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تفسیر دعای امام سجاد(علیهالسالم) در خصوص ماه مبارک رمضان *
توجه و تذکر ،نیاز همیشگی بشر برای نیل به کمال و تعالی
در بینش اسلامی بشـر به تذکـر و توجه دایمـی احتیـاج دارد؛ چـون بنا بر این بینش بشـر یک مسـافر و تالشـگر
اسـت که اگر از ایـن حرکت و تالشـی که برعهـده اوسـت غافل بمانـد و درنگ بکنـد ،از رسـیدن به منـزل مقصود
بـاز خواهد مانـد و اگـر دایماً تلاش بکنـد و خوب تلاش بکنـد ،در پایـان وقت کـه پایان عمر اوسـت ،بـه مقصود

دسـت خواهـد یافـت و آن مقصـود عبـارت اسـت از کمـال و تعالی روحـی کـه اثـرش را در زندگـی بعـد از مرگ
خواهد داد؛ همـه چیز مقدمـه این اسـت و زندگی پس از مـرگ در بینش اسلامی زندگی حقیقی اسـت .مـا البته
امـروز نمیتوانیـم آن زندگـی و آن دوران را در ذهـن خودمان تصـور کنیم ،ولی جهانبینی اسلامی به مـا اینطور
الـدار االخرة
ان ّ
میآموزد کـه ما در ایـن دوره که اسـمش زندگی دنیاسـت ،در یـک زندگی نیمبند قـرار داریـم؛ «و ّ

لهـی الحیـوان» ،1زندگی آنجاسـت؛ وقتـی رفتیـم ،خواهیم دیـد .در آن زندگی سـعادت ،خوشـی و خوشـبختی
بسـته به تالشـی اسـت که مـا اینجـا خواهیـم کـرد .پـس اگـر از ایـن تلاش غفلـت کردیـم ،فرامـوش کردیم و
تنبلی کردیم ،ناگهان چشـم بـاز میکنیـم و خودمـان را در آن نشـئه میبینیم؛ در حالی که دسـتمان خالی اسـت.
یادآوریها و تذکرهای دین مبین اسالم
بـرای اینکه انسـان این تلاش را بـه طور دایـم انجـام بدهـد و تکالیفـی را که برعهـده اوسـت  -که شـکلدهنده
همان تالش اسـت  -انجـام بدهد ،تذکـر الزم اسـت؛ و دیـن یادآورهایی را بـرای او در نظـر گرفته و خـود پیامبران
اساسـاً یادآورنـد« .فذ ّکـر ان ّما انـت مذ ّکـر» .2و قرآن یک وسـیله ذکر اسـت کـه در خـود کتاب الهـی بارهـا از این

* .بیانات در روز  ۲۹ماه مبارک رمضان 1366/03/07
 .1عنکبوت۶۴ :
 .2غاشیة۲۱ :
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خصوصیـت و مأموریـت قرآن یاد شـده اسـت .یکی از وسـائل یـاد ،همین نماز اسـت کـه در پنـج وقت ،نمـاز ما را
به یـاد میانـدازد؛ یکی موعظه اسـت کـه موعظـه موعظهگـران مـا را به یـاد میانـدازد؛ یکی دعاسـت کـه توجه به
دعا ما را بـه یاد میانـدازد؛ یکی تلاوت کالم َّ
الل اسـت که خوانـدن آیات الهی مـا را از غفلـت خارج میکنـد و از این
قبیل وسـایل .پس همـه این وسـایل در کارند تـا ما دچـار غفلت نشـویم .اگـر یادمان رفـت و دچار غفلت شـدیم،

از تالش میمانیـم و اگر از تلاش ماندیـم ،وضعمـان در آن زندگی موعود حتمـاً وضع بـدی خواهد بـود .ک ً
ال اول تا
آخـر ما چنیـن سرنوشـت و سرگذشـتی داریم.
چیستی و چرایی توجه به تقوا
این همـه تأکیدی کـه روی تقـوا شـده ،عبـارت اسـت از اینکـه انسـان متوجه خـودش باشـد؛ مواظب باشـد که
لغزشـی به او دسـت ندهد؛ اشـتباه نکنـد و غافـل از وضـع خـودش و از سرنوشـت و هـدف و راه و تکلیفش نشـود؛
مثـل رانندگی در یـک جـاده پرپیچ و خـم و لغزنـده و خطرناک اسـت که اگـر غفلت و فرامـوش کردید کـه در چه
وضعیتی هسـتید ،ممکن اسـت سـاقط بشـوید .تقوا یعنـی آن مراقبـت و توجـه دایمی کـه در افراد باال بـه صورت
ِ
انفـکاک از انسـان در میآیـد؛ دایمـاً انسـان توجـه دارد .در مـاه رمضان با
یک ملکـه یعنی یـک خصلت غیـر قابـل

دعا و نمـاز و روزه ،گرسـنگی و بقیـه خصوصیاتی که در این ماه اسـت ،یکـی از آن حـاالت صفای الزم را به انسـان

مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

میدهد؛ انسـان حالـت ذکر و یـاد پیـدا میکند و حالـت غفلـت از او گرفته میشـود.
ویژگی انسان متذکر و با تقوا
آدم متذکر اینطور نیسـت کـه هرگز گناه و اشـتباه نکنـد؛ چرا ،ممکن اسـت اشـتباه و گناه هـم بکنـد؛ آدم باتقوا
اینطور نیسـت که دسـتش به هیـچ گناهـی آلوده نشـود؛ چرا میشـود؛ اما فرق اسـت بیـن گنـا ِه آدم باتقـوا و آد ِم

بیتقوا .گنـاه آدم بیتقـوا مثل این اسـت کـه پا بگـذارد در یـک سراشـیب لغزنده؛ تـا آخر میلغـزد .یک گنـاه ،گناه
دیگر را بـه دنبال خـودش میـآورد .گنـاه در دهـان او مزه میکنـد؛ به گنـاه مجذوب میشـود و قبـح گنـاه از نظر او
میـرود؛ آدم بیتقوا اینطوری اسـت .امـا آدم باتقوا وقتـی گناه میکند ،فـورا ً متوجه میشـود؛ میفهمد اشـتباه کرده

مسـهم طائف مـن الشّ ـیطان تذ ّکروا فـاذا هم مبصـرون»3؛ متقی
و سـعی میکند جبـران کنـدّ :
«ان الّذیـن اتقوا اذا ّ
اینطـور اسـت؛ بمجـرد اینکـه بـه تعبیـر قـرآن شـیطان او را «مـس» کـرد؛ یعنـی آلـوده به وسوسـه شـیطانی
شـد ،فورا ً متوجه میشـود که اشـتباه کـرد ،در جـاده لغزنـده سراشـیب نمیافتد که بـرود تا اسـفل سـافلین ،بلکه

خودش را نگـه میـدارد؛ کنتـرل میکنـد .آدم باتقـوا و متذکر ،مثل کسـی اسـت کـه جریان تنـدی او را بـه طرفی
میکشـاند و او بایـد در خلاف جهـت آن جریـان شـنا کنـد ،تـا به سـاحل نجـات برسـد .یک لحظـه غافل شـدن،
دسـت بازداشـتن ،تنبلـی کـردن ،مشـغول شـدن بـه تماشـای ایـنور و آنور ،او را مبالغ زیـادی به عقـب خواهد
بـرد .آن جریـان تنـد در زندگی مـا ،غرایـض ،هویهـا ،شـهوات و تمایالت بشـرىِ ضـد تکاملی ماسـت که مـا را به
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سـمت عقب میکشـانند .اگر مـا متوجـه و متذکر باشـیم ،تـا یک ُخـرده عقـب رفتیـم ،فـورا ً میفهمیم که اشـتباه
 .3اعراف۲۰۱ :

ماه مبارک رمضان

کردهایـم؛ بنـا میکنیم باز شـنا کـردن و دسـت و پـا زدن و بـه جلو رفتـن؛ اما اگـر باتقـوا و متذکـر نباشـیم ،وقتی
عقـب رفتیـم ،غافـل میشـویم و نمیفهمیم کـه جریانـی دارد مـا را با خـود میبـرد؛ بلکه چـون تـکان نمیخوریم و
دسـت و پا نمیزنیم ،احسـاس راحتی هـم میکنیـم؛ خودمـان را ول میکنیم در دسـت جریـان و یک وقـت متوجه
میشـویم که میبینیـم نزدیـک گـرداب یـا در درون گردابیـم و دیگر کاری از ما سـاخته نیسـت.
ویژگی ماه مبارک رمضان
دعـا در مـاه رمضـان و همـه خصوصیـات این مـاه مبـارک ایـن اسـت کـه مـا را متذکـر میکنـد؛ از غفلـت بیرون
میـآورد؛ آلودگیهـای مـا را به مـا نشـان میدهـد و در بیـن دعـا و نمـاز و توجـه ،فرصتـی به مـا دسـت میدهد که
اشـتباهاتی را که بـا آنها انـس و خـو گرفتیـم ،بازنگـری کنیم و آنهـا را بشناسـیم؛ چـون گاهـی انسـان گناهی را
عادت کرده کـه انجـام بدهـد و توجه نـدارد که ایـن گناه اسـت .البتـه تنبلـی ،سسـتی و بقیـه نواقصـی را هم که
داریـم ،میتوانیـم بازنگـری کنیم.
اهمیت لیله القدر و توفیق درک آن
ایـن فصل یـک ماهه ،فصـل بسـیار بـاارزش و قیمتی اسـت .در ایـن سـی روز یـا بیسـتونه روز ،خـدا لیلةالقدر را
قـرار داده و لیلةالقـدر یـک فرصت اسـتثنایی در طول سـال برای انسـان اسـت .که اگر انسـان توانسـته باشـد آن
ممـن خـرت له
سـجادیه اسـت  -بلکـه دعایـی کـه در مفاتیحالجنـان اسـت ،میگویـد« :و ان تجعلنـی برحمتـک ّ
لیلـة القـدر و جعلتهـا لـه خیرا مـن الـف شـهر»؛ 4خدایـا ! مـن را از کسـانی قـرار بـده کـه توفیـق درک لیلةالقدر
را بـه دسـت آوردنـد و لیلةالقدر بـرای آنهـا از هـزار مـاه بهتـر و باارزشتـر شـده .لیلةالقـدر بـرای همـه اینگونه
نیسـت .آن کسـی که بـرای او شـب بیستوسـوم یا شـب بیسـتویکم مـاه رمضان ،با شـب بیستوسـوم هـر ماه

انسـانی لیلةالقـدر بهتـر از هزار شـب نیسـت؛ یک شـب اسـت ،آن هـم یک شـب خسـرانبار کـه بـرای او خیری
نـدارد .لیلةالقدر بـرای آن کسـی از هزار مـاه بهتر اسـت که سـاعات و دقایـق آن شـب را قـدر بدانـد؛ از دقایق آن
شـب اسـتفاده بکند .در آن دعا میخوانیـم که خدایا مـا را از آن کسـانی قرار بده که شـب قدرشـان پوچ نمیشـود؛
از دسـت نمیرود.

در خصوص ماه رمضان

اص ً
ال یـادش نمیآید کـه لیلةالقدر اسـت ،یا خـدای نکـرده آلوده بـه گناه و هـوای نفس هم میشـود  -بـرای چنین

(علیهالسالم)

تضرعـی؛ با غفلـت میگیـرد میخوابـد ،یا
دیگری فـرق نـدارد  -نـه ذکری ،نـه توجهـی ،نه حالـی ،نه گریـهای ،نـه ّ

تفسیر دعای امام سجاد

شـب را درک بکنـد ،خیر زیـادی گیرش آمـده .در دعـای وداع مـاه رمضان  -نـه این دعـای وداعی کـه در صحیفه

دعای چهلو پنجم صحیفه سجادیه و اهمیت ماه رمضان
دعای چهـلو پنجـم صحیفه سـجادیه یک نمونـه از دعاهایی اسـت کـه ائمه به مـا یـاد دادهاند که مضمـون قابل
توجهی دربـاره اهمیت مـاه رمضـان دارد .مـن فکر کـردم که مقـداری از ایـن دعـا را برایتـان فقط ترجمـه بکنم،
 .4مفاتیحالجنان ،دعای وداع ماه رمضان
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تا بـا زبان این دعا آشـنا بشـویم .این یکـی از نقیصههای ماسـت کـه دعاها را بـدون توجـه میخوانیـم و معنایش را
نمیفهمیـم؛ از بعضی کـه قادریم معنایـش را بفهمیم ،تأمـل و تدبـر نمیکنیم؛ دعـا میخوانیم ،حواسـمان هم جای
دیگـری اسـت! در حالی کـه ایـن دعاها همـه دفترهـای ارزشـمند معرفـت و نسـخههای عشـق و محبت اسـت و
خیلی چیزها در این دعاهاسـت کـه اگر ما بـه آنها توجـه کنیـم ،میتوانیم آنهـا را بیاموزیـم .بعضیها دعا را تفسـیر
میکننـد کـه البته خـوب اسـت ،لکـن وقتی بنـده یـک کلمـه دعـا را با بیسـت کلمـه تفسـیر میکنـم ،ایـن دیگر
کالم امام نیسـت؛ اگر بشـود کالم امـام را در یـک کلمه زیبا ،شـکیل و خالصـه ،بازگردانـد ،آن وقت یـک مقداری
از لطـف کالم امـام را بـه مـا خواهـد داد .آن تفسـیرهای مفصل بـرای اینکه انسـان معـارف را یـاد بگیـرد ،خوب
اسـت؛ اما بـرای اینکـه لذت سـخن امـام را کـه خیلی هـم زیباسـت ،درک کنـد ،نـه؛ آنها خـوب نیسـت .بعضیها
که بدون توجـه دعا میخواننـد ،نمیفهمند کـه این دعای کمیـل که راحـت آن را میخواننـد و از آن عبـور میکنند،
چه سـوز و گدازی دارد؛ چـه قطعه زیبایـی از لحـاظ هنری و ادبی اسـت و چـه مضامینـی در آن وجـود دارد .حاال
بـرای اینکـه مقـداری از مضامین ایـن دعاهـا معلوم بشـود ،مـن بهقدری کـه البتـه وقت داشـته باشـیم ،ترجمه
سـادهای میکنـم .خیلی طـول نمیدهـم و همهاش را هـم ترجمـه نمیکنم.

«اللّهم یـا مـن ال یرغب فـی الجـزاء و یا مـن ال ینـدم علـی االعطـاء»5؛ ای خدایـی کـه از مـا پـاداش نمیخواهی و
ای کسـی که از بخشـش خـود به ما پشـیمان نمیشـوی  -حـاال من دیگـر عبارتهـای عربیـاش را نمیخوانـم ،فقط
فارسـی ترجمـه میکنـم  -و ای کسـی که بـا بنـدگان به طـور برابـر رفتـار نمیکنـی؛ مثل رفتـار خـود آنها بـا آنها
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رفتـار نمیکنی .نعمـت تو همـواره شـروعکننده اسـت؛ یعنی بـدون اینکـه قب ً
ال اسـتحقاقی وجود داشـته باشـد.
عفو و بخشـش تـو یـک نـوع تفضـل از سـوی توسـت .عقوبـت و سـزا دادن تـو عدالـت توسـت .و قضـاء و تقدیر و
حکم تو یـک خیر بـرای بنـده توسـت .اگر به کسـی چیـزی عطـا کنـی ،آن را بـا م ّنـت آمیختـه نمیکنـی و اگر از
کسـی چیزی را منـع کنـی و بـه او ندهـی ،ایـن از روی ظلم و تعـدی بـه آن کس نیسـت .آن کسـانی که شـکر تو
را میگوینـد ،از آنهـا سپاسـگزاری میکنـی؛ در حالـی که ایـن خو ِد تو هسـتی که شـکر را در دهـان آنها گذاشـتی.
آن کسـانی که سـپاس تـو و سـتایش تـو را میکننـد ،تو بـه آنهـا پـاداش میدهـی؛ در حالی کـه این تو هسـتی که
سـتایش خودت را بـه آنها یـاد دادی .گناهانـی را میپوشـانی؛ در حالـی که میتوانـی آنهـا را برمال کنی .به کسـانی
میبخشـی که میتوانـی از آنهـا نعمتـت را بـاز بـداری .آن کسـی کـه گنـاه او را پوشـاندی ،گاهـی شایسـته برمال
کردن اسـت .آن کسـی کـه بـه او نعمـت دادی ،گاهی شایسـته منـع کردن اسـت؛ اما تـو همـه کارت را بـر تفضل
و گذشـت قـرار دادی .با کسـی کـه تـو را معصیـت میکند ،بـا بردبـاری و حلـم برخـورد میکنـی .و به کسـی که با
گناه بـه خـودش ظلم میکنـد ،مهلـت میدهـی .بندگانـت را مهلـت و فرصـت میدهی تـا بتوانند بـه تو انابـه کنند
و برگردنـد .بـه آنها سـزای عملشـان را زود نشـان نمیدهـی ،شـاید بتواننـد توبه کننـد؛ این لطفـی اسـت از تو که
نگـذاری بندگانت با کار زشـت ،خودشـان را بـه مهلکه بیاندازنـد؛ این محبت توسـت کـه نگذاری آدمهای شـقی،
بـا شـقاوت خودشـان ،بدبختـی را زود بـرای خودشـان تـدارک ببیننـد .تـو فقـط کسـانی را سـاقط میکنـی کـه
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شـقاوت آنهـا در مقابل گذشـت و اغمـاض تو تکـرار شـده؛ و ایـن کرم و لطـف و محبـت و حلم توسـت.
 .5صحیفه سجادیه ،دعای ۴۵
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راه توبه
تو آن پروردگاری هسـتی کـه بـر روی بندگانت راهـی باز کردی کـه آن راه ،بـه عفو و گذشـت تو منتهی میشـود؛
وحـى خـودت به مـا نشـان دادی تـا هرگـز در آن راه گمراه نشـویم .در
آن راه را توبـه نامیـدی .آن راه را از طریـق
ِ
قرآنت به مـا گفتـی« :تُوبـوا الـی َّ
الل توبـة نصوحا»؛6توبه کنیـد و به سـوی خـدا برگردید؛ توبـهای از روی راسـتی
و درسـتی؛ شـاید خدا بدیهـای شـما را بپوشـاند و جبـران کنـد  -اینها آیه قـرآن اسـت  -و شـما را به بهشـتی که
در زیـر آن نهرهـا و جویبارهـا جـاری اسـت وارد کنـد؛ در آن روز کـه خـدا پیغمبـرش و کسـانی را که بـه پیغمبر
ایمان آوردهاند ،سـرافکنده نخواهـد کرد .و نـور پیغمبر و مؤمنان در پیش روی او و در سـمت راسـت اوسـت و آنها
پیـش میروند .و آنهـا به تـو میگویند پـروردگارا نـورت را به مـا کامل کـن و مغفرتـت را بر ما نـازل کن؛ تـو بر همه
چیـز توانایی .این راهی اسـت کـه خـدا در قرآنش بـرای توبه بـه ما نشـان داده و نشـان داده کـه ما میتوانیـم توبه
کنیـم« :فما عـذر من اغفـل دخول ذلـک المنزل بعـد فتح البـاب»7؛ عذر کسـی کـه پـس از گشـودن در ،وارد آن
نمیشـود چیسـت؟ تو آن کسـی هسـتی که هر روز بـرای نفـع بندگانـت معاملـه را به سـمت آنهـا گردانـدی و به
سـود آنها تغییـر دادی و در قـرآن گفتـی« :من جـاء بالحسـنة فله عشـر امثالهـا»؛ 8هر کس یـک کار نیـک بکند،
ده برابـر پـاداش میگیرد؛ و اگر کسـی یـک کار بـد بکند ،فقـط یـک برابـر سـزای آن کار را خواهد چشـید .امام در
اینجـا آیـات مربوط بـه پـاداش مؤمنیـن را ذکـر میکنـد ،بعـد درباره ذکـر الهـی مطالبـی را بیـان میکنـد؛ آیات
گوناگونـی را میآورد و سـپس میرسـد بـه اینجـا و میگوید:
موصـوف میشـد  -یعنـی مث ً
ال شـما به کسـی پولـی قـرض بدهیـد ،بعـد بگویی اگـر بخواهـی من ایـن پـول را در

وقـت معیـن از تـو نگیـرم و به تـو ببخشـم ،راهـش این اسـت کـه ایـن کار را بکنـی؛ مرتـب راه جلـوی پـای افراد
بگـذاری .اگـر بخواهـی ایـن بـدی را کـه به مـن کـردی ،از تـو بگـذرم ،راهـش این اسـت کـه ایـن عمـل را انجام
بدهـی « -فلک الحمـد ما وجـد فی حمـدک مذهـب»9؛ ای خـدای بزرگ سـپاس و سـتایش مخصوص توسـت و

ماه رمضان ،بهترین و برگزیدهترین نعمت الهی
الةوالسلام) میرسـد بـه مـاه رمضـان و میگویـد :پـروردگارا ! از جملـه بهتریـن و
الص
بعـد امـام سـجاد (علیه ّ
ّ

برگزیدهتریـن نعمتهـای تو مـاه رمضـان بـود کـه آن را از بیـن سـایر ماهها امتیـاز بخشـیدی و قـرآن و نـور را در
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یـاد نعمتهـای الهـی را میکند.

