی است که فرد را بکلی ا

ها، از همسر و  افتد. نا امیدي از آینده، از سلوك و رفتارهاي بچه هرگز به فکر تغیر نمی
 خانه و خانواده و خویشان، از وضعیت کار و زندگی و..

کند. و چون هدیه  رمضان با ترفندهاي گوناگونی امید را در کالبد روزه داران زنده می
 آید تا به فرد بگوید؛ انتهاي او می ماه سخاوت بی آفریدگار و

ها و اشتباهات یک سال پیش توست. پس امیداور  رمضان کفاره گناهان و لغزش -
 باش...

 .»ورمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهما«... 
َم ِمْن َذنِْبهِ « - ُ َما َ�َقدَّ

َ
براي رسیدن به  هر کس »َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر هل

رضایت الهی کمر عبادت در رمضان بست خداوند هر آنچه از او سر زده را 
 آمرزد!  می

َم ِمْن َذنِْبهِ « - ُ َما َ�َقدَّ هر کس تنها براي  »َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر هلَ
از همه دست یافتن به خشنودي الهی و رضایت او در رمضان روزه گرفت خداوند 
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 کند! اشتباهات و گناهانی که از او سر زده چشم پوشی می

 یک شب در رمضان که همان شب قدر باشد از هزار ماه بیشتر است. -

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ ﴿ نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ . �ِّۡسِم ٱ�َّ
َ
آ أ ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ   ١إِ�َّ

َ
  ٢َوَمآ أ

ۡلِف َشۡهرٖ َ�ۡلَ 
َ
ۡمرٖ  ٣ُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡ�ٞ ّمِۡن �

َ
ِ أ

وُح �ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم ّمِن ُ�ّ ُل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوٱلرُّ َّ�َ�َ٤  
ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ   .]القدر[ ﴾٥َسَ�ٌٰم ِ�َ َح�َّ

دانی شب قدر  ) تو چه می1ایم ( فرو فرستاده» لیلۀالقدر«ما قرآن را در شب با ارزش «
) شب قدر شبی است که از هزار ماه بهتر است 2کدام است (و چه اندازه عظیم است؟) (

 به و زمین ي کره به( پیاپی پروردگارشان، ي اجازه با شب آن در جبرئیل ) فرشتگان و3(
 بدان که( کاري هرگونه براي آیند می) دار زنده شب کنندگان عبادت و پرستشگران سوي
 فرشتگان درود و( رحمت و سالمت شب شب، آن) 4) (باشد داده دستور سبحان یزدان

  )».5( صبح طلوع تا است) دار زنده شب مؤمنان بر

َقْدِر «در این شب قدر و منزلت خود را در دربار الهی رقم بزن. چرا که 
ْ
ْلََة ال

َ
ِمْن قَاَم يل

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ که براي کسب رضایت و خشنودي فردي  »إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر هلَ
 گذرد. هایش درمی پروردگارش این شب را با عبادت زنده نگه دارد خداوند از همه لغزش

گوید که تو بنده خدایی هستی که رحمت و کرم و سخاوت و  رمضان به فرد مؤمن می
هاي او را ساحلی  بخشایش و جود او را دري نیست. و اقیانوس لطف و مهربانی و خوبی

 ت:نیس

 بـــازآ بـــازآ هـــر آنچـــه هســـتی بـــازآ
 

ــت    ــر و ب ــافر و گب ــر ک ــازآ  گ ــتی ب  پرس
 

ــدي نیســت  ــا درگــه نومی ــن درگــه م  ای
 

 صــد بــار اگــر توبــه شکســتی بــازآ      
 

 احساس نگرانی و استرس:  -2
شود با مرور زمان فرد احساس  تکرار روزمره زندگی؛ کار، خورد و خواب، باعث می

گنگ بودن زندگی و ناپیدا بودن آینده باعث خستگی و بیهودگی کند. احساس تنهایی، 
شود فرد به حالتی از استرس روانی و اضطراب و نگرانی مستمر دچار شود. این فرد  می
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کند نیاز به یک انقالب درونی و تغییر و  که همیشه در افکار و تخیالت منفی سیر می
اي کامال مغایر با  نامهتحول در برنامه زندگیش دارد. رمضان با تشکیل پادگان ایمانی با بر

اي زنده و پر حرکت،  سازد. یک ماه تمام؛ برنامه روتین زندگی چنین فرصتی را مهیا می
کافی است تا برنامه زندگی شخص را تغییر داده، توان تغییر پذیري را در او رشد دهد. 
فردي که رمضان را بخوبی درك کند با شخصیت و ماهیت و روحیه و امیدي کامال 

 گردد. وارد صحنه زندگی پس از رمضان میجدید 

 تراکم مشکالت:  -3
ها، جامعه،  بینند؛ مشکالت بچه برخی از افراد تنها مشکالت را در زندگی می

کند. البته  ها، دوستان، بیماري و خالصه بارهاي مشکالت بر شانه او سنگینی می همسایه
که اسلوب و روشش  باید توجه داشت فردي که مشکالتش زیاد است معنایش این است

در حل مشکالت اشتباه است. باید شیوه تقلیدي حل مشکالتش را تغییر دهد. و از آنجا 
که تغییر پذیري در فرد بسیار مشکل است رمضان با تغییرات فعلی در زندگی او این 

ها  اش در برخورد با واقعیت هاي ذاتی کند، و او را با قدرت روحیه را در او تقویت می
 سازد. آشنا می

 تکرار مداوم شکست: -4
با وجود اینکه شکست گامی است بسوي رسیدن به موفقیت، نباید فراموش کرد 
شکستهاي پیاپی دلیلی است بر مدیریت نادرست زندگی. در اینگونه موارد باید روش 

کنند که؛ من اینطوریم! شخصیت من این  زندگی را تغییر داد. برخی بخود تلقین می
اند. هر فرد قدرت اسفنجی  ت اشتباهی است که افراد به باور خود سپردهاست!.. این برداش

در شخصیت خود دارد. برخورد شما با پدر و مادرت غیر از تعامل و رفتارتان با بچه دو 
ساله خود و غیر از رفتارتان با بچه بالغ خود، و غیر از برخوردتان با رئیس کارتان و 

 ر سر کوچه است...متفاوت با شیوه سلوکتان با دکاندا

نهایتها را داراست. تنها نیاز است از اوهام  شخصیت انسان قابلیت انعطاف پذیري تا بی
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 و خیاالت این باورهاي نادرست خود را نجات دهد..
رمضان با وجود روحانیتش اراده عزم و انعطاف پذیري و تغییر ساختاري را در فرد 

تواند  کند. با این روحیه جدید فرد می بوجود آورده افق سازندگی را برویش باز می
هاي مداوم تبدیل گرداند! و با برداشت اینکه در زندگی  شکستهاي پیاپی را به موفقیت

شکست وجود ندارد، آنچه هست کسب مهارتهاي الزم است براي رسیدن به هدف، 
 شود. تر می چهره زندگی برایش بسیار دلنشین

 کم تولیدي!  -5
اهی باید از خود بپرسد: چه به جامه تقدیم داشته؟ چه یک فرد هدفمند هر چندگ

اي است چه اختراع  چیزي بوجود آورده؟ اگر مهندس یا پزشک یا متخصص در هر زمینه
و ابتکاري تقدیم داشته؟ چه تغییر و تحوالتی در نحوه رشد و تولید در زمینه کاري و 

 ار نهاده؟فعالیت خودش بوجود آورده؟ عالم و دانشمند چند کتاب بیادگ

دار و مادر در اداره خانه و تربیت فرزندان چیست؟ خواهر یا برادر  نوآوریهاي زن خانه
در زمینه تربیت همدیگر، باال بردن سطح فهم و درایت یکدیگر و خانواده و اطرافیان و 

 اند؟ و... دوستان و همکالسیها چه نقشی داشته
است که رمضان این روتین را  ترین اسباب ضعف انتاج روتین زندگی یکی از عمده

 زند! بهم می
 آرزوي مرگ!..  -6

اش با خالق و پروردگارش  انسانی که هدف از آفریشن خود را درك نکرده، رابطه
فهمد، وجود خود را پوچ و بیهوده احساس  بکلی گسسته باشد، ارزش زندگی را نمی

 کند! کرده آرزوي مرگ می

هاست. زندگی را همین بس که مزرعه در حالیکه زندگی بسیار با ارزش و گرانب
ساختار قیامت است. زیر بناي قصرهاي ابدي سعادت و خوشبختی بهشت در زندگی دنیا 

اللهم إين اسألك الشهادة بعد طول عمر «کردند:  گذاشته خواهد شد. پارسایان همیشه دعا می
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 »ي نیک!بارالها مرا شهادت ارزانی دار، پس از عمري طوالنی و کردار« »و حسن عمل

ها پیش شهید شده بودند  اند که برخی از صحابه به حال دوستانشان که سال آورده
ها تصحیح  این مفهوم را براي آن ) صلى اهللا علیه وسلم (بردند. پیامبر اکرم  رشک می

ها فرصت انجام آن را پس از  ها و کارهاي نیکی که آن کرده به ثواب وارزش عبادت
از تمناي مرگ داشتن  )صلى اهللا علیه وسلم (ادآور شد. رسول اکرم اند ی دوستانشان، یافته

اند. و اگر کسی چنان عرصه زندگی برویش تنگ شد که مرگ را  در هر حالتی منع فرموده

، «بر زندگی ترجیح داد تنها حق دارد چنین دعا کند:  ا يلِ ً ريْ َيَاةُ خَ انَتِ احلْ ا كَ يِنِي مَ مَّ أَحْ اللَّهُ

نِي إِ  فَّ وَ تَ ا يلِ وَ ً ريْ اةُ خَ فَ وَ انَتِ الْ ا كَ بار الها! تا زندگی براي من خیر و نیکی است مرا زنده « »ذَ

 ».نگه دار، و چون مرگ برایم بهتر بود مرا بمیران
توان با نگرشی مشکالت را حل کرد که خود سبب بوجود  باید دانست هرگز نمی

و برداشتمان را قبل از همه ها شده است، باید سبک تفکر و خردورزي و تغییر  آمدن آن
 چیز تغییر دهیم.

تمام افراد جامعه بطور مداوم نیاز به تغییر دارند؛ تغییر در دیدمان از زندگی، باال بردن 
سطح زندگی و عقل و اندیشه، تغییر در باورهاي موروثی، تغییر در روحیات و 

بسوي تغییر خود و  احساسات، تغییر در محیط خانه، خانواده، و جامعه. و رمضان ما را
 کند. یافتن راز خودشناسی دعوت می

شایسته نیست در جهانی که همواره دستخوش تغییر و تحوالت است، و در کنار 
دنیایی که در حال پیشرفت مداوم است، ما در پیچ و خم یک کوچه تنگ خود را گم 

 کنیم! این عقب ماندگی در حقیقت مشکل اسالم نیست، مشکل مسلمانی ماست!
 دین ما دین تغییر و دعوت به پیشرفت و تحول و تمدن سازي است.

اي در خود باشیم تا بتوانیم با سرعتی تندتر از  در رمضان ما باید به فکر تغییر ریشه
 ها برسیم. سرعت غرب حرکت کرده در تکنولوژي به آن

﴿ ٰ ۡ�َعَمَها َ�َ
َ
� ّ�ِۡعَمًة � ٗ َ لَۡم يَُك ُمَغّ�ِ نَّ ٱ�َّ

َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ ٱ�َّ

َ
نُفِسِهۡم َوأ

َ
ْ َما بِأ وا ُ ٰ ُ�َغّ�ِ  قَۡوٍ� َح�َّ



 گنجینه رمضان    118

 .]٥٣األنفال: [ ﴾َسِميٌع َعلِيمٞ 
این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده است تغییر «
دهد مگر این که آنان حال خود را تغییر دهند (و دیگر شایستگی نعمت خدا را  نمی

بلکه سزاوار نقمت گردند) و بیگمان خداوند شنواي (اقوال و) آگاه (از نداشته باشند و 
 »افعال مردمان) است

نُفِسِهۡمۗ ﴿...
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ َ َ� ُ�َغّ�ِ  .]١١الرعد: [ ...﴾إِنَّ ٱ�َّ

دبختی به دهد (و ایشان را از ب خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی«...
خوشبختی، از نادانی به دانائی، از ذلّت به عزّت، از نوکري به سروري، و... و بالعکس 

 ....»کشاند) مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهند، نمی



 

 

 توبه!...

ها تا آرنج غرق خون.. دلی به زمختی و سنگی فوالد.. با این حال احساسات  دست
انسان را کشتی  99زد: بس است مرد!..  او را نهیب می مرده و وجدان بیمارش گه گداري

خواهی چون انسان زندگی  چه بدست آوردي؟!.. تا کی آدم کشی!.. برگرد!.. چرا نمی
 کنی؟!.. تا کی درندگی و زندگی ددان؟!..

) از او خبر داده؛ صلى اهللا علیه وسلماین همان قاتل بنی اسرائیل است که پیامبر اکرم (
انسان را سر برید. با شوکه و هشداري از مالمت وجدان  99اش  وحشی مردي که خنجر

 خود را بازیافت و خواست تا از این حیوانی و پریشانی بدر آید.
انسان  99نزد راهبی که از جامعه بریده در غاري خزیده بود رفت و گفت: من قاتل 

سانم و ره پارسایان ام را به پروردگارم بر هستم، آیا روزنه امیدي است که از آن توبه
 برگزینم.

انسان را به قتل رساند  99عقل از سر راهب مغرور به عبادت خود پرید: چگونه فردي 
و باز امید بازگشت و توبه داشته باشد. قتل یک انسان نزد خداوند چون کشتار بشریت 

د؛ بار تمام بشریت را سربریده. در تصور راهب این مر 99است، و این مرد ددمنش گویا 
شیطانی خون آشام بود که جایی جز قعر جهنم نداشت. محکم در را برویش بسته داد 

 کشید: اي جهنمی پست برو که هیچ مجالی براي بخشش و توبه تو نیست!
ور شده خون جلوي چشمانش را گرفت. تنها وقتی بخود بازگشت  خشم قاتل شعله

اي که غرق در خون  بیچارهکه خنجرش از خون راهب سیراب شده بود. نگاهی به راهب 
هاي خونی که بر لباس و جسمش  بود انداخت، سپس به خودش نگریست و به قطره

 داد!..  پریده بود و به خنجري که از خون آروغ سر می
 ام!..  آه خداي من.. باز هم قتل!.. من سینه صد انسان را دریده -

به و بازگشت صداي ضمیر نفس لوامه، وجدان او را سخت مالمت کرده، به تو
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گشت. تا اینکه گامهایش او را نزد  خواند. باز سرگردان و پریشان در پی راهنمایی می می
عالمی اندیشمند و آگاه رسانید. اشک در چشمانی که جز خون ندیده بودند حلقه زد. از 

 توانم داشته باشم! عالم پرسید: آیا پس از کشتن صد انسان امیدي به توبه می

شیمانی و ندامت را در چهره زمخت و تار قاتل دید. لبخندي زده به عالم جهش برق پ
تواند مانع راز و نیاز تو با خدایت  او گفت: توبه بین تو و پروردگارت است. چه کسی می

شود؟! دروازه بازگشت و ندامت و توبه بسوي پروردگار همیشه و بروي همه باز است. 
کوچه و خیابانش، مردم و نگاههایش تو را به  کنم از شهري که البته من به شما توصیه می

شوند و شاید بار دگر حس گناه را در تو تحریک کنند  زندگی پر معصیت یادآور می
برآیی و به شهري دیگر بروي. برو به فالن شهر و با شخصیتی جدید، زندگی پارسایانه و 

ت و دوستی کن تا نیکو سرشتی را براي خود انتخاب کرده، تنها با نیکان و خوبان صداق
 ها و پلیدیها باز دارند و در کارهاي خیر و شایسته یاري دهند!.. تو را از زشتی

کابوس نا امیدي از جلوي دیدگان قاتل زدوده شد. پرتو امید در کالبدش روح زندگی 
 دمید.

هایش جاري شد. گریان و پشیمان از گذشته ننگش و  اشکهاي سرد شادي برگونه
اي که در آن هویت دیگري از خود به نمایش گذارد ره شهر  به آینده خوشحال و امیدوار

 نیکان برگزید..
هاي اشکش که توبه و  رفت و قطره بر ریگزار تنها اثر قدمهاي او بود که بجلو می

نگاشت.. غم و درد از گذشته ظلم و ستم، وجدان تازه شگفته او  ندامت او را بر زمین می
 داد. را به سختی آزار می

فشرد.. در میانه راه قلبش از شدت  ویا پنچه پشیمانی گلویش را از داخل محکم میگ
ناراحتی و ندامت برگذشته شوم خود از تپش ایستاد!.. و در یک آن در حالیکه 

کرد نقش  هایش پر از اشک پشیمانی بود و لبش زمزم توبه و بازگشت و استغفار می چشم
 د.زمین شده جان به جان آفرین تسلیم نمو
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انسان بود که نقش زمین شد. فرشتگان و پاسبانان جهنم فورا سر  100پیکر قاتل  -
 رسیده خواستند او را به جهنم ببرند. چون او را جز جهنم جایی نیست!..

انسانی معصوم و پاك که تازه با اشک ندامت و پشیمانی قلبش را شستشو داده،  -
د گفت. بالفاصله فرشتگان هیچ اثري از گناه در او نیست جهان فانی را بدرو

 نورانی بهشت سر رسیدند تا او را به بهشت؛ جایگاه پاکان برند!..

دانست تا او  بین دو گروه فرشتگان بگو مگو و اختالف شد. هر یک مسئولیت خود می
ها داوري کند.  اي فرستاد تا بین آن را ببرد.. پروردگار یکتا؛ عالم به تمام ماجرا، فرشته

یصله کرد؛ بنگرید او به کدام شهر نزدیکتر است؛ شهر گناه یا شهر توبه؟! فرشته قاضی ف
هاي آتش بر سرش  اگر به شهر گناه نزدیکتر بود سزاوار است فرشتگان عذاب با پتک

کوفته او را به پاسبانان جهنم تحویل دهند، و اگر به شهر توبه و امید به اصالح و پارسایی 
 دارند او را به سعادت ابدي برسانند!..نزدیکتر است، فرشتگان بهشت حق 

در برخی از روایات آمده که چون او به شهر گناه نزدیکتر بود خداوند بخشاینده 
جان مرد امیدوار به آینده نیک و  مهربان به زمین اشاره کرد تا چنان خیزي زند که پیکر بی

 پارسایی به شهر توبه نزدیکتر گردد.

موکبی از سعادت و خوشبختی بسوي رستگاري ابدي فرشتگان بهشت او را گرفته در 
 بردند!..

 بـــازآ بـــازآ هـــر آنچـــه هســـتی بـــازآ
 

ــت    ــر و ب ــافر و گب ــر ک ــازآ  گ ــتی ب  پرس
 

ــدي نیســت  ــا درگــه نومی ــن درگــه م  ای
 

 صــد بــار اگــر توبــه شکســتی بــازآ      
 

خداوندي که سرشت آدمیت را چنان بنا کرده، که توان آلودگی به گناه را داشته باشد 
 امبرش امر کرد تا روح امید در بندگان غرق در گناه بدمد:به پی

َ َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ ﴿ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطواْ ِمن رَّۡ�َةِ ٱ�َّ
َ
ٰٓ أ ُفواْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِيَن أ نُوَب ۞قُۡل َ�ِٰعَباِدَي ٱ�َّ

 .]٥٣الزمر: [ ﴾َ�ِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم 
روي هم  زیاده و گناه ول خدا به مردمان) بگو: اي بندگانم! اي آنان که در معاصیاز ق«(
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ي گناهان را  اید! از لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند همه کرده
 ».آمرزد. چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان است می

هاي خود  نی که پشیمان از کردهخالق و آفریدگار یکتا اعالم داشت که او توبه گذارا
 گزینند را دوست دارد: گردند و ره طهارت و پاگی برمی بسوي او باز می

ٰ�َِ� َوُ�ِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِ�َن ﴿... َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ  .]٢٢٢البقرة: [ ﴾إِنَّ ٱ�َّ
 ».دارد کاران و پاکان را دوست می گمان خداوند توبه بی«...

! خالق و آفریدگار تو از نا امیدي و یأس نفرت دارد و آن را پس اي بنده خداي بزرگ
 داند: شایسته مؤمن نمی

ِ إِ�َّ ٱۡلَقۡوُم ٱۡلَ�ٰفُِروَن  َٔ إِنَُّهۥ َ� يَاْۡ� ﴿... ۡوِح ٱ�َّ  .]٨٧يوسف: [ ﴾ُس ِمن رَّ
 ».گردند از رحمت خدا جز کافران ناامید نمی«...

اش بسی  کنند خداوند از توبه بنده یبر عکس آنچه بسیاري از گناهکاران تصور م
گردد. پیک پروردگار بسوي بشریت و سفیر خداي عز وجل؛ حضرت محمد  شادمان می

 فرمایند: مصطفی؛ ساالر و سرور و تاج سر فرزندان آدم می
آب و علف در سفر بود. در یک  تصور کنید فردي از شما در صحرایی خشک و بی

سفرش بر آن بود از دستش رمید، تمام تالشهایش لحظه سواریش که غذا و آب و توشه 
نتیجه ماند. در نهایت نا امید خود را به زیر درختی رسانید تا در سایه  براي گرفتن آن بی

زد  آن بیارامد شاید مرگ او را در رباید. در حالیکه نا امیدي از هر سو بدو خنجر می
کرد را گشود. با کمال  می هاي خسته و کم سویش که در انتظار مرگ لحظه شماري چشم

حیرت دید که اسبش با خورجین آذوقه باالي سرش ایستاده، از شادي جستی زده 
لرزید، دهانش از حیرت  مهارش را بدست گرفت. دست و پایش از شدت خوشحالی می

اش  کرد. زبان شگفت زده ها سیر می وامانده بود. عقلش مات و مبهوت در فضاي ناممکن
شدت شادي داد برآورد: بار الها! تو را شکر، حقا که تو بنده منی و من  بحرکت درآمده از

 پروردگار تو!.. شدت شادي او را در این اشتباه انداخت!.. 
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اش بسوي او از این فردي که زندگیش را بار دگر یافته، از  خداوند از بازگشت بنده
 ردد!گ فرط شادي چنین اشتباهی از او سر زد، بیشتر خوشحال و شاد می

 اي که در پی آن گناه بر ما پوزخند زند:  اما باید توبه صادقانه و راست باشد؛ نه توبه
     سبحه بر کف، توبه بر لب،دل پر از شوق گناه

 معصیت را خنده می آید ز استغفار ما.
 باید توبه حداقل با این چهار نقطه زینت داده شود:

ي پروردگار و براي او و بسوي تنها و تنها هدف از توبه کسب رضایت و خشنود -1
 او باشد.