(علیهالسالم)

برای توسـت و تـو را باید بـه هر انـدازه و از هـر راهی و بـا هر لفظی کـه ممکن اسـت ،حمد کـرد .به همیـن ترتیب

تفسیر دعای امام سجاد

اگر هـر یـک از مخلوقات تـو اینطـور ،دیگـران را به راه سـود و بهـره آنهـا راهنمایـی میکرد ،بـه احسـان و امتنان

این روزها نـازل کـردی و ایمـان مـا را در این روزهـا مضاعـف سـاختی و روزه را بـر ما واجب کـردی کـه این خود
وسـیله اوج ماسـت .و مـا را در عبـادت در این ایـام ترغیب کـردی و لیلةالقـدر را کـه بهتر از هـزار ماه اسـت در ماه
رمضـان قـرار دادی و ما را بـا این ماه بـر دیگـران امتیاز بخشـیدی .و مـاه رمضان به مـدت یک مـاه با ما بـود و این
مصاحبـت ،مصاحبـت بسـیار نیکویی بـود و مـا از ایـن مصاحبت هیـچ دلگیـر نیسـتیم؛ بلکـه از مفارغـت این ماه
 .6تحریم۸ :
 .7صحیفه سجادیه ،دعای ۴۵
 .8انعام۱۶۰ :

 .9صحیفه سجادیه ،دعای ۴۵
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دلگیریـم .و بـا ایـن مـاه وداع میکنیم؛ ماننـد وداع با کسـی کـه دوری او بـرای ما سـخت و دشـوار اسـت .و منتظر
هسـتیم که ایـن مـاه کِی بـار دیگر بـه مـا برگـردد و با ایـن زبـان با مـاه برگزیـده تـو حـرف میزنیم.
سخنان شورانگیز امام سجاد(علیهالسالم) با ماه رمضان
از اینجـا بـه بعـد ،امـام سـجاد شـروع میکنـد در عبـارات بسـیار شـورانگیز و عاشـقانهای بـا مـاه رمضان سـخن
10
«السلام علیـک یـا شـهر َّ
«السلام
الل االکبـر» ؛ بـدرود ای بزرگتریـن ماه خـدا و ای جشـن اولیـاء خداّ .
گفتنّ :

علیـک یـا اکـرم مصحـوب مـن االوقـات»11؛ بـدرود ای شـریفترین و عزیزتریـن مصاحـب از وقتهـا و زمانهـا و ای
«السلام علیـک مـن شـهر قربـت فیـه االمـال»12؛ بـدرود ای ماهـی که
بهتریـن مـاه از لحـاظ روزهـا و سـاعتهاّ .

آرزوهـا در آن بـه مـا نزدیک شـد؛ یعنـی ما بـا تالش خودمـان ،تلاش مضاعفـان ،بـه آمـال و آرزوهـای حقیقی و
انسـانی خودمـان نزدیـک شـدیم.
به همین ترتیب بـا این جملات و کلمات ،امام سـجاد ایـن ماه مبـارک را بـدرود میگویـد و از لیلةالقـدر و از دعا و
از قـرآن و از مغفرت در ایـن ماه بـه گرمی و مشـتاقانه حرف میزنـد و بعـد از خدای متعـال درخواسـت میکند که:
خدایا آنچـه را کـه در این ماه بـه ما رسـیده ،برای مـا نگـه دار؛ و آنچه را کـه ما از ایـن ماه به دسـت نیاوردیـم ،این
محرومیـت مـا را به عنـوان یک نقـص ،به عنـوان یک ضعف ،مـورد ترحـم خودت قـرار بده و بـرای ما جبـران کن.
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و بعد امـام سـجاد آرزو میکند کـه یکبار دیگـر این مـاه برگردد.
لزوم ارائه ترجمه گویا و شیوا از دعاهای مأثور
این یـک نمونـه از دعاهای ایـن ماه شـریف بود کـه در پایـان ایـن مـاه از زبـان سیدالسـاجدین و معلم دعـا و ذکر
و یـاد ،مقـداری از آن را معنـا کردیـم .مـن اعتقـادم این اسـت که ایـن دعاهـا بـا ترجمههـای خوبی بایـد ترجمه
بشـود .کسـانی که قادر بـر ترجمه خـوب ایـن دعاها هسـتند ،منهـای تفصیل و تشـریح و تفسـیر و توضیـح ،خو ِد
دعـا را با یـک زبان گویـا و روشـن و شـیوا که تا حـدی متناسـب بـا بیانات خـود امام سـجاد باشـد ،ترجمـه کنند
و در اختیـار فارسـیزبانهایی که عربـی نمیداننـد ،بگذارنـد ،تا اینهـا در این دعاهـا تدبر کننـد و ببینید کـه چگونه
میشـود بـا خدا حـرف زد.
گناه نکردن ،راه حفظ تقوا و معنویت حاصل از ماه رمضان
آنچـه در پایـان ایـن مطالـب میخواهـم بـه شـما بـرادران و خواهـران عزیـز عـرض بکنـم ایـن اسـت :ایـن مایـه
تقوایـی را کـه در این مـاه برای شـما به دسـت آمـد ،قـدر بدانید؛ ایـن را حفـظ کنیـد؛ این از دسـت میرود .شـما
َّ
بحمـدالل جـ ّو غالـب جامعـه ما
بـا حضورتـان در مجامـع بندگـی خـدا مثـل مسـاجد ،نمازهـا ،پـای صحبتهـا -
جـ ّو توجـه و تذکـر اسـت؛ قـرآن ،دعـا و مناجـات اسـت  -و تنفـس در ایـن فضـای معنـوی یقینـاً مایـهای از تقوا
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و ارزشـمندی اسـت .الزم نیسـت خـو ِد انسـان مثـل اینکـه وزنـش را میـرود امتحـان میکنـد کـه چقـدر کـم یا
زیاد شـده ،بتواند درسـت بفهمـد که چقـدر آن معنویـت و صفـا برایش پیـدا شـده  -البته اگر انسـان بـه اعمال و
رفتـار بـا آن قلب خاضـع و متذکـر خودش توجـه کند ،آثـار ایـن عبـادات را میبینـد و حـس میکند  -امـا آنطور
هم نیسـت کـه خیلی محسـوس باشـد ،لکن بدانیـد یک مقـدار صفـا ،معنویـت ،لطف در شـما پیـدا شـده؛ این را
نگهـش دارید .نگـه داشـتن آن در درجـه اول به این اسـت کـه تا آنجایـی کـه میتوانید سـعی کنید گنـاه نکنید.
شناخت گناهان فردی ،گام اول ترک گناه

یکی از مشـکالت ما این اسـت کـه گناههـای خودمـان را نمیشناسـیم .آن کسـی که مث ً
ال بـه غیبت کـردن عادت
کرده ،توجـه ندارد کـه یک گناهـی را بهطـور مرتـب انجـام میدهد؛ آن کسـی که بـه دروغگویـی عادت کـرده ،با
این گنـاه انـس گرفتـه و توجه نـدارد؛ آن کسـی که عـادت کرده بـه ایـذای مـردم و با زبـان و با عمـل و بـا رفتار و
با کـردار خـودش افـرادی را که دم َچـک او هسـتند اذیت میکنـد ،توجه نـدارد به ایـن گنـاه و به آن عـادت کرده؛

آن کسـی که بـه شـهوات گوناگون جنسـی ،از طریـق چشـم و از طـرق گوناگون دیگـر عادت کـرده ،توجـه ندارد
کـه دچـار چنیـن بلیـه و گناهی اسـت؛ آن کسـی کـه عـادت کرده بـه حیـف و میـل بیتالمـال یـا امـوال مردم،
توجـه ندارد کـه چه گنـاه بزرگی مرتکـب میشـود؛ نه اینکـه نمیدانـد؛ یعنی غفلـت در انسـان یک انـس بهوجود
میآورد و انسـان انـس میگیـرد .اول متوجه نیسـت کـه گنـاه کـرده و دارد گنـاه میکند؛ وقتـی هم متوجه بشـود،
میآیـد و ایـن خـودش یـک گنـاه اسـت؛ یعنـی آن گناهـی کـه از کبائـر محسـوب میشـود ،این اسـت که انسـان
تخلـف و معصیـت خـودش از امر الهـی را کوچـک بدانـد و بگوید ایـن گناه که مـن انجـام میدهم ،چیزی نیسـت؛
خـو ِد این یـک گناه اسـت.
مـا اگـر بخواهیـم گنـاه نکنیـم ،اول بایـد گنـاه خودمـان را بشناسـیم؛ و ایـن بـه وسـیله خـود مـا ممکن اسـت،

بکنید که آن بـرادر دیگرتـان بـه آن گناه راهی نداشـته باشـد .غیـر از گناههای مشـترک کـه همه انسـانها در آن
گناهها بهخاطـر وسوسـههای نفسـانی غالباً شـریکند  -کـم و زیادش متفـاوت اسـت  -بعضی گناههـا اختصاصی

اسـت .گاهـی یـک انسـان کمکاریاش یـک گنـاه اسـت ،یـک انسـان دیگر نـه؛ ً
مثلا فـرض کنید یـک نفـر برای
خـودش کار میکند؛ تجـارت میکند؛ کارگـری میکند؛ این شـخص اگـر چنانچه کـمکاری کرد ،حاال ممکن اسـت

در خصوص ماه رمضان

ً
اصلا برنیاید؛ شـما یـک گناه
کسـی یـک گناهـی دارد؛ ممکن اسـت بنده یـک گناهـی بکنم کـه از دسـت شـما

(علیهالسالم)

دیگـران گناه مـا را نمیداننـد .خود مـا بایـد در کار خودمان دقـت کنیم؛ در رفتـار شـبانهروزیمان دقـت کنیم .هر

تفسیر دعای امام سجاد

گنـاه خودش بـه نظـرش کوچک میآیـد .وقتی انسـان بـا گناهـی انس گرفـت ،آن گنـاه به چشـم انسـان کوچک

در وضـع نیـاز جامعـه آن هم یـک گنـاه باشـد ،امـا باالخره یـک گنـاه کوچـک و محدود اسـت؛ امـا یـک نفر یک
کار حسـاس را بـرای جامعـه انجـام میدهد کـه کـمکاری او ضربـات جبرانناپذیـری میزنـد؛ این یک گنـاه بزرگ
اسـت .یک نفر با مسـائل مالـی کالن سـر و کار دارد که بیتوجهـی او به مسـائل مالی یک گنـاه اسـت؛ در حالی که
دیگری که با آن مسـائل بـا آن عظمـت و بـا آن ابعاد سـر و کار نـدارد ،بیتوجهـی او به مسـائل مالی به ایـن بزرگی
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نیسـت؛ یـک نفـر رفتـار و روش و اخلاق و کـردارش ،درس و الگـو بـرای جامعـه اسـت؛ مثـل مـا عمامهایهـا که
رفتارمـان از نظر مـردم بهصورت یـک مالک و معیار شـناخته میشـود یـا برادرانـی که لباسـهای مقـدس انقالبی

را بـه تـن دارنـد  -غالـب ایـن یونیفرمهایـی کـه در جامعـه ماسـت ،لباسـهای مقـدس انقالبـی اسـت؛ مخصوصاً

آنهایـی کـه از انقلاب جوشـیده مثـل بـرادران پاسـدا ِر سـپاه .البتـه بقیـه یونیفرمپوشـها هـم همینطورنـد.
انتظامـى امـروز کـه نظـام ،نظـام اسلامی اسـت ،اینها هـم لباسشـان لباس مقدسـی اسـت -
نیروهـای ارتـش و
ِ
بایسـتی بـه کارهایشـان بیشـتر توجه کننـد و بیشـتر اهمیـت دهند؛ چـرا؟ چـون از نظـر دیگـران الگو هسـتند.
مسـئوالن مملکتی در هر سـطحی ،از دیگـران وظیفه بیشـتری دارند .شـما برادران یـا خواهرانی که در بخشـهای
گوناگـون دسـتگاههای دولتـی کار میکنیـد یـا خواهرانـی کـه همسـر مسـئوالن و موظفـان و مأمـوران عالیرتبه
نظـام جمهـوری اسلامی هسـتند ،وظیفهشـان سـنگینتر اسـت؛ چـون شـما گناهـان اختصاصـیای داریـد که
اگـر دیگـری آنهـا را مرتکـب شـود ،آنقـدر اهمیت نـدارد کـه شـماها انجـام دهید .پـس ببینیـد مهم این اسـت
که ما گناهمـان را بشناسـیم؛ گاهی گنـاه خودمـان را نمیشناسـیم .البتـه «المؤمن مـرآت المؤمن»13؛ یـک برادر
میتوانـد گناههای یـک برادر دیگـر را اگـر دید ،بـه او بگویـد؛ منتها نه بـه صـورت آبروریـزی و ایذا ،بلکه به شـکل
لطیفـی بـه او بفهمانـد و او را متوجـه و متذکـر بکنـد و ایـن هـم خیلی خوب اسـت کـه بتوانـد خـودش را اصالح
کنـد .خالصـه حفظ مایـه تقـوا و آن صفـا و معنویـت در درجـه اول بـه تـرک گناه اسـت و کوشـش کنیم گنـاه را

مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

تـرک کنیـم و از خودمـان مواظبـت کنیم کـه گنـاه نکنیم.
انسانهای پاک ،نیرومند و با استقامت ،نیاز جامعه و نظاماسالمی
امروز جامعـه و نظام ما به انسـانهای پـاک ،نیرومند و بااسـتقامتی که دلهایشـان از معرفت الهی اسـتوار و سـیراب
شـده و گنـاه در روحیـه آنهـا تزلـزل و رخنـهای ایجـاد نکـرده ،نیـاز دارد .همانطـور کـه میدانیـد دنیـای کفر و
اسـتکبار ،مـا را که یک جامعـه اسلامی و انقالبی هسـتیم ،تهدیـد میکند .ایـن تهدید خشـک و خالی هم نیسـت
و اگر دسـتش برسـد و اگـر بتوانـد و برایش مقـرون به صرفـه باشـد ،تهدیـدش را عملی هـم میکند؛ منتها ُحسـن
کار این اسـت کـه تضادهـای جهانـی و مشـکالت بزرگ و مسـائلی کـه امـروز ابرقدرتهـا دارنـد ،این میـدان و این

امـکان را به آنهـا نمیدهـد کـه بخواهنـد تهدیدشـان را عملـی کنند؛ خودشـان مشـکالتی چندیـن برابـر بزرگتر
دارند .ولی خـب اگر بتواننـد ضربـه را وارد میکننـد .در چنیـن میدانی که مـا باید هوشـیار و قوی باشـیم ،نیازمند
انسـانهای مؤمـن ،هوشـیار ،آگاه ،خالـص و صمیمـی هسـتیم .و اگـر بتوانیـم ،یک نسـل خودمـان  -همین نسـل

موجـود  -را بـا اخلاق و تربیت اسلامی آمیختـه کنیـم ،یقینـاً حرکـت آینده نسـلهای مـا بر ایـن روال و بـه این
سـمت خواهد بـود و دیگـران هـم از ما یـاد خواهنـد گرفت.
این مـاه رمضـان مثل مـاه رمضان گذشـته برای مـا فرصـت و توفیقی بـود که اینجـا هـر روز ظهر در معیت شـما
بـرادران و خواهـران مؤمن و متقـی و بااخلاص و باصفـا نمـاز جماعت را برگـزار کردیـم ،با هـم دعا خواندیـم و با
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هـم توجه کردیـم .انفـاس قدسـیه شـماها و عناصر خوبـی که در بیـن جمع مـا یقینـاً وجود دارنـد و هسـتند و به
 .13بحاراالنوار ،ج  ،۷۴ص ۲۶۸
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ماها توجه ،حـال و معنویـت داد و محیـط اجتماع مـا را محیط لطیف معنـوی کرد؛ بسـیار بـا ارزش و خیلی خوب
بود ... .مـن دربـاره دعا هـم یک جملـه به عنـوان ذکـر مصیبت عـرض بکنم:
اگر شـما به جبهههای نبـرد خودمـان رفته باشـید ،در شـبهای نزدیک بـه عملیات یـک منظره عجیبی اسـت .در
آنجـا  -حاال یـک مقدار شـنیدیم ،مقـداری هم دیدیم  -بسـیار بسـیار منظره شـوقانگیزی اسـت .ایـن جوانهای
ما ،این بـرادران مخلـص ،مؤمـن ،دلهای پـاک ،صـاف و نورانی ،وقتـی احسـاس میکنند که بـه میعاد خودشـان با
خدا نزدیـک شـدهاند و امـکان شـهادت و رفتن بـه جـوار الهی برایشـان هسـت ،حـال عجیبی از دعـا ،نمـاز ،نماز
حـال بسـیار گرانبهـا و فاخـری دارنـد؛ بعضـی از وصیتنامههـا را هـم کـه انسـان میخواند،
شـب ،ذکـر ،توجـه و
ِ
همیـن موضـوع را مشـاهده میکنـد .مـن چنـد روز قبـل یکـی از ایـن وصیتنامههـا را میخوانـدم ،دیـدم از نماز
شـب برادران و دوسـتانش نقـل کرده کـه این شـبها چه حالی اسـت ،چـه زمزمه و چـه ولولـهای در این سـنگرها
و پشـت خاکریزهاسـت! ایـن بـرای خاطر این اسـت کـه توجه بـه خـدا در آن حـاالت که سـاعات و روزهـای آخر
اسـت و انسـان احسـاس میکنـد کـه فرصـت رو بـه اتمـام اسـت ،حالـت اقبـال دارد؛ بـه علاوه کـه شـوق لقـای
پـروردگار بـرای کسـانی کـه بـه سـوی او حرکـت میکننـد ،وجـود دارد و همیـن حالـت ،شـاید بـا ابعـاد خیلـی
َّ
السلام) وجود داشـت کـه یکی از
باالتر و به شـکل مضاعفـی ،در شـب عاشـورا در خیام اصحـاب
اباعبـدالل (علیه ّ

کسـانی که وقایع را یادداشـت میکـرده و مینوشـته ،نقـل کرده یـک شـب از نزدیکـی خیمههای حسـینبنعلی
السلام) وقتـی عبور میکـردم ،دیـدم کـه از تمام ایـن خیمههـا صـدای زمزمه قـرآن و دعـا و نمـاز و توجه،
(علیه ّ

صفایی هـم الزم بوده اسـت؛ اما در شـب یازدهـم اگر کسـی از همان خیـام عبـور میکرد ،یقینـاً از آن همـه زمزمه

و حال دیگـر خبـری نبود و بـه جـای آن همـه خیمهها ،فقـط یک خیمـه نیمسـوخته وجود داشـت کـه فرزندان
َّ
ابیعبـدالل و خردسـاالن در آن جمـع شـده بودنـد؛ شـاید از آنهـا هـم زمزمههایـی بلنـد بـوده؛ امـا به
و دختـران

(علیهالسالم)

احتمال زیـاد این زمزمه بیشـتر زمزمـه گریه بر عزیـزان و فریـاد العطش بـود .نسـألک و ندعوک باسـمک العظیم
یـاالل َّ
َّ
َّ
یاالل.
یـاالل
االعظـم و االعزاالجـل االکـرم و باولیائـک و بالـدم المظلومین
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به گـوش میرسـد و همـه یکپارچه مشـغول ذکـر و دعـا هسـتند .حقیقتـاً بـرای آن روز سـخت ،آن چنـان حال و

در خصوص ماه رمضان
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اغتنام ماه مبارک رمضان برای کسب تقوا *
ماه مبارک رمضان ،عید بزرگ مسلمانان
شـروع ماه مبـارک رمضـان ،در حقیقت عیـد بزرگی برای مسـلمانان اسـت و جـا دارد کـه مؤمنیـن ،ورود این ماه
را بـه هـم تبریـک بگوینـد و یکدیگر را بـه اسـتفادهی هرچـه بیشـتر از این مـاه توصیـه کننـد .چون مـاه ضیافت
الهی اسـت ،در ایـن ماه فقـط مؤمنین و کسـانی کـه اهـل ورود در ایـن ضیافتند ،بر سـر سـفرهی پـروردگار منان
و کریم مینشـینند .این ،غیـر از سـفرهی عام کرم الهی اسـت کـه همهی انسـانها ،بلکه همـهی موجـودات عالم از
آن بهرهمندنـد؛ ایـن ،سـفرهی خـواص و ضیافت خاصـان پروردگار اسـت.
روزه؛ یکی از پایههای اصلی تکامل انسان و تعالی معنوی او
بخشـی از مسـایل مهم مربوط به این مـاه ،در ذیـل این آیهی شـریفهی سـورهی بقره و آیـات بعد از آن ذکر شـده
اسـت ،که من گوشـهی کوچکی از آن را در ایـن خطبه عـرض میکنم.

الصیـام کمـا کتـب علـی الّذیـن مـن قبلکـم» .1مـا میدانیـم کـه نمـاز و زکات،
اوالً میفرمایـد« :کتـب علیکـم ّ
مخصـوص امـت اسلام نبـوده اسـت؛ بلکـه پیامبـران قبـل از رسـول اکـرم اسالم(صلّ َّ
یاللعلیهوالهوسـلّم) در
حیـا» 2از قـول حضـرت
صـدر احـکام خـود ،نمـاز و زکات را داشـتهاند« .و اوصانـی ّ
بالصلـوة و ال ّزکـوة مـا دمـت ّ
عیسی(علیهالسلام) اسـت که بـه مخاطبـان خـود میفرماید :خـدا من را بـه نمـاز و زکات وصیـت کرده اسـت .از
آیات دیگر قـرآن هم ایـن معنا اسـتفاده میشـود .آیـهی اولی کـه تلاوت کـردم ،میفرمایـد :روزه هم مثـل نماز و
زکات ،در شـمار احکامی اسـت که مخصوص امت اسلام نیسـت؛ بلکـه امم سـابق و پیامبران گذشـته هـم مأمور

* .بیانات در خطبههاى نماز جمعهى (خطبه اول) 1369/01/10
 .1بقره۱۸۳ :
 .2مریم۳۱ :
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بـه روزه بودهانـد.
این ،نشـاندهندهی این حقیقت اسـت کـه در بنـای زندگی معنـوی انسـانها در هر زمـان ،همچنانکه نمـاز الزم
اسـت و این نماز ،رابطـهی معنوی میان انسـان و خداسـت ،و همچنان کـه زکات الزم اسـت و این نـکات ،تزکیهی
مالـی انسـان میباشـد ،روزه هـم واجـب و ضـروری اسـت و ایـن یکـی از پایههـای اصلـی تکامـل انسـان و تعالی

معنـوی اوسـت؛ ّ
وال در طـول زمان و بـا تغییـر ادیان مختلـف ،این خـط ،ثابـت و مسـتمر نمیماند.

البتـه روزه ،در ادیـان مختلـف و زمانهـای گوناگـون و بـه شـکلهای دیگـر وجـود دارد؛ امـا گرسـنگی کشـیدن و
انـدرون را از طعـام خالـی داشـتن و لـب و زبـان و دهـان را در سـاعات معینی بـر روی تمتعات جسـمانی بسـتن،
خصوصیتـی اسـت کـه در روزهی ادیـان مختلـف وجـود دارد .پـس ،روزه یـک رکـن اساسـی در تعالـی معنوی و
تکامـل روحـی و هدایـت و تربیت انسـانی اسـت.
فایدهی روزه

بعـد میفرمایـد« :لعلّکـم ت ّتقـون» .3یعنی ایـن روزه ،پلکانـی به سـمت تقوا و وسـیلهیی بـرای تأمیـن آن در وجود
و دل و جـان شماسـت .تقـوا ایـن اسـت کـه انسـان در همـهی اعمـال و رفتـار خـود مراقـب باشـد کـه آیـا ایـن
کار مطابـق رضـای خـدا و امـر الهی اسـت ،یا نـه .ایـن حالـت مراقبـت و پرهیـز و برحـذر بـودن دایمی ،اسـمش
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تقواسـت.
معنای تقوا
نقطهی مقابـل تقوا ،غفلـت و بیتوجهـی و حرکت بدون بصیرت اسـت .خـدا ،ناهوشـیاری مؤمن را در امـور زندگی
نمیپسـندد .مؤمـن باید در همـهی امـور زندگی ،چشـم بـاز و دل بیدار داشـته باشـد .این چشـم بـاز و دل بیدار و
هوشـیار در همهی امـور زندگی ،برای انسـان مؤمـن این اثـر و فایـده را دارد کـه متوجه باشـد ،کاری کـه میکند،
برخالف خواسـت خـدا و طریقه و ممشـای دیـن نباشـد .وقتی ایـن مراقبـت در انسـان به وجـود آمد کـه گفتار و
عمل و سـکوت و قیـام و قعـود و هر اقـدام و تصـرف او ،برطبق خط مشـییی اسـت که خـدای متعال معیـن کرده،
اسـم این حالـت هوشـیاری و توجـه و تنبـه در انسـان تقواسـت ،کـه در فارسـی بـه پرهیـزگاری ترجمه شـده ،و
مقصـود از پرهیـزگاری این اسـت کـه حالت پرهیـز و برحذر بـودن ،همیشـه در انسـان زنده باشـد .فایـدهی روزه
این اسـت.
فایدهی تقوا
اگـر ملتی یـا فـردی دارای تقـوا بود ،تمـام خیـرات دنیـا و آخرت بـرای او جلـب خواهد شـد .فایـدهی تقـوا ،فقط
برای کسـب رضـای پـروردگار و نیـل به بهشـت الهـی در قیامـت نیسـت؛ فایـده تقـوا را انسـان باتقـوا در دنیا هم
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میبینـد .جامعهیـی کـه باتقواسـت ،جامعهیـی کـه راه خـدا را بـا دقـت انتخـاب میکنـد و بـا دقـت نیـز در آن راه
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حرکـت میکنـد ،از نعـم الهـی در دنیا هـم برخـوردار میشـود ،عـزت دنیـوی هم بـه دسـت میـآورد و خـدا علم و
معرفـت در امـور دنیـا هـم بـه او میدهـد .جامعهیـی کـه در راه تقـوا حرکـت میکنـد ،فضـای زندگـی آن جامعه،
فضـای سـالم و محبتآمیـز و همـراه بـا تعـاون و همـکاری بیـن آحـاد جامعه اسـت.
تقـوا ،کلیـد خوشـبختی دنیـوی و اخـروی اسـت .بشـریت گمـراه کـه از انـواع سـختیها و رنجهـای شـخصی و
اجتماعـی مینالد ،چـوب بیتقوایـی و غفلـت و بیتوجهـی و غرق شـدن در منجالبـی که شـهواتش بـرای او فراهم
کرده اسـت ،میخـورد .جوامعی کـه عقـب افتادهاند ،حالشـان معلوم اسـت .جوامـع پیشـرفتهی عالم هـم ،اگرچه
از بعضـی جهـات خوشـبختیهایی دارنـد  -که همـان هم ناشـی از هوشـیاری و بیـداری در بعضـی از امـور زندگی
اسـت  -اما دچار خألهـا و کمبودهـای مرگباری هسـتند کـه نویسـندگان و گوینـدگان و هنرمندان آنهـا ،امروز با
صـد زبـان آن را بیـان میکنند.
روزه ،مقدمه تقوا
تقوا ،وصیـت اول و آخـر پیامبـران اسـت .در سـورههای مختلف قـرآن میخوانیـد ،اولین سـخنی که انبیـای الهی
بـه مـردم گفتهانـد ،توصیـه به تقـوا بـوده اسـت .اگـر تقـوا باشـد ،هدایـت الهـی هـم هسـت؛ و اگـر تقوا نباشـد،
هدایت الهـی هم بـه صـورت کامـل نصیـب فـرد و جامعـه نمیشـود .ایـن روزه ،مقدمهی تقواسـت.
خداونـد در یـک آیـهی دیگـر از سـوره حدیـد میفرمایـد« :یـا ایّهـا الّذیـن امنـوا اتّقـوا َّ
الل و امنـوا برسـوله یؤتکم

کفلین مـن رحمتـه و یجعل لکـم نورا تمشـون بـه» .4تقـوا موجب میشـود کـه خـدای متعـال نـوری را در قلب و
بـا سـردرگمی حرکـت کنـد .بـدون شـناختن مقصـد و هـدف ،حرکـت انسـانی میسـور نیسـت .ایـن نـوری که
میتواند هـدف و سـرمنزل و راه را به ما نشـان بدهد ،ناشـی از تقوا و پرهیزگاری اسـت .توصیـه همهی انبیـا و اولیا
به تقواسـت.
ضرورت فرض دانستن تقوای الهی در همه امور زندگی
من بـه شـما بـرادران و خواهـران نمازگـزار توصیه میکنـم کـه در همهی امـور و آنـات زندگیتـان ،تقـوای الهی را
بر خود فـرض و الزم بشـمارید؛ مخصوصاً کسـانی کـه در جامعه مسـؤولیت بیشـتری دارنـد .اگرچـه در جامعهی

اسلامی همه مسـؤولند ،اما هرچه مسـؤولیت بیشـتر و بار سـنگینتر باشـد ،زاد و توشـهی تقوا بیشـتر مـورد نیاز
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زندگی و راه شـما قـرار بدهد ،تـا بتوانیـد در پرتو آن نـور حرکت کنیـد و راه زندگـی را پیـدا نمایید .بشـر نمیتواند

اسـت .آن کسـانی که در جامعه مسـؤولند ،باید بر مایهی تقـوای خـود بیفزایند؛ بدانند کـه چه میکننـد و بفهمند
که آیـا رضای الهـی در ایـن حرفی کـه میزننـد ،در ایـن اقدامی کـه انجـام میدهنـد و در ایـن عملی کـه میکنند،
هسـت یا نه؟ این ،معیـار و مالک اسـت .اگـر ما تقـوا را پیشـهی خودمـان بکنیـمَّ ،
والل قویتریـن قدرتهـای ما ّدی
هـم نخواهند توانسـت سـر سـوزنی در این راه مسـتقیمی کـه ما طـی میکنیـم ،انحراف بـه وجـود بیاورند.
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غنیمت شمردن ماه رمضان
ماه رمضـان را مغتنـم بشـمارید .ایـن روزهـا را بـا روزهداری ،و این شـبها را بـا ذکـر و دعا به سـر ببریـد .فصل دعا
هم ،همین مـاه مبارک اسـت .اگرچه همیشـه انسـان بایـد با رشـتهی دعا بـه خدا متصـل باشـد ،اما آیـهی «و اذا
الـداع اذا دعان» 5در سـورهی بقره ،در خلال همین آیـات مبارکهی
سـألک عبادی ع ّنی فان ّی قریـب اجیب دعـوة ّ
مربوط به روزه و ماه رمضان اسـت .در وسـط آیـات روزه و مـاه رمضان ،ایـن آیهی «و اذا سـألک عبـادی ع ّنی فان ّی
قریب» 6آمـده ،که همـهی انسـانها و همهی بنـدگان را بـه دعـا و توجه سـوق میدهد و دعـوت میکند.
دعا عامل نشاط و حرکت جامعه
رابطهی دعـا ،رابطهی قلبی شـما با خداسـت .دعا ،یعنی خواسـتن و خـدا را خواندن .خواسـتن ،یعنـی امیدواری.
تا امید نداشـته باشـید ،از خـدا چیـزی را درخواسـت نمیکنید .انسـان ناامیـد که چیزی طلـب نمیکنـد .پس ،دعا
یعنـی امید ،کـه ملاز ِم با امید بـه اجابت اسـت .ایـن امید بـه اجابـت ،دلهـا را ُمشـعل میکند و منـ ّور نگـه میدارد.

به برکت دعـا ،جامعـه بانشـاط و اهل حرکت میشـود.
ماه رمضان؛ بهار قرآن
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

ایـن مـاه ،همچنیـن بهار قـرآن اسـت .انـس بـا قـرآن ،معرفـت اسلامی را در ذهـن مـا قویتـر و عمیقتـر میکند.
بدبختی جوامع اسلامی ،به خاطـر دوری از قـرآن و حقایق و معارف آن اسـت .آن کسـانی از مسـلمانان که معانی
قـرآن را نمیفهمند و بـا آن انـس ندارند ،وضعشـان معلوم اسـت .ح ّتی کسـانی هـم که زبان قـرآن ،زبان آنهاسـت
و آن را میفهمنـد ،به خاطر عـدم تدبر در آیـات قرآن ،بـا حقایق قرآنی آشـنا نمیشـوند و انس نمیگیرنـد .میبینید
که آیـهی «لن یجعـل َّ
الل للکافریـن علـی المؤمنین سـبیال» -7یعنـی خداونـد مؤمنین را زیردسـت و زبـون کفار
قرار نـداده اسـت  -در کشـورهای عربـی و به وسـیلهی مردم عـرب زبـان در دنیـا خوانده میشـود ،اما بـه آن عمل
نمیگـردد .در آیات قـرآن ،توجـه و تنبـه و تدبر نیسـت؛ لذا کشـورهای اسلامی عقـب ماندهاند.
لزوم انس با قرآن
انـس بـا قـرآن ،یعنـی قـرآن را خوانـدن و بـاز خوانـدن و بـاز خوانـدن و در مفاهیـم قرآنـی تدبـر کـردن و آنها را
فهمیـدن .فارسـیزبانها میتواننـد از ترجمـهی قـرآن اسـتفاده کننـد و کلمات قرآنـی را به طـور تقریـب بفهمند و
مضامیـن آیـات قـرآن را دریابنـد و در آنهـا فکـر و تأمـل کنند.
اگر در آیات قـرآن تأمـل بکنیم ،اراده و اسـتقامت مـا قویتر و بیشـتر از ایـن خواهد شـد .همین آیات قرآنی اسـت
کـه توانسـت در روزگاری ،انسـانهایی را تربیت کند که بـا دنیای کفـر و ظلمات بسـتیزند .همین معارف اسـت که
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ملت بـزرگ مـا را وادار کـرد و مجهز نمـود که با دنیـای مـدرن مظلَم جاهلیـت  -جاهلیـت مـدرن و جاهلیت قرن
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بیسـتم  -مقابله کنـد .امیدواریم که ملـت ما روزبـهروز به قـرآن و حقایـق قرآنی نزدیکتر بشـوند.

اغتنام ماه مبارک رمضان برای کسب تقوا
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ماه رمضان فرصتی برای اعتالی روح انسان به سوی خدا *
خوردن و آشامیدن ،ازمبطالت روزه

اول و دوم از مبطلات روزه ،خـوردن و آشـامیدن اسـت؛ اگـر عمـدا ً انجام بگیـرد .حاال اگـر آب دهان جمع بشـود،
دادن آن اشـکالی دارد و آشـامیدن یـا خـوردن  -کـه مبطل روزه اسـت  -محسـوب میشـود؟ جـواب این
آیـا فـرو ِ

اسـت که نه؛ ولـو آب دهـان ،بهخاطـر یـادآوری غـذا در دهان جمع شـده باشـد .اگـر اخالط سـینه یا غیر سـینه،
دادن آن اشـکال دارد و مبطل روزه اسـت.
داخـل آن محوطهیـی که بـه آن دهان گفتـه میشـود ،وارد گـردد ،فـرو ِ
اگر خردههـا و ذرههـای غـذا ،در البالی دنـدان مانده باشـد ،بعـد اینهـا روی زبان شـما بیایـد و عمدا ً فـرو بدهید،

مبطل روزه اسـت و در حکـم خوردن میباشـد .ح ّتی اگر کسـی مثـل خیاط کـه نخ خیاطـی را داخل دهـان کرده
و آن را بـا آب دهان آغشـته نمـوده ،بیرون بیـاورد و طبق عـادت ،دوباره همـان را داخل دهـان ببرد ،اشـکال دارد.
البته ایـن درصورتی اسـت کـه رطوبتـی که بـه آن نـخ خیاطی متصـل میشـود ،رطوبـت قابـل توجهی باشـد که
نتوانیـم بگوییـم در داخـل رطوبت دهـان ،گم شـد و احسـاس نشـد.غرض این اسـت کـه در روز ماه رمضـان  -که
قرار اسـت شـما نخوریـد و نیاشـامید  -باید کمـال دقـت و مراقبت بشـود ،تا ایـن نخـوردن و نیاشـامیدن ،به وجه
درسـت و با دقت انجـام بگیـرد .در همهی شـؤون روزه ،همین دقت الزم اسـت و نسـبت بـه بقیهی مبطلات روزه
َّ
شـاءالل آقایـان در روزهـای آینده ،آنهـا را خواهنـد گفت.
هم ،فروعی هسـت کـه ان
ماه رمضان فرصت عروج روحی انسان
امسـال ،جلسـهی ما دیر شـروع شـد .هرسـال از روز اول ماه ،مـا ایـن جلسـه را داشـتیم و امسـال ،ده روز عقبیم.

* .بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در روز یازدهم ماه مبارک رمضان 1369/01/18

ماه مبارک رمضان

خدا کنـد کـه در فهم معنـای مـاه مبـارک رمضـان و اسـتفاده از ضیافت الهـی در ایـن ماه ،عقـب نباشـیم و عقب
نمانیـم.
مسـألهی اساسـی در باب ماه رمضان ،این اسـت که بشـر  -کـه در میان انـواع عوامل و موجبـات غفلت از خـدا و از
راه او محاصـره شـده و انگیزههـای گوناگون ،او را بهسـمت پاییـن و تنزل و سـقوط میکشـاند  -فرصتـی پیدا کند
کـه در آن بتوانـد روح را  -کـه روح انسـان و باطـن بشـر ،بـه عـروج و اعتلا تمایـل دارد  -به سـمت عـروج و اعتال
سـوق دهد و به خـدا تقرب جویـد و بـه اخالق الهـی ،تخلـق پیدا کنـد .مـاه رمضـان ،چنین فرصتی اسـت.
نماز فرصت رفع بیماریهای معنوی و اصالح فردی

البتـه غیر از مـاه رمضـان ،فرصتهـای دیگـری هم هسـتً .
مثلا همیـن نمازهـای پنجگانـه ،فرصتهایی اسـت که
ما میتوانیـم بـا اسـتفادهی از آنهـا ،عـروج کنیـم؛ خودمـان را اصلاح نماییـم و زنگارهـا و پوسـیدگیها و غفلتها و
بیماریهـای معنـوی را از خودمـان دور کنیـم .نماز ،فرصت بسـیار خوبی اسـت .شـما اگر امتحـان نکردهایـد  -که
َّ
شـاءالل عمل دایمـی شـما ،همینطور باشـد  -امتحـان کنیـد .توجه بکنیـد که در
قاعدتـاً امتحـان کردهایـد و ان

حال نمـاز ،اگر متوجـه خودتان و کاری که از شـما سـر میزنـد ،باشـید ،قطعاً بعد از نما ِز شـما ،بـا قبل از نما ِز شـما

متفـاوت خواهد بـود .شـرطش همین اسـت که توجـه کنیـد در حال نمـاز ،مشـغول چـه کاری هسـتید .بهترش
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این اسـت که اذکار نمـاز را بفهمید؛ کا ِر بسـیار آسـانی اسـت.
توجه قلبی در نماز عامل عروج مؤمن
نبایـد بگوییم کـه مـا فارسـیزبانیم و نمیتوانیـم عبـارات عربـی را بفهمیم .مجمـوع عباراتی کـه در نمـاز خوانده
میشـود  -از اول تـا بـه آخـر  -یـاد گرفتـن آن بـرای آدمهـای متوسـط ،یک سـاعت هـم کار نـدارد؛ خیلی آسـان
اسـت .کتابهایی هم نوشـته شـده کـه اینهـا را ترجمه کردهانـد .اگر بـه معانی توجـه کنیـد و بفهمید کـه مضمون
این کلمـات چیسـت و در آنهـا تدبر کنیـد ،البتـه بهتر اسـت .اگـر این مقـدار هم ممکـن نشـد ،حداقـل وقتی در
حـال سـجدهاید ،بدانید کـه با خـدا حـرف میزنید؛ وقتـی در حـال رکوعیـد ،بدانید کـه پـروردگار عالـم را تعظیم
میکنیـد؛ وقتی در حـال قرائـت و ذکـر هسـتید ،بدانید که بـا چه کسـی حـرف میزنید .نفـس همین توجـه ،مهم
اسـت.

َّ
لذکـرالل اکبـر»  - 1ایـن نماز برای شـما
اگـر این توجـه حاصل بشـود و یـاد خـدا در نمـاز تأمیـن گـردد  -کـه «و
«معراجالمؤمـن» خواهـد بود و شـما را عـروج خواهـد داد .عروج ،همین اسـت کـه شـما در باطن خودتـان ،صفا و
لطافـت و نورانیـت بیشـتری را بعد از نمـاز احسـاس میکنید .عبـادات مالی هـم ،همینطور اسـت .انـواع عبادات،
فرصتهایـی برای مـا هسـتند؛ لیکن مـاه رمضان ،یـک فرصت اسـتثنایی در دوران سـال اسـت.