 از گناه دوري شود. -2

 در ضمیر خود به اشتباه و گناهش اعتراف کرده از آن پشیمان باشد. -3

 عزم راسخ کند که دوباره هرگز بدان گناه نزدیک نشود. -4

 اگر گناه در چپاول حق مردم بوده، حق را به حقدار بازگرداند. -5

 به کند!پیش از آنکه روحش به حلقوم رسد تو -6

صلى اهللا اگر مؤمنان ره استغفار و توبه برگزینند، و راه و رسم زندگی پیامبر اکرم (
 ها را عذاب نخواهد کرد: ) را در جامعه خود پیاده گرداند، خداوند هرگز آنعلیه وسلم

َ�ُهۡم وَ ﴿ ُ ُمَعّذِ نَت �ِيِهۡمۚ َوَما َ�َن ٱ�َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ ُ ِ�َُعّذِ األنفال: [﴾ُهۡم �َۡسَتۡغفُِروَن َوَما َ�َن ٱ�َّ

کند، و همچنین خداوند  خداوند تا تو در میان آنان هستی ایشان را عذاب نمی« .]٣٣
ي  نمایند (و از کرده دهد در حالی که طلب بخشش و آمرزش می ایشان را عذاب نمی

 ».کنند) خود پشیمانند و از اعمال ناشایست خویش توبه می
گیرد، و  بخداوند جامعه ره تقوا و پرهیزگاري پیش میدر سایه توبه و بازگشت 

اینجاست که زمین و آسمان در طرب و شادي مؤمنان راستین سهیم شده فقر و 
 بندد: ها رخت برمی خوشکسالی از نزد آن

﴿ ٓ َما َقۡواْ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََ�ٰٖت ّمَِن ٱلسَّ ۡهَل ٱۡلُقَرىٰٓ َءاَمُنواْ َوٱ�َّ
َ
نَّ أ

َ
�ِض َوَ�ِٰ�ن َولَۡو أ

َ
ِء َوٱۡ�
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َخۡذَ�ُٰهم بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن 
َ
بُواْ فَأ  .]٩٦األعراف: [ .﴾َكذَّ

آوردند و (از کفر و  ها (به خدا و انبیاء) ایمان می اگر مردمان این شهرها و آبادي«
کردند، (درگاه خیرات و) برکات آسمان و زمین را بر روي آنان  معاصی) پرهیز می

داشتیم) ولی آنان به تکذیب (پیغمبران و  (و از بالیا و آفات به دورشان می گشودیم می
انکار حقائق) پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان گرفتار و مجازات نمودیم (و 

 »عبرت جهانیانشان کردیم)
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 معجزه بدر

وهی ساحل.. گر شهر مدینه دلهره وار منتظر رسیدن خبري بود از صحرا، صحراي بی
از مؤمنان براي پس گرفتن چیزي از ثروتشان که توسط دژخیمان کفر وشرك در مکه به 
تاراج رفته بود به صحرا رفته بودند تا راه بر کاروان قریش ببندند وقسمتی از مال خویش 

 پس گیرند.
نفري مؤمن در  313اي دیگر چیده بود... به ناگاه گروهان  اما صحرا براي مؤمنان برنامه

خویش لشکري بالغ بر هزار نفر جنگجوي مسلح سراپا پوشیده آهن یافت.. وقصه  جلوي
 صحرا از غنیمت مال ومنال به نبرد خون بدل گشت!

چکاچک شمشیرها سکوت مرگبار صحرا را درهم شکسته نغمه خون و عربده مرگ 
رعونیان هاي ف سرداد، پس از لحظاتی چند به ناگاه غبار معرکه ایستاد و در میدان جز الشه

بارید و زبانهایشان  زمانه و مؤمنان خندانی که از خنجرهایشان خون سیاه شرك می
کرد هیچ نماند... گرد وخاك سربازان  مناجات و ذکر پروردگارشان را با شادي ترنم می

 شد... فراري قریش با سرعتی هیجان انگیز لحظه به لحظه دورتر می
بود که سرهاي کفر را درهم کوبید، واولین  معرکه بدر یا غزوه فرقان اولین سندانی

صداي طبل جنگی بود که قدرت ایمان را به تصویر در آورد، از اینرو در تاریخ مسلمانان 
 اهمیت بسیار واالیی دارد ورمضان هر سال بازگو کننده خاطرات دلنشین آن است.

جزه هایی که تاریخ از لحظه لحظه این معرکه تصاویري بسیار زیبا رسم نموده واز مع
پدیدار کشت بس سخن گفته، که از آن  )صلی اهللا علیه وسلم(در رکاب رسول اکرم 

 جمله است:
ها را نیز  ـ مشارکت فرشتگان الهی در این جنگ، برخی از سربازان مؤمن صداي آن

کشیدند تا سر مشرکی را از تن جدا  شنیدند، وبرخی از آنان وقتی شمشیر باال می می
 شد! د که سرش قبل از فرو آمدن شمشیر کنده میدیدن سازند می
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ها را فرا گرفته بود خوابی  ـ معجزه خواب؛ لحظاتی پیش از نبرد که دلهره و ترس قلب
 کوتاه بر مؤمنان چیره گشت و پس از آن با نیرو و توانی دو صد چندان وارد میدان شدند!

گریزه بطرف مشرکان ـ مشت سنگریزه ؛ پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم مشتی سن
ها را  پرتاب کردند، وبه امر خداوند این سنگریزها در چشمان همه مشرکان رفته آن

 بصورتی معجزه آسا آزار داد...
ـ معجزه باران؛ بارانی نرم شروع به باریدن گرفت وزمین خاك آلود را زیر پاي مؤمنان 

 سخت نموده وزیر پاي کافران گل والي کرد...
زات دیگري که در این نبرد بوقوع پیوست وهمه دست در دست هم وبسیاري از معج

 داده کمر کفر وطغیان را در هم شکسته سرهاي فرعونیان زمانه را از بیخ کندند...
اي بسیار بزرگتر از همه  اگر با دیدي عمیقتر به این نبرد نابرابر بنگریم، پرده از معجزه

اي که تنها در اسالم نهفته  هیم یافت.. معجزهاند خوا آنچه تاریخ وتاریخ نویسان ذکر کرده
ها  هاي سنگوار وسیاه کفر را ذوب ساخته به قلب تواند دل اي که می است... معجزه

 کند... اطمینان بخش توحید بدل می
آري! معجزه انسان سازي... بزرگترین رمز ونماد اسالم.. غزوه بدر در واقع تجلیگاه 

ه در آن اسالم این قدرت خارق العاده خویش را به اي ک این معجزه بزرگ بود، صحنه
 نمایش گذاشت..

مردانی که تا همین دیروز بوي شراب دهانشان صحراي خشک را مست میکرد، عفن 
هاي پوسیده قوم پرستیشان خنجرهاي دیوانه شان را در جگرهاي همسایگانشان فرو  نعره
کردند. اینانی که رمز  زنده بگور می برد، اینانی که با دنیایی فخر دختران معصومشان را می

جهالت وپستی بودند، وخالصه اینانی که از حماقت در پیشگاه سنگانی که با دستان خود 
مالیدند وکمر طاعت خم  تراشیده بودند با ذلت وخواري پیشانیشان را به زمین می

اسالم  گرفتند.. هاي سنگی که تنها از صخرهاي سیاه فرمان می کردند.. صاحبان دل می
توانست در مدت زمانی بسیار کوتاه زوزه این گرگان وحشی صحرا را به نغمه خوش 
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هاي تاریک صحرا را بدان زینت بخشد.. توانست از  نواي قرآن تبدیل ساخته دل شب
ها بجنگ با  هایی سازد که امروز فرشتگان آسمان با کمال افتخار در صف آن ها انسان آن

ها برکند و تنها معانی  .. توانست اختالفات ریشه وپوست را از دلاند. فرعونیان زمانه آمده
عشق و محبت، کینه و دشمنی را در آینه خدا پرستی تجلی دهد... توانست معناي برادري 

اي روشن از حقیقت  را از دامن مادر برکشیده در دامن ایمان وتقوا نهد... توانست چهره
 .خویش در کالبد انسانیت به نمایش گذارد.

 دندان در دهان ظالمان وستمگران زمانه خورد کند...» ذلت هرگز!«توانست با مشت 
هایی از انسانیت به دنیا عرضه کند که خداوند بر زبان پیامبرش بدانها  توانست نمونه

 »!!ام خواهید انجام دهید که من شما را آمرزیده هر آنچه می«گفت: 
یشاپیش خداوند گناهانشان را آري، اسالم توانست اشخاصی تربیت کند که پ

بخشاید در حالیکه انسانند واحتمال هر گناهی از انسان هست... اینست معجزه بزرگ  می
 بدر...



 

 

 رمضان ماه بازگشت بسوي خدا

 اگر بار گناه و معصیت کمرت را خم کرده است... 
 اگر احساس به گناه خواب و آرامش را از چشمانت ربوده است...

 اي... ی در منجالب فساد و گناه غرق گشتهکن اگر احساس می
 اند... بري انسانیت و شرافت در کالبدت زنده بگور شده اگر گمان می

 گوشهایت را خوب بازکن!... 
 با دقت بشنو!... 

زند  این صداي خداوند متعال است که تو را ـ آري! تو را ـ اي بنده گناهکار صدا می
 گوید: و می

﴿ ِ نُوَب ۞قُۡل َ�ِٰعَباِدَي ٱ�َّ َ َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطواْ ِمن رَّۡ�َةِ ٱ�َّ
َ
ٰٓ أ ُفواْ َ�َ َ�ۡ

َ
يَن أ

 .]٥٣الزمر: [ ﴾٥٣َ�ِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم 
روي هم  (از قول خدا به مردمان) بگو: اي بندگانم! اي آنان که در معاصی زیاده «
ید! از لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند همه گناهان را ا کرده
 » آمرزد. چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان است. می

 ایست!... 

 کمی تأمل! کمی سکوت!
 آگاه باش!... 

بري آسمان و زمین از تحمل آن عاجزند، بزرگتر، و  از آن گناهانت که گمان می
ر احساس به نا امیدي از لطف پروردگار یکتاست.. دریاب که درگه تر، و پلیدت پست

 خداوند درگه نا امیدي نیست!
 بـــازآ بـــازآ هـــر آنچـــه هســـتی بـــازآ

 

ــت    ــر و ب ــافر و گب ــر ک ــازآ  گ ــتی ب  پرس
 

ــدي نیســت  ــا درگــه نومی ــن درگــه م  ای
 

 صــد بــار اگــر توبــه شکســتی بــازآ      
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 اي بنده عاصی! 
اي، اگر لطف و کرم خداوند و بزرگی و عظمت او  اگر عصیان و نافرمانی اختیار کرده

 اي...  را نادیده گرفته ظلم و ستم ورزیده
 بخود آي!... 

دروازه توبه پروردگارت همیشه ودر هر لحظه برویت باز است، ره پشیمانی و ندامت 
و توبه پیش گیر و بسوي صالح و رستگاري قدم نه، بدانکه خدایت؛ آن خالقی که تو را 

 گوید: بتو میآفریده، 

َ َ�ُفورٞ رَِّحيٌم ﴿ َ َ�ُتوُب َعَلۡيهِ� إِنَّ ٱ�َّ ۡصلََح فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
 ﴾٣٩َ�َمن تَاَب ِمۢن َ�ۡعِد ُظۡلِمهِۦ َوأ

 .]٣٩املائدة: [
اما کسی که پس از ارتکاب ستم پشیمان شود و توبه کند و به اصالح (حال خود)  «

  ».مان خداوند بس آمرزنده و مهربان استپذیرد، بیگ پردازد، خداوند توبه او را می
بله! از گناه خود توبه کن و بسوي پروردگار و آفریدگارت بیا، چرا که او، و تنها او، 

گذرد، آن خدایی که به ما  اش است، و از گناهان و اشتباهات بندگانش درمی حامی بنده
 گوید: چنین می

ارٞ لَِّمن تَاَب َوَءاَمَن وَ ﴿  .]٨٢طه: [ ﴾٨٢َعِمَل َ�ٰلِٗحا ُ�مَّ ٱۡهَتَدٰى �ّ�ِ لََغفَّ
آمرزم کسی را که (از کفر و گناه خود)  من قطعاً (با غفران عظیمی که دارم) می «

برگردد و (به بهترین وجه) ایمان بیاورد و کارهاي شایسته بکند و سپس راهیاب بشود (و 
  ».این راه را تا آخر زندگی ادامه دهد)

ن را از دو خمیره خیر و شر آفریده است. غرائز حیوانی و شهوانی خداوند متعال انسا
در انسان با پرتوهاي ملکوتی همواره در ستیزند. و اختیار و اراده هر فرد است که فرمان 

کند. چون به طرف شر و  او را به دست گرفته بدین سو یا بدان سو راه خود را انتخاب می
کند، و چون توبه کرده بسوي نور هدایت آید  یگناه رود نقطه سیاهی قلبش را کبود م

 شود. سیاهی قلبش شستشو داده می
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وانسان به حکم انسان بودنش در فطرت وخلقتش گناه ومعصیت جزء مستلزمات او 
 قرار داده شده است...

ها خطا کارند.  فرمایند: همه انسان از اینروست که پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) می
 ا کاران توبه گنندگانند!و بهترین خط

با وجود اینکه تنها پیامبران از این قاعده مستثنی بوده، معصومند، پیامبر خدا (صلی اهللا 
سوگند به خدا که من روزانه بیش از هفتاد مرتبه استغفار کرده «فرمودند:  علیه وسلم) می

رك کرده، از پس شایسته من و شما است که این حقیقت را د 1».کنم نزد خداوند توبه می
کاروان بازگشتگان بسوي حق عقب نمانیم. و بدانیم که خداوند توبه پذیر است و از 

 کند: اش گذشت می بنده

َ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما﴿ َ َ�ِِد ٱ�َّ ۡو َ�ۡظلِۡم َ�ۡفَسُهۥ ُ�مَّ �َۡسَتۡغفِِر ٱ�َّ
َ
 ﴾َوَمن َ�ۡعَمۡل ُسوًٓءا أ

 .]١١٠النساء:[
ا (با ارتکاب معاصی) بر خود ستم کند، سپس (دست دعا هرکس که کار بدي بکند ی «

به سوي خدا بردارد و) از خدا آمرزش بطلبد،  (از آنجا که درگاه توبه همیشه باز است) 
  ».خدا را آمرزنده (گناهان خویش و) مهربان (در حق خود) خواهد یافت

اشتند با برخی از مردم این حقیقت را بدرستی هضم نکرده بودند، و سعی بر آن د
بایستی چون مالئک و  فشارهاي ساختگی بر فطرت انسانی غالب آمده، گمان برند می

فرشتگان و پیامبران معصوم باشند. پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) بدانها گوشزد نمود 
ها را  خواهد ناممکن که این تصور به هیچ وجه درست نیست، و خداوند از انسان نمی

 فرمودند: ممکن کنند، ایشان

سوگند بدان ذاتی که جان من در دست اوست، اگر گناه نکنید خداوند شما را از «
کنند، و بسوي پروردگاشان  آورد که گناه می چیند، و کسانی دیگر را می روي زمین برمی

 (به روایت امام بخاري)ـ  1
                                                            



 131  رمضان گنجینه 

  1»بخشاید ها را می کنند، و خداوند آن توبه می
اي از راه بلغزد و آنگاه  هشود، انسان در لحظ چرا که تصور ستیز با فطرت باعث می

گمان برد راه بازگشتی نیست، و به کلی از رحمت الهی نا امید گردد. و نا امیدي از فضل 
 و کرم الهی سبب تباهی و بربادي فرد خواهد شد.

 اي انسان!..
توانند از رحمت بیکران الهی  دریاب که هر چند گناهان تو بزرگ باشند، هر گز نمی

 گردد: د، و رحمت پروردگارم بر همه چیز چیره میبیشتر و بزرگتر شون

﴿ � ءٖ  .]١٥٦األعراف: [ ...﴾َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ
 .»چیز را در برگرفته و رحمت من هم همه«

کند که فرمودند:  پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) از خداوند ذي الجالل روایت می
اي تو را بر هر آنچه از تو  ز من درخواست کردهاي و ا اي فرزند آدم! هر گاه مرا خوانده«

 ام، و هیچ برایم مهم نیست که چه گناهی بوده است.  سر زده بخشیده
اي فرزند آدم! اگر گناهانت تا سقف آسمان رسیده باشند، سپس از من مغفرت و 

 بخشم. پوزش خواسته باشی، تو را می
ه پري زمین به نزد من آیی، در اي فرزند آدم! اگر با اشتباهات وگناهانی به انداز

اي، من با با دنیایی پر از مغفرت و بخشش از تو استقبال  حالیکه به من شرك نورزیده
  2».کنم می

 اي عزیز!..
از شرك و کفر برحذر باش که این مرز تباهی است! خودت را تنها و تنها بنده 

و خرافات و شرکیات دور خداوند قرار ده، از قبرپرستی و امام زاده پرستی، و تعویذات 
 بخشد. شو، که خداوند غیر از آن را می

 .(به روایت امام مسلم)ـ  1

 .حدیث صحیحی است به روایت امام ترمذي و امام احمد ـ 2
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 فرمایند: پروردگارمان در حدیثی که رسول هدایت و رستگاري نقل کرده چنین می
بخشم، پس  کنید، و من همه گناهان را می اي بندگان من، شما شبانه روز اشتباه می«

 .1»استغفار و توبه کنید تا شما را ببخشم
 آگاه باش!..

 مگذار شیطان بر تو چیره گردد، و کار امروز را به فردا واگذاري...
 اي به تأخیر اندازي... ات را لحظه نکند توبه

هایت جاري ساز و دروازه خداي رحمان را  اشک ندامت و پشیمانی را بر گونه
 بکوب، و فریاد برآور:

 اي آنکه به ملـک خـویش پاینـده تـویی    
 

ــویی   ــده ت  در ظلمــت شــب صــبح نماین
 

ــده     ــته ش ــوي بس ــاره ق ــن بیچ ــار م  ک
 

 بگشــاي خــدایا کــه گشــاینده تــویی     
 

ــروم   ــم ن ــا غ ــو ب ــوي ت ــاکم و از ک  غمن
 

 جـــز شـــاد و امیـــدوار و خـــرم نـــروم 
 

ــز   ــی هرگ ــو کریم ــون ت ــه همچ  از درگ
 

ــروم    ــم ن ــن ه ــت و م ــس نرف ــد ک  نومی
 

ــش نگــر  ــن دل ری ــر م ــرم ب ــا رب زک  ی
 

ــر     ــش نگ ــن دروی ــر م ــمی ب ــو محتش  ت
 

 ارم عملــــیشایســــته درگهــــت نــــد
 

ــر کــرم خــویش نگــر    ــن منگــر، ب ــر م  ب
 

 یا رب چه کنم که هـیچ کـردارم نیسـت   
 

 از جـــرم گنـــه زبـــان گفتـــارم نیســـت 
 

 دســـتم تهـــی و بـــار گنـــاهم ســـنگین
 

 جــز لطــف و عنایــت تــو ســتارم نیســت 
 

ــه جــود  ـــر کــن ب ـــدگارا نظـــ  خداونـ
 

 که جـــــرم آمـد از بنـدگان در وجـود     
 

ـــد  ــد از بنـــ ـــاه آی ـــارگنـــ  ه خاکسـ
 

 به امیـــــد عفــــو خـــــداوندگـــار    
 

ـــرورده    ــو پ ــه رزق ت ـــا ب ــم کریمــ  ای
 

ــرده    ــو ک ــو خ ــف ت ــام و لط ــه انع ــم ب  ای
 

ــاز   ــد و لطــف و ن ــرم بین ــون ک ــدا چ  گ
 

ــاز    ـــده ب ـــال بخشنــ ـــردد ز دنبــ  نگـ
 

 چـــو مـــا را بـــه دنیـــا کـــردي عزیـــز
 

ــز      ــم نی ــم داری ــین چش ــی هم ــه عقب  ب
 

 (به روایت امام مسلم)ـ  1
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ــو   ــواري ت ــزي وخ ــسعزی ــی و ب  بخش
 

 عــــزیز تــو خـــــواري نبینــــد ز کــس 
 

ــن     ــوارم مک ــه خ ــزت ک ــه ع ــدایا ب  خ
 

ــن   ـــرمسارم مکـ ـــه شـــ ــه ذل گنـــ  بـ
 

ــار  ــرانجام کـ ــن سـ ــان کـ ــدایا چنـ  خـ
 

ــتگار   ــا رسـ ــی و مـ ــنود باشـ ــو خشـ  تـ
 

  و خـدایی    ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی
 

  راه نمـایی    نروم جز به همان ره که تـوام   
 

  جویم همه ازفضل تو پویم تو همه درگاه
 

  توحید سزایی   همه توحید تو گویم که به 
 

 رحیمی توحکیمی توعظیمی توکریمی تو
 

  ثنـایی    ي فضـلی تـو سـزاوار     تو نماینـده  
 

  شبیهی و ازشرك بري وخفـتن ازخوردن بري 
 

 خطـایی   و ازعیب بري ورنگی صورت از بري  
 

 نجیکه تو درفهم نگ تو گفتن نتوان وصف
 

  وهم نیایی   نتوان شبه تو جستن که تو در 
 

 باشـی  وتـو  وتوبودي،نبودخلق خلق نبوداین
 

  نـه فزایـی     نه بجنبی نه بگردي نه بکاهی 
 

  یقینـی    همه عزي و جاللی همه علمی و 
 

  جزایـی  و جـودي  همـه  وسروري نوري همه 
 

  بپوشی تو    همه غیبی تو بدانی همه عیبی
 

 فزایی تو    بکاهی همه کمی همه بیشی تو 
 

 اي عزیز!
ات را به تأخیر اندازد. شاید که فردا بسیار  مگذار شیطان در پوستت رخنه کرده، توبه

 گذرد: بسیار دیر باشد، چرا که الشخور موت هر لحظه صدها بار از باالي سرت می

﴿ ِ�ّ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱلسَّ ٰٓ  َٔ َولَۡيَسِت ٱ�َّۡوَ�ُة لِ�َّ َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل إِّ�ِ ُ�ۡبُت اِت َح�َّ
َ
 إَِذا َحَ�َ أ

ِ�ٗما 
َ
ۡ�َتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
اٌرۚ أ ِيَن َ�ُموتُوَن َوُهۡم ُكفَّ  .]١٨[النساء:  ﴾١٨ٱۡل�َن َوَ� ٱ�َّ

ها  گردند (و به دنبال انجام آن توبه کسانی پذیرفته نیست که مرتکب گناهان می «
گردند) تا آن گاه که مرگ یکی  نمایند و بر کرده خویش پشیمان نمی مبادرت به توبه نمی

کنم (و پشیمانی خویش را اعالم  گوید: هم اینک توبه می رسد و می از آنان فرا می
میرند (و جهان را کافرانه ترك  دارم). همچنین توبه کسانی پذیرفته نیست که بر کفر می می
  ».ایم اینان و هم آنان عذاب دردناکی را تهیه دیده گویند). هم براي می

 و رمضان ایستگاه بازخواست است... 
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 خود را دریاب... 
 بسوي پروردگارت باز آي... 

 از گناهان و اشتباهاتت توبه کن.... 
و در عبادت و نیکی بکوش که؛ رسول هدایت و رستگاري (صلی اهللا علیه وسلم) 

 فرمودند:
درست و تنها بخاطر رسیدن به رضایت الهی رمضان را روزه گرفت، هر کس با ایمان «

 ».آمرزد! خداوند همه گناهان پیشین او را می
پس بکوش که این فرصت طالئی از دستمان نرود... طاعات و عباداتت قبول درگاه 

 حق... خدا قوت!...



 

 

 ي پایانی رمضان را غنیمت بشماریم!.. دهه

ه از بندگان پنهان است برخی از ماهها و روزهاي سال خداوند متعال بنا به حکمتش ک
ي ماههاي سال به شمار  را بر برخی دیگر برتري بخشیده، ماه رمضان شاه و سرور همه

آید و عبادت روزه تاج با شکوه آن است. و طاعات و عبادات در این ماه را اجر و  می
 پاداشی خاص است.

سیدن به مغفرت الهی است. و ده روز دوم ي تالش براي ر ده روز اول ماه رمضان دهه
ي سوم آن آرزوي رسیدن به  آن سعی و کوشش براي یافتن رحمت الهی است و دهه

 نجات از آتش سوزان جهنم است!..
گیرد. این  ده روز اخیر ماه رمضان با عبادت اعتکاف جالل و جمال خاصی بخود می

اه الهی جایگاه خاصی دارد. شب ده روز اخیر در این ماه پرشکوه و با مکانت در درگ
تالقی و رسیدن زمین به آسمان، و فرود آمدن کالم ملکوتی رحمان؛ کالم پاك یزدان؛ 

هاي همین ده روز آخر ماه مبارك رمضان است. شبی که به از هزار  شب قدر یکی از شب

ۡلِف َشۡهرٖ ﴿ماه به نص پاك قرآن است. 
َ
 .﴾٣َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡ�ٞ ّمِۡن �

سال عمري است که تنها  83آري! شب قدر بهتر است و واالتر از هزار ماه که بیش از 
 در عبادت و نیایش سپري گردد!..

این ده روز آخر ماه مبارك را چگونه بگذرانیم تا خداي ناکرده در روز رستاخیز 
 حسرت آن را نخوریم؟..

ها صالحان و  س از آنپیامبر خدا (صلی اهللا علیه وسلم) و یاران و شاگردان او و پ
ها در این ده  نیکوکاران را در این ده روز پایانی ماه مبارك شور و حالی خاص بود. آن

روز اخیر بیش از هر چیزي به عبادت و طاعت و راز و نیاز با خدا، دعا، نیایش و تالوت 
ها در این ده روز عبادت بود و نماز و  ي لحظات آن شدند. همه قرآن کریم مشغول می
هاي آن و ذکر و نیایش و قرآن و اداي زکات و کرم و سخاوت و  تهجد و بر پایی شب
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 رسیدگی به مستمندان و جاجتمندان و..
توان در این ده روز پایانی  در اینجا به برخی از مهمترین و با ارزشترین کارهایی که می

. امیدواریم با اهتمام کنیم گذاري نمود اشاره می ماه با انجام آن در بهشت برین الهی سرمایه
ها و اخالص و تفانی در آن بتوانیم رضایت الهی را با وجود ضعف و  به این عبادت

ناتوانی و گناهانمان جلب نموده، در مکانت و جایگاهی که خداوند براي پیامبران و 
 ها محشور گردیم.. الهی آمین! مؤمنان و صالحان در بهشت برین ترتیب داده با آن

 ري..شب زنده دا -1
در حدیث صحیحی مادر مؤمنان عائشه؛ بانوي دانشمند اسالم، اهتمام پیامبر اکرم 

ي اخیر رمضان را چنین تصویر کشیده: وقتی ده روز آخر  ) به دههصلى اهللا علیه وسلم(
ها را با ذکر و عبادت و  شد پیامبر خدا (صلی اهللا علیه وسلم) شب رمضان شروع می

کرد. و کمر طاعت و عبادت محکم  اش را بیدار می خانواده داشت. و نیایش زنده نگه می
 »بروایت بخاري و مسلم«بست.  می

اند: بیاد ندارم که پیامبر خدا (صلی اهللا علیه وسلم) همه قرآن  و در روایتی دیگر فرموده
را در یک شب بخواند، و یا شبی را تا صبح مشغول عبادت باشد، و یا تمام ماهی را روزه 

 »بروایت نسائی«در ماه مبارك رمضان.  بگیرد مگر
داري یعنی اینکه همه شب و یا بیشتر آن را و بخصوص یک سوم آخر  پس شب زنده

 شب را مشغول عبادت و ذکر و نیایش باشی..
دهد که اي بندگان من آیا در بین شما  در ساعات آخر شب خداوند از آسمان ندا می

 تا او را ببخشایم! کسی است که دست توبه بسوي من دراز کند 
آیا شایسته است بنده چنین فرصت طالیی را از دست دهد و در خواب غفلت 

 باشد؟!..
 همراه کردن خانواده در عبادت -2

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) در این روزهاي مبارك آخر ماه فضیلت و برتري 
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مند شوند. و  بهره کرد تا از فیض و برکات این ساعات اش را بیدار می رمضان خانواده
ي مؤمن را شایسته است چون رهبر و پیشواي محبوب و پیامبر عزیزو ارجمندش  بنده

ي رحمت و کاروان بهشت  ي خود را در این ساعات پر فیض بیدار کند تا از قافله خانواده
 و رضایت الهی عقب نمانند.

 کمر طاعت بستن -3
ي این  همت باال زند و لحظه لحظه در این ده روز پایانی رمضان باید مرد مؤمن آستین

ساعات را غنیمت شمرده جز به عبادت و طاعت به هیچ چیز دیگري نیندیشد. کارها و 
هاي نفس اماره تالش دارد این ساعات پربها را از  مشغولیات عمر تمامی ندارد. و وسوسه

ح و دست انسان برباید. مرد مؤمن بایستی در این روزهاي آخر ماه مبارك قلب و رو
هاي آن کنده در فضائی ملکوتی و روحانی همراه با فرشتگان  روانش را از دنیا و پستی

 آسمان مشغول طاعت و عبادت پروردگار یکتا، خالق کون و مکان باشد.

 به اعتکاف نشستن -4

اي است که در آن روح و روان انسان تربیت شده صیقل و جال داده  اعتکاف مدرسه
کشد. اعتکاف یعنی  یا بسوي فضاي ملکوتی فرشتگان پر میشود. انسان از پستی دن می

ها و صفات خاکی و حیوانی آدمی و پرواز بسوي صفات ملکوتی  بریدن از شهوت
 بهشتیان.

هایش اقرار کرده بر در درگاه الهی نادم و  به گناهان و کوتاهی  در اعتکاف گویا بنده
ي آنچه از من سر زده اعتراف  گوید: خدایا، من بر همه پشیمان دست دراز کرده و می

اي جز تو اي کریم  دانم که مرا نه پناهگاهی است و نه خدایی و نه بخشاینده کنم و می می
ام و تا  ات آمده ام و طناب حاجت بر گردن بندگی خود بسته همتا.. حال من به خانه بی

ه کریمی چون بري که از درگا ات بیرون نخواهم رفت!.. آیا گمان می مرا نبخشی از خانه
 او جز مغفرت و رحمت و رضایت نصیب این بنده خواهد شد؟!!..

هاي از  پیامبر خدا (صلی اهللا علیه وسلم) هر ساله ده روز آخر ماه رمضان را در گوش



 گنجینه رمضان    138

مسجد دور از سر و صداي زندگی مشغول عبادت و راز و نیاز با آفریدگار خود 
عوت محبوب خویش لبیک گفتند بیست شدند، و در سالیکه جهان را ترك گفته به د می

 »بروایت بخاري«روز آخر ماه رمضان را به اعتکاف نشستند. 
گفت: بسی در حیرتم  نگریست و می زده به مسلمانان دربند دنیا می امام زهري حیرت

کنند در حالیکه پیامبر خدا (صلی اهللا علیه  از حال مسلمانان! چگونه اعتکاف را ترك می
ه به مدینه تشریف بردند تا روز وفاتشان هرگز اعتکاف ده روز آخر ماه وسلم) از روزي ک

 رمضان را ترك نکردند!..
ي اخیر این ماه مبارك قرار  شب قدر که بزرگترین هدیه و ارمغان رمضان است در دهه

دارد. و کسی که در اعتکاف است تمام ساعات روز و شبش را در مسجد و در حال 
خواب و راحتش در مسجد عبادت است. پس او در هر صورت برد. حتی  عبادت بسر می

گذرد که او در عبادت و  شب قدر را درخواهد یافت. و در حالی شب قدر بر جهان می
 برد. طاعت الهی و بدور از گناه و معصیت بسر می

گردد. و اگر قلب انسان پاك گشت  اعتکاف باعث پاکی قلب و روح و روان انسان می
 خواهد گشت.ي جانش پاك  همه

آموزد  ي اعتکاف می ي بزرگ انسان سازي است، انسان در مدرسه اعتکاف مدرسه
هاي بیهوده، و از پرخوري و پر خوابی و دیگر  چگونه از دوستان ناباب و از حرف

 هاي روح و روان و جسم وجان دوري کند. بیماري
لی اهللا علیه ي اعتکاف آن چیزي است که پیامبر اکرم (ص بدون شک باالترین درجه

گذراندند. البته  دادند. ده روز کامل را در مسجد در حال عبادت می وسلم) انجام می
ي ده روز را در اعتکاف باشند نباید خود را از  اشخاصی که بنا به دالیلی قادر نیستند همه

ي توان خود  توانند به اندازه اجر و پاداش بزرگ آن به کلی محروم سازند. این افراد می
توانند با نیت اعتکاف به مسجد بروند و  ک روز و یا چند روز و چند وقتی را که میی

فرصتی را که دارند مشغول عبادت شده خود را با کاروان معتکفانی که آستین همت براي 
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 اند همراه شوند. رسیدن به رضایت الهی باال زده
ي مؤمن در این  ندهتالوت قرآن کالم پاك یزدان یکی از مهمترین عباداتی است که ب

ماه مبارك رمضان باید بدان مشغول باشد. چرا که رمضان ماه عبادت و موسم قرآن است. 
  خواند و در سالی پیامبر خدا (صلی اهللا علیه وسلم) هر ساله یک بار قرآن را با جبریل می

که نداي حق را لبیک گفت و جان بجان آفرین تسلیم نمود دو بار قرآن را با جبریل 
 الوت نمود.ت

فرمودند: قرآن را بخوانید که شما را براي هر حرف قرآن اجر و پاداشی است. و  و می
یک حرف است!.. » الم«گویم:  شود. نمی هر اجر و پاداشتان در پیش خداوند ده برابر می

 »بروایت ترمذي«یک حرف است! » میم«یک حرف و » الم«یک حرف و » الف«بلکه: 
کرد، در  کرده، بدان عمل می امت از کسی که آن را تالوت و این قرآن در روز قی

پیشگاه الهی در حالیکه سوره بقره و سوره آل عمران پیشاپیش قرار دارند از او دفاع 
 »بروایت مسلم«کند.  می

هاي عادي منع  با وجودي که بزرگان دین از ختم کامل قرآن در یک روز در حالت
ایع شدن خواندن درست تالوت و عدم فهم و کردند، چون این سرعت را باعث ض می

دانستند، ولی در روزهاي پرفیض رمضان و بخصوص ده روز آخر  درك صحیح معانی می
دیدند. از امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام اسود بن  ماه مبارك در آن هیچ اشکالی نمی

ها در  ده که آنیزید و حافظ ابن رجب و بسیاري دیگر از علما و بزرگان دین روایت ش
 کردند. هاي پر فیض آخر رمضان قرآن را یکبار بطور کامل تالوت می هر شب از شب

از خداوند متعال مسألت داریم که به ما توفیق عمل شایسته دهد و ما را در پناه 
رحمت و مغفرت خویش قرار داده از عذاب هولناك و آتش سوزان جهنم نجات دهد. و 

ر این ماه پر فیض مورد قبول دریاي جوشان رحمتش قرار دهد. عبادات و طاعاتمان را د
 و اجر و پاداش شب قدر را نصیبمان گرداند...
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 فرصت اعتکاف را از دست ندهیم!..
هاي از مسجد براي عبادت و خلوت با خداي  اعتکاف یعنی از دنیا بریدن و در گوش

 خود نشستن.
پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) روي اي است که  ي تربیتی ساالنه اعتکاف یک برنامه

اي  کردند. پیامبر را با خلوت و تنها با پروردگارش بودن شوق و عالقه آن بسیار تأکید می
خاص بود. ایشان حتی قبل از برگزیده شدن بمقام واالي نبوت در غار حراء به اعتکاف 

ز روزي که به مدینه اندیشیدند. و ا انتها و خلقت خداوند می نشسته و در قدرت بی می
تشریف آوردند تا روزي که نداي حق را لبیک گفته پیش پروردگار یکتا شتافتند هر ساله 

 نشستند. مدت ده روز در مسجد به اعتکاف می
کند تا تنها با خالقش به راز و  اش را با خالئق قطع می ي مؤمن رابطه در اعتکاف بنده

 است در تربیت نفس بشري و رام کردن آن.نیاز پردازد. این سنت نبوي را عجب اثري 
ها و سر و صداي دنیاي پر پیچ و خم خالی  ي مشغولیت وقتی انسان قلبش را از همه 
گردد. و  ي از خانه خدا تنها و تنها مشغول به یاد و ذکر خالق خود می کند و در گوشته می

شبانه روز را اندیشد. و  جز به قدرت و تفکر در حکمت او در آفرینش بندگانش نمی
مشغول ذکر و دعاء و راز و نیاز و نیایش و مناجات و تالوت قرآن و وتوبه و استغفار و 
نماز و اظهار بندگی و بردگی در مقابل اوست. در این فضاي ملکوتی قلب انسان از همه 

هاي حیوانی پاك گشته، بنده مؤمن با جاري شدن  ها و شهوت ها و رذالت گناهان و پستی
چشد. آنگاه  هایش لذت ایمان را می سیل آساي ندامت و پشیمانی از کوتاهیاشکهاي 

 ارزد. است که دنیا در مقابل او به پشیزي نیز نمی
وقتی حجم دنیا در چشم مؤمن آنچنان پست و ناچیز ـ که خداوند قرار داده ـ پدیدار 

میت رهایی یافته ي خاکی آد آید، او توانسته از مرحله گردد و دنیا از قلب او بدر می می
 ي ملکوتی آن که بر فرشتگان الهی نیز برتري دارد برسد.  بمرحله

ي مؤمن... پیش بسوي زنده نمودن این سنت و کسب فیض از برکات  پس اي بنده
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 آن..
رفت کسی از  ي تربیتی گمان نمی با توجه به فوائد بسیار زیاد این مدرسه و دوره

نگریست و  امام زهري با تعجب به مردم غافل می مسلمانان از آن غافل شود. اینست که
کنند در حالیکه رسول  گفت: در حیرتم از مسلمانان! چگونه سنت اعتکاف را ترك می می

خدا (صلی اهللا علیه وسلم) از روزي که به مدینه تشریف بردند تا روز وفاتشان هرگز آن 
 را ترك نگفتند!..

 فرمایند: و پرهیزگاري. خداوند متعال میي است براي رسیدن به تقوا  اعتکاف مدرسه

نُتۡم َ�ِٰكُفوَن ِ� ٱلَۡمَ�ِٰجِد� تِۡلَك ُحُدودُ ﴿
َ
وُهنَّ َوأ ُ  َوَ� تَُ�ِٰ�ُ ِ فََ� َ�ۡقَرُ�وَهاۗ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ ٱ�َّ

ُ َءاَ�ٰتِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�تَُّقوَن   .]١٨٧البقرة: [  ﴾ٱ�َّ
داري حالل است. لیکن) وقتی که در ر تمام شبهاي روزههمخوابگی با همسران د«(

مساجد به (عبادت) اعتکاف مشغولید، با آنان همخوابگی نکنید. این (احکام روزه و 
اعتکاف) حدود و مرزهاي الهی است و بدانها نزدیک نشوید. خداوند این چنین آیات 

 ». سازد، باشد که پرهیزگار شوند.خود را براي مردم روشن می
) اهمیت و جایگاه اعتکاف و قدرت آن در آالیش و صلى اهللا علیه وسلمپیامبر خدا (

پاکی انسان را با عمل خویش بخوبی به تصویر کشیده است. مادر مؤمنان؛ عائشه بانوي 
پیامبر خدا (صلی اهللا علیه وسلم) ده روز آخر ماه مبارك « فرمایند: دانشمند اسالم می

نشستند. و پس از وفات  زي که وفات کردند به اعتکاف میرمضان  را همه ساله تا رو
 .1»نشستند آنجناب همسرانشان به اعتکاف می

) خواستند دنیاي فانی صلى اهللا علیه وسلمو چون کوس رحیل زده شد و پیامبر خدا ( 
 را بسوي دیار باقی ترك گویند، خود را براي این سفر چگونه آماده ساختند؟

پیامبر خدا «فرمایند: اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) بشنویم که می از همسر گرامی پیامبر

 »به روایت بخاري و مسلم«ـ  1
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نشستند، و در سالی  (صلی اهللا علیه وسلم) در هر رمضان مدت ده روز را به اعتکاف می
 ».که وفات نمودند مدت بیست روز را به اعتکاف نشستند

یرد تا گ اي بس بزرگ از پاکی قلب و آالیش روح و روان برمی در اعتکاف مؤمن توشه
 در سفر طوالنی و بسیار سخت سال از آن تغذیه کند.

ي کوتاه  بر تاج ماه مبارك رمضان نگینی است که ارزش آن از توان تفکر و اندیشه
 فرمایند: بشر بسیار باالتر است. شب قدر شب نزول قرآن که خداي متعال درباره آن می

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ ﴿ آ . �ِّۡسِم ٱ�َّ نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ إِ�َّ
َ
ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ   ١أ

َ
  ٢َوَمآ أ

ۡلِف َشۡهرٖ 
َ
ۡمرٖ  ٣َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡ�ٞ ّمِۡن �

َ
ِ أ

وُح �ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم ّمِن ُ�ّ ُل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوٱلرُّ َّ�َ�َ٤  
ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ    . [القدر]﴾٥َسَ�ٌٰم ِ�َ َح�َّ

دانی شب قدر  *  تو چه می  ایم. فرو فرستاده» القدرليلة«ما قرآن را در شب با ارزش «

*  شب قدر شبی است که از هزار ماه بهتر   ؟)  کدام است (و چه اندازه عظیم است
* فرشتگان و جبرئیل در آن شب با اجازه پروردگارشان، پیاپی (به کره زمین و به  است.

آیند براي هرگونه کاري (که بدان  دار) می ن و عبادت کنندگان شب زندهسوي پرستشگرا
* آن شب، شب سالمت و رحمت (و درود فرشتگان بر  یزدان سبحان دستور داده باشد).

 » دار) است تا طلوع صبح. مؤمنان شب زنده
فرمایند از هزار ماه بهتر است. خودت تصور کن خداي عالمیان  شبی که خداوند می

توانیم دریابیم  پس آیا من و تو اي بشر ناتوان و کوته اندیش می» بهتر است«مایند: فر می
 که چقدر بهتر است؟!

خواهد چیزي بسیار بسیار واال و  هرگز! تنها این یک تصویري است که در آن قرآن می
گنجد را به فهم و درك او نزدیک کند. در عرف و فهم بشر  ي بشر نمی برتر که در اندیشه

کنیم: هزار  ر یک عدد بزرگ است، و ما به کنایه از خیلی زیاد بودن آن را استعمال میهزا
 بار به شما گفتم.. هزار پا.. هزار و یک بهانه... و هزارها تومان.. و....

و خداوند نیز برتري این شب که غیر قابل تصور است را با این جمله که در خور 
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 است. عقل بشري است براي ما به تصویر کشیده
و در حقیقت شب قدر و مکانت آن از تصور و اندیشه عقل ما بشر بسیار فراتر و 

توصیف » بهتر از هزار ماه«بزرگتر است، تنها همین بس که خداوند متعال آن را به 
 کند. می

حال؛ براي دریافتن چنین شب واالیی هر چه انسان خرج کند باز هم هیچ و پوچ 
سودهاي خارج از تصور در مقابل جهد و تالش انسان  است! تجارتی است با فایده و

 ضعیف و ناتوان.
پیامبر خدا (صلی اهللا علیه وسلم) در راه رسیدن به این شب بزرگ سالی؛ ده روز اول 
ماه مبارك رمضان را همراه برخی از یارانش به اعتکاف و عبادت نشستند. با تمام شدن ده 

روز نبود. به یارانش فرمودند: ده روز  آن ده شبانهي  روز اول دریافتند که آن شب از جمله
اول را براي کسب شب قدر به عبادت نشستم ولی آن را نیافتم. شاید در ده روز آتی 
باشد. آنگاه ده روز وسط ماه مبارك را نیز به اعتکاف نشستند. ولی باز دریافتند که شب 

شب قدر در ده روز پایانی ماه ي دوم نیز نبود. آنگاه بدو وحی آمد که  قدر در این دهه
مبارك است. ایشان ده روز آخر ماه را نیز همراه یارانشان به اعتکاف نشسته، فرمودند: هر 

 مند شود به اعتکاف بنشیند. پایان بهره خواهد از این نعمت بی کس از شما می
را  از خداوند متعال مسألت داریم که به ما توفیق دهد این ده روز پایانی ماه مبارك

ارج نهاده به اعتکاف بنشینیم. البته کسانی که بنا به دالیلی قادر نیستند ده روز کامل را به 
هاي این  اعتکاف بنشینند حداقل سعی کنند هر چند که در توانشان هست و لو تنها شب

هاي فرد آن و یا حداقل یک یا چند روز و یا چند ساعت را در مسجد  ده روز و یا شب
سته با غرق شدن در عبادت و راز و نیاز و نیایش و تالوت قرآن و خلوت به اعتکاف نش

بهره نمانند.  با رحمان از لذت طاعت و پیروي سنت پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) بی
توانند جاي خاصی از  هایی نیز که فرصت اعتکاف در مسجد برایشان مهیا نیست می خانم
 نماز خود تعیین کرده در آنجا به اعتکاف بنشینند.یشان را بعنوان مصلی یا جاي  خانه
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 ایم؟!چرا اعتکاف را ترك گفته
اي است از ایمان و عرفان که رسول پاك یزدان از روزي که به  اعتکاف مدرسه

 ي منوره آمدند هرگز آن را ترك نگفتند. حال چه شده مؤمنان را که از آن بیخبرند؟! مدینه
 رنگ شده است؟! هاي ما بی عهآیا میدانی چرا اعتکاف در جام

ي دنیا  ایم چون در زرق و برق دنیا مست و مدهوشیم. بنده ـ اعتکاف را ترك  کرده
 ایم و از لذت بندگی خداوند محروم!... شده

چون مهارمان را بدست مال و منال و زن و فرزندمان ایم  ـ اعتکاف را ترك کرده
کَنیم و از اندیشیدن به  ی بهتر جان میها و ساختن دنیای ایم. در پی آسایش آن سپرده

 آخرتمان کامال غافلیم.