24
 .1عنکبوت۴۵ :

ماه مبارک رمضان

فرصت های ماه مبارک رمضان
در ایـن سـی روز یـا بیسـت و نـه روز بهطـور مـداوم ،غیـر از نمازهـای موظـف پنجگانـه و نوافلـی کـه همیشـه
انسـان میتواند آنهـا را بخواند ،دعاهایی هسـت کـه توجه بـه آن دعاها و خواندنشـان ،انسـان را نورانیـت مضاعفی
میبخشـد .ایـن دعاهـا را در اختیـار مـا گذاشـتهاند .کیفیـت حـرف زدن و مناجـات کـردن بـا خـدا را بـه مـا یاد
دادهانـد .معیـن کردهانـد کـه چـه حرفهایـی را میشـود بـا خـدا زد .بعضـی از ایـن جملاتِ ادعیـهی مأثـوره از
السلام) هسـت کـه اگـر اینهـا نبـود ،آدم نمیتوانسـت خـودش تشـخیص بدهد که میشـود با خـدا با
ائمه(علیهم ّ

ایـن زبـان حـرف زد و اینطـور از خـدا خواسـت و التمـاس کـرد.

علاوهی بـر اینها ،همیـن نفـس روزهی مـاه رمضان اسـت که یـک زمینـهی روحانیـت و نورانیـت ،بـرای روزهدار
میباشـد و او را بـرای کسـب فیوضـات الهـی ،آمـاده میکنـد .ایـن ،مجموعـهی مـاه رمضـان ،با نمـاز و بـا وظایف
مقـررهی همیشـگی و بـا روزه و بـا دعاهایـش اسـت که اگر شـما بـه اینهـا توجـه کنیـد و تلاوت قـرآن را هم به
آن اضافـه نماییـد  -کـه گفتهاند مـاه رمضان ،بهـار قـرآن اسـت  -یـک دورهی بازسـازی و بازیابی و نجـات خود از
پوسـیدگیها و فسـادها و امثـال اینهـا خواهـد بـود؛ دورهی خیلـی مغتنمی اسـت.
اصـل قضیه این اسـت که مـا بتوانیم در مـاه رمضان ،این سـی ِر الـی َّ
الل را بکنیـم و میشـود .عرض کـردم ،گاهی که
پس از پایان مـاه رمضان ،خدمـت امام(رضـوان َّ
الل تعالیعلیه) میرسـیدم ،برایم محسـوس بـود که ایشـان نورانیتر
شـدهاند و حـرف زدن و نـگاه و اشـاره و حرکـت دسـت و اظهارنظرشـان ،بـا قبل از مـاه رمضـان فرق کرده اسـت.
میبخشـد که انسـان ایـن را در مشـاهدهی حضوری او حـس میکنـد و از حرفزدنـش میفهمـد که نورانیتر شـده
اسـت .بندگان خـدا همینطورند .مـا بایـد از ایـن فرصت ،خیلـی اسـتفاده کنیم.
ترک گناه عامل اصلی قرب به خدا

َّ
شـاءالل برای خـود من و بـرای همهی شـما
یـک نکتـه را در زندگی عملـی خودمـان عـرض میکنم کـه شـاید ان
بـرادران و خواهـران ،وسـیلهیی بـرای تحـرک بهتـر و بیشـتر باشـد .آن نکتـه ،ایـن اسـت کـه بـرای نزدیکـی به
خدا ،اصـل قضیـه ،تـرک گناهـان اسـت .انجـام مسـتحبات و نوافـل و توسلات و دعـا و بقیهی امـور ،فرع اسـت.
اصـل قضیه ،این اسـت که انسـان از صـدور گناه و خلاف از خـود ،مانع بشـود .این ،همـان تقـوا را میطلبـد .تقوا و
پرهیـزگاری ،مهمتریـن  -یـا بگوییـم ا ّولیترین  -مظهری اسـت که وجود انسـان باید داشـته باشـد .همین اسـت
که مانـع از گناه انسـان میشـود .گنـاه نمیگـذارد که انسـان ،ح ّتـی خـود را به لبـهی دریـای عظیم مغفـرت الهی
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دورهی مـاه رمضـان ،برای یـک انسـان مؤمـن و واال ،اینطوری اسـت .آنقـدر بـه او و بهقلـب و باطنـش ،نورانیت

برسـاند و از آن اسـتفاده کند .گنـاه نمیگـذارد که ما حـال دعـا و توجه پیـدا کنیم .گنـاه نمیگـذارد که مـا به فکر
بازنگـری و بازسـازی خودمـان بیفتیـم .کوشـش بکنیـم از گناه فاصلـه بگیریـم .این ،شـرط اول قضیه اسـت.
گوناگـون فـردی و اجتماعـی ،گناههایـی که بهوسـیلهی دسـت یا چشـم یا
البتـه گناهـان مختلفنـد؛ گناههـای
ِ
زبـان و از طـرق گوناگون حاصل میشـود .بـرای افـراد مسـلمان ،شـاید گناهان ،مخفـی نباشـد و میداننـد که چه
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چیزی گنـاه اسـت .آن کسـی که دعـا هـم میخوانـد ،مسـتحبات را هـم انجـام میدهـد ،وظایـف شـرعیش را هم
انجـام میدهـد؛ امـا در کنـار آنهـا ،از گنـاه هـم اجتناب نـدارد ،مثل آن کسـی اسـت کـه در حـال سـرماخوردگی
و تـب ،هـم داروهایـی را کـه ضـد سـرماخوردگی اسـت و شـفابخش اسـت ،میخـورد و هـم از غذاهایی کـه برای
سـرماخوردگی مضر اسـت ،اسـتفاده میکنـد .معلوم اسـت کـه آن داروهـا ،اثر نخواهـد کـرد .معلوم اسـت که اگر
آدم بیمـار ،آن غذایی کـه بـرای او مضر اسـت ،آن عملـی که بـرای او زیانآور اسـت ،بـه آنهـا ارتکاب بکنـد ،برای
او ،دارو اثـری نخواهـد کرد.
زمینه استفاده از رحمت و مغفرت الهی با ترک گناه
بایـد زمینـهی اسـتفاده از رحمـت و مغفـرت و افاضات معنـوی الهـی را آمـاده کـرد و آن ،با تـرک گناه اسـت .لذا
والسلام) میفرمایـد« :اللّهـم اغفر لی ّ
الذنـوب الّتی
شـما در دعای کمیـل میبینیـد کـه امیرالمؤمنین(علیه ّ
الصالة ّ

الدعـاء» .2یعنـی خدایـا! آن گناهانـی که دعـای مرا حبـس خواهد کـرد ،آنهـا را بیامـرز .گناهـان ،مانع از
تحبس ّ
«فـرق بینی و بیـن ذنبی
اجابت دعـا میشـود .در همین شـبها و سـحرها ،در دعـای شـریف ابوحمـزه میخوانیـدّ :
المانع لـی من لـزوم طاعتـک»  :3خدایـا! میان مـن و گناهـم فاصله بینـداز؛ آن گناهـی که مانـع از انجـام وظایفم

میشـود و باعـث میگـردد کـه نتوانم خـودم را به تـو نزدیـک کنم .اصـل قضیـه ،مسـألهی ترک گناه اسـت.
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مهمترین حسن نظام اسالمی
مهمترین ُحسـن یک نظـام و حکومـت اسلامی در این اسـت که فضـا را ،فضـای گناهآلـود نمیکنـد .در نظامهای

طاغوتـی ،فضـا گناهآلود اسـت .اگر انسـان هـم بخواهـد گنـاه نکنـد ،گویی بـرای او میسـور نیسـت و همـه چیز،
انسـان را بـه طـرف گنـاه سـوق میدهـد .در نظـام اسلامی ،اینطـور نیسـت .در نظـام اسلامی ،فضـا گناهآلـود
نیسـت .گناهکار هسـت ،در سـطوح مختلف و در مشـاغل متعدد هم هسـت ،بـا اختیـارات گوناگون هم هسـت -
نـه اینکه نیسـت  -امـا گنـاه ،ممکن اسـت فقط جاذبهی شـخصی داشـته باشـد؛ یعنـی هـوی و هوس انسـان ،او
را به طـرف گناه بکشـاند .ایـن نظام ،غیـر از نظـام طاغوتی و شـیطانی اسـت که گنـاه ،معیـار پیشـرفت اجتماعی
هم اسـت! در نظام اسلامی ،گناه نـه فقط معیار پیشـرفت نیسـت ،بلکه ضد پیشـرفت و ضـد ارزش و معیـار تنزل
اسـت.
لزوم شناخت گناه و ترک آن
گنـاه ،از هر کسـی کـه صـادر بشـود ،نبایـد گفت چـون این شـخص انجـام میدهـد ،پس اشـکالی نـدارد ،یـا البد
اشـکالی نـدارد .نـه ،گنـاه را بایسـتی شـناخت و گناهـکار را بهوسـیلهی گنـاه بایـد شـناخت .هـر کسـی گنـاه را
انجـام داد ،گناهـکار اسـت؛ هر کـه میخواهد باشـد .ایـن تصور غلط اسـت کـه ما بگوییـم چـون فالنی ایـن کار را
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میکنـد ،البد اشـکالی نـدارد که میکنـد؛ اگر اشـکال داشـت ،کـه نمیکـرد .البته حمـل بر صحـت ،ایرادی نـدارد؛
 .۲مفاتیحالجنان ،دعای کمیل
 .۳مفاتیحالجنان ،دعای ابوحمزهی ثمالی
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بلکـه خوب و مستحسـن اسـت .در کار همـهی مؤمنین ،انسـان باید حمل بـر صحت بکنـد .تا آنجایـی که ممکن
عمـل خلافِ ّبین و واضـح از کسـی سـر زد ،هیچ تفـاوت نمیکند
اسـت ،نباید حمل بر فسـاد کـرد؛ امـا وقتی یک
ِ

که این کس ،چه کسـی باشـد .هر کسـی باشـد ،گنـاه ،گناه اسـت؛ بلکه وقتـی افـراد ممتاز گنـاه را انجـام بدهند،
جـرم گنـاه در آن افـراد ،بیشـتر هم خواهـد بود.

َّ
شـاءالل بـا تمرین و
بنابرایـن ،اصـل قضیـه ،اجتنـاب از گناه اسـت کـه باید سـعی کنیـم در ایـن مـاه رمضـان ،ان
حدیث نفـس و ریاضـت ،گنـاه را از خودمان دور کنیـم .اگر گنـاه از ما دور شـد ،آنوقت راه بـرای عروج و پـرواز در
طیران معینشـده
ملکـوت آسـمانها ممکن خواهد شـد و انسـان خواهـد توانسـت ،آن سـی ِر معنـوی و الهـی و آن
ِ

بـرای انسـان را انجـام بدهـد؛ اما بـا سـنگینی بـار گنـاه ،چنین چیـزی ممکـن نیسـت .این مـاه رمضـان ،فرصت
خوبـی بـرای دور شـدن از گناه اسـت.
َّ
شـاءالل خداونـد ،هم بـه شـما بـرادران و خواهرانی کـه در اینجـا حضـور دارید و هم بـه همهی
امیدواریـم که ان
مسـلمین و مؤمنیـن در سرتاسـر کشـور و همـه جـای عالـم ،ایـن توفیـق را عنایـت کند کـه از ایـن مـاه رمضان
بتواننـد اسـتفاده کننـد و خودشـان را متخلـق بـه اخلاق الهـی کننـد .الاقـل ایـن سـیر را شـروع کننـد کـه بـا
پیشـرفت انسـان در ایـن سـیر ،همـهی مشـکالت بشـریت هـم کاسـته خواهـد شـد و از بیـن خواهـد رفت.

ماه رمضان فرصتی برای اعتالی روح انسان به سوی...
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روح عبادت ،بندگی خداست *
احکام فطریه
اول ،تذکـر کوتاهـی دربارهی مسـایل مربـوط به عیـد فطر مطـرح میکنم .یک مسـأله ،مسـألهی فطریه اسـت که
مکـرر گفته شـده ،واجب اسـت که هر کـس برای خـود و هـر کـدام از عایلـهاش ،تقریبـاً به قدر سـه کیلـو از قوت
غالـب ادا کند .قـوت غالب ،یعنـی آن چیزی کـه مـردم غالبـاً از آن برای تغذیـه اسـتفاده میکنند؛ ً
مثلا گندم.

در بـاب اینکه آیا غیـر از غلات اربع ،جنـس دیگری را میشـود داد یـا نه ،یا کـدام ترجیـح دارد ،نظـرات مختلفی
هسـت .چون در وضـع کنونی مـردم ایـران ،تقریباً ایـن مسـایل تفاوتی ایجـاد نمیکنـد ،لذا اگـر برای هـر فطریه،
به قدر سـه کیلـو گندم ،یـا قیمـت آن را درنظـر بگیرید ،قطعـاً مجزی اسـت .ایـن واجب ،از غـروب روز آخـر ماه -

یعنی شـب عید فطر  -بـه عهدهی مکلـف میآید و احتیـاط این اسـت کـه آن را قبـل از ادای نماز عید فطـر  -برای
کسـی که در نماز عید فطر شـرکت خواهـد کـرد و آن را بجا خواهـد آورد  -تأدیـه کند .بنابراین ،اگر شـما امشـب
حسـاب کنید که چهقـدر به عهـدهی شماسـت و پولـش را کنـار بگذاریـد و فردا صبـح قبـل از آنکه به نمـاز عید
برویـد ،آن را ادا کنید ،بهتریـن وجه اسـت .البته اگـر در آن موقـع ادا نکردید ،بعـد از نمـاز عید فطر هـم ادا کنید،
ایرادی نـدارد.
احتیاط این اسـت کـه اهل هـر شـهر ،زکات فطـر خودشـان را به فقـرای همان شـهر بدهنـد .دسـتگاههایی مثل
کمیتـهی امـداد ،که ایـن پولهـا از مـردم میگیرنـد و در مـوارد خودش مصـرف میکننـد  -کـه کار مثبـت و خوبی
اسـت  -بهتر آن اسـت که ایـن جهـت را رعایـت کننـد؛ یعنی موافـق احتیاط اسـت.

سخنرانى در دیدار با اقشار مختلف مردم (روز سىام ماه مبارک رمضان) 1369/02/06
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لزوم تالش برای روئیت هالل ماه شوال
مسـألهی دیگر در مورد هلال ماه شـوال اسـت .حساسـترین هاللهـای دوازده ماه ،همین هالل ماه شـوال اسـت.
البتـه ایـن را بـرادران وخواهـران بدانند کـه در جسـتجوی هلال برآمـدن و اول مـاه را معلـوم کـردن ،در همهی
ماههـا و در همـهی شـرایط ،یـک کار مثبـت ،بلکـه الزم اسـت؛ چون همهی محاسـبات شـرعی و اسلامی مـا ،بر
اسـاس همیـن محاسـبهی ماههـای قمـری اسـت.فرض بفرماییـد ،اگر شـما بخواهیـد فضیلـت ایام متبـرک اول
رجب ،سـیزدهم رجـب ،بیسـتوهفتم رجب و نیمـهی شـعبان را  -که هر کـدام اعمـال مسـتحبهیی دارد  -درک
کنیـد ،بایـد آن روز را بشناسـید؛ آن هـم نمیشـود ،مگـر با دانسـتن هلال آن مـاه .از طرف دیگـر ،اعمـال واجبی
مثل همیـن روزهی ماه رمضـان ،ایام حـج ،روز عرفـه ،روز قربان و واجبـات متعدد دیگـری وجود دارد کـه متوقف
بر این اسـت که شـما مـاه را بشناسـید.
امـا مسـألهی مـاه شـوال ،از این جهـت بیـش از ماههـای دیگـر اهمیـت دارد کـه امـر دایر بیـن وجـوب و حرمت
اسـت؛ یعنی اگر شـما دیشـب هلال را دیـده بودیـد ،روزهی امروز حـرام بـود؛ حـاال کـه ندیدهایـد ،روزهی امروز
واجـب اسـت .پـس ،دوران امـر در روز عیـد فطـر ،بیـن وجـوب و حرمـت اسـت .بنابرایـن ،اسـتهالل  -یعنـی در
جسـتجوی هلال برآمـدن و تلاش کـردن بـرای دیـدن مـاه شـب اول  -واجب اسـت؛ مگـر اینکـه شـما بدانید
دیگرانـی هسـتند کـه میبینند.
در حـال حاضـر ،متأسـفانه خیلـی کـم معمول اسـت کـه اسـتهالل کننـد؛ سـابق بیشـتر بـود .بخصـوص من در
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

مشـهد میدیدم که اسـتهالل خیلی رایـج بود .معمـول بود که در شـب مظنون به اول شـوال ،مردم دسـته دسـته

در گذرهـا ،در خیابانهـا ،سـر بازارهـا ،روی پشـت بامهـا ،مخصوصـاً پشـت بام مسـاجد جمـع میشـدند ،تا مـاه را
ببیننـد .پس ،یادتان باشـد کـه باید ایـن عـادت را در خودمان بـه وجـود بیاوریم که همـهی ماههـا ،بخصوص این
ماههای حسـاس  -مثـل ماه شـوال ،ماه رمضـان و مـاه ذیحجـه  -را مواظب باشـیم و اول مـاه را به دسـت بیاوریم.
َّ
بحمـدالل تاحـدود زیـادی عمل شـد؛ لیکـن کافی نیسـت .ما
البته مـن پارسـال این نکتـه را گفتـم و امسـال هم
دسـتگاهی الزم داریـم ،بـرای اینکـه در همـهی ماههـا ،آدمهـای متخصـص ،بـا دسـتگاههای فنی و چشـمهای
مسـلح ،در مظان پیـدا کردن هلال بروند جسـتجو کننـد و پیـدا نمایند و بـه مـا بگویند؛ ما هـم به مـردم بگوییم
کـه اول مـاه ،کدام روز اسـت.
ماههای قمری مبنا در سن تکلیف
تکلیـف شـرعی ،بـر اسـاس ماههـای قمـری اسـت .یعنـی دختـر ،وقتی کـه نـه سـال قمریش تمـام شـد ،مکلف
اسـت .پسـر هم وقتی که پانـزده سـال قمریش تمام شـد ،مکلـف اسـت .بعضیها سـن شـرعی فرزندان خـود را به
حسـاب ماههـای شمسـی حسـاب میکنند .شـهریور بـه دنیـا آمـده ،محاسـبه میکنند کـه تا شـهریو ِر نه سـال یا

پانزده سـال بعد ،فرزندشـان به سـن تکلیف میرسـد .نه ،بایـد ببینید کـه در کـدام روز از کـدام ماه قمـری به دنیا
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آمـده اسـت؛ آن را مبدأ قـرار بدهیـد و حسـاب کنید ،تـا معلوم بشـود.
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راه های استهالل ماه
غرض ،اسـتهالل چیـز مهمی اسـت .اول ماه ،بـرای انسـان چگونه ثابـت میشـود؟ در این خصـوص ،چنـد راه ذکر
کردهانـد :یکـی رؤیت اسـت .البته بـه شـرط اینکـه جـای مـاه را بدانیـد و وارد باشـید؛ یک مقـدار آشـنایی الزم
دارد.
یکـی از علمـای تهران  -کـه خداونـد رحمتش کنـد  -میگفت :روی پشـت بام مدرسـهی بـزرگ آخونـد در نجف،
روز آخـر ماه رمضـان طلبههـا اسـتهالل میکردنـد .مرد مسـنی هم نشسـته بـود و بسـاط افطـارش را پهـن کرده
بـود؛ ولـی او اسـتهالل نمیکـرد .طلبههـای جوان یـک طـرف ایسـتاده بودنـد و به گوشـهیی نـگاه میکردنـد؛ بعد
هم مـاه را دیدنـد و به همدیگر نشـان دادنـد .وقتی که خواسـتند از پشـت بـام پایین برونـد ،از کنار آن مرد مسـن

عبـور کردنـد .یکی گفـت کـه ً -
محمد! تـو نیامـدی اسـتهالل بکنـی؟ گفـت :شـما مـاه را دیدید؟
مثلا  -آشـیخ ّ

گفتند :بلـه .گفت :کجـا بـود؟ گفتند :آنجـا .پیرمرد سـری تـکان داد و گفت :حـاال آن طـرف را نگاه کنیـد .وقتی
که طلبههـا نـگاه کردنـد ،دیدند که مـاه آنجاسـت! جالب اسـت که همـه نیم سـاعت خودشـان را سـرگرم کرده
بودنـد ،چیزی هـم دیده بودنـد ،بـه همدیگر هـم نشـان داده بودند و باورشـان هم آمـده بود کـه ما ِه خیلـی بلند و
خـوب و روشـن و بیغبـاری را دیدهاند!
غرض ،یکـی رؤیت خود انسـان اسـت که مـاه را ببینـد و یقیـن کند که مـاه را دیده اسـت .ح ّتـی اگر حکـم حاکم
هـم برخالف ایـن بود ،انسـان بایسـتی به علـم خودش عمـل کنـد؛ یعنی همـان چیزی کـه خودش دیـده ،مالک
ا ست .
دوم این اسـت کـه تواتر یا شـیاعی باشـد که بـرای انسـان یقین بیـاورد؛ یعنی معروف شـده باشـد که امشـب اول
اینکـه اطمینـان و یقیـن پیـدا میکند.
سـوم اینکه دو نفـر شـاهد عـادل شـهادت دهند .مـورد وثـوق کافی نیسـت؛ بایـد عادل باشـد .دیشـب کـه ما از
نقـاط مختلف کشـور تفحـص میکردیـم ،بعضی جاهـا میگفتنـد که یک نفـر پیـش آقایی آمـده و گفته اسـت که
من دیـدهام .دو ،سـه جا چنیـن چیزی گفته شـد؛ لیکـن از لحاظ شـرعی ،هیچکـدام معتبر نیسـت؛ زیـرا که خبر
دهندگان ،متصـف بـه عدالت نبودند و کسـی نمیدانسـت کـه اینهـا عادلند.
ایـن ،امـر کوچکـی نیسـت؛ روز عیـد مسـلمین اسـت .وقتی کـه انسـان بخواهـد طبـق آن عمـل بکند ،یـا حاکم

روح عبادت ،بندگی خداست

ماه اسـت .همـه میگوینـد ،افـراد زیـادی دیدهانـد ،همـه نقـل میکننـد ،انسـان اینهـا را از هر کسـی میشـنود ،تا

بخواهـد حکم بدهـد ،نمیشـود پـا را جایی بگـذارد کـه لغـزان و لـرزان اسـت و اطمینانی نیسـت .نـه ،بایـد عادل
باشـد؛ آن هم نـه یک نفـر ،بلکـه دو نفر انسـان عـادل و البتـه بااطالع کـه بـه هیچوجـه دروغ و خلاف نمیگویند.
بایـد آدمهایـی باشـند کـه مـاه را بشناسـند و از حرفهایشـان بشـود فهمید کـه اینهـا درسـت فهمیدهاند.
گاهی افـراد روی پشـت بـام میرونـد و مـاه را میبیننـد؛ ولی اشـتباه میکننـد .من سـابق دیده بـودم کـه آدمهای

خبره ،شـهود میخواسـتند و از افراد میپرسـیدند ،مـاه را که دیـدی ،چگونه بـود؟ مث ً
ال میگفـت ،مـاه اینگونه بود؛
یعنـی دو طـرف ماه ،طـرف پایین بـود .معلـوم بود کـه او مـاه را ندیده اسـت .ماه شـب اول کـه اینطوری نیسـت.
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در شـب اول ،دو طـرف مـاه ،به طـرف باالسـت .پس ،اگر کسـی عـادل هـم اسـت ،اما آمـد و گفـت که من مـاه را
دیـدهام ،اینطـوری بـود  -دو طـرف هلال را به سـمت پاییـن نشـان داد  -روشـن اسـت کـه دروغ نمیگویـد؛ اما
اشـتباه کرده اسـت؛ این هـم مورد قبـول نیسـت .بایـد دو شـاهد عادلی باشـند کـه اشـتباه نمیکنند.
راه دیگـر ،حکم حاکـم اسـت .وقتی حاکم اسلامی حکم کـرد که امـروز اول ماه اسـت ،همهی کسـانی کـه قضیه
برایشـان روشـن نشـده اسـت ،ملزمند که به حکـم او عمـل کننـد؛ مگر کسـی که خـودش دیده باشـد ،یا کسـی
بدانـد که حاکـم در ایـن حکم ،به شـهادت فالن کـس اسـتناد میکند کـه او عادل یـا خبره نیسـت و اشـتباه کرده
اسـت .اگر کسـی این را بداند ،واجب نیسـت بـه حکم حاکـم عمل بکنـد؛ اما همـهی مردمی کـه در کوچـه و بازار
راه میرونـد و دنبـال هلال نرفتهاند ،یـا اطالعـی پیـدا نکردهانـد و نمیداننـد که اوضـاع واحـوال چگونه اسـت ،یا
تفحص هـم کردهانـد ،ولی چیـزی برای آنـان ثابت نشـده اسـت ،به مجـرد اینکـه حاکم حکـم کرد که امشـب یا
امروز شـب یـا روز عید فطـر اسـت و یا اول مـاه میباشـد ،بر همـهی آنهـا واجب اسـت که اطاعـت کننـد؛ فرق هم
نمیکنـد که مجتهـد یا مقلـد ،عامـی یا عالـم یا جاهـل باشـند؛ همـه موظفند کـه طبق حکـم حاکم عمـل کنند.
نماز بسیار با فضیلت عید فطر
البته یـک بحـث دیگر هـم ،بحث نمـاز عیـد فطر اسـت ،کـه نمـاز بسـیار بافضیلـت و باحالی اسـت .در ایـن نماز،
دعـا ،تضـرع ،گریـه و توجـه به خـدا هسـت .نمـاز عید فطـر ،خـوب نمـازی اسـت .البتـه نظـرات مختلفـی وجود
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دارد کـه آیـا در مثل ایـن زمـان ،نمـاز عیـد فطر واجـب اسـت ،یا مسـتحب اسـت ،و بـه جماعـت چگونه اسـت؟
بههرحـال ،اگر شـما بـه قصد رجـا در نمـاز عیـد فطر شـرکت کنیـد و به جماعـت بخوانیـد ،قطعـاً ثـواب خواهید

بـرد.
عبادات ،ورزش و ریاضت روح انسان
جسـم انسـان بدون ورزش ،ضعیف و الغر و بیقـدرت خواهد بود .هرکسـی باشـید ،هرچـه بنیهی قـوی و نیرومند
داشـته باشـید ،اگر ورزش نکردیـد و خوردیـد و خوابیدید ،بـدن ضعیـف میماند؛ شـکی در این نیسـت .همچنانی
که اگـر ورزش نکنیـد ،بدن شـما آن رشـد الزم را نمیکنـد ،زیباییهایـی هـم دارد کـه ورزش آنها را آشـکار خواهد

کرد؛ بـدون ورزش نمیشـود .روح شـما هم عینـاً همینطور اسـت .بـدون ورزش ،بـدون تمرین و ریاضـت ،ممکن
نیسـت شـما قوی بشوید.
ای بسـا انسـانهایی هسـتند بـا جسـمهای نیرومنـد و زیبـا ،ولی بـا روحهایـی الغر ،زشـت ،ناتـوان و ضعیـف؛ این
بـه درد نمیخـورد .تمـام عبادات بـرای این اسـت کـه مـا ورزش کنیـم ،تربیـت بشـویم و پیش برویـم .البتـه باید
عبـادات را شـناخت .عبـادات هـم جسـم و روحـی دارند .جسـم عبـادات ،بـه تنهایـی کافـی نیسـت .نمـاز را که
انسـان بخوانـد ،ولی در حـال نمـاز ،توجـه به خـود ذکـر نداشـته باشـد ،ملتفت نباشـد کـه چـه میگویـد و با چه
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نماز با توجه ،نزدیک کننده انسان به خدا
البتـه کسـانی کـه عربـی نخواندهانـد و معنای ایـن جملات را نمیداننـد ،اگـر در حـال نماز ،همیـن انـدازه توجه
پیـدا کنند کـه با خـدا حـرف میزننـد و بـه یاد خـدا باشـند ،ایـن هـم بهـرهی خوبی اسـت؛ ولـی سـعی کنید که
معنای نمـاز را بدانیـد .یاد گرفتـن معنای نمـاز ،کار خیلی آسـانی اسـت؛ خیلـی زود میتوانید ترجمـهی این چند

جمله را یـاد بگیرید .نمـاز را بـا توجه بـه معنـای آن بخوانیـد .این نماز اسـت کـه «قربـان ّ
تقى»1خواهـد بود.
کل ّ
نمـاز ،نزدیـک کنندهی انسـان بـه خداسـت؛ اما نزدیـک کننـدهی انسـان باتقوا.
روزه موجب تقوا و پرورش روح
روزه ،موجـب تقـوا و به وجـود آورندهی تقواسـت؛ امـا روزهی باتوجه .در جلسـات اول ایـن مجلس ،من بـه روایات
روزه اشـاره کردم؛ بعضـی از آقایـان دیگر هم کـه به اینجـا آمدنـد و افاضه کردنـد ،اشـاره نمودنـد .روزه فقط این
نیسـت که انسـان نخورد و نیاشـامد؛ روزه یک نوع پـرورش روح شماسـت .شـما میتوانیـد اندامهای روحتـان را با
روزه پـرورش بدهیـد و تصفیـه و پاکیزه بشـوید و طهارت پیـدا کنید.
زکات ،شکننده حرص و بخل آدمی
شـح
ایـن زکات و انفاقـی هم کـه یک عبـادت بـزرگ محسـوب میشـود ،دارای جسـم و روحی اسـت« .و من یوق ّ

نفسـه فاولئـک هـم المفلحـون» .2ایـن زکات ،باید آن حـرص و بخـل درونـی مـا را بشـکند و آن دلبسـتگی ما به
مـال و به زخـارف دنیـوی را ازبیـن ببـرد .ایـن زکات ،زکات خوبی اسـت.

روز نمیشـد؛ ولی امسـال یک روز زیادتر شـد .شـما سـی روز روزه گرفتیـد و نمـاز باتوجـه خواندید و دعـا کردید.
ایـن ،قطعـاً در وجـود شـما دارای محصولی اسـت .همت ما بایـد این باشـد که ایـن محصـول را حفظ کنیـم .این،
محصول باارزشـی هم اسـت .اگـر نمـاز و روزهی باتوجه و ذکـ ِر آگاهگر و هشـیارگر انسـان ،بـرای ما وجود داشـته

باشـد ،آن وقت مسـلمانی خواهیـم بود کـه روزبـهروز به سـمت هدفهای اسلام پیـش میرویـم .اگـر میبینید که
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ضرورت حفظ دستاوردهای معنوی ماه رمضان
َّ
بحمـدالل روزهی مـاه رمضـان ،سـی روز شـد .چند سـال بود کـه مـاه رمضـان ،بیسـتونه روز بود و سـی
امسـال

در جوامعـی مسـلمانانی بودند یا هسـتند که بـه هدفهای اسلام نزدیـک نشـدهاند و دور شـدهاند ،یکـی از عیوب
کارشـان اینجاسـت .شـاید عیبهای متعددی باشـد ،کـه ایـن ،یکی از آنهاسـت.
تحجر ،نتیجه عدم توجه در عبادات
اگر در حـال عبـادت ،توجـه نبـود و روح عبـادت  -کـه همـان عبودیت و انـس به خـدا و تسـلیم در مقابل اوسـت
 مـورد توجـه قـرار نگرفـت ،آن وقـت خطرهـای گوناگونـی در سـر راه انسـان قـرار میگیـرد ،کـه تحجـر یکی از .1نهجالبالغه ،کلمات قصار ،ش 136
 .2حشر9 :
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آنهاسـت.
بعضی از همیـن خوارجی کـه در ایـن ایام اسمشـان را زیـاد شـنیدید ،آنچنان عبـادت میکردنـد و آیـات قرآن و
نماز را باحـال میخواندنـد ،کـه ح ّتـی اصحـاب امیرالمؤمنین(علیهالسلام) را تحت تأثیر قـرار میدادنـد! در همان
ایام جنـگ جمـل ،یکـی از یـاران امیرالمؤمنین عبـور میکـرد ،دید کـه یکی از آنهـا عبـادت میکند و نصف شـب،

ایـن آیـات را با صـدای خوشـی میخوانـد« :ا ّمن هـو قانـت انـاء اللّیـل» .3منقلب شـد و پیـش امیرالمؤمنیـن آمد.
ح ّتی انسـانهای هوشـمند و زیرک و آگاه  -کـه اصحـاب نزدیـک امیرالمؤمنین(علیهالسلام) غالباً اینطـور بودند

 نیـز اشـتباه میکردند.السلام) فرمـود :هیچکـس نمیتوانسـت ایـن کاری را که من کـردم ،بکند
بیمورد نیسـت کـه امیرالمؤمنین(علیه ّ
و این فتنـه را بخوابانـد .ایـن کار ،واقعاً شمشـیر و آگاهـی و آن ایمان علـی به خـودش و راه خودش را میخواسـت.

ح ّتـی گاهـی خـواص متزلـزل میشـدند .امیرالمؤمنین(علیهالسلام) بـه آن صحابـهی خـود فرمـود  -طبـق این
نقلی که شـده اسـت  -فـردا به تـو خواهم گفـت .فـردا وقتی کـه جنگ تمـام شـد و کمتـر از ده نفـر از مجموعهی
خوارج زنـده ماندنـد و بقیه در جنگ کشـته شـدند ،حضـرت به عنـوان وسـیلهیی برای عبـرت و موعظـهی یاران
و اصحاب خـودش ،در بیـن کشـتهها راه افتاد و بـا بعضـی از آنان به مناسـبتی حـرف زد .بـه یکی از این کشـتهها
که بـه پشـت افتاده بـود ،رسـیدند .حضـرت گفـت ،ایـن را برگردانیـد؛ برگرداندنـد .شـاید فرمـود ،او را بنشـانید؛
نشـاندند .بعد به همین کسـی کـه از یـاران نزدیکش بـود ،فرمـود :او را میشناسـی؟ گفـت :نـه ،یـا امیرالمؤمنین.
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فرمود :او همان کسـی اسـت که دیشـب آن آیـات را میخوانـد و دل تـو را ربـوده بود!
این ،چـه قـرآن خواندنـی اسـت؟! ایـن ،چـه نـوع عبـادت کردنـی اسـت؟! ایـن ،دوری از روح عبـادت اسـت .اگر
لـب اسلام  -که در
انسـان با روح عبـادت و نمـاز و قرآن آشـنا باشـد ،میفهمد کـه وقتـی موجودیـت و حقیقت و ّ
علیبنابیطالب مجسـم اسـت  -در یک طـرف قرار گرفته اسـت ،همـهی شـبههها را از خـودش دور میکنـد و به او
میپیونـدد .ایـن دوری از قـرآن و دوری از دین اسـت که کسـی نتواند این موضـوع را تشـخیص بدهـد و نتیجتاً به

روی علی(علیهالسلام) شمشـیر بلنـد کنـد.
بزرگترین اشتباه مقدسمآبها ،عدم شناخت حق از باطل
پس ،یک طـرف قضیه ،همیـن تحجرها و نیندیشـیدنها و اشـتباههای عمـده و بزرگ اسـت که ما در طـول دوران
خالفت بنـی امیه و بنـی عبـاس ،آن را مشـاهده میکنیـم .بعضیها آدمهـای مقدسمـآب و متدین و اهـل عبادت و
عبـاد و ز ّهـاد و اخالقیون و آدمهای حسـابی ثبت شـده اسـت؛ اما
اهـل زهد بودنـد و در کتابها اسمشـان در شـمار ّ
اشـتباه میکردند؛ اشـتباهی به عظمت اشـتباه جبههی حق بـا باطل .بزرگترین اشـتباهها این اسـت .اشـتباههای
کوچـک ،قابل بخشـش اسـت .آن اشـتباهی کـه قابـل بخشـش نیسـت ،این اسـت که کسـی جبهـهی حـق را با
جبهـهی باطل اشـتباه کنـد و نتواند آن را بشناسـد.
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الص
عظمت امثـال عمار یاسـر ،بـه همیـن اسـت .عظمـت آن اصحـاب خـاص امیرالمؤمنین(علیه ّ
ّ
 .3زمر9 :
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همین اسـت کـه در هیچ شـرایطی دچـار اشـتباه نشـدند و جبهـه را گـم نکردند .مـن در مـوارد متعـدد در جنگ
صفین ،ایـن عظمـت را دیـدهام؛ البتـه مخصوص جنـگ صفیـن هـم نیسـت .در بسـیاری از آنجاهایی کـه برای
جمعـی از مؤمنیـن ،نکتهیـی مـورد اشـتباه قـرار میگرفـت ،آن کسـی کـه میآمـد و بـا بصیـرت نافـذ و بـا بیـان
روشـنگر خود ،شـبهه را از ذهن آنها برطـرف میکرد ،عمار یاسـر بـود .انسـان در قضایـای متعـدد امیرالمؤمنین -
از جملـه در صفیـن  -نشـان وجـود ایـن مـر ِد روشـنگ ِر عظیمالقـدر را میبیند.

جنـگ صفیـن ماههـا طـول کشـید؛ جنـگ عجیبـی هـم بـود .مـردم افـراد مقابـل خـود را میدیدنـد کـه نمـاز

میخواننـد ،عبـادت میکنند ،نمـاز جماعـت و قـرآن میخواننـد؛ ح ّتی قـرآن سـرنیزه میبرنـد! خیلـی دل و جرأت
میخواسـت کـه کسـی روی ایـن افـرادی کـه نمـاز میخواننـد ،شمشـیر بکشـد.
الةوالسلام) نقل شـده اسـت کـه اگـر امیرالمؤمنین(علیهالسلام) بـا اهل قبله
الص
در روایتـی از امـام صادق(علیه ّ
ّ

نمیجنگیـد ،تکلیف اهـل قبلهی بـد و طغیانگـر تا آخـر معلـوم نمیشـد .ایـن علیبنابیطالب بود کـه ایـن راه را باز
نمود و بـه همه نشـان داد که چـهکار بایـد کـرد .بچههای مـا ،وقتی کـه به بعضـی از سـنگرهای جبهـهی مهاجم
وارد میشـدند و آنهـا را اسـیر میگرفتنـد ،در سنگرهایشـان مهر و تسـبیح پیـدا میکردنـد! بله ،درسـت مثل همان

کسـانی کـه مقابـل امیرالمؤمنین(علیهالسلام) قـرار داشـتند و نمـاز هـم میخواندنـد و نتیجتـاً یـک عـده هم به
شـبهه میافتادند .آن کسـی که سـراغ اینها میرفت ،عمار یاسـر بـود .این ،هوشـیاری و آگاهی اسـت و کسـی مثل
عمار یاسـر الزم اسـت.
ایمان سطحی ،حاصل عدم توجه به خدا در عبادات
نشـود و انسـان سـعی نکنـد کـه در هریـک از ایـن واجبـات ،خـودش را بـه عبودیـت خـدا نزدیـک کنـد ،کارش
سـطحی اسـت .کار و ایمـان سـطحی ،همیشـه مـورد خطـر اسـت و ایـن چیـزی اسـت کـه مـا در تاریـخ اسلام
دید هایـم.