ایم. و  ایم چون به آسایش و زندگی نرم و نازك خو گرفته ـ اعتکاف را ترك گفته
 رمضان براي ما ماه خورد و نوش و خواب و راحتی است!..

ایم چون تنبلی و راحتی بر ما سایه افکنده و طعم و لذت  ـ اعتکاف را ترك گفته
 ایم، تا در پی آن باشیم. طاعت و عبادت و بندگی خدایمان را نچشیده

دانیم این چند روز خلوت با خدا را چه اثري  ایم چون نمی ـ اعتکاف را ترك کرده
قلب و جان ما. از اثر اعتکاف در پاکی نفس و طهارت آن و  ،روان ،است بزرگ بر روح

 خبریم. شوي آن از گناهان بینورانی شدن روح و بلندي آن، و صفاي قلب و شست
ي زندگی ما جایگاهی  ایم چون آمادگی براي مرگ را در برنامه ـ اعتکاف را ترك کرده

 میریم. ایم که گویا هرگز نمی نیست، و چنان غرق زندگی شده
 توانیم از این غفلت رهایی یافته سنت اعتکاف را زنده کنیم: حال چگونه می

ي رسول پاك خدا (صلی اهللا علیه  و دوستی صادقانهتوان با محبت  ـ اعتکاف را می
هایمان جاي گیرد  ي پیامبر و موالیمان در قلب وسلم) زنده کرد. اگر بحق محبت صادقانه

 از هیچ سنتی از سنتهاي او غافل نخواهیم شد.
توان با علم و دانستن زنده کرد. وقتی بدانیم اعتکاف از سنت  ـ اعتکاف را می
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خدا (صلی اهللا علیه وسلم) بوده و از اهمیت آن آگاهی یابیم هرگز آن محبوبمان ؛ رسول 
 را ترك نخواهیم کرد.
توان با همت صادقانه، و عزم واال، و بدور انداختن تنبلی، و عشق و  ـ اعتکاف را می

 عالقه به طاعت و عبادت خداوند زنده نمود. 
هایی از  ر گذراندن ساعتهاي خدا و تمرین د توان با محبت به خانه ـ اعتکاف را می

روز ـ در غیر از رمضان و یا روزهاي اول رمضان ـ در مسجد و مشغول عبادت شدن در 
 قرار گردد. خود زنده کرد. تا نفس براي رسیدن روزهاي اعتکاف بی

توان با عشق ورزیدن به دین و با محبت صادقانه و اخالص و  ـ اعتکاف را می
ها و  ها و گفته ي حرف ر داشتن رضایت او در همهیکسویی براي خداي خود، و در نظ

 کارهایمان زنده کرد.
توان با احساس به خطر هولناك جهنم و طمع در رسیدن به رضایت  ـ اعتکاف را می

 منتهاي بهشت برین زنده کرد. هاي بی الهی و نعمت
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 شب قدر
 عجب شبی است این شب!...

اهی که مکانت و ارزشش از ماهیت شب قدر در حقیقت تاج تابان ماه رمضان است، م
 این شب نشأت گرفته است.

نزَِل �ِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى َوٱۡلُفۡرقَاِن� ﴿
ُ
ِٓي أ  ...﴾َشۡهُر َرَمَضاَن ٱ�َّ

 .]١٨٥[البقرة: 
 ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده است که راهنماي مردم است و آیات«

 »روشنگري شامل رهنمودها و جداکننده حق از باطل در بر دارد...
 –زندگی بخش  –» المحیی«شبی که در پرتو آن رابطه بنده  با خدایش در نام 

 یابد: کند. و مفهوم عبادت بنده از تجارت به محبت ارتقاء می پرودگار تجلی می

 »ذنبهمن قام يللة القدر إيمانا و احتسابا غفر هل ما تقدم من «
هر کس شب قدر را با ایمان خالص بخداوند متعال و کسب رضایت و خشنودي تنها «

 »او زنده نگه داشت از تمام گناهانی که از او سر زده چشم پوشی خواهد شد.
نام نهاده، و القدر یعنی بزرگی » لیلۀ القدر«عجب شبی است!.. شبی که خداوند آن را 

 و جایگاه بر آخرین قله وجودش!.. 
و این تعبیر از سخن بشر نیست! این تعبیر و بیان پروردگاري است که نهایت مرز 

پایان است. اهللا جل  شناسد. کسی که کمالش بی عظمت و بزرگی و قدر و منزلت را می
 جالله...

شبی که قرآن در آن نازل شد بدون شک، شب همان کسی است که بر او فرود آمده و 
 رف را دریافت کرده، یعنی مکه مکرمه!..شب همان جایی که بشریت این ش

شد تمامی مسلمانان آنچنان که  و اي کاش شب قدر و این معناي روشن باعث می
خواست همراه با مکه که محور دایره عبادي مسلمانان  ) میصلى اهللا علیه وسلممصطفی (
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یدان هاي عاشقان و کعبه پروردگار مهربان در آن قرار دارد، و م است و مغناطیس قلب
 گرفتند. هاست روزه می حج دل

پیامبر خاتم در آخرین سال زندگی مبارکشان در حجۀ الوداع خطاب به اهل مکه 

رمضان آن . «»الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضيح يوم تضحون«فرمودند: 
کنید، و  گیرید، و عید آن روزي است که شما روزه باز می روزي است که شما روزه می

(به روایت ترمذي، قاضی ابوبکر بن »! دهید ید قربان آنروزي است که شما قربانی میع
العربی در شرحش بر ترمذي حدیث را صحیح دانسته، به همین معنی امام ابو داود، دار 

 دارند.)  - صلى اهللا علیه وسلم –قطنی، ابن ماجه، بیهقی نیز روایاتی از پیامبر 
هاي  اي کامل به بشریت تهفه داده تا زمزمه دل ن سورهشبی که قرآن در بیان منزلت آ

امیدوارشان گردد تا بروز قیامت، شبی که در آن قدر و منزلت هر فرد نزد پروردگارش 
 شود. رقم زده می

وعجب جهالتی است خالی شدن مسجدها بعد از جشن ختم قرآن در شب قدر نزد 
و عقیده و رابطه بنده و خالق! برخی از آستین کوتاهان در فهم و درك مغزاي عبادت 

برند آن را  گویا چاپلوسانیند که براي کسب اجر و ثوابی آمده بودند و حاال گمان می
اند، و دیگر نیازي نیست که در کنار منعم و پروردگارشان باشند! انگار نه  بدست آورده

 ستش!..ها را خدایی است بخشاینده و مهربان و الیق و سزاوار عبادت و پر انگار آن
آنکه همت و 1.محروم آن نگونبختی است که از خیرات این شب پر برکت محروم ماند

جوانمردیش نتواند او را در زنده نگه داشتن این شب به عبادت و نیایش و مناجات 
پروردگارش یاري دهد در واقع قرآن مجید؛ نعمت بزرگ و ارمغان وجودي، که خالق به 

کند. مؤمن با زنده نگه داشتن شب قدر با عبادت در  بشریت هدیه داده را احساس نمی
بار الها! تو را هزاران بار «گوید:  مقابل پروردگارش کمر طاعت و بندگی خم کرده می

هاي تو بر من از شمارش برونند و  شکر که مرا با نعمت قرآن نوازیدي، خداي من نعمت

 ائی)(احمد، نسـ  1
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مت هدایت و دین حق و مرا توان شکر هیچ یک نیست، ولی برترین نعمت تو بر من نع
هایت؛ قرآن کریم، در روان من کاشته  روشنایی ضمیر و وجدان است که آن را تاج نعمت

ها نجات داده بر شاهراه هدایت و  ها و گمراهی است. شمع فروزانی که مرا از تاریکی
 »رستگاري نهاده است.

 فضــل خــداي را کــه توانــد شــمار کــرد
 

 رد؟!یا کیست آنکه شکر یکی از هزار کـ  
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ ﴿ نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ . �ِّۡسِم ٱ�َّ
َ
آ أ ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ  ١إِ�َّ

َ
  ٢َوَمآ أ

ۡلِف َشۡهرٖ 
َ
وُح �ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم ّمِن ُ�ِّ  ٣َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡ�ٞ ّمِۡن � ُل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوٱلرُّ ۡمرٖ َ�َ�َّ

َ
  ٤ أ

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ   .[القدر] ﴾٥َسَ�ٌٰم ِ�َ َح�َّ
ما این قرآن عظیم الشأن را در شب قدر نازل کردیم* و چه تو را به عظمت این شب «

شب قدر از هزار ماه بهتر و باالتر است * در این شب فرشتگان * قدر آگاه تواند کرد؟! 
شوند * این شب   ر فرمان و دستور الهی نازل میو روح (یعنی جبرئیل) به اذن خدا از ه

 »سالمت و تهنیت است تا صبحگاه *
شب قدر همان شبی است که رابطه زمین خاکی با ملکوت أعلی بر قرار شد، شبی که 

ها برگزید تا پیام و کالم او را به همنوعان  پروردگار بر بشریت منت نهاده، به یکی از آن
 خود برساند:

ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِۦ  لََقۡد َمنَّ ﴿ نُفِسِهۡم َ�ۡتلُوا
َ
ُ َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ ٱ�َّ

بِ�ٍ   .]١٦٤عمران: آل[ ﴾َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل َلِ� َضَ�ٰٖل مُّ
گاه که در میانشان پیامبرى از خودشان  منت نهاد آنبه راستى خدا بر مؤمنان «

برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد، در 
 »تردید از پیش در گمراهى آشکارى بودند حالى که بى

شبی که فهم بزرگی و عظمت و احساس مکانت و جایگاه آن از عقل و ادراك بشر 
 ست.بکلی خارج ا

ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ ﴿
َ
 .﴾٢َوَمآ أ
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 !»و تو چه دانى که شب قدر چیست؟«
گوید از باب لطف و مهر  هاي محدود سخن می با تمام این وجود قرآنی که با عقل

منتهاي آن را در تعبیري قابل هضم براي ادراك بشر به  خواهد تصویري از عظمت بی می
 او تقدیم کند:

ۡلِف َشۡهرٖ َ�ۡلَُة ٱ﴿
َ
 ﴾٣ۡلَقۡدرِ َخۡ�ٞ ّمِۡن �

 »شب قدر بهتر از هزار ماه است«
هزار ماه به معناي تحدید عددي نیست، بلکه کنایه است به هدف نزدیک کردن معناي 

 هاي محدود. منتها به عقل بی
و بهتر و برتر!... و کیست که بتواند ساحل » خَیرٌ«گوید:  و این خداي عالم است که می

 و برتریت الهی را تنها حتی بصورت نظري در تصور خود بگنجاند؟!.. خیریت
 و چه عجب بر این!..

چندها هزار ماه و چندها هزار سال بر بشریت گذشته و خواهد گذشت!.. آیا همه این 
زمان با تمام خیراتش توانسته به انسانیت آن ارمغانی را دهد که شب مبارك قدر به تاریخ 

 ته؟!..و بشریت ارزانی داش
چه خوشبخت شبی است که خداوند آن را براي آغاز فرستادن قرآن و کالم خود به 

 بشریت برگزیده است!
شبی که در فضاي ملکوتی آن پرتو نور الهی بر تمامی وجود سالم و آسایش 

 بخشد:  می

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ﴿  ﴾٥َسَ�ٌٰم ِ�َ َح�َّ
 ».ستآن شب تا طلوع بامداد همه سالم و درود ا«

 کنند. مانند شرکت می در این شب زمین و آسمان، خالیق و مالیک در یک جشن بی
مؤمنان از خود بیخود سخت مشغول طاعت و عبادتند.. اشکهاي گرم پشیمانی و 

ها آمیخته شده  ها با اشکهاي سرد امید و بخشایش الهی بر گونه ندامت از گناهان و لغزش
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 هاي گشوده کرم الهی دراز است.هاي راز و نیاز بسوي در است. دست
خدایا!... بار الها!... مالکا!... کریما!... رحیما!... خالقا!... آفریدگارا!.. رازقا!.. غفورا!.. 

 سالما!.. غفارا!.. جبارا!... منتقما!.. و...
و فوج فوج مالیک به رهبري جبریل امین؛ پیک آسمان (علیه السالم) بسوي پیک 

هاي آسمان بسوي زمین رژه  ) به فرمان پروردگار از کرانهیه وسلمصلى اهللا علزمینیان (
 روند: می

ۡمرٖ ﴿
َ
ِ أ

وُح �ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم ّمِن ُ�ّ ُل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوٱلرُّ َّ�َ�َ٤﴾. 
در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان براى انجام دادن کارها نازل «
 »شوند مى

مانند در تاریخ  هایی که حقیقت این حادثه تاریخی بی ن ند آا چه نگونبخت و بیچاره
 اند! خلقت را درك نکرده

هاي ضمیرشان را توان دیدن این جشن پر  هایی که چشم ن چه بدبختند و حیران آ
 ابهت نیست؟!

 آه!... 
بحال این نابخردان نگونبخت باید خون گریست که از آسایش و سالم که سیماي 

 محرومند..وجودي این شب است 
نه وجدان و ضمیر آنان آسوده است، و نه در خانه و کاشانه خود آرامش دارند، و نه 

 برد!.. جامعه و کشورشان در امان بسر می
اضطراب و پریشانی و حیرت و درماندگی و واماندگی و سرگردانی سیماي زندگیشان 

 و خسارت اخروي نهایت پر دردشان در روز قیامت!..
شب چنان روح عاشقان عبادت را به وجد و حیرت در آورده که  لذت مستانه این

) نخواست شیدایی این لذت را بر مؤمنان صلى اهللا علیه وسلمپیامبر مهر و عطوفت (
 ها معرفی کند! کوتاه کرده، این شب را براي آن
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نیست! آنچه  29یا  27و یا  25یا  23یا  21هیچ روایت ثابتی بر تعیین این شب در 
 ت این است که این شب مبارك و کمال منزلت در ماه رمضان است:ثابت اس

نزَِل �ِيهِ ٱۡلُقۡرَءانُ ﴿
ُ
ِٓي أ  ....﴾َشۡهُر َرَمَضاَن ٱ�َّ

 »ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده است...«

َ�َٰرَ�ٍة� إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِ�َن ﴿ نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةٖ مُّ
َ
آ أ  .]٣الدخان: [  ﴾٣إِ�َّ

 »ایم.. را در شبی فرخنده فرو فرستادهما آن «
) صلى اهللا علیه وسلم؛ خاتم المرسلین (-جانم فدایش –و در حدیثی صحیح از آقایم 

در دهه آخر ماه رمضان « »حتروا يللة القدر يف العرش األواخر من رمضان«آمده است: 
 ».شب قدر را جستجو کنید

ه گهربار مؤمنان را به مشارکت فعال ) در این فرمودصلى اهللا علیه وسلمپیامبر اکرم (
کند، مشارکتی که به صورت نماز و مناجات و تالوت  در این جشن جهانی دعوت می

؛ عاشقانه و از روي ایمان و باور قلبی و تنها بهدف رسیدن به »إيامنا واحتسابا«قرآن البته 

 خشنودي پروردگار تجلی کند.
بادت و ماهیت عقیده در ضمیر و وجدان این است شیوه تربیت قرآنی؛ گره زدن بین ع

 بنده.. 
گذرد.  عبادت در حقیقت نمادي است بیانگر آنچه در ضمیر و وجدان فرد می

تصویري زنده با رنگ مشاعر و احساسات که از محدوده انکار و خیاالت بیرون آمده 
 است.

 در سایه این سالم و آسایش شب قدر، و در پی برقراري رابطه قوي شب قدر با
عباداتی که از عشق و باور و ایمان قلبی سرچشمه گرفته، تنها رضایت و خشنودي 

 شود. پروردگار را مد نظر دارند، آسایش و سعادت فرد، و جامعه رقم زده می
کسی که در مسابقات جشن ملکوتی شب قدر به مقامی رسیده باشد، هرگز از مقام و 

م مراحل زندگیش عزت و قدر و منزلت منزلت انسانی خود تنازل نخواهد کرد و در تما
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 ایمانیش را حفظ خواهد نمود..
دهد تا ده روز آخر رمضان را به اعتکاف  خوشا بحال آنانی که خداوند توفیقشان می

اي که با این حرکت هوشمندانه و زیرکانه که بیانگر توفیق  هاي وارسته بنشینند!.. انسان
 اند!.. که قدر را براي خود تضمین کردههاست رسیدن به برکات شب مبار الهی به آن



 

 

 تغییر در زاویه دید

رسانید که انس به نضر وارد مدینه  آفتاب کشان کشان خود را بسوي قلب آسمان می
دویدند و پیر  اي که دنبال هم می آمد. جز چند دختر بچه شد. شهر بکلی خالی به نظر می

 خورد.  زنی گوژ پشت کسی در کوچه بازارهاي شهر بچشم نمی
کرد. در خم کوچه  اش هی می مسافر تازه رسیده با حیرت اسبش را بسوي خانه

ها را صدا زده پرسید:  کنند. یکی از آن کودکان بازیگوشی را دید که قایم باشک بازي می
 اند؟! پسر جان چرا شهر ساکت و خاموش است؟! مردم کجا رفته

خودش را جمع و جور پسرك خسته هس هس زنان آب دهانش را قورت  داده، 
همراه یارانش به ) صلى اهللا علیه وسلم(کرده، گفت: مگر خبر نداري عمو؟! پیامبر خدا 

 اند!.. اند. قراوالن مکه براي حمله به ما لشکر کشی کرده احد رفته
چهره خسته انس به یکباره چون شکوفه شگفته شد. خداي من! این همان روزي 

ها خواست تا شترهاي بار کاال که دسترنج سفر دور و  است که آرزو داشتم. از پسر بچه
اش برسانند، و خود از همانجا بسوي احد چهار نعل تازید. در راه  درازش بود را به خانه

کرد که مبادا جنگ تمام شود و او که یک سال است از حسرت شرکت  خدا خدا می
ین فرصت را نیز از کند، ا پیچد و شانسش را مالمت می نکردن در غزوه بدر بخود می

 دست دهد.
روزي که غزوه بدر درگرفت ایشان در شهر نبودند، و چون از سفر تجارتیش 

ساز مؤمنان و مشارکت فرشتگان را شنیدند، از  بازگشته خبر غزوه بدر و پیروزي تاریخ
اینکه نتوانسته بود جوانمردانه در کنار پیامبر محبوبش شمشیر زند بسیار ناراحت و 

رفته ) صلى اهللا علیه وسلم(د. حتی روزي براي تسلی دادن خود نزد پیامبر اکرم غمگین بو

لنئ أشهد� اهللا «از اینکه چنین فرصتی را از دست داده احساس حسرت کرد و گفت: 

اگر خداوند به من فرصتی دهد تا در کنار  - »معر�ة مع رسوهل ل��ن اهللا ما أصنع
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دید که من چه خواهم کرد، و چه مردانگیها و پیامبرش جهاد کنم، پروردگارم خواهد 
 حال این فرصت بدست آمده است.. -ها ثبت خواهم کرد!  رشادت

هاي احد رسیده بود که متوجه شد برخی از صحابه پیامبر خدا رنگ پریده  به نزدیکی
هاي سنگین بر سرشان وارد آمده باشد  هایی که پتک و حیران و سرگردان چون انسان

دوند. در ابتدا فکر کرد شاید بزدالن ترسویی باشند که  شان بسوي مدینه میگریان و پری
رود بر تعداد  اند. چون دید که هر چه جلوتر می در معرکه ضربه دیده پا به فرار گذاشته

ها را گرفته بپرسد، چه اتفاقی  گردد سعی کرد جلوي چند نفر از آن فراریها اضافه می
اي که در میان هس هس زدن و گریه و زاري این افراد  افتاده؟! از بین جمالت شکسته

صلى اهللا علیه (پرید فهمید که پیامبر خدا  مات و مبهوت و سرگشته از دهانشان بیرون می
ها و کنترلشان را از دست  ها در غم فراق مصطفی عقل به شهادت رسیده، و این) وسلم

ی مکتب رسالت را دید که اند. چون به میدان معرکه رسید برخی از صحابه نام داده
کنند. بدانها نزدیک شده بر  شمشیرهایشان را انداخته، بر زمین نشسته زار زار گریه می

سرشان داد کشید: آهاي شما را چه شده؟! برخیزید و بمیرید بر آنچه رسول خدا بر آن 
 جان داد!

ها را  سخن خشم آلود انس چون پتک گران بر سر شاگردان مکتب توحید فرو آمده آن

إ� «ها نماند، سوي احد خیره شده نفسی عمیق کشیده گفت:  بخود آورد. انس منتظر آن

آید را احساس  من بوي مستانه بهشت که از سوي احد می – »أجد ر�ح اجلنة دون أحد
 .-کنم  می

 سرداده به قلب سپاه دشمن تازید..» اهللا اکبر«شمشیر عریانش را در هوا پیچید و 
هایی در مقابل خدایش به  ها و دلیري داند انس چه رشادت نمیهیچ کس جز خدا 

نمایش گذاشت. تنها تاریخ به یاد دارد چون سپاهیان اسالم فهمیدند خبر شهادت پیامبر 
اي بیش از دشمن نبوده، به میدان باز گشتند و چون آتش جنگ فرو  اي و دسیسه شایعه

شنید. در بین شهیدان مسلمان  نشست دیگر صداي تکبیر رعد آساي انس را کسی نمی
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خورد که صورتش بکلی از بین رفته بود. و اگر  انسانی مچاله و تکه پاره شده بچشم می
شناخت کسی جز  خواهر انس از روي خالی که بر انگشت دست برادرش بود او را نمی

 شد!..  خدا از راز این رادمرد میدان مردانگی با خبر نمی
ها تبدیل  ها و رشادت اي درخشان در آسمان رادمردي رهآنچه انس بن نضر را به ستا

کرد، نحوه نگرشش به حقایق روز بود: اگر پیامبر جام شهادت نوشیده، چرا گریه و 
زاري؟!.. بر همان راهی که او رفته باید پیش رویم؛ یا چون او شرف شهادت یابیم و یا 

 پیروز شده راهش را ادامه دهیم؟!
همتی به  نگري و شکست پذیري و سستی و بی امیدي و منفیانس فردي بود که از نا 

شدت بیزار بود. مردي که بعد از هشتاد ضربه تیر و نیزه و شمشیر دشمن جام شهادت 
 سرکشید!..