قب ً
غاصـب فاج ِر
ظالـم
عبـاد و ز ّهـاد ،میرفتنـد در کنـار خلیفهی
ِ
ِ
ال اشـاره کـردم ،کسـانی از متدینـان ،مقدسـانّ ،

ِ
خبیث دروغگـوی دهرو و دهرنـگ مینشسـتند و او را چهار کلمـه نصیحـت میکردند؛ او هم یـا از روی تقلـب و ریا،
یـا شـاید هـم در گوشـهی قلبـش چیـزی تـکان میخـورد و اشـکی میریخـت .بعضیها هـم که مسـت بودنـد و در
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اگـر روح اعمـال و عبـادات  -کـه عبـارت از همـان توجه بـه خـدا و عبودیت اوسـت  -بـرای انسـان حل و روشـن

حال مسـتی ،هیجـان و احساسـات پیـدا میکردنـد ،یـک نفـر را میآوردند کـه برایشـان یک خـرده حرف بزنـد؛ با
حرفهـای او گریـه میکردنـد! آنگاه این آدمهـای سـادهلوح نـادان  -ولو عالـم بـه ظواهر دیـن  -مرید ایـن خلیفه
میشـدند!
در تاریـخ اسلام ،انسـان چیزهـای عجیبـی از ایـن قبیـل میبینـد .همیـن «عمروبنعبیـد» عابـ ِد زاهـ ِد معروف،

کسـی اسـت که خلیفهی عباسـی دربـارهی او اظهـار ارادت میکـرد و میگفـت« :کلّکم یمشـی روید کلّکـم یطلب
صیـد غیـر عمروبنعبیـد»؛ یعنـی حسـاب «عمروبنعبیـد» ،از دیگـر مدعیـان تقـوا و زهـد جداسـت! شـما اگـر
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«محمدبنشـهابزهری» و امثـال آنهـا را نـگاه کنیـد ،میبینیـد کـه آنهـا در زمـان
همیـن «عمروبنعبیـد» و
ّ
خودشـان ،از جملـهی دردسـرهای بـزرگ جریـان حـق بودنـد .میرفتند بـا حضـور خودشـان ،جبهـهی باطل را

تقویـت میکردنـد و جنـاح حـق  -یعنـی جنـاح اهلبیـت پیامبـر  -را تنهـا و مظلـوم میگذاشـتند و بر اثـر همین
ندانسـتن ،دسـت دشـمن را روی اینهـا دراز میکردنـد.
بندگی خدا ،روح عبادات
غـرض ،اینکـه روح عبـادت ،بندگـی خداسـت .بـرادران و خواهـران! مـا باید سـعی کنیـم کـه روح بندگـی را در
خودمـان زنـده نماییـم .بندگـی ،یعنـی تسـلیم در مقابل خـدا ،یعنی شکسـتن آن بتـی کـه در درون ماسـت .آن
بت درونی مـا  -یعنی مـن  -در خیلـی جاها خـودش را نشـان میدهـد .وقتی کـه منفعتت بـه خطر بیفتد ،کسـی
حرفت را قبـول نکنـد ،چیـزی مطابق میـل تـو  -ولو خلاف شـرع  -ظاهر بشـود ،یا سـر دو راهـی قـرار بگیری -
من درونی انسـان
یک طرف منافع شـخصی ،یک طـرف وظیفه و تکلیـف  -در چنیـن تنگناهـا و بزنگاههایـی ،آن ِ

سـر بلند میکنـد و خـودش را نشـان میدهد.
مهار هوای نفس ،راه اصالح امور
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اگر مـا بتوانیم این مـن درونی ،ایـن هوای نفـس ،این فرعـون باطنـی ،این شـیطانی را کـه در درون ماسـت ،مهار
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کنیم ،یـا اق ً
ال قـدری مهـار کنیم ،همـهی امـور اصلاح خواهد شـد .قبل از هـر چیز ،خـود مـا آدم خواهیم شـد و
به فالح خواهیم رسـید .مـاه رمضـان ،مقدمهی این اسـت .روزه ،نمـاز باتوجـه ،انفاقـات ،ح ّتی جهاد فیسـبیل َّ
الل،
محمـد ،ما را
محمـد و آل ّ
بـرای رسـیدن به چنیـن دنیایی اسـت کـه مـردم بنـدهی خـدا باشـند .پـروردگارا ! بـه ّ

بندهی خـودت قـرار بده.

ضرورت حفظ دستاوردهای ماه رمضان
امـروز مـاه رمضـان تمـام میشـود .بـرادران و خواهـران! سـعی کنیـد ایـن دسـتاوردی کـه در ایـن ماه به دسـت
آوردهاید ،حفـظ کنید .حفظـش هم به این اسـت کـه از گناهـان اجتناب کنیـد و یاد خـدا را در دل خودتـان زنده
بدارید .هرچـه میتوانید در حـاالت گوناگـون  -در هنـگام کار ،در برخورد بـا مردم ،در برخـورد با منافع مـا ّدی ،در
برخـورد با شـهوات و غیـره  -سـعی کنید که یـاد خـدا را در خودتـان زنـده بدارید.

ماه مبارک رمضان

روح عبادت ،بندگی خداست
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خوردن و آشامیدن مبطالت روزه

استفاده از ماه رمضان برای خودسازی

ماه رمضان فرصت رفع بیماریهای معنوی انسان

ماه رمضان فرصت کنترل هوای نفس

اخالص از ویژگیهای مهم مورد توجه در خودسازی
نمونه های اخالص در بزرگان
وعده خداوند به مخلصین

ماه رمضان فرصت مناسب انجام نوافل
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ماه رمضان بهترین فرصت برای خودسازی *
خوردن و آشامیدن مبطالت روزه
از جمله کارهایـی کـه روزهدار باید از آن اجتنـاب کنـد و واضحترین مصداق روزه هم هسـت ،خوردن و آشـامیدن
اسـت؛ ولـو آن چیزی کـه خورده یـا آشـامیده میشـود ،خیلـی کم باشـد .همیـن انـدازه که صـدق خـوردن کرد،
اگـر عمـدا ً باشـد ،روزه باطـل میشـود .بعضـی چیزهاسـت کـه صـدق خـوردن نمیکند ،امـا همـهی مراجـع فتوا

دادهاند کـه آنها هـم مثـل خـوردن و آشـامیدن ،مبطـل روزه اسـت .از قبیل چه چیـز؟ از قبیـل سـرمهای غذایی
که وارد بـدن میشـود .این خـوردن ،عرفی نیسـت؛ امـا مبطـل روزه اسـت .یا حتـی آمپولهـای تقویتی کـه داخل
رگ یـا عضله تزریـق میشـود ،مبطـل روزه اسـت .اگرچه در مـورد آمپولهـای غیـر تقویتی ،کـه مربوط بـه تقویت
و ویتامیـن و ایجـاد ذخیـرهی غذایـی و غیـره نیسـت ،اشـکال نکردهانـد  -و ظاهرا ً اشـکال هم نـدارد  -امـا بعضی

احتیـاط کردهانـد .آب دهـان را فـرو بردن هـم اشـکالی نـدارد؛ اما اگـر مسـواک را داخـل دهـان کردیـد و به آب
دهان آغشـته شـد ،بعد همـان را آوردیـد بیرون و دوبـاره داخـل دهانتـان کردیـد و آن آب را فـرو بردید ،ایـن ،باز
مبطل اسـت .یعنی مسـألهی خوردن و آشـامیدن مسـألهی دقیقی اسـت .واضحترین مصـداق روزه هم ،امسـاک
َّ
شـاءالل در طـول ماه ،مسـائلش را البـد آقایان
از خوردن و آشـامیدن اسـت .اگرچـه مـوارد دیگر هم هسـت که ان
خواهنـد گفت.
استفاده از ماه رمضان برای خودسازی
مـاه رمضـان فرصـت خوبی بـرای خودسـازی اسـت .مـا همان مـادهی خـام هسـتیم کـه اگـر روی خودمـان کار
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کردیم و توانسـتیم ایـن مادهی خـام را به شـکلهای برتـر تبدیـل کنیـم ،آن کار الزم در زندگـی را انجـام دادهایم.
هدف حیـات همین اسـت .وای به حال کسـانی که روی خودشـان از لحـاظ علم و عمـل کاری نکننـد و همانطور
کـه وارد دنیا شـدند ،بـه اضافـهی پوسـیدگیها و ضایعـات و خرابیهـا و فسـادها کـه در طـول زندگی برای انسـان
پیـش میآیـد ،از این دنیـا برونـد .مؤمـن باید بهطـور دائـم روی خـودش کار کنـد؛ بهطـور دائـم .نه اینکـه خیال
کنیـد «بهطـور دائـم» زیـادی اسـت یـا نمیشـود؛ نـه .هـم میشـود ،هم زیـادی نیسـت .اگـر کسـی مراقـب خود
باشـد؛ مواظب باشـد کارهای ممنـوع و کارهایـی را که خالف اسـت انجـام ندهـد و راه خـدا را با جدیـت بپیماید،
موفق میشـود .ایـن ،همان خودسـازی دائمی اسـت و برنامهی اسلام ،متناسـب با همین خودسـازی بهطـور دائم
اسـت .این نماز پنجگانـه  -پنج وقت نمـاز خوانـدن  -ذکر گفتـن؛ «ایاک نعبـد و ایاک نسـتعین» را تکـرار کردن؛
رکوع کـردن؛ بـه خـاک افتـادن و خـدای متعـال را تسـبیح و تحمیـد و تهلیـل کردن بـرای چیسـت؟ بـرای این
اسـت که انسـان بهطور دائم مشـغول خودسـازی باشـد .منتها گرفتاریهـا زیاد اسـت و همـه گرفتاریـم .گرفتاری
زندگـی؛ گرفتـاری معـاش؛ گرفتـاری امـور شـخصی؛ گرفتـاری اهـل و اوالد ،و انـواع گرفتاریهـا مانع میشـود که
ما بـه خودمـان ،آن چنان که شایسـته اسـت ،برسـیم .لـذا یک مـاه رمضـان را که خـدای متعـال قرار داده اسـت،
فرصـت مغتنمی اسـت .ایـن مـاه را از دسـت ندهید .مقصـودم این اسـت کـه اگـر نمیتوانیم بهطـور دائـم در حال

مراقبـت و ساختوسـاز خودمان باشـیمًّ ،
اقلا مـاه رمضـان را مغتنم بشـماریم .شـرایط هـم در ماه رمضـان آماده
اسـت .یکی از بزرگترین شـرایط ،همیـن روزهای اسـت که شـما میگیرید .ایـن ،یکـی از بزرگترین توفیقـات الهی
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اسـت .توفیـق یعنی چـه؟ توفیـق یعنـی اینکه خـدای متعـال چیـزی را برای انسـان ،مناسـب بیـاورد .بـا واجب
کـردن روزه ،خدای متعـال زمینـهی مناسـبی را بـرای من و شـما بهوجـود آورده اسـت که قـدری در ایـن ماه به
خودمـان برسـیم .روزه ،نعمـت بزرگی اسـت .شـکم خالی اسـت و مبـارزه با نفـس ،تـا حـدودی در اثنـای روز ،از
جهـات مختلـف وجـود دارد :هرچه را دوسـت داریـد ،نمیخوریـد و نمیآشـامید و بسـیاری از مشـتهیات نفسـانی
را بـرای خودتـان به مـدت چند سـاعت ممنـوع میکنیـد .ایـن ،یک مبـارزه بـا نفس اسـت؛ مبـارزه با هواسـت ،و
مبارزه بـا هـوا ،در رأس تمـام کارهای نیـک و خودسـازیها قـرار دارد.
ماه رمضـان زمینهی بسـیار خوبی اسـت و خدای متعـال این فرصـت را به من و شـما داده کـه در این مـاه ،چنین
امکانـی را بـرای خودسـازی پیـدا کنیم .علاوه بر اینکـه سـاعات این ماه بسـیار بـا برکت اسـت و خـدای متعال،
از لحـاظ طبیعـی ایـن لحظـات و سـاعات را اینگونـه قـرار داده اسـت ،سـاعات بسـیار مغتنمـی هم هسـت .یک
رکعـت نماز شـما؛ یک کلمـه ذکـر «سـبحان َّ
الل» شـما؛ مختصر صدقـه دادن شـما ،و یـک صلهی رحـم کوچکی
که در ایـن مـاه بکنید ،مزیتـی چنـد برابر بیشـتر از همیـن امـور ،وقتـی در غیر مـاه رمضان انجـام میشـود ،دارد.
ایـن ،فرصت بسـیار خوبـی اسـت .زمینـهی خوبی اسـت کـه انسـان در این مـاه به خـودش برسـد .مثـل طبیبی
که بـا فردی بیمـار مواجـه اسـت و آن بیمار بـه امراض متعـددی مبتالسـت  -مـرض قند دارد ،فشـار خـون دارد،
چربی خـون دارد ،اسـتخوان درد دارد ،رماتیسـم دارد ،زخم معـده دارد و خالصه انواع و اقسـام مرض در او هسـت
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میکنـد بیماریهـای او را روی کاغـذ بیـاورد و ببینـد به چـه امراضی مبتالسـت .اگـر طبیـب ،بعضـی از بیماریهای
او را نشناسـد و بـرای علاج بیمـاری دوایـی بدهـد کـه بـا بیمـاری دیگـر ناسـازگار باشـد ،ممکن اسـت بـه جای
اینکـه او را علاج کند ،بیچـاره را بـه بیماریهـای دیگری هـم متبال سـازد! ً
مثلا نداند که بیمـار زخم معـده دارد؛

بعـد برای علاج رماتیسـم او آسـپرین بدهـد! خوب ،آسـپرین عالج رماتیسـم اسـت؛ امـا بـرای زخم معده بسـیار
مضر اسـت .اگـر طبیـب ،ایـن مـرض را نشناسـد و نداند کـه بیمار ایـن مـرض را هـم دارد ،ممکن اسـت بـه جای
اینکـه او را عالج کنـد ،بیچـاره را به خونریـزی معده هـم مبتال سـازد .پس اول بایـد با دقت نـگاه کند؛ دلسـوزانه
بیماریهـا را پیدا کنـد و آنها را بنویسـد؛ بعـد ببیند کـدام مهمتر اسـت ،کـدام فوتیتر اسـت و کدام اصولیتر اسـت.
فرض بفرمایید اگر کسـی معـدهی ناراحتـی دارد ،هـر دوایی بـه او بدهنـد نمیتواند به خوبـی آن را جـذب کند .یا
اگـر رودهی خرابـی دارد ،هر غـذای مقویـای بدهنـد و از آن بهره ببـرد ،نمیتوانـد اسـتفاده کند .راهش این اسـت
اول آن مرضـی را کـه از بقیـهی بیماریهـا تأثیـر منفیـاش بیشـتر اسـت و اگـر خوب بشـود تأثیـر مثبت شـفایش
بیشـتر اسـت ،پیـدا کنند.
ماه رمضان فرصت رفع بیماریهای معنوی انسان
شـما طبیب خودتان بشـوید ،بـرادر عزیـز! هیچکس مثـل خود انسـان نمیتوانـد بیماریهـای خودش را بشناسـد.

برخـی بیماریها در انسـان هسـت کـه اگر ً
مثلا شـما به مـن بگوییـد «تو دچـار ایـن بیمـاری هسـتی» ،عصبانی
میشـوم و بـدم میآیـد .بگوینـد« :آقا ،شـما مـرد حسـودی هسـتید ».مگر کسـی تحمـل میکند کـه بـه او بگویند
نیسـتیم قبـول کنیم .امـا به خودمـان کـه مراجعـه میکنیـم ،میبینیم بلـه؛ مـا متأسـفانه از ایـن بیماریهـا داریم.
سـر هرکس را انسـان کاله بگـذارد؛ از هرکـس که پنهـان کند ،بـا خودش کـه دیگر نمیتوانـد! پس بهترین کسـی
کـه میتواند بیمـاری ما را تشـخیص دهـد ،خودمان هسـتیم .بیاوریـد روی کاغذ! بنویسـید« :حسـد ».بنویسـید:
«بخـل ».بنویسـد« :بدخواهی بـرای دیگـران .وقتی کسـی بـه خیری میرسـد ،مـا ناراحت میشـویم!» بنویسـید:
«تنبلـی در کار ».بنویسـد« :روح بدبینـی بـه نیـکان و صالحـان ».بنویسـید« :بیاعتنایـی بـه وظایف ».بنویسـید:
«عالقـه به خـود .شـدیدا ً بـه خودمـان عالقـه داریم».

اگر بیماریهـای مـا اینهاسـت ،اینهـا را روی کاغذ بیاوریـم .ماه رمضـان فرصتی اسـت که یکـی یکی ایـن بیماریها
را ،تـا آنجایـی که بشـود ،برطـرف کنیم .اگـر برطـرف نکنیـم ،ایـن بیماریها مهلـک خواهد شـد؛ هلاک معنوی
و واقعـی .هالک جسـمی کـه چیـزی نیسـت! اگـر بیمـاری مهلکـی در مـا باشـد یـا احتمالـش را بدهنـد ،چقدر
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«حسـود»؟ میگویـد« :حسـود خـودت هسـتی! چـرا اهانـت میکنـی؟ چـرا بیخـود میگویـی؟» از دیگـری حاضر

دسـتپاچه میشـویم؟ شـب خوابمـان نمیبـرد .بهتریـن دکترهـا را پیـدا میکنیـم ،میگوییـم« :نکنـد ایـن غدهای
کـه در بـدن من اسـت ،در دسـت مـن اسـت ،زیر پوسـت مـن اسـت ،سـرطان باشـد!» از تصـورش کلی وحشـت
میکنیـم .آخرش چه؟ آخرش مردن اسـت .حاال نشـد ،یک سـال دیگر اسـت ،دو سـال دیگر اسـت ،ده سـال دیگر
اسـت .به قول نظامـی گنجوی« :اگـر صد سـال مانی ور یکـی روز /ببایـد رفـت از ایـن کاخ دل افـروز ».ماندنی که
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نیسـتیم .چند صباحـی ،کمی ایـنور ،کمـی آنور ،تمام خواهد شـد .هالکت جسـمانی این اسـت و اینقـدر از آن
میترسـیم .هالکت معنـوی ،یعنی بـرای ابـد دچار خـذالن و عذاب الهـی شـدن .یعنـی در زندگی جـاودان ابدی،
از همـهی نعمتهـا و لذتها و چشـم روشـنیهایی کـه خداوند بـرای من و شـما معیـن و مقرر کـرده محـروم ماندن.
انسـان به قیامت نـگاه کنـد و ببینـد خدای متعـال بـه بعضـی از بندگانـش  -همین افـرادی که بـا آنها معاشـریم
و آنهـا را در کوچـه و محلـه میبینیـم؛ بـه همـکار اداری ،بـه دوسـت دوران تحصیل ،یـا به یـک رفیق بگو بشـنو -
برای برخـی کارهـا و مجاهداتـی کـه در این دنیـا داشـتهاند ،مقامـات عالـی میدهد؛ آنهـا را به بهشـت میبـرد؛ از
عذاب دورشـان میـدارد و از عقبـات قیامـت ،نجاتشـان میدهـد ،و مـا بهخاطر تنبلـی؛ بهخاطـر نرسـیدن به خود
و بهخاطـر یـک لحظـه غفلـت ،از همـهی آنهـا محـروم ماندهایـم! آن وقـت اسـت که حسـرت گریبـان انسـان را
میگیـرد« :وانذرهمیومالحسـرةاذ قضیاالمـر( ».)72کار هـم دیگـر از کار گذشـته اسـت و حسـرت هـم فایـدهای
ندارد .ایـن ،هالکـت معنوی اسـت.
ماه رمضان فرصت کنترل هوای نفس
بـرادران و خواهـران! اگر بـه خودمـان نرسـیم ،بدبختی اسـت؛ روسـیاهی اسـت؛ محرومیت اسـت؛ از چشـم خدا
افتادن اسـت؛ از مقامـات معنـوی دور مانـدن و از نعیم ابدی الهـی ،تهیدسـت ماندن اسـت .پس باید بـه خودمان
برسـیم .ماه رمضـان فرصت خوبی اسـت .کتابهـای اخالق هـم خوشـبختانه در اختیار هسـت .لکـن آن چیزی که
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

آدم از مجمـوع میفهمـد و آنچـه مهم اسـت ،این اسـت که انسـان بتوانـد هوا و هـوس خـود را کنترل و مهـار کند.
این ،اسـاس قضیه اسـت.
اخالص از ویژگیهای مهم مورد توجه در خودسازی
یکـی از ویژگیهـا کـه بسـیار مهـم اسـت تا بـرای خـود سـازی بـه آن توجـه کنیـم و شـاید جنبـهی تقدمـی هم
داشـته باشـد« ،اخالص» اسـت .اخلاص عبـارت اسـت از کار را خالـص انجـام دادن و اینکـه کاری را مغشـوش
انجـام ندهیم .گاهی هسـت کـه کسـی عبـادت نمیکنـد و گاهـی عبادتکنـد؛ امـا مغشـوش و ناخالـص .این هم
مثـل آن اسـت .خالـص بـودن عبـادت و خالـص بـودن عمـل ،ایـن اسـت کـه بـرای خـدا باشـد .در بیـن مـردم،
متأسـفانه خیلـی رایج اسـت کـه کارهـای خـوب خودشـان را بـر زبـان بیاورنـد و بگوینـد .کانـه توجـه ندارند که
نبایـد کار نیـک را بـه زبـان آورد و گفت کـه مـا میخواهیـم ایـن کار را بکنیـم یا مـا ایـن کارهـا را میکنیـم .البته
برخی جاهـا استثناسـت .در جاهایـی ،بعضـی از کارها بایـد در علـن انجام گیـرد .در روایـات در باب صدقـه ،آمده
اسـت که «صدقهی سـر» ایـن ثـواب را دارد و «صدقـهی عالنیـه» این ثـواب را .یـا مث ً
ال عبـادات گروهـی ،جلوی
چشـم مـردم انجـام میگیـرد و بایـد انجـام گیـرد؛ و ایـن از شـعائر الهـی اسـت .امـا بسـیاری از عبـادات یـا اغلب
عبـادات ،آن روابطـی که بیـن خـود انسـان و خداسـت  -ذکر ،توجـه ،دعـا ،نافله ،شـب زنـدهداری ،سـحرخیزی،
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کاری را انجـام دهـد! کاری کـه انسـان بهخاطـر توجـه دیگـران بـه خـودش انجـام دهـد ،از نکـردن آن کار بدتـر
اسـت؛ زیرا نکـردن کار ،یعنـی انسـان کاری را انجـام نمیدهـد .کاری که انسـان برای جلـب توجه دیگران نسـبت
به خـودش انجـام داده ،کانـه انجام نـداده اسـت .البته بدتـر بودنـش هم از ایـن جهت اسـت که عمل شـرکآلودی
انجـام داده وایـن عمـل شـرکآلود ،فعـل حـرام اسـت و دور کننـده اسـت .بنابرایـن همهمـان در هرجـا و در هـر
موقعیتـی کـه هسـتیم ،باید خیلـی تلاش کنیـم کـه کار را خالص انجـام دهیـم .اگـر کار برای خـدا انجـام گیرد

و نیت بـرای خـدا خالص باشـد ،اشـکاالتی کـه معمـوالً در کارها مشـاهده میشـود ،پیـش نخواهـد آمد.مـا وقتی
مصالح واقعـی را فدای حـرف ایـن و آن میکنیم کـه بخواهیـم کار را برای ایـن و آن انجـام دهیم .انسـان وقتی کار
را بـرای خـدا میخواهد انجـام دهـد ،فقط نـگاه میکنـد ببیند تکلیفـش چیسـت؟ نـگاه نمیکند که یکی خوشـش
میآیـد ،یکی بـدش میآید؛ پیش چه کسـی آبـرو پیدا میکنـد و پیـش دیگری از آبـرو میافتـد .امـروز در جمهوری
اسلامی ،در همـهی شـؤون ،کار بـرای خدا سـاری و جـاری اسـت .هرکـس در این کشـور و ایـن نظام ،هـر کاری
که انجـام میدهـد ،میتواند آن را بـرای خـدا انجام دهـد و از آن اجـر و ثواب و بهـرهی معنـوی را ببـرد و پیش خدا
خـودش را روسـفید کند.