انس به یارانش آموخت نباید از دشمن بنالند، گرگ اگر به گله زند چه تعجب در آن 
هایی که  ن در آن کوتاهی نکنیم. آ است؟! باید ما مسئولیت و وظیفه خود را درك کرده

مبتالیند و همه مشکالت ریز و درشت جامعه خود را بر » نظریه دسیسه«امروز به بیماري 
کنند، و چنان حقیر و دست  ها و آمریکا آویزان می شانه صهیونیست جهانی و امپریالیست

زند  خیز می و پا بسته در برابر دشمنی که در ذهنشان چون هیوالیی معجزه ساز جست و
 اند، که گویا در برابر خداي قادر و توانا بر همه چیز قرار دارند! ایستاده

این گونه افراد باید از انس بن نضر دریابند که از گریه و زاري و نالیدن و نفرین 
توان رسید، تنها راه رهایی و آزادي و سعادت در مسئولیت  روزگار به هیچ جا نمی

باید هر فرد به فکر جهش و انقالب و تغییري در نحوه فکر  شناسی و اداي واجب است.
 کردن و اندیشیدن خود باشد. هیچ کس را توان تغییر دیگران نیست!

اگر قناعتها و بینش فرد اصالح شود چهره زندگی بکلی تغییر خواهد یافت. او دیگر 
روح و گوید کار مایه سعادت و آرامش  نخواهد گفت کار مشکل است، بلکه همیشه می

هایش است و  توانم! بلکه زمزمه امید همیشه بر لب روان است. نخواهد گفت: من نمی
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گوید: من زرنگم و کارهاي بیش از این از من ساخته است. از فقر بیم و هراس  می
برد. همیشه جلوي چشمانش صحنه  نخواهد داشت و از دادن و انفاق و بخشش لذت می

شنود که دعا  بیند و صدایشان را می آیند، را می ین میاي که هر روز به زم آن دو فرشته

اي عوض  بارالها به هر بخشاینده –. »اللهم اعط منفقا خلفا و اعط ممسكا تلفا«کنند:  می

 .-اي را تلف گردان  بهتري از آنچه بخشیده بده، و مال هر بخیل و چشم خالی
شنو امام ابن تیمیه شود. ب در پرتو چنین نگرشی رنگ و بوي زندگی بکلی عوض می

زند:  هاي کوچک دشمنانش پوزخند می (رحمه اهللا) را که سرش را باال گرفته، بر عقل
ام نهفته است. اگر زندانم  توانند بکنند. بهشت و سعادت من در سینه دشمنان با من چه می

افکنند، سیاهچال زندان براي من فرصت خلوت و راز و نیازي است با خدایم. و اگر مرا 
اند. و اگر  ز سرزمین و شهرم برهانند، فرصتی براي سیاحت و دنیا گردي برایم مهیا نمودها

 مرا بکشند، مرگم شهادت است و منتهاي آرزوهایم!
تغییر در نحوه نگرش و بارور سازي فکر و اندیشه شیوه پیامبران است. در تاریخ 

از تغییرات مادي ما ) صلى اهللا علیه وسلم(زندگی پیک رسالت حضرت محمد مصطفی 
شنویم. نه خبري از ساختمانهاي سر  زندگی که کاري است بسیار راحت و آسان هیچ نمی

ها و چهار راها و غیره.. ولی عجب در این است  بفلک کشیده است و نه از پلها و جاده
آالیش، تمدن و فرهنگ به تمام جهان ارسال  که از همین شهر خشت و گلی و ساده و بی

 پارسا و ساده پایتخت جهان پیشرفته در عمران و سازندگی گشت!.. گشت. مدینه
بت را در خانه خدا رها کرده، در  360بنگر که ) صلى اهللا علیه وسلم(به پیامبر اکرم 

فکر تغییر در ساختار فکري و نحوه نگرش مردم است! و پس از چندي بنگر همین 
و عمرو بن عاص و دیگران، را که پتگ  ها را؛ خالد حامیان و پاسبانان و جانثارهاي بتکده

 کنند!.. ها را پودر می جان فرو آورده آن گران بر بتهاي بی
هنوز بسیاري از مردم ما ارزش و بهاي علوم انسانی، و جایگاه و اهمیت اهل دعوت و 

 اند! فکر و ادب را درك نکرده
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د، نه پزشکان و بافد این افراد هستن کسی که تار و پود فکر و اندیشه جامعه را می
 مخترعان و مهندسان و سیاستمداران!..

در حقیقت راز تخلف امروزي ما نیز در همین نقطه نهفته است! این فکر و اندیشه 
دهد. پیامبران خدا  ها را بسوي فرهنگسازي و تمدن و پیشرفت سوق می است که ملت

ها ساختار نوین  نروي تغییر و پیشرفت مادي جامعه سرمایه گذاري نکردند، هم و غم آ
اندیشه و فکر بود. فرعون نمادي است از پیشرفت در ساختمان سازي، و او پادشاه 
اهرامات مصر است و عاقالن تاریخ تا بروز قیامت از او به عنوان رمز ظلم و ستم و 

ها جمجمه بیگناه  کنند، و در زیر هر سنگ اهرامات او ده خودکامگی و طغیانگري یاد می
اند. و در مقابل حضرت ابراهیم بتها را شکست و  که فداي استبدادگري او شده بینند را می

 رمز توحید و ایمان و آزادي و شکستن غل و زنجیر شد تا بروز قیامت!..
هاي خودساز بشري در این است که توان و  فرق تمدن اسالمی با سایر افکار و اندیشه

هاي دیگر با بازو و ماهیچه  تمدن قدرت دین اسالم در خود مکتب است نه در پیروان!
اند. اما اسالم که نداي فطرت انسانی است خود بخود پیش  عقل و بدن مردم بنا شده

رود. و امروزه که اسالم فاقد هر گونه پشتیبان سیاسی و قدرت نظامی است، بلکه  می
ار کشد، باز هم آم جهان مادي با تمام وسائل و قدرتش بر علیه اسالم خط و نشان می

 یابد. گروند روز بروز افزایش می افرادي که در خود غرب به اسالم می
چرا که اسالم در کیان و تار و پودش همه جوانب زندگی و نیازهاي بشري را پوشش 

هایی که دولت  ن اند. و چه ابلهند آ داده؛ دین و سیاست و اقتصاد در یک کالبد بهم آمیخته
جدایی دین از «کنند! و سعی دارند مفاهیمی چون  می هاي دیگر مقایسه اسالم را با نظام

و غیره که در » جایگاه روحانیت در سیاست«، و »حکومت دینی یا مدنی«، و »سیاست
 هاي دیگر مطرح است را با همان نگرش به تن اسالم کنند!.. ادیان و جامعه

انی قرار ها باید در اولویت هر انس در اینجا به مواردي که بازنگري اندیشه در آن

 کنیم: اي می گیرد مختصر اشاره
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 بازنگري در بینش زندگی
شایسته است هر فرد عاقل هر چندگاه یکبار خود را وارسی کند، نشاید که مسیر 
حرکت او، نحوه نگرشش به زندگی، شیوه عبادت و فهم و درکش از دین، باورها و 

 و تغییر داشته باشند. اعتقاداتش بکلی اشتباه باشند، و یا اینکه نیاز به اصالح 
 تواند میزان خوبی براي سنجش فرد باشد.  احساس به خوشبختی و سعادت می

آیا واقعا شما خوشبختید؟ آیا از زندگیت راضی هستی و در کمال آرامش و سعادت 
 بري؟ آیا دیگر مرحله و میدانی براي بهتر شدن جلویت نمانده؟! بسر می

سوره  97سان و داناي رازها و نیازهاي او در آیه/خداوند منان؛ آفریدگار و خالق ان
 فرمایند: مبارکه النحل می

ۖ َوَ�َۡجِزَ�نَُّهۡم ﴿ نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة
ُ
ۡو أ

َ
َمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
 .]٩٧لنحل: [ا ﴾٩٧أ

هرکس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در این دنیا) «
بخشیم و (در آن دنیا) پاداش آنان را بر طبق بهترین  زندگی پاکیزه و خوشایندي می

 » .کارهایشان خواهیم داد
 سعادت و شادکامی و خوشبختی ارمغانی است الهی براي مؤمنانی که نیکوکارند!

اي پس یا در ایمان شما خللی  حله از سعادت و خوش کامی دست نیافتهاگر به این مر
 است و یا در نیکوکاریتان!..

باید خودت را وارسی کرده خلل را دریابی، اگر نیاز است باورهایت را غربال کن و از 
فرهنگی  اساس است و از رسوبات بی ها و تصورات موهومی که بیشتر پوچ و بی عادت

 اشخاص تلقین شده، دست بردار.جامعه است که به 
نحوه نیکوکاریت، یا مفهوم آن، و قصد و نیتت در انجام آن را بازنگري کن. آیا واقعا 
کمکت به تنگدستان فامیل و شهر و روستایت تنها براي خداست یا هدفی دیگر چون 

 شهرت و نام و نشان داشتن مد نظر است؟!
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ش هر فرد دارد شناخت خداوند منان اولین ایستگاهی که نیاز به بازنگري در بین
 باشد: می

 خدایت را بشناس!...
ها به  چه بسا جامعه در راه شناخت پروردگار خود با مرور زمان و تراکم لغزش

چرخد. تغییر این  اساس می هاي پوچ و بی رود. و در مداري از اندیشه مسیري نادرست می
ها و نگاه به مسیر فکري و  واقعیت ها نیاز به یک بازنگري کلی در نحوه شناخت اندیشه

 تحوالت تاریخی دارد.

عقلهاي میراث پرست جامعه قدرت انتقاد و توان بازنگري در خود ندارند از 
گري واکنش نشان داده، رد فعلی غیر مسئوالنه بروز  اینروست که فورا در مقابل اصالح

 دهند. می

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِ� قَ ﴿
َ
ٓ أ ٰٓ َوَ�َ�ٰلَِك َما ٓ َءابَآَءنَا َ�َ ٓ إِنَّا وََجۡدنَا ۡرَ�ٖة ّمِن نَِّذيٍر إِ�َّ قَاَل ُمۡ�َفُوَها

ۡقَتُدوَن  ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
 .]٢٣الزخرف: [ ﴾أ

ایم  اي مبعوث نکرده دهنده همین گونه در هیچ شهر و دیاري پیش از تو (پیغمبر) بیم«
اند: ما پدران و  گذران و مغرور از ثروت و قدرت) آنجا گفتهمگر این که متنعمان (خوش

پرستی را بر همگان واجب کرده است) و ما هم  ایم (که بت نیاکان خود را بر آئینی یافته
 ».رویم شویم و) به دنبال آنان می ي ایشان ماندگار می قطعاً (بر شیوه

 اي؟! حال شما خدایت را از کجا شناخته
یراث جامعه؟! شیوه راز و نیازت با خداوند منان به چه صورت از مردم و تراکم م

واسطه است یا اینکه چون مشرکان و  ات با پروردگارت مستقیم و بی است؟! رابطه
اي تا تو را  اي براي رسیدن به پروردگارت در ذهن خود پرورده پرستان واسطه و رابطه بت

 کرد: پرست به مردم تلقین میبه خداي برتر برساند؟! آنچنان که میراث جامعه بت 

﴿ ٓ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱ�َّ ِ ٱّ�ِيُن ٱۡ�َالُِصۚ َوٱ�َّ َّ�ِ �َ

َ
� ِ  إَِ� ٱ�َّ
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 َ َ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ ٱ�َّ ارٞ   َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهوَ ُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ ٱ�َّ َ�ِٰذٞب َكفَّ
 .]٣الزمر: [ ﴾٣

هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس. کسانی که جز خدا «
گویند:)  جویند، می گیرند (و بدانان تقرّب و توسل می سرپرستان و یاوران دیگري را برمی

ا به خداوند نزدیک گردانند. خداوند کنیم مگر بدان خاطر که ما ر ما آنان را پرستش نمی
ي چیزي که در آن اختالف دارند داوري خواهد  روز قیامت میان ایشان (و مؤمنان) درباره

کند (و او را با  هدایت و رهنمود نمی کرد. خداوند دروغگوي کفرپیشه را (به سوي حق)
 ».گرداند) وجود کذب و کفر به درك و فهم حقیقت نائل نمی

یاد » اصحاب کهف«ها بنام  ن انقالبگران و مصلحان جوانی که تاریخ از آنیا اینکه چو
شان را در سوره مبارکه کهف آورده، بطور مستقیم و بدون در نظر  کند، و قرآن قصه می

 کنی: هاي کذایی با خدایت راز و نیاز می گرفتن واسطه

﴿ ٓ ْ َر�ََّنا َوى ٱۡلفِۡتَيُة إَِ� ٱۡلَكۡهِف َ�َقالُوا
َ
ۡمرِنَا رََشٗدا إِۡذ أ

َ
نَك رَۡ�َٗة وََهّيِۡئ َ�َا ِمۡن أ ُ َءاتَِنا ِمن �َّ

ٰٓ َءاَذانِِهۡم ِ� ٱۡلَكۡهِف ِسنَِ� َعَدٗدا  ١٠ ۡ�َنا َ�َ ۡحَ�ٰ  ١١فََ�َ
َ
يُّ ٱۡ�ِۡزَ�ۡ�ِ أ

َ
ُ�مَّ َ�َعۡثَ�ُٰهۡم ِ�َۡعلََم أ

َمٗدا 
َ
ُۡن َ�ُقصُّ َعلَۡيَك َ�بَ  ١٢لَِما َ�ُِثٓواْ أ � إِ�َُّهۡم فِۡتَيٌة َءاَمُنواْ بَِرّ�ِِهۡم َوزِۡدَ�ُٰهۡم ُهٗدى �َّ ُهم بِٱۡ�َّقِ

َ
 ١٣أ

ْ ِمن ُدونِهِۦٓ  �ِض لَن نَّۡدُعَوا
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ْ َر�َُّنا َربُّ ٱلسَّ ْ َ�َقالُوا ٰ قُُلو�ِِهۡم إِۡذ قَاُموا  إَِ�ٰٗهاۖ َوَرَ�ۡطَنا َ�َ

 .]١٤-١٠الكهف: [ ﴾١٤لََّقۡد قُۡلَنآ إِٗذا َشَطًطا 
یادآور شو) آن گاه را که این جوانان به غار پناه بردند و (رو به درگاه خدا آوردند «(

مند، و راه نجاتی برایمان فراهم فرما *  و) گفتند: پروردگارا! ما را از رحمت خود بهره
هایشان فرو  هاي خواب را) چندین سال بر گوش پس (دعاي ایشان را برآوردیم و پرده

ندیم (و در امن و امان به خواب نازشان فرو بردیم) * پس از آن (سالهاي سال به افک
خواب ناز فرو رفتن، که انگار خواب مرگ است) ایشان را برانگیختیم (و بیدارشان 

گفتند: روزي یا بخشی از یک  کردیم) تا ببینیم کدام یک از آن دو گروه (یعنی آنان که می
اید) مدت  داند که چقدر خوابیده گفتند: خیر! تنها خدا می می ایم، و آنان که روز خوابیده
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ما  ماندن خود را حساب کرده است (و زمان خوابیدن خویش را ضبط نموده است) *
ایشان  .کنیم ي راستین (بدون کم و کاست) براي تو بازگو می داستان آنان را به گونه

ما بر (یقین و) هدایتشان افزوده بودیم جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند، و 
هایشان قدرت و شهامت دادیم، آن گاه که بپا خاستند و (براي تجدید میعاد با  ما به دل * 

ها و  آفریدگار خود، در میان مردم فریاد برآوردند و) گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمان
اگر چنین بگوئیم و کسی را جز ( .پرستیم زمین است. ما هرگز غیر از او معبودي را نمی

 »ایم او معبود بدانیم) در این صورت سخنی (گزاف و( دور از حق گفته
مؤمن همواره از لغزش در پرتگاهاي شرك که شیطان چون دام بر سر راه او انداخته 
در هراس است، و روزانه بارها و در هر رکعت نماز زبانش سوره مبارکه فاتحه را زمزمه 

َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ٱهۡ ﴿کند:  می  .-بار الها ما را به راه راست راهنمایی فرما  - ﴾٦ِدنَا ٱلّصِ
صلى اهللا علیه (و همیشه چون شاگرد نمونه مکتب رسالت و وزیر دوم پیامبر اکرم 

اللهم أرين احلق حقا و ارزقني اتباعه، و أرين الباطل باطال و «کند:  حضرت عمر دعا می) وسلم

بارالها! حقیقت را آنچنان که هست به من بنمایان و مرا توفیق ده تا از  –. »ارزقني اجتنابه

آن پیروي کنم. خدایا! باطل را به دیدگان من با چهره ناپسند و زشتش بنمایان و مرا 
 .-توفیق ده تا از آن دوري گزینم 

و  اللهم أعني عىل ذكرك و شكرك«کند:  و پس از هر نماز چون پیامبر و محبوبش دعا می

بار خدایا! مرا بر ذکر و یادت و بر اداي شکر و سپاست و بر عبادت و  – »حسن عبادتك

 .-بندگیت به بهترین شیوه یاري ده 
 کند: امام ابن قیم چند راهکار براي شناخت پروردگار یکتا معرفی می

ۖ ﴿هایش:  ها و صفت نام -3 ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها
َ
ِ ٱۡ�  .]١٨٠األعراف: [ ...﴾َوِ�َّ

ها است (که بر بهترین معانی و کاملترین صفات داللت  خدا داراي زیباترین نام«
نمایند. پس به هنگام ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از خداي  می

 .»...ها فریاد دارید و بخوانید او را بدان نام سبحان)
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ش را از نزدیک لمس هاي پروردگار ها و نام مؤمن هنگام تالوت قرآن کریم صفت

َ َعِز�ٌز َحِكيٌم ﴿خواند:  کند و به شیوه پیامبر و محبوبش چون می می نَّ ٱ�َّ
َ
دعا  ﴾٢٠٩أ

کند: اي پروردگار عزیز مرا عزت بخشاي و اي حکیم بر من حکمت ارزانی دار..  می

ُ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم ﴿ بر من مهر اي پروردگار غفور بر من ببخشاي و اي خداي رحیم  ﴾٢١٨َوٱ�َّ

ُ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب ﴿و شفقت ارزانی دار.. و  ؛ اي خدایی که بازخواستت بس شدید ﴾١١َوٱ�َّ
و سخت است، اي خداي قهار و اي خداي جبار و اي منتقم! آتش خشم و غضب و 

هاي ظلم و استبدادشان را گورهاي لعن و  جبروتت را بر ظالمان و مستبدان فرو آر، کاخ
 ردانده بر سرشان ویران کن.. و...ها گ نفرین آن

 ها، و مخلوقات و آفرینشش. کارها و قدرت -4

هاي کونی، و تفکر در خلق خداوند و  هاي الهی و پدیده مؤمن با اندیشیدن در قدرت
گیرد و او را  منتهاي او، و با درك و فهم قرآن مجید با پروردگارش انس می آفرینش بی
 اولین پله محبت و عشق ورزیدن بدوست. شناسد. شناخت خداوند متعال خوب می

یابد، دیگر او از هیچ چیز  در پرتو آشنایی با خدایی پروردگار قلب انسان آرامش می
دلهره و هراس ندارد. چون پروردگارش در عین حالی که حکیم و دانا و مهربان و 

بدان هرگز بخشاینده است جبار و منتقم و قهار و ظلم ستیز بوده از جنایات ظالمان و مست
 غافل نیست!..

 چشد: اینجاست که قلب او طعم و لذت ایمان را می

 قلبت را نورانی کن:

اش با او نیز درست شده  چون شناخت بنده از پروردگارش رشد کرد، مسیر رابطه
شود. اینجاست که همگام با پیشانیش روح و روان و شعور و  اعتمادش بر او و تنها او می

افتند. انسان خاکی در مقابل پروردگار و  پروردگارش به سجده می قلبش در مقابل بزرگی
 شود: آفریدگار خود تواضع و فروتنی برگزیده به او نزدیک و نزدیکتر می
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بنده در حالت سجده از همیشه به  – »أقرب ما ي�ون العبد هللا و هو ساجد«
 .-پروردگارش نزدیکتر است 

ري و فروتنی و تواضع است. و این چرا که سر بر خاك مالیدن خط پایان خاکسا
کند. اینجاست که خود  نهایت بندگی، او را به پروردگارش نزدیک و به سوي او بلند می

گردد. دیگر  بخود بسیاري از تصرفات او که ناشی از گمان بد به خداوند بود بر طرف می
بر همه کند پروردگارش  امکان ندارد دزدي کند یا دروغ گوید، چرا که او احساس می

گردد، چرا که  حرکات و سکنات او گواه است. و بخل و چشم خالی بودن از او زدوده می
او ایمان دارد پروردگارش کریم و بخشاینده است و کرم و جود و سخاوت او را نهایتی 

 شود. اش غافل نمی نیست، و او هرگز از بنده

ُۥ َ�ۡرَٗجا ﴿... َ َ�َۡعل �َّ ِ وَ  ٢َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ َ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ
ءٖ قَۡدٗر�  ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ ِۦۚ قَۡد َجَعَل ٱ�َّ ۡمرِه
َ
َ َ�ٰلُِغ أ ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ  .]٣-٢الطالق: [ ﴾٣َ�ُهَو َحۡسُبُه

) را هر کس هم از خدا بترسد و پرهیزگاري کند، خدا راه نجات (از هر تنگنائی «...
رساند. هر کس  کند روزي می و به او از جائی که تصورش نمی *سازد  براي او فراهم می

بر خداوند توکّل کند (و کار و بار خود را بدو واگذارد) خدا او را بسنده است. خداوند 
کند. خدا  رساند و هر چه را بخواهد بدان دسترسی پیدا می فرمان خویش را به انجام می

 ».اي را قرار داده است زمان و اندازه براي هر چیزي

 شوند: مسلمات موروثی فاقد ارزش می

رسد که مسلمات موروثی جامعه را به باد  مؤمن بدان درجه از شعور و درایت می
گویند: اگر کارمند دولت شدي زندگیت تأمین است!  هایی که می گیرد: بر عقل مسخره می

 اي! و... فظ کردههایت را ح اي خریدي آینده بچه اگر خانه

نگرد، عینک رابطه مستقیم با  او با عینکی کامال مغایر با این دید تنگ به آینده می
 آفریدگار و مالک گذشته و حال و آینده:
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ُۥ َ�ۡرَٗجا ﴿... َ َ�َۡعل �َّ ِ  ٢َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ  َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ
ۥٓۚ   .]٣-٢الطالق: [ ...﴾َ�ُهَو َحۡسُبُه

و او را  *کند،  و هر کس تقواي الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی براي او فراهم می«
دهد؛ و هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش را  از جایی که گمان ندارد روزي می

 »کند..! می

 خورد: هاي مردم را نمی گول حرف

دهد. نه بدانهایی که سعی دارند همت و عزم را در  دم بها نمیهاي مر او دیگر به حرف
او زنده بگور کنند. و نه به آن چاپلوسانی که تالش دارند با باد کردن او سرش را زیر آب 

 خفه کنند!

خواهی مخترع شوي؟! تو  گویند: تو می هایی که با پوزخند او را مسخره کرده می آن
خواهی دکترا بخوانی؟!.. نزد او کامال فاقد  و میخواهی جامعه را اصالح کنی؟! ت می

هاي او به هدف خیره شده علفهاي هرزه سر راه که در زیر قدمهاي  اعتبارند، و چشم
 بیند! شوند را اصال نمی استوارش له می

خواهند روح بندگی و کمال خاکساري او را  و چون افرادي با باد کردن او می
افی چون؛ استاد استادان، مخترع و دانشمند نامدار، مؤمن و دار کنند و او را با اوص جریحه

هایشان در او اثر نکرده هیچ،  ستایند!.. حرف پرهیزکار و صاحب کرامات، و غیره... می
هایش بیش از پیش خیره شود و از ته دل با خدایش  شود او به ضعف و ناتوانی باعث می

بار الها!  – »ا مما يظنون واغفر يل ما ال يعلموناللهم اجعلني خري«به راز و نیاز پرداخته بگوید: 

ها از آن  کنند قرار ده و ببخشاي بر من آنچه این مرا بهتر از آنچه اینان گمان می
 .-خبرند! بی

داند، چرا که  ها نمی او بسوي تعالی چشم دوخته و خود را الئق پذیرش کاستی

ۡمَنا بَ ﴿خداوندش بر او مکرمت نهاده  و جهان را در . ]٧٠اإلرساء: [ ...﴾ِ�ٓ َءاَدمَ ۞َولََقۡد َكرَّ
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 خدمت او تسخیر نموده:
 وباد ومه وخورشید وفلک در کارندابر 

 

 آري وبه غفلت نخوري تو نانی به کفتا 
 

 از بهر تو سرگشته و فرمان بردارهمه 
 

 ط انصاف نباشد که تو فرمان نبريشر 
 

 هاي خدا دادي: گذاري روي نعمت سرمایه
ها و توان خدا دادي خود را از راه دو ارمغان الهی در  من فریخته، قدرتاین مؤ

 ها. بخشش -2ها.  سختی -1یابد:  می

یابد که خداوند هر نعمتی را که به او داده بخاطر این است که بدان نیاز دارد،  و در می
 و باید به نحو احسن از آن استفاده برد:

 .]٨التكاثر: [ ﴾ٱ�َّعِيِم  لُنَّ يَۡوَم�ٍِذ َعنِ  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿
 »اید بازپرسی خواهید شد هایی که داشته سپس در آن روز (همه شما) از نعمت«

چه آن نعمت مال و دارایی باشد، یا صحت و عافیت و یا علم و دانش و یا قوت و 
 شخصیت و غیره..

ز گذاري کند، و چنان که مایه رضایت و خشنودي خالق است ا باید روي آن سرمایه
 آن بهره برداري نماید.

یابد که او را نیازي به نعمتی که از او بازداشته شده نیست. موفقیت او در  و در می
قدراتی که بدو داده شده نهفته است و شکستش در تالش و کوشش پوشیدن لباس 

 دیگران!
خداوند اگر کسی را با مصیبتی چون؛ کوري، کري، کچلی، گنگی، شلی، فقر، حکم 

چه فرد باشد یا گروه و یا  –دستی طاغوت و فرعون و غیره آزموده در او  چیره استعمار،
تواند بر آن مشکل پیروز  نیرو و توانی قرار داده که با استفاده درست از آن می –ملت 

هاي الهی  ها و بخشش ها و کشف نعمت شود. و در حقیقت آزمایش؛ محک یافتن قدرت
 است. 



 گنجینه رمضان    166

رك و شعور به نوعی از توازن که بیانگر سیماي صادق این مؤمن با این مرحله از د
 یابد؛ دین است دست می

 توازن در عبادت:

رود. و از افراط و تفریط که نشانه بیماري و خلل  او در همه چیز به اعتدال پیش می
کند. حتی در عبادات و نحوه  فکري و ناپختگی علمی و عقلی است نجات پیدا می

 گزیند. ال که شیوه پیامبري است را برمیپرستش پروردگارش راه اعتد

صلى اهللا گوید: افرادي نزد همسران پیامبر اکرم ( دوست عزیز پیامبر؛ انس بن مالک می
هاي پیامبر در خانه جویا شدند. و چون مادران مؤمنان  ) آمده درباره فعالیتعلیه وسلم

قی نموده با خود گفتند: او ها دادند، آن را بسیار جزئی تل تصویر پیامبر در خانه را به آن
پیامبر است و خداوند از او درگذشته، ما باید بیشتر تالش کنیم! شخصی گفت: من هرگز 

کنم تا مرا از خدایم دور نگرداند! دیگري گفت: من لب به گوشت نخواهم  ازدواج نمی
 کنم!  زد. سومی: من خواب آرام را بر خود حرام می

از ماجرا مطلع شدند در جمع مؤمنان حمد و ) ه وسلمصلى اهللا علی(چون پیامبر اکرم 
اند؟ من نماز  سپاس الهی بجاي آورده فرمودند: چه شده برخی را که چنین و چنان گفته

گیرم و روزهایی هم افطار  خوابم، احیانا روزه می کنم و می خوانم و استراحت می می
ی من است. و مؤمنان باید قدم کنم. این شیوه و راه و رسم ایمان کنم، و ازدواج هم می می

 بر جاي پاي من نهند، هر کس از شیوه و روش اعتدال من سرپیچی کرد از من نیست!

ُ َوَ�ۡغفِۡر ﴿فرمایند:  خداوند متعال می َ َفٱتَّبُِعوِ� ُ�ۡبِۡبُ�ُم ٱ�َّ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ٱ�َّ
ُ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ    .]٣١آل عمران: [ ﴾ لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ َوٱ�َّ

دارید، از من پیروي کنید! تا خدا (نیز) شما  اگر خدا را دوست می«بگو: اي پیامبر) «(
 ».»را دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است

در سایه آنچه رفت مؤمن خود را دریافته، دور و نقش خود را در زندگی تعیین کرده، 
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 دهد که کوتاهترین راه براي رسیدن به پروردگارش باشد! قرار می خود را در مسیري

 :با هم بسازیم

در کنجی نشسته بودند، بناگاه خندیدند. از ) صلى اهللا علیه وسلم(روزي پیامبر اکرم 
چه چیزي باعث شد بخندید؟ فرمودند: آن دو مرد از  !ایشان پرسیده شد: یا رسول اهللا
ها گفت: بار الها! حق من را از  تعال زانو زدند. یکی از آنامت من که در مقابل خداوند م

برادرم بگیر. خداوند متعال به متهم فرمود: حق برادرت را پرداخت کن. آن مرد دست 
خالی گفت: بار الها! هیچ چیزي از اجر و پاداشم باقی نمانده. آن برادر دیگر گفت: پس 

 بردارد.  خدایا، حاال که هیچ ندارد قسمتی از گناهان مرا
کرد فرمودند: به باالي سرت بنگر. آن  خداوند متعال به کسی که حقش را طلب می

دید بکلی  هاي الهی می هایش را بسوي باال دوخت. از آنچه از خیر و نعمت مرد چشم
مدهوش شده دهانش واماند. ناخودآگاه گفت: بارخدایا! این دیگر از کیست؟ خداوند 

هایش را پرداخت کند. مرد حیرتزده گفت: بار الها! و کیست فرمودند: مال کسی است که ب
 که توان پرداخت بهاي آن را داشته باشد؟! فرمودند: تو!.. 

آن مرد که بکلی خودش را گم کرده بود گفت: با چی؟ فرمودند: با بخشیدن برادرت. 
 مرد فورا داد زد: پروردگارا من او را بخشیدم. 

 ا بگیر و با هم داخل بهشت شوید!..خداوند فرمودند: دست برادرت ر
 پس از بیان این حدیث این آیه را تالوت فرمودند:) صلى اهللا علیه وسلم(پیامبر خدا 

ۡؤِمنِ�َ  ﴿... ۥٓ إِن ُكنُتم مُّ َ َورَُسوَ�ُ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا
َ
ْ َذاَت بَۡينُِ�ۡمۖ َوأ ۡصلُِحوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ  ﴾فَٱ�َُّقوا

 .]١األنفال: [
بترسید و (اختالف را کنار بگذارید و) در میان خود صلح و صفا به راه پس از خدا  «..

 ».اندازید، و اگر مسلمانید از خدا و پیغمبرش فرمانبرداري کنید
خداوند منان جامعه بشریت را کانونی از محبت، دوستی، برادري، همبستگی، هم 
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ی و خواهد. ولی چه بسا که غرور و حسادت و خودخواه یاري و غمخواري می
ها با همدیگر تیره شود، و برادر سوار بر خر  شود روابط آن خودکامگی بندگان باعث می

شیطان به برادرش ظلم ورزیده حقش را پایمال کند. و در چنین فضاهایی که زمینه براي 
توان جلوي خیلی از  رشد و بارور شدن کدورت بسیار مهیا است با بیلچه گذشت می

 گذشت نزد پروردگار بسیار گرانبهاست!.. ویرانیها را گرفت. و این
شود در میزان آخرت  انسانی که بارهایی از حق مردم در خرمنش روي هم انبار می

 بسیار درمانده و ورشکسته است هر چند در ظاهر بسیار پارسا و پرهیزکار باشد!..
د: از یاران و شاگردانشان پرسیدن) صلى اهللا علیه وسلم(روزي حضرت سید المرسلین 

در نزد شما آدم ورشکسته کیست؟ گفتند: آنکه نه او را مالی است و نه متاعی! پیامبر حق 
فرمودند: ورشکسته در بین امت من آن شخصی است که با بارهاي ) صلى اهللا علیه وسلم(

خیر و نیکی و اجر و پاداش؛ نماز و روزه و زکات و صدقه و سایر عبادات، براي 
کند: این را  هاي زیادي برگردنش سنگینی می آید. ولی قرض یبازخواست در روز قیامت م

زده، آن را دشنام و ناسزا گفته، مال آن دیگري را چپاول کرده، و غیره.. براي راضی کردن 
هایش ته  شود، تا اینکه تمام نیکی ها داده می طلبکاران از اجر و پاداشهایش گرفته به آن

ها برداشته شده بر دوش او  کاران از گناهان آنکشد، سپس براي راضی کردن سایر طلب می
 اندازند.. می

 حقا که این فرد نمونه یک انسان ورشکسته و بیچاره است!..
کند دوشش را از بار دیگران و مسئولیت در مقابل حقوق  آدم عاقل همیشه سعی می

روز  شود خداوند متعال از حق خود دربگذرد: بنده دیگران خالی کند. چرا که بارها می
ام نزدیک شو!  گوید: بنده شود. خداوند منان به او می قیامت نزد پروردگارش حاضر می

گوید: آیا فالن گناه را بیاد  کشد. و به او می اي بر او می شود. خداوند پرده بنده نزدیک می
اش یافته سرشکسته و پشیمان  داري؟! بنده شرمسار که همه گناهانش را در کارنامه

کند که دیگر هیچ راه  خداي من!.. بنده سخت در هراس است و گمان می گوید: آري می
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فرماید: در دنیا گناهانت  بیند. خداوند به او می نجاتی نیست و بزودي سزاي خودش را می
 بخشایم... ها را بر تو می را پوشیدم، و امروز آن

هاي  توانییابد و به ضعف و نا در لحظاتی از صفاي ایمانی که انسان خود را در می
برد، بخصوص در روزهاي مبارك رمضان که عقربه شعور بندگی در انسان  خود پی می

گردد، و بیشتر احساس به فقر  رود، و غرور و خودکامگی در وجودش شکسته می باال می
یابد که او را  کند و در فضاي ملکوتی قرآن کریم بسر برده در می و نیاز به پروردگارش می

ریدگاري نیست مگر پروردگار منان، رحمان، رحیم و بخشاینده توبه خالق، مالک و آف
ها و تجاوزهاي دیگران در حق او،  پذیر.  شایسته است از گناهان، اشتباهات، لغزش

ها بر قرار  درگذرد. و با گذشتن از دیگران فضایی از الفت و دوستی و مهر بین خود و آن
لمی روا داشته پوزش خواهد تا در روز کند. و در عین حال از کسانی که در حقشان ظ

 رستاخیز سربلند و شادکام با خداوندش دیدار کند...

 ي انسان سازي اعتکاف مدرسه
گیرد و  ي اعتکاف مؤمن با قرآن و نماز و نیایش پروردگار سخت انس می در مدرسه

در یابد. او آنچنان  هدف نجات می هاي بیهوده و نشست و برخواست با مردم بی از حرف
هاي حیوانی و خورد  لذت عبادت و طاعت پروردگارش غرق و مدهوش است که شهوت

شوند. و قلبش صفا و  هاي طوالنی غفلت در او ضعیف می و نوش و پرخوري، و خواب
 یابد. ها رهایی می گیرد و جسم و جانش از بیماري جالل و نورانیت خاصی بخود می

کند  گیرد و روحش آالیش پیدا می ر خو میدر اعتکاف: قلب انسان با اندیشیدن و تفک
 گردد. هاي شیطانی صاف می شود و ذهنش از وسوسه و نفسش پاك می

ي توبه کنندگان و  ي خاشعانه در اعتکاف: جز راز و نیاز عاشقان حق، و جز از گریه
ي بنده در درگاه موالیش  حسرت پشیمانی گناهکاران، و شعور به ذلت و خواري صادقانه

 شنوي.. هیچ نمی
هاي الهی در این دنیا و در این ماه مبارك است.  اعتکاف یکی از بزرگترین نعمت
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 هاي صالحان و شهد زالل و صاف ایمان براي متقیان.. ها و خوشی ي لذت سرچشمه
 اعتکاف زندگی است و لذت و مدهوشی براي روح و روان..

 واي خداي من!..
 ي معتکفان!.. چه زیباست و خوش لذت سجده

ي خدا بعد از نماز مغرب دیدم که در بارگاه  گوید: امام ثوري را در خانه بن وهب میا
 پروردگارش بسجده افتاد، و تا اذان عشاء پیشانیش را بلند نکرد.

 آري!..
ي محبت و عشق  کند و در قبله مؤمن در لذت عبادت از زمان و زمینیان عروج می 

 شود. خود می غرق لذت طاعت و از خود بی
 ي خداي من!..وا

هاي شب معتکفان..؛ دعا و راز و نیاز با خدا، گریه و زاري در  چه زیباست تاریکی
 پیشگاه ذات پاك یزدان،.. توبه و بازگشت بسوي او،... شستشو دادن قلب و پاکی روح..

هایشان هزاران برابر لذت  گفت: لذت شب زنده داران در شب امام ابو سلیمان می
بود یک لحظه  هوسشان است. و اگر شب و لذت عبادت در آن نمیهوسرانان در هوي و 

 خواستم در دنیا بمانم!... نمی
 هاي سحرگاهان... چه زیباست لحظه

گیرند. تنها معتکف  روند و زندگی را در آغوش می هاي خود می ي مردم به خانه همه
و به هایش شرمسار  ي خدا بخلوت پروردگارش نشسته، از کوتاهی است که در خانه

آورد که اي  رحمت و فضل خدایش دل بسته و امیدوار. آرام از ته قلبش ندا بر می
اند، و من  اند. دوستان در کنارهم نشسته ي مردم پیش عزیزانشان رفته پروردگار من، همه

جز تو دوستی و عزیزي ندارم. من مانده ام چون تو را دوست دارم. من مانده ام چون بهر 
ي سعادت و امید و  ورزم. تو روح و روان منی. تو قبله عشق می آنچه تو دوست داري

 پسندي... خواهم. و بیزارم از هر آنچه نمی آرزوهاي منی، تنها رضایت تو را می
 آه خداي من!....
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اش با جماعت، سنتها و  هاي عبادت معتکف. نمازهاي پنجگانه چه زیباست ساعت
مسجد. و بدون شک در روز رستاخیز  نوافلش، نماز ضحی و اشراقش، قلبش دوخته به

اي  کند و هیچ سایه روزي که گرماي سوزان خورشید خشمگین همه چیز را زغال می
 ي عرش الهی.. این معتکف است که در آنجا در امان است.  نیست جز سایه

ي جز سایه او نیست  (از جمله هفت گروهی که زیر سایه خدا در روزي که هیچ سایه
ویا قلبش در مسجد ن کسی است که قلبش با مسجد انس دارد و گگیرند. آ جاي می

 1آویزان است.
کنند. پیامبر  ي وقتش را در نماز است و فرشتگان الهی براي او دعا می معتکف همه

فرمایند: هر کسی از شما تا وقتی در انتظار نماز است و  خدا (صلی اهللا علیه و  سلم) می
گویند: بار  کنند. و می ماز است و فرشتگان براي او دعا مینماز او را نگه داشته، گویا در ن

الها ببخشاي او را، و بر او رحم و کرم فرما. و این تا وقتی که او از نمازش فارغ شود و یا 
 وضوءش باطل گردد ادامه دارد..

 هاي نفس!... اي مؤمن بر حذر باش از وسوسه
مان، یقین و محبت، و با شعور به اینکه با توکل و اعتماد بر خدا، و با قلبی آکنده از ای

کنی آگاه است، و اینکه مرگ سراسیمه در پی توست، و شیطان  خداوند از هر آنچه می
هاي  ي وسوسه خواهد هر طور شده تو را گمراه کند... برخیز، و دست رد بر سینه می

ساعت اعتکاف  شیطان بزن،... کارها  و مشغولیتهاي دنیا تمامی ندارد. و بدان که این چند
 ي راه یکسال توست از آن غافل مباش... در این ماه مبارك توشه

 برخیز و به کاروان معتکفان در مسجد بپیوند....
 هرگز!..

 دیر نیست... آنچه باقیمانده را غنیمت شمار که آن نیز از دستت خواهد رفت...
 

 روایت بخاريـ  1
                                                            



 

 

 )1راز موفقیت (

 آرزوي هر شخص در زندگی...
 اپی...هاي پی هدف از تالش

 دارد... و تنها امیدي که روحیه فعالیت را در افراد زنده نگه می
 چیزي نیست جز رسیدن به موفقیت...

هاي سرفراز موفقیت خیره شده، هرگز به اندك  هاي با همت همیشه به قله انسان
 شوند.. راضی و خشنود نمی

 بــه هــر کــاري کــه همــت بســته گــردد 
 

ــردد    ــته گـ ــود گلدسـ ــاري بـ ــر خـ  اگـ
 

 شود؟!.. موفقیت تنها نصیب برخی از افراد بشر میچرا 
 مانند؟!.. یا چرا بیشتر مردم از این نعمت بزرگ محروم می

سازد، خود در اعماق وجودش جواب آن را  کسی که چنین پرسشی را مطرح می
کند، شاید هدف از مطرح ساختن چنین سؤالی؛ یا دلداري دادن به خود و  احساس می

ها است و یا اینکه فردي است که درپی یافتن راهکارها،  از کوتاهیفرار از احساس درد 
 هاي تشویقی و تحریک آمیز بهتري براي خودش است. ها و روش برنامه

به عبارت دیگر شاید او دریافته که راه رسیدن به پزشکی آموزش علوم پزشکی و 
ن باشد راهی هاي تخصصی در این زمینه است. و اگر کسی به دنبال مهندس شد دانشکده

جز فراگیري هندسه و علوم مربوطه نیست، بر همین قیاس اگر در پی رسیدن به 
 هاي سرشار است باید فن و فوت و رازهاي موفقیت را ورقی بزند.. موفقیت

اگر هدف از مطرح ساختن این پرسش درك و فهم راهکارهاي موفقیت است، ما 
توانند  ترین رازها و کلیدهایی که میسعی خواهیم کرد پس از گشودن دریچه معرفت، مهم

 طلسم قفل ناامیدي و شکست را درهم شکنند را به شما معرفی کنیم.
توانید براي خود صفحه جدید و  و بدون شک شما با در دست گرفتن این کلیدها می
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 زندگی نوینی رقم زنید.
 دریچه معرفت:

 د؟!اي چرا خداوند پیامبران را فرستا آیا هرگز از خود پرسیده
اي است، حتما خواهی گفت: پیامبران آمدند تا ثابت کنند رسیدن به  پرسش بسیار ساده

هاي واال و موفقیت در زندگی کار مشکلی نیست و از هر انسانی که بخواهد  ارزش
 آید. برمی

هاي انسانی را در میدان عمل به نمایش  ها آمدند تا مثالی تطبیقی از ارزش پس آن
 گذارند!

هایی از افراد موفق  ها و نمونه تر پیامبران را خداوند به عنوان مثال ت روشنیا به عبار
 ها به موفقیت برسند. به جامعه بشري تقدیم داشت تا افراد با الگو گیري از آن

هاي فوق بشري چون  شاید کسی ایراد گرفته بگوید؛ پس چرا این الگوها از نمونه
 اي مردم بیشتر قابل توجه باشد؟!ها بر فرشتگان انتخاب نشدند، تا دیدن آن

ها مطرح شده بود. کسانیکه در  این پرسش همراه با آمدن پیامبران براي برخی از انسان

ن قَالُٓواْ ﴿پی ایراد گیري هستند گفتند: 
َ
ٓ أ ْ إِۡذ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدىٰٓ إِ�َّ ن يُۡؤِمُنٓوا

َ
َوَما َمَنَع ٱ�َّاَس أ

� رَّسُ  ٗ�ََ� ُ َ�َعَث ٱ�َّ
َ
 .]٩٤اإلرساء: [ ﴾٩٤وٗ� �

و چیزي مردم را زمانی که هدایت به سویشان آمد از ایمان آوردن باز نداشت، جز «
 »اینکه گفتند: آیا خدا بشري را به پیامبري برانگیخته است؟!