من روایتـی را در بـاب اخالص یادداشـت کـردهام که برایتـان میخوانـم .از پیغمبـر اکـرم صلوات َّ
اللوسلامهعلیه

نقل شـده اسـت که فرمـود« :ان لـکل حـق حقیقتـاً ».هـر چیـزی دارای حقیقتی اسـت و یـک روح و یـک معنا و
یک حقیقـت دارد« .و مـا بلغ عبـد حقیقة االخلاص ».بنده بـه حقیقت اخلاص و بـه آن معنـای حقیقی اخالص
نمیرسـد «حتـی الیحـب ان یحمـد علی شـیء مـن عمـل َّلل( ».ایـن خیلی سـخت اسـت؛ ایـن ،مرتبـهاش از آن
خـدا انجـام میدهد ،سـتایش کننـد .مث ً
ال فـردی اسـت کـه کار را برای دیگـران انجـام نمیدهـد :بـرای خاطر خدا
نمـاز میخواند ،ختـم قـرآن میگیـرد ،کار خیری انجـام میدهد ،احسـان و کمـک و صدقـهای میدهـد و مجاهدتی
برای خـدا میکند .اما دوسـت میـدارد که مـردم بگویند« :ایشـان چقـدر آدم خوبـی اسـت ».کارش رابـرای مردم
نکـرده اسـت .کار را بـرای خـدا انجـام داده و تمام شـده؛ امـا از مـدح مـردم و از اینکـه مـردم از او تعریـف کنند،
خوشـش میآیـد .میفرمایـد ایـن ،آن مرتبهی عالـی اخلاص نیسـت .مرتبهی عالـی اخالص این اسـت کـه این را
هم دوسـت نداشـته باشـد .اص ً
ال کاری به کار مردم نداشـته باشـد! میخواهنـد بداننـد ،میخواهد نداننـد .میخواهد
خوششـان بیایـد ،میخواهـد خوششـان نیاید .نـگاه کنـد ببیند خـدا از او چـه خواسـته اسـت و دقیقـاً آن را انجام

دهـد.
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مراتب بسـیار باالسـت) مگـر اینکه دوسـت نداشـته باشـد کـه مـردم او را بـرای هیـچ یـک از کارهایی کـه برای

نمونه های اخالص در بزرگان

مـن ،ایـن صفـت و ایـن روحیـه را در امـام رضوان َّ
اللتعالیعلیـه ،در بسـیاری از مـوارد مشـاهده کـردم .در مـوارد
متعـددی ،بنـده ایـن خصوصیـت را در ایشـان دیـده بـودم .کاری نداشـت که کسـی خوشـش میآید یا خوشـش
نمیآیـد .تکلیفـش را انجـام میـداد .وقتیکه بـار سـنگین اسـت؛ وقتیکـه کار بـزرگ اسـت؛ وقتیکـه کار خطرناک
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اسـت ،اخالص بیشـتر بـه کار میآیـد .مثـل امروز کـه وضع جمهـوری اسلامی ایـن چنین اسـت .اگر مـا اخالص
ورزیدیـم ،بنـدهی مخلـص میشـویم؛ اخلاص ورزنـده بـرای خـدا ،در عمل و نیـت .امـا فراتـر از بنـدهی مخلص،
بنـدگان مخلصانـد .مرحـوم سـید بحرالعلـوم رضوان َّ
اللتعالیعلیـه ،در رسـالهای که در سـیر و سـلوک به ایشـان
منسـوب اسـت ،بین مخلص و مخلـص فـرق میگـذارد .میگوید مخلص کسـی اسـت که عملـی را فقط بـرای خدا

انجـام میدهـد و کاری بـه کار دیگـران نـدارد .امـا مخلـص آن اسـت کـه همـهی وجـود خـود را خالصـاً و مخلصاً

بـرای خدا قـرار میدهـد .همهی هسـتی او فقـط برای خداسـت .ایـن ،مرتبـهی بسـیار واالیی اسـت که واقعـاً دور
از دسـترس اسـت .اما بهنظر بنـده ،در ایـن دوران ،بخصـوص جوانان و کسـانی کـه در میدانهـای عمل و مبـارزه و
جهـاد واردنـد ،میتواننـد بـه ایـن مرتبه هم برسـند.
وعده خداوند به مخلصین
البتـه بـرای امثال مـا مشـکل و خیلـی دشـوار اسـت .مـا خیلـی دوریـم! امـا جوانـان و بخصـوص جوانـان مؤمن
و پـاک و خالـص ،بـا آن دلهـای روشـن و پاکـی کـه دارنـد ،میتواننـد بـه اینجـا برسـند .البتـه رسـالهی مذکور،
منسـوب بـه مرحـوم بحرالعلـوم اسـت و قطعی نیسـت کـه مـال ایشـان باشـد .بعـد میفرماید :خـدای متعـال به

ایـن مخلصین سـه وعده داده اسـت؛ سـه امتیاز بـزرگ .یکـی این اسـت که فرمـوده اسـت« :فانهم لمحضـرون ّال
َّ
عبـادالل المخلصیـن »)73(.یعنـی در قیامـت ،همهی مـردم در محشـر حاضر میشـوند و مـورد محاسـبهی الهی
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ذرهی اعمـال و انفـاس و حرکاتشـان برای
ذره ّ
قرار میگیرنـد ،مگر بنـدگان مخلـص که آنهـا معافنـد .آنهـا چـون ّ

خـدا بـوده اسـت ،لـذا از اینکـه در ایـن عرصـه از عرصـهی حشـر آفاقـی وارد شـوند و مـورد سـؤال قـرار گیرند،
معافنـد.

َّ
عبـادالل المخلصیـن( ».)74همهی
امتیـاز دوم این اسـت کـه میفرمایـد« :و مـا تجـزون اال مـا کنتـم تعملـون اال
مـردم ،پاداش متناسـب بـا عمـل کاری را که انجـام دادهانـد میگیرنـد ،مگر بنـدگان مخلص خـدا .اینها عملشـان
و پاداششـان متناسـب نیسـت .عملشـان هرچه که باشـد ،پـاداش آنهـا بینهایت اسـت؛ زیرا ایـن وجـود متعلق به
خدا ،بـرای خـدا و سـرتا پـا در خدمت اهـداف الهـی اسـت .او ،همـهی وجودش بـرای خدا خالص شـده اسـت.
روایتـی را دیـدم  -البتـه سـند ایـن روایـات را فرصـت نمیکنم نـگاه کنـم و نمیدانـم سـندش چگونه اسـت  -که
مضمونـش این بـود که خـدای متعـال میگویـد« :اگـر به بنـدهی مخلـص یـا مخلص ،همـهی دنیـا را هـم بدهم،
حـق او ادا نشـده اسـت ».بنابرایـن ،جـزای او متناسـب بـا عملـی کـه انجـام میدهـد ،نیسـت .یـک نمـاز او برابـر
هـزاران نمـازی اسـت کـه بنـدگان خـوب خـدا بخوانند.

الل عمـا یصفـون اال عبـاد َّ
امتیـاز سـوم کـه از همـهی اینهـا باالتـر اسـت ،ایـن اسـت کـه «سـبحان َّ
الل
المخلصیـن( ».)75یعنـی خـدای متعـال از آنچـه کـه بنـدگان او توصیـف کننـد ،منـزه اسـت؛ مگـر از آنچـه که
حـق توصیـف الهـی را ادا کننـد .بنـدگان دیگـر ،کمتر و
بنـدگان مخلـص توصیـف کننـد .یعنـی آنهـا میتواننـد ِ
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از زبان انسـانها ،ناقـص و نارساسـت؛ مگر از ناحیـهی بنـدگان مخلص .آنهـا میتوانند خـدای متعـال را کماهوحقه
السلام ،مأثور اسـت ،انـس بدهد و
توصیف کننـد .و لذاسـت که انسـان اگر خـود را به دعاهایـی که از ائمـه علیهم ّ

مرتبـط کند ،امیـد این هسـت که توانسـته باشـد با خـدای متعال ،درسـت مناجـات کنـد و چنان که شایسـتهی
الهی اسـت ،با او حرف بزنـد .ضمناً مـاه رمضان ماه دعاسـت .دعاهـا را فرامـوش نکنید .دعاهـای وارد شـده در ماه

رمضـان ،یکـی از آن نعـم و فرصتهایی اسـت کـه باید مغتنـم بشـمرید .ایـن دعـای ابیحمزه ،ایـن دعـای افتتاح،
این دعای جوشـن وبقیـهی ادعیهای کـه در روزها و شـبها و سـحرها و بقیـهی سـاعات و اوقات مخصـوص در ماه

رمضـان وارد شـده اسـت ،واقعـاً از نعمتهای بـزرگ الهـی اسـت .فرصـت را مغتنم بشـمارید.
ماه رمضان فرصت مناسب انجام نوافل

من به ذهنم رسـید کـه ایـن توصیـه را هم عـرض کنم کـه این نوافـل سـیوچهار رکعتـی که بـرای نمازهـای روز

و شـب وارد شـده اسـت ،بسـیار بـا ارزش اسـت .ماه رمضـان فرصـت خوبی اسـت .مـا غالبـاً اهـل نوافل نیسـتیم.
ولی ماه رمضـان که میشـود ،چه مانعـی دارد؟ کـدام کار بـا دهـان روزه ،بهتـر از نماز خوانـدن؟ چهار رکعـت نماز
ظهر اسـت ،قبـل از این چهـار رکعت ،هشـت رکعـت نافلـه دارد؛ چهـار دو رکعتـی .چهار رکعـت نماز عصر اسـت
و قبل از ایـن چهار رکعت ،هشـت رکعـت نافلهی نمـاز عصر اسـت .این نوافـل را بخوانیـد .همچنیـن نوافل مغرب
را کـه از اینهـا مهمتـر اسـت؛ و نیـز نوافـل شـب که یـازده رکعـت اسـت .همچنیـن نافلـهی صبـح کـه دو رکعت
اسـت .کسـانی هسـتند کـه در ایـام معمولـی سـال ،برایشـان مشـکل اسـت پیـش از اذان صبح بـرای نماز شـب

ماه رمضان بهترین فرصت برای خودسازی

بیدار شـوند .ولـی در این شـبها ،به طـور قهـری و طبیعی بیـدار میشـوند .این یـک توفیق الهی اسـت .چـرا از این
َّ
شـاءالل فرصتهای مـاه رمضـان را مغتنم بشـمارید.
توفیـق اسـتفاده نکنیـم؟ ان
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عید فطر ،رو ِز گرفتن پاداش برای مؤمنان
ضرورت قدردان بودن عید فطر

اتمام ماه رمضان و گرفتن نتیجه از آن
لزوم حفظ ثمرات ماه رمضان

جدی گرفتن موضوع قناعت

اسراف تضییع و تلفکردن نعمت است
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تالش برای حفظ نتایج ماه مبارک رمضان *
عید فطر ،رو ِز گرفتن پاداش برای مؤمنان

روز عیـد مبـارک فطـر ،رو ِز گرفتن پـاداش بـرای مؤمنـان و روزی اسـت که بـرای پیغمبـر اکـرم و اولیایـش ،روز

عیـد ،روز شـرف و روز کرامـت اسـت .همـه شـما بـرادران و خواهـران مسـلمان نمـاز گـزار را بـه رعایـت تقـوا و
پرهیـزگاری دعـوت و توصیـه میکنم؛ کـه تقـوا و پرهیـزگاری ،نتیجـه و غایتی اسـت که باید بـه فضل پـروردگار،
بـر روزه مـاه رمضـان مترتّب شـده باشـد.
ضرورت قدردان بودن عید فطر
توجـه پـروردگار و روز نـزول مغفـرت و رحمـت الهـی بر مؤمنـان اسـت .ایـن روز را هم
روز عیـد فطـر ،رو ِز مـورد ّ
السلام  -طبـق روایتـی  -در روز عیـد فطر،
بایـد مثل ایـام ماه مبـارک رمضـان ،قدردانی کـرد .امـام مجتبی علیه ّ

بیتوجـه بـه اهمیـت ایـن روز ،با
از راهـی عبـور میکـرد .دیـد جمعیتـی ایسـتادهاند و بـازی میکننـد و بیخیـال و
ّ
غفلت خودشـان سـرگرمند و میخندند .کنـار آن جمعیـت ایسـتاد و فرمـود« :ان َّ
الل جعل شـهر رمضـان مضمارا ً
ِ
لخلقـه »1.خداونـد ،ماه رمضـان را میـدان مسـابقهای بـرای بندگانش قـرار داده اسـت« .فیسـتبقون فیـه بطاعته
الی مرضاته ».کـه در این میـدان مسـابقه ،به وسـیله اطاعت او ،به سـوی رضایـت او با یکدیگـر مسـابقه بگذارند و
از یکدیگر پیشـی گیرند« .فسـبق قوم ففـازوا ».در این مـاه رمضانی که گذشـت ،عدهای توانسـتند پیشـی بگیرند
«وقصر آخـرون فخابـوا ».اما عـده دیگـری ،در همین ماه
و از دیگـران جلـو بیفتنـد؛ و اینها پیـروز و مو ّفـق شـدند
ّ

رمضـان کوتاهـی کردنـد .آنهـا نتوانسـتند خـود را بـه درگاه رحمـت الهـی برسـانند ،و مأیـوس و نومیـد شـدند.

* .بیانات در خطبههاى نماز عید فطر(خطبه اول) 1372/01/04
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«فالعجـب کل العجب مـن ضاحک العـب فیالیوم الّـذی یثاب فیه المحسـنون و یخسـر فیـه المبطلـون ».فرمود:
تعجب اسـت از کسـانی که بیخیال میخندنـد و به لعب مشـغول میشـوند .در آن روزی کـه نیکـوکاران خرمنهای
ّ

ثـواب را میچیننـد و میبرنـد و محرومـان ،خسـارت خـود را تحویـل میگیرنـد؛ خسـارتهای آنـان دامنگیرشـان
میشـود .روز بزرگـی اسـت .مثـل روز قیامـت اسـت .در ایـن روز ،کسـانی کـه در مـاه رمضـان توانسـتهاند رضای
الهی را به دسـت آورنـد ،پاداش خـود را از خـدای متعال خواهنـد گرفت .امـروز روزی نیسـت که انسـان بتواند در
ان المحسـن مشـغول بأحسـانه ،والمسـیء
آن ،به غفلت سـرکند .سـپس در ادامه فرمود« :لو کشـف الغطاء لعلموا ّ
مشـغول باسـائته ».اگر چشـم بصیـرت ،نافذ میشـد و پـرده حجـاب مـا ّدی از مقابل چشـمهای مـا کنـار میرفت،
میدیدیم کـه نیکان مشـغول جمـع آوری پـاداش خودنـد و بـه برداشـتن ثـواب ،مشـغول و سـرگرمند؛ چنانکه
بَدان سـرگرم بـه نتایـج کوتاهیهای خودشـان هسـتند.
اتمام ماه رمضان و گرفتن نتیجه از آن
مـاه رمضـان ،بـا همـه خیـرات و برکاتـش ،بـا همـه سـاعات و لحظـات پربـارش ،بـا همـه وعدههایـی کـه خدای
عـدهای از این مـاه ،نتیجههـا گرفتنـد؛ پیمانههای
متعـال بـه مؤمنـان و نیکـوکاران در آن داده بود ،سـپری شـدّ .
خود را پـر کردنـد و خـود را تا آخـر این سـال ،که باز بـه رمضانـی دیگـر منتهی خواهـد شـد ،بیمه کردند .خوشـا
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به حال آنـان .امیـدوارم کـه شـما بـرادران و خواهـران ،از زمـره این گـروه مردم باشـید.
لزوم حفظ ثمرات ماه رمضان
سـعی کنیـد نتایج تلاش مبـارک خـود را در مـاه رمضـان ،بـرای خـود حفـظ کنیـد .دلهـا را پاکیـزه نگهدارید و
مشـغول مسـائلی که شـما را از خدا دور میکند ،مپسـندید .دلتان را مشـغول یـاد خدا بخواهیـد؛ آن را قـدر بدانید
و از نتایـج و ثمـرات آنچـه کـه در مـاه رمضان بـه دسـت آوردهاید ،سـعادت خـود را تـا آخر سـال تأمین کنیـد .به
فضل الهـی ،در جمهوری اسلامی ایـران ،زمینه برای کسـانی کـه بخواهند خـوب باشـند و خوب بماننـد و خوب
زندگـی کنند ،آمـاده اسـت .آنهایی کـه بخواهند مسـلمان زندگـی کننـد ،در فضای جمهـوری اسلامی میتوانند
مسـلمان زندگی کنند و مسـلمان بماننـد .در بسـیاری از کشـورهای دنیا ،چنیـن فضایی وجـود ندارد کـه در آن،
جوان بتوانـد گناه نکند و کسـی کـه میخواهـد به گنـاه نزدیـک نشـود ،بتواند نزدیک نشـود .ایـن فضـا ،از برکات
جمهوری اسلامی اسـت .ایـن را بایـد قـدر بدانیم.
جدی گرفتن موضوع قناعت
در ایـن روز مبـارک و در این محشـر عظیـم مردمـی ،طبق رویّـهای که در سـالهای گذشـته در مثل چنیـن روزی

داشـتهایم ،با اسـتفاده از ایـن فضـای روحانـی ،مـوردی را از دههـا مورد کـه در زندگـی مـا میتواند مطرح شـود،
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مطـرح میکنـم و آن ،اجتناب از اسـراف و زیـادهروی اسـت .به بـرادران و خواهران مسـلمانمان در سراسـر کشـور
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جـدی بگیریـد .منظـورم از قناعت این نیسـت که دسـت بـه نعمتهـای الهی
عـرض میکنم کـه موضوع قناعـت را ّ
حـد و انـدازه نگـه داریـد؛ زیـادهروی و اسـراف نکنید؛
نزنیـد و از آنهـا بهرهمنـد نشـوید .مقصـود ایـن اسـت کـه ّ
نعمتهـای الهـی را ضایـع ننماییـد؛ کـه متأسـفانه بسـیاری میکننـد .در جمهوری اسلامی ،کسـانی هسـتند که
دستشـان بـه نعمتهـای الهـی نمیرسـد .نه بـه خاطـر اینکه کـم داریـم .به خاطـر اینکـه بسـیاری به خودشـان
حـق میدهند کـه نعمتهـای الهـی را بیحسـاب و کتـاب مصـرف کننـد؛ بیانـدازه مصرف کننـد؛ هیـچ مالحظهای
نکنند؛ هیـچ حدی نگـه ندارنـد و ح ّتـی نعمتهـای الهـی را ضایـع کنند .چقـدر نـان ضایع میشـود! چقـدر غذای
طبخ شـده ضایـع میشـود! چقـدر میـوه مصـرف نشـده ضایـع میشـود و از خانهها بیـرون ریختـه میشـود! چقدر
لبـاس زیادتـر از انـدازه الزم  -چنـد برابـر انـدازه الزم  -خریـداری میشـود و در خانههـا و صندوقها میمانـد ،برای
اینکه یـک بـار در مراسـمی پوشـیده شـود! اینها اسـراف اسـت.
اسراف تضییع و تلفکردن نعمت است
میخواهـم ایـن مطلـب را ملـت عزیزمـان بداننـد کـه اسـراف ،فعل حـرام اسـت؛ گناه اسـت؛ خالف شـرع اسـت؛
آنجایی که اسـراف باشـد و اسـراف مال و اسـراف نعمتهـای الهی انجـام گیـرد ،تضییع و تلـف کردن نعمت اسـت.
تصمیم بگیریـد ایـن کار را نکنید .البتـه خانوادههـای کم درآمد ،شـاید وسعشـان هم نرسـد که بخواهند اسـراف
متوسـط ،متأسـفانه اسـراف میکننـد .من این
کننـد؛ امـا خانوادههـای پردرآمـد و ح ّتـی بسـیاری از خانوادههای
ّ
جمله را عـرض کـردم ،بـرآن تأکیـد و پافشـاری میکنـم و خواهشـمندم کـه ملـت عزیزمان ،ایـن سـخن را مورد

تالش برای حفظ نتایج ماه مبارک رمضان

توجه قـرار دهنـد ،بـه آن اهمیت دهنـد ،برای آن حسـابی بـاز کننـد و سعیشـان بر اسـراف نکردن باشـد.
ّ
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نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین(علیهالسالم) *
اهمیت توجه به وصیت امیرالمؤمنین(علیهالسالم)
الةوالسلام اسـت .گر چـه اگر در دنیای اسلام
الص
امروز روز بیسـت و یکم مـاه رمضـان و روز امیـر المؤمنین علیه ّ
ّ
السلام اسـت؛ لکن
و در تاریخ اسلام بـا چشـم انصاف نـگاه کنیـم ،همه روزهـا متعلّـق به علـی بنابیطالـب علیه ّ

والسلام بـر همه چیز
شـیعه آن حضرت ،امروز حـال و هوای دیگـری دارد .امـروز یـاد امیرالمؤمنیـن علیه ّ
الصالة ّ
و همه جا گسـترده اسـت.