مورد که تنها هدفش فرار از بار مسئولیت و گمراه کردن  قرآن با تعجب از این ایراد بی
ها گفت: اگر در زمین  دمی بود خرده گرفته صراحتا به آنمسیر اندیشه درست در آ

اي را براي هدایت  بایستی فرشته زیستند حرف شما درست بود، و ما می فرشتگان می
 داشتیم. ها ارسال می همنوعان او و الگو نمائی براي آن

﴿ َ�ۡ �ِض َمَ�ٰٓ�َِكةٞ َ�ۡمُشوَن ُمۡطَم�ِّنَِ� َلَ�َّ
َ
َمآءِ َملَٗ� رَُّسوٗ� قُل لَّۡو َ�َن ِ� ٱۡ� ا َعلَۡيِهم ّمَِن ٱلسَّ

 .]٩٥اإلرساء: [ ﴾٩٥
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رفتند، یقیناً  بگو: اگر در زمین [به جاي بشر] فرشتگانی بودند که با آرامی راه می«
کردیم [زیرا هدایتگر هر گروهی باید  اي را از آسمان براي آنان به پیامبري نازل می فرشته

 »از جنس خودشان باشد.]
ی شما بشرید، و نیاز به نمونه و الگو از جنس خود دارید تا به شما نشان دهد آنچه ول

تواند باشد یک فرد از میان  تان می باعث موفقیت و توانمندي شخصیتی شما و جامعه
 شماست. 

 خوانیم: می 9و 8در سوره انعام آیات 

نَزۡ�َ ﴿
َ
نزَِل َعلَۡيهِ َملَٞكۖ َولَۡو أ

ُ
ۡمُر ُ�مَّ َ� يُنَظُروَن َوقَالُواْ لَۡوَ�ٓ أ

َ
َولَۡو َجَعۡلَ�ُٰه  ٨ا َملَٗ� لَُّقِ�َ ٱۡ�

ا يَۡلبُِسوَن  ََعۡلَ�ُٰه رَُجٗ� َولَلَبَۡسَنا َعلَۡيِهم مَّ  .]٩-٨األنعام: [ ﴾٩َملَٗ� �َّ
اي  و گفتند: چرا (اگر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسول است) بر او فرشته«

ها مهلت  اي آن اي بفرستیم کار تمام شود و دیگر لحظه انچه فرشتهنازل نشد؟ و چن
دادیم باز هم او را به صورت  اي قرار می و چنانچه رسول را فرشتهنخواهند یافت. * 

شدیم که همان اشتباهی که براي دیگران پیش  شک سبب می آوردیم و بی مردي در می
 »آوردند براي خودشان پیش آید. می

ها در بین توده  توان گفت: هدف از آمدن پیامبران و زندگی آن می پس بطور خالصه
 گر باشند که نمونه و الگو قابل تطبیق است. مردم این بود که همه با چشمان خود نظاره

البته بشریت این را بخوبی درك کرده است. و رسیدن به موفقیت آرزویی است که در 
 اعماق هر انسانی زنده و فعال است.

هاي سایر پیامبران  امی است که بیشترین رواج را در دنیا دارد! پس از او نامن» محمد«
شنوي: این عیسی و آن موسی و آن دیگر ابراهیم است.. پسر  را در هر جاي دنیا می

اند. شاگردانش ابوبکر و عمر و عثمان و علی  عمویش صالح و نوح و اسماعیل و اسحاق
هایش؛ مریم و زینب و  و یعقوبند.. دختر خالهو حمزه و صادق و باقر و صالح الدین 

 فاطمه و عائشه و خدیجه هستند...
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دانند  هایی از موفقیت می ها را نمونه هاي افرادي که آن پدران و مادران سعی دارند نام
اند  ها دیده بر فرزندانشان بگذارند تا شاید مانند الگوهایی که موفقیت و کامیابی را در آن

 بار آیند..
 نسانی در پی رسیدن به موفقیت است ولی مسلمان باید موفق باشد!هر ا

اي که از موفقیت دور است بهمان اندازه از دین خود  یک فرد مسلمان به هر اندازه
 بیگانه است!!.. 

اي در جامعه بشري  کند عنصرهاي فعال و سازنده اسالم نه تنها پیروانش را تشویق می
به عنوان نمونه و الگوي موفقیت در جامعه ظاهر شوند.  خواهد ها می باشند، بلکه از آن

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) نمونه و الگوي برتر موفقیت در همه جوانب زندگی 
 هاست. بصورت بسیار واضح و روشنی در میان مسلمانان و زندگی آن

ها بار او  شود. بیش از ده هر مسلمانی حداقل پنچ بار در اذان به پیامبرش گوشزد می
 کند..  خود نام اگلویش را در نمازهاي پنجگانه به خود یاد آوري می

الگوي موفقیت قدم به قدم زندگی او را برایش شرح داده، و پله پله رسیدن به قله 
 موفقیت را برایش واضح و نمایان کرده است..

لمان از موفقیت با مسلمانیت دو کلمه کامال مترادفند، و به هر اندازه که فرد مس
گردد، و بر عکس هر  شود به همان اندازه در واقع از اسالمش بیگانه می موفقیت دور می

 اندازه اسالمش را خوب درك نکند بهمان اندازه از موفقیت فاصله خواهد گرفت..
 هاي ما باالست؟ چرا درصد شکست در جامعه

کت خانمانسوز.. اعتیاد میزان بیکاري بسیار باال... درصد طالق سرسام آور... فقر و فال
وباي هر خانه... فحشا و فساد الیه تلخ جامعه... قتل و غارت آژیر خطر هر شهر و 

 روستا..
یابیم که ریشه همه این دردهاي جامعه ما در دوري و جهالت  با یک نگاه عمیق درمی

 باشد.. ما از این دین و اساسنامه زندگیمان می
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یگاهی نیست.. الگو و نمونه زندگی تطبیقی و در جامعه امروزي ما خدا را هیچ جا
تصور اجرائی موفق که در شخصیت رسول اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) بود بکلی جامعه 

 کند.. ما از او بیگانه است. سایه شوم شرك و قبرپرستی و بدعتها بر جامعه سنگینی می
 خدایان چهارگانه ساختگی بر زندگی ما چهارچنگولی حکم فرمایند: 

ها و قبرها باشند  زاده هاي امروزي که همان امام داي برده پروري که در بتخ -1
 تجلی کرده است.

خداي رسم و رسوماتی که از پدران و نیاکان به ما رسیده است، و هرگز جامعه  -2
ها متفق هستیم  حاضر نیست از تقالید خانمانسوزي که همه بر آثار ویرانگر آن

 دست بردارد.

نظام طبقاتی و خودپرستی که بر جامعه چیره شده است.  خداي خودبرتربینی و -3
 قبیله و فامیل و قوم و زبان و ملیت پرستی..

 هاي نفسانی.. خداي شهوت -4

جامعه ما توسط این خدایان چهارگانه به اسارت کشیده شده است. و تنها راه نجات 
موفقیت و پاره کردن زنجیرهاي تقلید و غالمی و بازگشت به خداي یکتایی است که جز 

 خواهد. پیروزي از ما نمی

اي؛ چرا جهان غرب همیشه در پی تغییر نظام آموزشت و پرورش  آیا هرگز فکر کرده
 در کشورهاي اسالمی است؟!

غرب براي به بردگی کشیدن کشورهاي دیگر نیاز دارد روح مقاومت، و تالش براي 
 ها خفه کند. رسیدن به موفقیت را در ملت

ها دارد، تاریخی که  در بین ملتی که تاریخی سرشار از موفقیترسیدن به این هدف 
اي  اند، هرگز کار ساده هاي موفق و پیروز آن را با عرق پیشانی و خون خود نگاشته انسان

 نیست.
غرب در تالش است با تغییر و تحریف این تاریخ، شخصیت و هویت ملی مسلمانان 
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جدیدي را در این جوامع و براي نسلهاي ها و الگوهاي اجرائی  را تضعیف کرده، نمونه
نوین آن ترویج دهد. خالد و علی و سلمان و حسن و حسین و عمر و فاطمه و عائشه و 

و » بل«هایی چون  هایی چون تام و جري، سگ ها گرفته موش و گربه سمیه را از آن
ستر م«و آقایی چون » اوشین«و خانمی چون » انا«، ودختري چون »سباسیان«پسرکی چون 

 را به عنوان الگو و جانشین الگوهاي سنتی در جامعه ما معرفی کند...» بین
در زمان تخلف فکري بسیاري از افراد به اصطالح روشنفکر جامعه ما به این باور 

اند که تنها راه پیشرفت، تقدم، رسیدن به تمدن و تکنولوژي جهان غرب، غربگرایی  رسیده
 فکري و فرهنگی است.

ها بپوشیم، معیارهاي اساسی ساختار جامعه سالم  بیها بخوریم، چون آنیعنی چون غر
ها ـ زیر شعار آزادي ـ با پوشش مردانه  را ویران کرده، همه یک شکل و قیافه باشیم، زن

هاي زنانه و موهاي  تن به کارهاي سنگین دهند، و مردها ـ با شعار فن و هنر ـ با لباس
شعار دفاع از حقوق زن مردها به فکر زایمان و  جنسگراي گردند. زیر دراز درپی هم

کاشتن رحم در خود و زنها در اندیشه کاشت آلت تناسلی مردانگی در خود باشند. 
بند و باري در جامعه رواج یابد، و کوچه و بازار  چهاردیواري خانواده ویران گشته، بی

 هاي خیابانی.. شهر پر از بچه
هاي چون تام  هاي کوته فکر که از موش و گربه این فرهنگ و تمدنی است که غربزده

 اند! اند، براي جامعه ما به ارمغان آورده و جري تغذیه کرده
اسالم افراد جامعه خود را به چنگ زدن بر ریسمان الهی و وحدت ملی دعوت 

 کند. می

﴿ ْۚ قُوا ِ َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ  ....﴾َوٱۡ�َتِصُمواْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ
 »ان خدا چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛...و همگی به ریسم«

کند که با طبیعت و  و براي هر عنصري از جامعه دایره و محدوده فعالیتی را معرفی می
هاي او و  ساختار فیزیکی او همخوانی دارد. خداوندي که بشر را آفریده محدوده فعالیت
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 است.معیارهاي ارزشی اخالقی او را نیز برایش روشن ساخته 
زن مهمترین عنصر سازنده جامعه، و مدرسه مردسازي و تربیت آینده، به عنوان 
جوهري ارزشمند و دري گرانبها معرفی گشته. در مقابل مرد با دستان زحمتکش و پینه 
بسته خویش وظیفه چرخاندن اهرم سنگین زندگی و مهیا ساختن فضایی از آسایش براي 

 خانواده را بر عهده دارد.
فضاي کار و تالش، و همکاري افراد جامعه در کنار هم و دوشادوش هم در  در این

پی ساختن جامعه و آینده به پروردگارشان امید بسته، و موفقیت را در رسیدن به رضایت 
 دانند. و خشنودي او می

هاي پوچ  با فقر و فالکت درستیزند، و با زهد و قناعت خود را باالتر از دنیا و ارزش
 د.دانن آن می

 همتی شاهانه و سازنده دارند.
هاي  کند تا با صداي بلند و روزانه در گوش امام شافعی به افراد جامعه خود تلقین می

خود زمزمه کنند: همت من چون همت شاهان است، و من آزاده مردي هستم که ذلت و 
 دانم.. خواري را کفر و گمراهی می

 مهتـــــــــی مهـــــــــة امللـــــــــوک و نفســـــــــی
 

ـــــــة  ـــــــری املذل ـــــــر ت ـــــــس ح ـــــــرا نف  كف
 

هاي  هاي کوه خواهد از قله شاعر جوان تونسی: کسی که نمی» شابی«چه خوش گفته 
 هاي پستی خواهد ماند. سر به فلک کشیده باال رود همیشه در گودال

 و مــــــــن ال حيــــــــب صــــــــعود اجلبــــــــال
 

ـــــــش أ  ـــــــريع ـــــــني احلف ـــــــدهر ب ـــــــد ال  ب
 

 اي ندارد. البته همت مؤمن با مال و ثروت هیچ رابطه
رگز مانع رسیدن به موفقیت نخواهند بود. آنچه فرد را از موفقیت هاي خالی ه جیب

 هاي بز دلند.. هاي توخالی و مغزهاي پوچ و قلب دارد عقل بازمی
 گوید: ها نگریسته می امام شافعی با دیدي مردانه به واقعیت

هاي  ها و چشمه اي آسمان کشورهاي دور دست در و جواهر ببار *** و اي چاه
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 رون دهیددیگران طال بی
من اگر زنده بمانم از گشنگی نخواهم مرد*** و اگر بمیرم حتما گودالی براي گور 

 شدن خواهم یافت
 هدف او از زندگی نگاشتن نام نیک خود بر آسمان تاریخ است..

 چه ماند؟ نام زشت و نام نیکو بدان رفتند و نیکان هم نماندند
ــیکش  ــام نــ ــه نــ ــن آنکــ ــرم تــ  خــ

 

 مانـــــد پـــــس مـــــرگ جـــــاودانی 
 

 گوید: همانطور که فردوسی هماسه سراي فارسی می
ــه ــام ب ــت   ن ــرم رواس ــر بمی ــو گ  نک

 

ــت     ــرگ راس ــن م ــه ت ــد ک ــام بای ــرا ن  م
 

او براي زرق و برق زندگی فناپذیر هیچ ارزشی قائل نیست. او مال و ثروت را زیر 
رود تا به قله  هاي همت و مردانگی خویش به پیش می اندازد، و با قدم پاي خود می

 هاي آسمان دست دهد. یت رسیده، با ستارهموفق
موفقیت میان دو دست توست. و تو شایستگی داري که آن را به آغوش گیري. ولی 

 باید چون آن شاعر با همت عربی بگویی:
زنند.. هرگز تنبلی و سستی  کنم مرا صدا می هر جا گویند جوانمرد کیست... گمان می

 پسندم... را نمی
 تان با همت توست..پس مهار موفقیت در دس

توان با جادو و جمبل و با تعویذ  برند موفقیت را می هرگز از آنانی مباش که گمان می
ها خود را در باتالق خیاالت  و سحر و خرافات و خزعبالت مرتاضانه بدست آورد. آن

 کنند و هرگز چیزي جز پشیمانی و ندامت بدست نخواهند آورد. واهی غرق می
هاي در خواب را بیدار سازد، و یا  تواند همت و کلیدهایی که می البته رازهایی است

 دست افراد حیران و سرگردان را گرفته در راه مستقیم رسیدن به هدف قرار دهد. 
 راز موفقیت کدام است؟..

 خواهیم بدان پاسخ گوئیم.. پرسشی است که می
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لی (رضی اهللا عنه) را به البته قبل از اشاره به این راز، این جمله زیبا از حضرت امام ع
 کنم: شما هدیه می

براي آخرتت چنان زندگی کن که گویا فردا خواهی مرد.. وبراي دنیایت چنان بزي «
 ».اي... که گویا تا ابد زنده

 زندگی با ایمان...
 زندگی با آرزو...

 ارزش زندگی خود را بدان...

 )2راز موفقیت (
بین افراد بشر سخن گفتیم. چگونه کلید از آرزو و خیال دست یافتن به موفقیت در 

رسیدن به موفقیت را بدست آوریم حدیث این سخن ماست. در واقع کلید موفقیت در 
 جیب خود ماست! تنها نیاز داریم آن را تشخیص دهیم.

 بله! انگیزه...

 انگیزه
شود.  انسان بدون انگیزه داخلی، شوق وعالقه همیشه در کارش با رکود مواجه می 

هاي خوب با حقوق بسیار باال  سا افراد بخاطر فقدان عشق و عالقه دست از وظیفهوچه ب
 کشند. می

رود، و  با عشق، عالقه و انگیزه انسان با قدرت و توان بیشتري بسوي کارش می
هایی را کسب کند، اما اگر عشق و عالقه پژمرده شد توان و  تواند ابتکارات و پیشرفت می

هاي ویرانگر  جاي پیشرفت، و شکست جاي موفقیت، و اندیشه شود. پسرفت نیرو کند می
 جاي ابتکارات سازنده را خواهند گرفت.

 انگیزه چیست؟ 
 آید؟ چگونه بوجود می
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 چطور در خودمان انگیزه آفرینی کنیم؟
 توان انگیزه را همیشه زنده نگه داشت؟ و مهمتر از همه چگونه می
 این است کلید موفقیت!...

کشاند  شق، عالقه، شور و شوقی که انسان را بسوي حرکت و فعالیت میانگیزه را به ع
 کنم. معرفی می

 سازد، و انگیزه زندگی و شخصیت را... عالقه ما انگیزه را می
جوانی پویا نزد حکیمی چینی رفت تا از او کلید سعادت و موفقیت را بگیرد. جوان از 

 من بدهی؟پیر چینی پرسید: آیا ممکن است رمز موفقیت را به 
هاي پرامید جوان خیره شده به آرامی گفت: انگیزه رمز  اي در چشم پیرمرد لحظه

 موفقیت است!
 توان انگیزه را بدست آورد؟ جوان با تعجب پرسید: چگونه می

 ات! پیرمرد آرام گفت: بوسیله عشق و عالقه
 جوابهاي معماگونه حکیم جوان را بیشتر به حیرت انداخت. پرسید: چگونه عشق

 توان در خود زنده کرد؟ وعالقه را می
حکیم چینی براي چند لحظه اجازه خواست، و از اتاق بیرون رفت، وپس از چند 

خواهید نحوه عالقه  لحظه با سطلی پر از آب باز گشت. از جوان پرسید: آیا شما واقعا می
 آفرینی را بدانی؟

 .مانندي گفت: بله استاد جوان تشنه معرفت با شوق و شور بی
 حکیم از او خواست سرش را نزدیک سطل آورده با دقت در آب خیره شود.

 در یک لحظه پیرمرد، جوان را غافل گیر کرده با دو دستش سرش را زیر آب برد!
چند ثانیه اول جوان که از حرکت استاد تعجب کرده بود هیچ حرکتی از خود نشان 

رد که دستان پیرمرد او را محکم نداد. پس از چند ثانیه خواست سرش را آرام بیرون آو
داد. لحظاتی بعد چون جوان احساس خفگی کرد با تمام قدرت  بداخل آب فشار می
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هاي پیرمرد را کنار زده سرش را از سطل بیرون کشیده داد زد: استاد! چه کار  دست
 کردي! خواهی بکنی، داشتی مرا خفه می می

 ه چه درسی گرفتی؟حکیم چینی با لبخندي آرام پرسید: از این تجرب
 جوان عصبانی با پرخاش گفت: هیچ درسی نگرفتم.

حکیم چینی لبخندي زده گفت: برعکس، پسرم شما خیلی چیزها آموختی. در چند 
خواستی سرت زیر آب نباشد ولی انگیزه کافی براي خارج کردن آن نداشتی.  ثانیه اول می

ات سست بود و  ی، ولی عالقهبعد از آن عالقه داشتی خودت را از این مشکل نجات ده
ور شد و انگیزه نجات در شما پیدا شد.  ات شعله شد. کم کم عالقه با قدرت من خنثی می

توانست جلوي شما را بگیرد، ودر نتیجه خودت را نجات  در این لحظه هیچ نیرویی نمی
 دادي!

ات  قهحکیم چینی با همان لبخندي که بر لبانش بود ادامه داد: پسرم، وقتی که عال
 تواند جلوي موفقیت شما را بگیرد. ور شود هیچ کسی نمی شعله

توانی  توان گفت؛ سنگ اساس موفقیت عالقه است. عالقه نهالی است که می پس می
ور شود موفقیت میوه آن خواهد  در باغچه زندگیت آن را بکاري، و چون این عالقه شعله

 بود.
 در مسیر موفقیت سه نوع انگیزه وجود دارد:

 انگیزه زندگی: -1
 مهمترین انگیزه در انسان انگیزه زنده ماندن است.

اگر جسم انسان با کمبود یکی از نیازهاي اساسی زندگی چون؛ غذا، آب و هوا مواجه 
هاي مسئول در مخ به صدا  شود، فورا انگیزه زیست ناقوس خطر را براي سلول

اء مخصوص صادر کرده، در انسان ها دستور الزم براي اجز آورد، و فورا این سلول درمی
شود، و پس از نفس کشیدن، یا نوشیدن لیوانی آب یا  انگیزه جبران این کمبود پیدا می

 گردد! خوردن چیزي جسم دوباره به حالت طبیعی خود برمی
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شود. مثال  با بیدار شدن خورشید یک صفت مشترك در بین حیوانات جنگل تقسیم می
میرد.  اقل از کندترین آهو تیزتر بدود، واال از گشنگی میداند که باید حد هر شیري می

داند که باید از تندترین شیر سریعتر بدود واال شکار چرب و نرم او  وهر آهویی هم می
 خواهد شد. وحتی اگر میل دویدن هم نداشته باشد باید بخاطر حفظ جان خودش بدود.

 تصور کن: 
ي حرف زدن هم نداري. آرام کنار روزي بسیار خسته وکوفته از کار برگشته نا

اي. توان اینرا که به بچه خردسالت جواب بدهی را نداري. در یک  تلویزیون دراز کشیده
 لرزد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کنی زمین می لحظه احساس می

 پري! ات بیرون می مانندي از خانه چون برق با قدرت بی
 این توان و نیرو از کجا آمد؟!

مین است انگیزه زیستن، قدرتی که در اعماق انسان وجود دارد، و در یک بله! دقیقا ه
 شود. آن نیرو گرفته فعال می

بیماري را تصور کن که تازه از بیمارستان بیرون آمده، هنوز خسته و ناتوان است و 
نیاز دارد کسی دستش را بگیرد تا زمین نخورد. در همین لحظه اگر سگی از دور سررسد 

 افتد؟ یمار را رها کرده پا به فرار بگذاري، چه اتفاقی میو شما دست ب
 گویی: بیمار با سرعتی برق آسا از شما سبقت خواهد گرفت! حتما می

حال؛ تصور کنید اگر این انگیزه همیشه در شما با همین قدرت و توان فعال باشد، چه 
 هاي بزرگی بدست خواهید آورد؟!.. موفقیت

 هاي خارجی: انگیزه -2
پوشیدي،  کردي، آیا هرگز لباس تمیز وزیبایی می در شهر کورها زندگی میاگر 

 کردي؟ زدي، موهایت را آرایش می کفشهایت را روزانه واکس می

یک لبخند مدیر عامل صبح زود برویت چهره آنروز را بکلی تغییر خواهد داد. 
 ی.شود خیلی بهتر انجام وظیفه کن احساس به رضایت او از کار شما باعث می
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ها نفر ده برابر روزهاي قبل فعالیت  شود ده جایزه تعیین شده براي مسابقه باعث می
 کنند تا جایزه را ببرند.

شود شما با روحیه جدیدي وارد جامعه شوي، و تا چند  خواندن این مقاله باعث می
 روز بکلی نقش شخصیت جدیدي را داشته باشی..

 ولی!...
ریزش انگیزه خارجی شده، پس از مدتی باز همت متأسفانه موریانه فراموشی باعث 

 شود.. کند می
خورد: آنچه مرد بزرگ نیاز دارد آن را در  اینجاست که این مثال چینی بدردمان می

 خواهد باید آن را از دیگران بگیرد! یابد، و آنچه مرد عادي می خودش می
، خودتان، خودتان را شاید شما براي فعالیت بیشتر نیاز به انگیزه خارجی داشته باشید

 تشویق کنید..
 وبهتر از آن:

پایان هر موفقیت را با دو رکعت نماز شکر جشن بگیرید، پس از آن با مناجات و 
هاي بیشتر بخواهید. با پرداخت  دعایی دلنشین از پروردگارت تشکر کرده، موفقیت

ب را همراه اي به بینوایی درختی در بهشت براي خود خریداري کنید. جزئی از ش صدقه
داري کرده شکر خداي بجاي آوردید و همت و توان بیشتر  با قرآن و مناجات و نماز زنده

 درخواست کنید.
ها یکی پس از دیگري بسوي شما دوان دوان  پس از این تمرین خواهید دید، موفقیت

 خواهند آمد...

 هاي داخلی: انگیزه -3
 کند.. ه دست نیاز بسوي مردم دراز میشاید در کنار راه کوري یا فلجی را دیده باشی ک

شوند زندگیشان را به  دار نمی اي باشد که چون بچه شاید در همسایگی شما خانواده
 اند. جهنم تلخی تبدیل کرده، شمع خوشبختی را براي همیشه در خانه خود خاموش کرده
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رد شاید دختر یا پسر جوانی را بشناسی که قطار ازدواج از کنارش گذشته و او مج
 مانده است. و بر وجود خود خط قرمز کشیده از زندگی خود گوري تاریک ساخته..

ها و همه افرادي از این قبیل که در مقابل مشکالت وحوادث روزگار کمر خم  این
اند! و نیاز دارند  اند، سسست عنصرهایی هستند که انگیزه داخلی خود را اعدام نموده کرده

یاهچال نا امیدي بیرون کشیده، در پرتو خورشید امید با یک حرکت نوعی خود را از س
 دوباره از نو زنده شوند.

 در مقابل: 
بچه سرونیم  7آن شیرزنی است که پس از عمري شوهرش جام وفا را شکسته او را با 

 سر رها کرده دنبال زنی دیگر رفته.
با کار و این زن بجاي گریه و زاري با عقالنیت وحکمت چون شیر با واقعیت ساخته، 

سوزن دوزي و لباس شوئی کلبه خالی از پدر را براي خود و فرزندانش بهشت سعادت 
 ساخته است.

دختري که مهار زندگی مجردیش را بدست گرفته، بجاي اشک ریختن ولعن و نفرین 
ها کودك را از چنگ اهریمن گرسنه  حقیقت، در ساختن آینده جامعه سهیم شده ده

ترین صورت آموزش داده، با بهترین تربیت وارد جامعه  ه شایستهسرپرستی بدرآورده، ب بی
 کرده است.

ها  ام که زنانی مجرد آن ها، و مراکز آموزشی بسیاري را دیده ها و کودکستان یتیم خانه
 اند. را براه انداخته

هاست او  ام بیوه زنی است که شوهرش بخاطر بچه دار نشدن سال در همسایگی خانه
اش را به یک مرکز حفظ و آموزش قرآن کریم تبدیل کرده، تحت  ت. خانهرا رها کرده اس

هاي اولیه دینی و تربیت اسالمی  سرپرستی او بیش از پنجاه دختر و پسر قرآن و آموزش
آموزند. و تا کنون بیشتر از هزار حافظ قرآن با سواد و با ادب به جامعه تحویل داده  می

 است.
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هاي دکتر احمد العسال  الم آباد، یکی از ثمرات زحمتدانشگاه بین المللی اسالمی اس
مصري است که هرگز صاحب فرزند تنی نشد.  چند ماه پیش چون از جهان چشم بست 
چهار سوي دنیا در فراغش اشک ریختند. صدها عالم و دانشمند در جهان با افتخار خود 

 دانند. هاي او می را فرزندان و دست پرورده
اي که برق را  براي نوشتن نابینایان را اختراع کرد. شاگرد رفوزه کوري که دستگاه بریل

به بشریت هدیه نمود. و هزارها مثال دیگر از جمله افرادي هستند که انگیزه داخلی خود 
 را بیدار کرده در راستاي درست آن را فعال نمودند.
 کن: ات زنگ زد این تمرین را اجرا حاال نوبت خود شماست تا هر وقت همت آهنی

 کنیم: با هم شروع می
اي باال ببر. هوا را آرام به مدت پنج ثانیه از ششهایت  یک نفس طوالنی پنج ثانیه -1

 بار تکرار کن) 5بیرون بده. (
بار تکرار  5هاي داخلی خود این تجربه را  همیشه هنگام تجدید پیمان با انگیزه -2

 کن.

 هایت را راست و سرت را باال بگیر. شانه -3

این جمله را چون ». توانم من می«و روشن به خودت پیغام بده:  با صداي واضح -4
 شیر غرنده در خودت تکرار کن. (پنج بار)

من «به خودت اعتماد به نفس بده. با صداي لرزان و یا با ترس و دلهره پیغام  -5
کنم. با اعتماد به نفس  را تکرار نکن. و نگو: شاید بتوانم. یا؛ سعی می» توانم می

 وانم.ت بگو: من می

 یک یا چند جمله همت آفرین براي یادآوري روي آینه، یا در اتاقت بنویس: -6

ها بهشت برین ارزانی  هایشان را خریده تا به آن ها و مال خداوند از مؤمنان جان«ـ 
 و من فروختم!» دارد

ام   ـ اي پیامبر خدا (صلی اهللا علیه وسلم) دیدارمان روي حوض کوثر، با هدیه
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 کرد!خوشحالت خواهم 
ها نگاه کن و بگو؛ امروز باید در دفترم موفقیتی را بنویسم  هر روز صبح به این جمله

 که هم لیاقت بهشت داشته باشد و هم پیامبرم را خوشحال سازد.
براي خودت تهیه کرده، هرگاه به » پله پله تا موفقیت«یک دفتر یاداشت کوچک با نام 

هاي  چند یکبار آن را ورق بزن تا انگیزه موفقیتی دست یافتی در آن یادداشت کن. هر
 داخلیت تشویق شوند.

 همیشه خودت را تشویق کن..
 و همیشه یادت باشد سخن گهربار حضرت علی:

براي آخرتت چنان زندگی کن که گویا فردا خواهی مرد.. وبراي دنیایت چنان بزي «
 ».اي... که گویا تا ابد زنده

 زنده باش با ایمان....
 آرزو و امید... زنده باش با

 زنده باش با عشق و محبت و شادي...
 زنده باش با تالش و کوشش و فعالیت...

 قدر زندگی را بدان...
 



 

 

 خدا حافظ رمضان!..

اندازد.  کشتی ایمان پس از سفر تجارتی پرفروغ رمضان در ساحل شوال لنگر می
شیوه ئی بسیار بهتر  مؤمنان شاد و خرم از این تجارت پرسود باردگر زندگی را البته با

اي از ایمان بر  کنند. هر یک از مسافران در این کاروان براي خود توشه و آذوقه آغاز می
گرفته تا تمام سال را با آن بگذارند. خداي را شکر و سپاس بر نعمت ایمان و توحید... 

هاي  خداي را شکر و سپاس بر نعمت رمضان.. خداي را شکر و سپاس بر همه نعمت
 یغ و بزرگ و واالیش...بیدر

 فضل خـداي را کـه توانـد شـمار کـرد؟     
 

 یا کیست آنکه شکر یکی از هـزار کـرد؟   
 

ي  چه بسیار عزیزانی که در رمضان سال گذشته در کنار ما بودند.. و امسال طعمه
 خاك!.. و شاید رمضان سال آینده برسد و از ما خبري نباشد!..

ماه تمام بعد از  6کردند. از اینرو  درك می این معنا را صالحان و پرهیزگاران خوب
طاعات و عباداتمان در رمضان را پذیرا باش. و پس  ،کردند: بار الها رمضان یکریز دعا می

 کردند: بار خدایا رمضان آینده را نصیبمان کن... ماه دیگر دعا می 6از آن 
ي  بر سجاده اي مؤمن بیا تا دست نیایش بسوي درگاه ابدیت دراز کنیم و اشک زاري

دعا و نیایش ما را در ماه  ،تقوا ریزیم و از خدایمان بخواهیم: بار الها طاعات، عبادات
 رمضان پذیرا باش. و از گناهانمان درگذر و ما را از قبول شدگان درگاهت قرار ده...

 رمضان آمد و رفت...
تالوت قرآن ي او به نماز و  در لحظاتی که تو اي مؤمن در مهمانی خدایت و در خانه

مشغول بودي چه بسا محرومان نگون بختی بودند که وقتشان را در بازارها و در مقابل 
گذراندند... پس باید  بها می محتوا و در کارهاي شیطانی و بی فیلمها و سریالهاي پوچ و بی

 خداي را شکر و سپاس گوئیم که به ما توفیق طاعت داد...
 شکر و سپاس و منت و عزت خـداي را 

 

ــا   ــد کبریـ ــق و خداونـ ــار خلـ  پروردگـ
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 دادار غیـــب دان و نگهـــدار آســـمان  
 

ــده  ــا   رزاق بنـ ــالق رهنمـ ــرور و خـ  پـ
 

چقدر بدبخت و محروم بودند آنانیکه از لذت طاعت و عبادت پروردگارشان محروم 
 ماندند... خدایا تو را هزاران هزار سپاس و شکر بر نعمت توفیق براي طاعت و عبادتت.

 ی رمضانآموزشگاه تربیت
روزه زندگی  30ي  آید. در یک دوره رمضان آموزشگاهی تربیتی براي مؤمن بشمار می

ها و روتین زندگی او به کلی  خورد تا از سر نو ترتیب یابد. عادت مؤمن بیکباره بهم می
گردد. گویا مسلمان پس از  یابد. و تغییر همیشه باعث نشاط و زندگی مجدد می تغییر می

کند. رمضان او را بکلی شستشو  ئیده شده، و از سر نو زندگی را آغاز میرمضان از نو زا
 کند. داده با روحیه و توانی دیگر وارد جامعه می

 درس وحدت و همبستگی
ي مؤمنان در یک  چشد. همه در این آموزشگاه مؤمن طعم وحدت و همبستگی را می

روز گشنگی و تشنگی کنند. و همه پس از یک  لحظه و با یک ندا روزه را افطار می
گویند. و همه در هر جا که باشند با همان  می» الحمد هللا«آبی سرکشیده از ته دل  ،مشترك

سایند، و همه با هم در  شتابند و سربندگی بر زمین می هاي خدا می ندا بسوي خانه
هاي شب که خواب مرگ بر غافالن سایه افکنده، رخت خواب گرم و نرم خود را  نیمه

ي مؤمنان دنیا یکپارچه و هماهنگ  خیزند.. همه براي دعا و نیایش و سحر بر می رها کرده
در حرکتند. این است لذت و زیبایی و جالل ایمان.. مؤمنان باید یک کالبد و یک تن 

 باشند؛ این است پیام رمضان:
 بنــــــی آدم اعضــــــاي یکدیگرنــــــد

 

ــد   ــک گوهرنـ ــرینش ز یـ ــه در آفـ  کـ
 

ــار   ــه درد آورد روزگـ ــوي بـ ــو عضـ  چـ
 

ــرار   ــد قــ ــوها را نمانــ ــر عضــ  دگــ
 

 غمـــی تـــو کـــز محنـــت دیگـــران بـــی
 

ــی     ــد آدمـ ــت نهنـ ــه نامـ ــاید کـ  نشـ
 

و آنچه امروز در جهان اسالم شاهد آنیم، تصویري است بسیار طبیعی از آنچه مؤمنان 
 بدان مبتال هستند!
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ْ َ�َتۡفَشلُو﴿ي حق است:  فرموده َ َورَُسوَ�ُۥ َوَ� تََ�ٰزَُعوا ْ ٱ�َّ ِطيُعوا
َ
ْ َوتَۡذَهَب رِ�ُحُ�ۡمۖ َوأ ا

ِٰ�ِ�َن  َ َمَع ٱل�َّ ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ٓوا و از خدا و پیامبرش فرمان برید و با هم « .]٤٦األنفال: [﴾َوٱۡصِ�ُ
کشمکش مکنید که شکست خواهید خورد و نیرویتان از بین خواهد رفت، و شکیبایى 

 ».کنید زیرا خدا با شکیبایان است
 درس وقت شناسی

هاي مهم این آموزشگاه ایمانی است. مؤمن درمی  کی دیگر از درسوقت شناسی ی
اي در زندگی اوست. درك  یابد که یک لحظه و یک ثانیه را چه نقش بسیار مهم و سازنده

کند که اگر یک لحظه، و تنها یک ثانیه قبل از غروب آفتاب دهن به آب زند عبادت  می
ظه در سحر تأخیر کند و پس از طلوع رود. و اگر یک لح ي تمام روزش به باد می روزه

 کنند!.. آفتاب چیزي بچشد از کاروان روزه داران آن روز نامش را حذف می
 آري!..

اینست قیمت و بهاي وقت. پس از این درس عاقلی را نخواهی دید که وقت 
 هدفی و پوچی ضایع سازد!.. اي در بی گرانبهایش را لحظه
 درس بندگی...

یک ماه تمام درس نماز و طاعت و تراویح و نیایش و دعا و  در این آموزشگاه مؤمن
آموزد. کسی او را به گرسنگی و یا  قرآن و وقت شناسی و تحمل گرسنگی و تشنگی می

کند و پیشانی  ي بندگی به تن می کند. خودش با اختیار خود جامه تشنگی مجبور نمی
 نهد.  بردگی بر زمین می

ي زندگی بنده، برده، غالم و مطیع فرمان  باید همیشهدر این ماه انسان درمی یابد که 
ي عصیان و سرکشی  خداي خود باشد. و جام مست غرور و خودپرستی را بشکند و باده

 بر زمین ریزد...
 انس با قرآن...

گیرد. در تراویح قرآن  در این آموزشگاه قرآنی مؤمن با کالم پاك یزدان انس می
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گیرد که چگونه مردي قرآنی  ت مشغول است. او یاد میتالوبه شنود. شبانه روز خود  می
کند که؛ آنچه برخی جاهالن  یابد که خطاب قرآن بسوي اوست. و درك می شود. و در می

کنند که قرآن قابل فهم نیست! و یا قرآن تنها براي علما و آخوندهاست، دروغ و  ادعا می
 هاست.. ي انسان متوجه همهمکري شیطانی بیش نیست! قرآن براي همه است. و نداي آن 

 ي رمضان!.. میوه
ي کار و تالشش در رمضان را  ي آموزشی مؤمن به سادگی نتیجه پس از پایان دوره

 درمی یابد.
 چگونه؟!..

ات با خدایت چگونه است؟!  فرداي رمضانت را بنگر.. اولین روزهاي شوال... رابطه
 ندگیت چیست؟!..طاعت و عبادتت کجاست؟!.. جایگاه گناه و عصیان در ز

 با توجه به این نکات خودت درخواهی یافت: 
ي آموزشی برایت  آیا رمضانت مورد قبول واقع شده است یا خیر؟! آیا یک ماه دوره

 مؤثر بوده است یا خیر؟!..
آنانی که رمضانی قرآنی و الهی بر سنت پیامبر خدا (صلی  اهللا علیه و سلم) سپري 

 کنند. ا آمدن رمضانی دیگر خود را در لباس تقوا حفظ میي آن ت کنند با آذوقه و توشه
 اي مؤمن..

ایم باز هم درگاه رحمت الهی بروي ما باز  ي غافالن بوده اگر خداي نکرده از جمله
 است.. و دروازه توبه در انتظار...

 بـــاز آي هـــر آنچـــه هســـتی بـــاز آي
 

 گر کـافر و گبـر و بـت پرسـتی بـاز آي      
 

ــد  ــا درگــه نومی ــن درگــه م  ي نیســتای
 

ــه شکســتی    ــار اگــر توب ــاز آي صــد ب  ب
 



 

 

 بعد از رمضان...

هاي  هایی که داشت باألخره رخت بر بست و قلب ها و لطافت رمضان با همه خوبی
اي از امید به بازگشتی دیگر و ترس از اینکه دیگر دیداري در  مشتاق عاشقانش را در هاله

 کار نباشد رها کرد.
عزیزان ودوستان وآشنایانی که رمضان سال گذشته را  رمضان امسال آمد وبسیاري از

پرداختند خبري نبود، ورمضان رفت ودوستانی را نیز با خود برد،  در کنار ما به عبادت می
آید وبسیاري از  وبار دیگر رمضان خواهد آمد، اما آیا ما خواهیم بود؟! ویا که رمضان می

 باشیم وبا منکر ونکیر درگیر..!ما ـ وشاید من وتو هم ـ زیر خروارها خاك خفته 
رمضان آمد وبارهاي سنگین گناه کمرهاي ما را خم کرده بود، در چشمه جوشان 
رمضان ـ بامید مغفرت وبخشش الهی ـ همه آن گناهان شسته شد وشخصیت هر یک از 

اي دیگر ساخته شد؛ دور از گناه وسرشار از باده غفران وبخشش الهی، با  ما بگونه
صبر وبردباري واراده، وبا آموزش فقر اختیاري که دارایان را با درد مستمندان درسهایی از 

وناداران مجبور آشنا ساخت، با تربیت شکمی که اساس همه اختالفات طبقاتی وروابط 
دانند و از  اجتماعی است ـ البته برخی رمضان را فقط اختالف در اوقات صرف غذا می

ها را نیز از  اند، با این وجود رمضان آن ساخته آن ماه خورد و نوش و خواب و آرامش
 سازد! ـ.. برکات خویش محروم نمی

هاي  ها را به زنجیر کشید تا مؤمنان بدور از وسوسه در این ماه مبارك خداوند شیطان
هاي صعود و رسیدن بخداوند را بپیمایند، و اکنون که  شیطان و سربازانش بتوانند پله

کنند بیازماید، تا ثابت  خواهد مؤمنانی را که ادعاي عشق می یرمضان رفت... تو گویی  م
 شود که عشقشان عشقی است راستین وپایدار یا شعاري توخالی...

هایی را که چون شیر درنده یک ماه کامل در  حال که رمضان رفته خداوند شیطان
و  شراستها با چه  کند، خود تصور کنید که شیطان زنجیر بودند را به یکباره آزاد می
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اند شیطان  ور خواهند شد، از اینروست که عارفان گفته به شکارهاي خود حمله  ددمنشی
پس از رمضان از همیشه وحشی تر ودرنده تر است، چون شیري که یک ماه کامل در بند 

 زنجیر بوده ولب به شکاري نزده باشد!
ن شراست منکرات وگناهانی که در روز عید شاهد آنی خود ترجمانی است از ای

 دهد... ها را در چشمان دوستان خویش زیبا جلوه می وددمنشی شیطان که همه آن
اي مؤمن بیا با کمال صداقت ومردانگی کمر به طاعت خداوند بر بندیم تا کمر شیطان 

توانیم بسادگی به  ایم می اي که از باغچه رمضان برگرفته بشکنیم. البته با زاد و توشه
 آرزویمان دست یابیم.

هاي  هاي طالیی است آموختیم که فرصت در مکتب رمضان که خود سلطان فرصت 
طالیی عبادت را غنیمت بشمریم، واگر ما تنها وتنها به این نکته توجه کنیم تا آمدن 

ایم. در اینجا  رمضان آینده ودرس دیگر بنظر من موفقیت بسیار بزرگی را بدست آورده
 اي کنیم. الیی اشارههاي ط جاي دارد به برخی از این فرصت

) روز روزه ماه شوال که پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم فرمودند: هر 6شش ( -1
کسی که پس از روزه رمضان شش روز از شوال را روزه بگیرد گویا همه سال را 

 روزه گرفته است.
خواند: آیا  نمازهاي تهجد سحرگاهان. در وقت سحر خداوند بندگانش را می -2

هاي  من آمرزش بخواهد تا او را بیامرزم...، در این لحظهکسی هست که از 
حساس وفرصتهاي طالیی جاي دارد مؤمنان با حداقل دو رکعت نماز خود را به 

 هایشان را از او وتنها او بخواهند. پیشگاه الهی نزدیک سازند وخواست
 پایبندي به نمازهاي جماعت پنجگانه. -3

س از باال آمدن خورشید که بیشتر مردم نماز ضحی ـ یا اشراق ـ دو رکعت نماز پ -4
 آورد. ي کاملی را برایت به ارمغان می از خداوند غافلند، پاداشت حج وعمره

 پایبندي به دعاهاي صبح وشام. -5
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لبخندي بر لبانت! آیا زحمتی دارد که دو لبت را کمی کش دهی ولبخندي  -6
 بسازي که لبخند مؤمن به برادر مسلمانش صدقه است.

 وعاشورا. روزه تاسوعا -7

اهتمام به عبادت در ده روز اول ماه ذي الحجه که در این ده روز عمل صالح  -8
پیش خداوند از هر چیز دیگري، حتی از جهاد در راه خدا  باالتر وواالتر است، 

 مگر مجاهدي که با مال وجان خویش به معرکه رود وهرگز برنگردد!

 است. روزه روز عرفه که کفاره گناهان سال گذشته وآینده -9

اهتمام وپایبندي به نمازهاي جمعه، که جمعه تا جمعه کفاره گناهان میان آندو و  -10
 روز) 10سه روز بیشتر است. (یعنی 

هاي طالیی است که ما از بزرگترین و واالترین و با ارزشترین  ها برخی از فرصت این
ار شب، فرصت طالیی که رمضان است آموختیم، رمضانی که در آن شبی است بهتر از هز

یعنی بهتر از هشتاد وسه سال وچهار ماه، وآنانی که چیزي از کرم وسخاوت الهی درك 
نزد خداوند چه معنا دارد! ـ شاید بیش از هزار سال وشاید » بهتري«دانند که  کنند می می

هاي طالیی بود، وخوشا بحال آنانکه این  هم بیشتر... ـ شب قدر پادشاه وسرور فرصت
 مردند.فرصت را غنیمت ش

هاي طالیی را با خطی بزرگ نوشته در اتاق خود وپیش  اگر هر یک از ما این فرصت
تواند پیمان وعهدش را با  روي خود آویزان کند تا همیشه بیادشان باشد بسادگی می

 رمضان تا بازگشت دوباره آن حفظ کند...



 

 

 

 (پشت جلد آخر کتاب)

این ارمغان الهی از آن خودپرستان و  این شریعت و دین پروردگار از آن بزدالن نیست،
غالمان حلقه بگوش نیست، و نه براي آن خاکستر صفتانی است که با وزش باد تغییر 

دهند. و نه براي آن آفتاب پرستانی است که هر لحظه رنگ خود را عوض  مسیر می
کنند. بلکه این دین براي آن شیران و قهرمان صفتانی است که با همت خویش  می
اهند جهت بادهاي وزان را تغییر دهند، آنانی که با موجهاي هولناك دریاها دست و خو می

 کنند. کنند، و در خالف مسیر رودهاي خروشان شنا می پنجه نرم می
 مودودي امام ابواألعلی
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