الةوالسلام ،خطبـه ا ّول را بـه بیـان وصیتنامـه آن حضرت
الص
بنده ،امـروز بـه مناسـبت یـاد امیرالمؤمنیـن علیه ّ
ّ
السلام دارد و
اختصـاص دادهام .آن حضـرت چنـد وصیـت خطـاب بـه امـام حسـن و امـام حسـین علیهمـا ّ

گفتههـای آن بزرگـوار بـه دیگـران نیـز ،همـه در زمـره وصیتهـای اوسـت.

الصلاة والسلام ،بعـد از ضربـت خـوردن در شـب نوزدهـم ،وصیـت کوتاهـی دارد کـه آن را
امیرالمؤمنیـن علیه ّ
َّ
ـب افـکار و روحیات
ان
شـاءالل امـروز برای شـما ترجمـه میکنـم .علّت هـم این اسـت که هر کـس سـعی میکند ل ُ ّ
و نظرات و منـش خـود را ،در لحظات آخـر زندگی ،بـرای بهترین و امینترین اشـخاص بیـان کنـد .امیرالمؤمنین

نبـى اکرم اسـت .مقامـات او در
علیه ّ
الصلاة ّ
والسلام ،اعجوبـه خلقت اسـت .مسـلمان درجـه ا ّول اسـت .تالیتلـ ّو ّ
محبیـن او در بیـن مالئکه آسـمانها بیشـترند تـا در بین انسـانها.
آسـمانها معروفتر اسـت تـا در زمیـن .مریـدان و ّ
انسـان م ّتصل به ملکـوت؛ این عـارف به همه معـارف عالیـه و راقیه الهـی؛ این مجاهـد درجه ا ّول فیسـبیل َّ
الل
این
ِ
َّ
حـق جهـاده»  -همانطـور که شایسـته جهـاد بـود ،در همه مراحـل زندگـی ،جهاد کـرد  -آن
که «جاهد
فیـالل ّ
زاهـد درجه یـک ،سیاسـتمدار درجه یـک ،زمامـدار درجـه یک ،انسـانی بـا ایـن خصوصیـات واال ،از دنیـا میرود.

* .بیانات در خطبههاى نماز جمعه (خطبه اول) 1372/12/13
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ِ
وقـت او تنـگ اسـت و آن بزرگـوار ،این ضیـق وقـت را پیـش از ضربت خـوردن هـم میدانسـت .ضربت کـه زدند،
معلوم شـد.
سـاعتهای آخر عمر را میگذران َـد و میخواهد بـه فرزندانش ،بـه اهل کوفـه ،به مسـلمانان سرگشـته آن روزگار و به
همه تاریـخ ،پیامـی را خالصه کنـد و بدهـد .آن پیـام ،در یک صفحـه میگنجـد و عباراتـش خیلی دقیـق انتخاب
شـده اسـت .با چشـم معمولـی کـه نـگاه کنیـم ،جمالت ایـن وصیـت ،گاهـی ممکـن اسـت بـه نظـر ،ناهمخوان
مهمـی را از نظـر دیدهـا و تحلیلهای معمولـی ما بیـان میکنـد ،بعد ناگهـان مطلبی
بیاید .یـک جا
ِ
مطلـب بسـیار ّ

والسلام ،دید
را کـه از نظر مـا دارای اهمیـت چندانـی نیسـت ،میگوید .امـا دید علی بـن ابی طالـب ،علیه ّ
الصلاة ّ
ْ
متعال بـه موجـودات عالـم اسـت .کوچـک و بـزرگ در معیار
الهی اسـت؛ دیـ ِد صائب اسـت .مثـل نـگاه خداونـد

خدایـی و در دید علـوی ،با کوچـک و بزرگ در دیـد ما ،فـرق دارد .لذا ،اگر کسـی بـا این دیدنـگاه کند  -کـه البته
عبـارات همخـوان اسـت .مطالب،
دسـت مـا کوتـاه اسـت و از دور تحلیـل میکنیم  -بـا همیـن تحلیـل ،آن وقـت
ْ
بسـیار دقیـق تنظیـم شـده اسـت .گوشکنید:

علیهماالسلام ،لمـا ضربه ابـن ملجم لعنـه َّ
الل ».ایـن وصیت
السلام ،للحسـن و الحسـین
ّ
«و من وصیـت له ،علیه ّ
را به امام حسـن و امـام حسـین علیهماالسلام کـرد .آنها را خواسـت؛ بـا آنها سـخن گفت و ایـن کلمـات را بعد از
ضربت خـوردن ،بـر زبـان آورد .مجـروح اسـت و بـدن نازنینش بـر اثر زهـر ،تبدار شـده اسـت .ضعـف و بیماری،
السلام نیسـت .باید در
ِ
مانـع آدمهـاىِ معمولـی از اداىِ کالم میشـود؛ ا ّما مانع کسـی مثـل علیبن ابـی طالب علیه ّ

مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

همیـن سـاعات کوتاه ،بیـن ضربـت خوردن تـا شـهادت ،که کمتـر از چهل وهشـت سـاعت اسـت ،همـه کارهای
وصیـت بـود؛ کـه چنیـن شـروع میشـود:
واجـب و الزم و درجـه یـک را انجـام دهـد؛ و انجـام داد .یکـی همیـن ّ
َّ
بیمقدمـه ،اولیـن کلمه تقواسـت.
بتقویـالل».
«اوصیکمـا
ّ
وصایای امیرالمؤمنین(علیهالسالم) در آخرین لحظات حیات مبارکشان
-1معنای تقوا و ضرورت توجه به آن

در آن هفتـه کـه اینجـا آمدیـم ،اجمـاالً مطالبـی راجع بـه تقوا عـرض کـردم .تقـوا ،یعنی همـه چیز یک انسـان؛
دنیـا و آخرت یـک ملـت و زاد و توشـه حقیقـی ایـن راه طوالنی کـه بشـر مجبـور اسـت آن را بپیمایـد .ا ّول و آخر
السلام ،تقواسـت .میفرمایـد« :پسـران مـن! مراقـب خودتان باشـید؛ در راه خـدا و با
در کالم امیرالمؤمنیـن علیه ّ
معیـار خدایـی« ».تقـوی َّ
الل» یعنی ایـنِ .
بحث ترسـیدن از خدا نیسـت؛ که بعضـی تقوا را بـه «خدا ترسـی» معنا

«خشـیةالل» و «خـوف َّ
َّ
الل» هـم ارزش دیگری اسـت .ا ّما ایـن ،تقواسـت .تقوا ،یعنـی مواظب باشـید هر
میکننـد.
عملـی که از شـما سـر میزنـد ،منطبـق بـر مصلحتـی باشـد که خـدای متعـال بـرای شـما در نظـر گرفته اسـت.
دره عمیق
تقوا چیزی نیسـت کـه کسـی بتواند یـک لحظـه آن را رها کنـد .اگر رهـا کردیم ،جـاده لغزنـده اسـتّ ،
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گیـر کنـد ،و بتوانیـم خودمـان را بـاال بکشـیم«.ان الذیـن اتقـوا اذامسـهم طائـف مـن الشـیطان تذکـروا فاذاهم
1
مس شـیطان را احسـاس کـرد ،فورا ً بـه خود میآید و حواسـش جمع میشـود.
مبصرون» .؛ وقتـی که آد ِم بـا تقواِّ ،

شـیطان که از مـا دور نمیشـود! پـس ،ا ّولیـن وصیت ،تقواسـت.
 -2ندویدن دنبال دنیا

دنبـال تقوا ،مطلبـی دیگـر اسـت« :وان ال تبغیـا الدنیـا و ان بغتکما ».دنبـال دنیـا ندوید ،اگر چـه دنیا دنبال شـما
بیاید .این هـم نکتـه دوم .این هم از لـوازم تقواسـت .البته همـه کارهای نیـک ،از لوازم تقواسـت .از جملـه ،همین
ندویدن دنبـال دنیـا .نمیگویـد که «تـرک دنیـا کنیـد ».میگویـد« :التبغیـا ».دنبال دنیـا حرکـت نکنیـد .دنیا را
طلـب نکنیـد .در حقیقـت ،با تعبیـر فارسـی مـا ،چنین معنـی میدهد کـه «دنبـال دنیـا ندویـد ».دنیـا یعنی چه
؟یعنـی آبـاد کـردن روی زمیـن ؟ یعنی احیـا کـردن ثروتهای الهـی؟ این اسـت معنـای دنیایـی که گفتنـد طلب

نکنید؟ نـه! دنیا یعنـی آنچه که شـما بـرای خودتـان ،تم ّتعـات خودتـان و ّ
لـذات خودتـان میخواهید .ایـن را دنیا
میگوینـد .و ّال ،آبـاد کـردن روی زمیـن ،اگر بـا هدف خیـر و صالح بشـریت انجـام گیرد ،عیـن آخرت اسـت .این،
همـان دنیای خـوب اسـت .دنیایی که مذ ّمت شـده اسـت و نبایـد دنبالـش برویـم ،دنیایی اسـت که مـا را ،نیروی
متوجه خـود میکنـد و از راه بازمـان میـدارد .خودخواهی ما ،خود پرسـتی مـا ،ثروت را
ما ،تلاش ما و همـت مـا را ّ

برای خود خواسـتن و ّ
لـذت را بـرای خـود طلبیدن ،دنیـای مذمـوم و نکوهیده اسـت.

البته ایـن دنیا ،نـوع حـرام دارد ،نوع حلال هـم دارد.اینطور نیسـت که بـرای خود خواسـتن ،همه نوعـش حرام
هم خـوب نیسـت .هـر چـه بتوانیـد مظاهـر زندگـی مـا ّدی را در جهـت خـدا قـرار دهیـد ،سـود کردهایـد و بهره

بردهایـد .و ایـن معنای آخـرت اسـت .تجـارت هم ،اگـر بـرای رونـق دادن بـه زندگی مـردم باشـد و نـه اندوختن
سـرمایه برای خـود ،عین آخـرت میشـود .همـه کارهـای دیگر دنیـا ،از همیـن قبیل اسـت .پـس ،نکتـه دوم این
اسـت که دنبال دنیـا ندویـد و در طلـب دنیـا روانـه نگردید.
-3تأسف نخوردن بر عدم دستیابی به امکانات مادی
آنچـه امیرالمؤمنیـن علیهالسلام در ایـن وصیـت فرمـوده ،خـود ،آیینـه تمـام نمـای آن بـوده اسـت .زندگی آن
حضـرت را کـه نـگاه کنیـد ،خالصه همیـن جمالتی اسـت کـه در وصیـت کوتـاه او آمـده اسـت« .و التأسـفا علی
شـئمنها زوی عنکمـا ».دیگـر اینکه ،اگـر از همیـن دنیای بـه این معنـا مذموم ،چیزی بهدسـت شـما نرسـید و

نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین(علیهالسالم)

باشـد .نه! حلال هـم دارد .ا ّما همـان حاللـش را هـم گفتهانـد دنبالـش نروید.اگر دنیـا به ایـن معنا شـد،حاللش

تأسـف نخورید .اینکـه فالن ثـروت را ،فالن ّ
لـذت را ،فلان مقـام و فالن امـکان رفـاه را ندارید،
از شـما منع شـدّ ،

تأسـف نخوریـد .این هـم جمله سـوم.
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 -4گفتن حق
جملـه بعـد« :و قـوال بالحقّ  ».یـا بر طبـق نسـخهای «و قـول الحق ».فـرق نمیکنـد .معنایـش این اسـت که «حق
بگوییـد ».حـق را بگوییـد و کتمـان نکنیـد .اگر چیـزی بـه نظرتـان حـق بـود ،آن را در جایی کـه باید بیـان کرد،
بیـان کنید .حـق را مکتـوم نگه نداریـد .آن وقتـی کـه زباندارها حـق را پنهـان و احیانـاً باطـل را آشـکار کردند ،یا

باطـل را به جای حـق گذاشـتند ،اگر حقبینـان و حقدانـان ،حـق را بگویند ،حـقْ مظلوم نمیشـود؛ حق بـه غربت
نمیافتـد و اهل باطـل در نابـود کردن حـق طمـع نمیبندند.
 -5کار و عمل تنها برای پاداش الهی و حقیقی

جملـه بعـد« :و اْعماللالجـر ».بـرای پـاداش  -یعنـی پـاداش الهـی و حقیقـی  -کار کنیـد .بیهـوده کارنکـن ،ای
انسـان! ایـن کا ِر تو ،ایـن عمر تو و ایـن ن َ َفـس زدن تو ،تنهـا سـرمایه اصلی توسـت .این را بیخود از دسـت نـده! اگر
عمـری میگذرانی ،اگـر عملی انجـام میدهـی ،اگر ن َ َفسـی میزنی و اگـر قوتـی را مصرف میکنـی ،این همـه را برای

پاداشـی بکن .پاداش چیسـت؟ چنـد تومان پـول ،پـاداش وجود انسـان اسـت؟! این پـاداش عمری اسـت که من
مصرف میکنـم؟! خوش آمـدن فالن و بهمـان ،پاداش یک انسـان اسـت؟! خیـر! «فلیس النفسـکم ثمـن اال الج ّنه
الةوالسلام اسـت کـه میفرماید« :مزد شـما
الص
علی فلا تبیعوهابـه غیرهـا »2.این ،جملـهای از امـام سـجاد علیه ّ
ّ
و بهای مناسـب عمر شـما ،فقط بهشـت اسـت .هـر چـه کمتـر بگیریـد ،سـرتان کاله رفته اسـت .پس ،بـرای اجر
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وپـاداش اخـروی کار کنید».
 -6خصم داشتن نسبت به ظالم

السلام میفرمایـد« :وکونـا ّ
للظالـم خصمـاً و للمظلوم عونـاً ».خصم
این هم عبـارت بعـد! آن وقت امـام علـی علیه ّ

ظالـم باشـید« .خصـم» ،غیـر از «دشـمن» اسـت .یـک وقـت کسـی دشـمن ظالـم اسـت؛ یعنـی از ظالـم بدش
«مدعیـاش باش ».خصـم یعنی «دشـمنی
میآید و دشـمن اوسـت .ایـن ،کافی نیسـت« .خصـم او بـاش» ،یعنـی ّ
مدعی اسـت»« ،دشـمنی کـه گریبـان ظالـم را را میگیـرد و او را رهـا نمیکنـد .بشـریت بعـد از امیرالمؤمنین
که ّ
علیهالسلام ،تـا امـروز ،بـه سـبب نگرفتـن گریبـان سـتمکاران ،بدبخـت و روسـیاه شـد .اگر دسـتهای بـا ایمان،
گریبـان ظالمـان و سـتمکاران را میگرفتنـد ،ظلـم دردنیـا اینقـدر پیـش نمیرفـت؛ بلکـه از بـن برمیافتـاد.
امیرالمؤمنیـن ایـن را میخواهـد« :کونـا ّ
للظالـم خصمـاً ».خصم ظالـم بـاش .در دنیا ،هرجـا ظلم هسـت و ظالمی

هسـت ،تو که اینجـا هسـتی ،خـود را خصمـش بـدان .نمیگوییـم «اکنـون راه بیفـت؛ و از این سـوی دنیـا به آن
سـوی دنیا برو و گریبـان ظالم را بگیـر ».میگوییـم «حتماً خصومت خودت را نشـان بـده .هروقـت و هرجا فرصتی

دسـت داد ،خصم او بـاش و گریبانـش را بگیـر ».یـک وقت انسـان نمیتوانـد نزدیـک ظالم بـرود و ابـراز خصومت
نمایـد؛ لـذا از راه دور ،مخاصمـه میکنـد .ببینیـد امـروز ،بـه خاطـر عملنکـردن بـه همیـن یـک کلمـه وصیـت
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السلام ،در دنیـا چـه منجالبـی ایجـاد شـده اسـت و بشـریت چـه بدبختیهایـی دارد! ببینید
امیرالمؤمنیـن علیه ّ
ثمن ّال الج ّنة فال تبیعوها ّال بها»
 .2حکمت  456نهجالبالغه میفرماید« :اال ُح ّر یدع هذه اللماظة الهلها؟ انه لیس النفسکم ٌ
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ملتهـا و بخصوص مسـلمانان چـه مظلومیتـی دارند! اگـر به همیـن یـک وصیـت امیرالمؤمنین علیهالسلام عمل
میشـد ،امـروز بسـیاری از ظلمهـا و مصیبتهـاىِ ناشـی از ظلمهـا ،وجود نمیداشـت.
 -7کمک به مظلوم

«و للمظلـوم عونـاً ».هرجـا مظلومـی هسـت ،بـه او کمـک کـن .نمیگویـد «طرفـدارش بـاش» .نـه! بایـد کمکش
کنـی .هرچـه میتوانـی و بـه هرنحـو کـه میتوانی.
تا اینجـا وصیت حضـرت ،خطاب به امام حسـن و امامحسـین علیهماالسلام اسـت .البتـه این حرفهـا مخصوص
السلام هم نیسـت .خطـاب به آنهاسـت؛ امـا اختصاص به همـه دارد.
امام حسـن و امام حسـین علیهما ّ
 -8توصیه مجدد به تقوا و اقامه حکومت اسالمی
الةوالسلام ،عمومـی میفرمایـد« :اوصیکما و جمیـع ولدی ».به
الص
جمالت بعدی وصیـت را ،امیرالمؤمنیـن علیه ّ
ّ
شـما دو پسـرم و به همه فرزندانـم وصیت میکنـم« .و اهلـی ».و به همـه اهل و کسـانم « .ومـن بلغه کتابـی ».و به

هرکـس که ایـن نامه مـن به او برسـد.
با این حسـاب ،شـما که اینجـا نشسـتهاید و من کـه ایـن وصیتنامـه را برای شـما میخوانـم ،همـه مخاطب کالم
الصالة والسلام هسـتیم .میفرماید« :همه شـما را وصیـت میکنم ».بـه چه چیز؟ بـاز «بتقوی
امیرالمؤمنیـن علیه ّ
َّ
السلام تقواسـت .بهدنبـال آن« :و نظـم امرکم».
الل ».مجـددا ً «تقـوا» .اولین وآخریـن کلمـه امیرالمؤمنین ،علیه ّ
اسـت معنایـش این هـم باشـد .نفرمـود «نظـم امورکـم ».کارهایتـان را منظـم کنیـد .فرمـود «نظم امرکـم ».آن
چیزی کـه باید منظـم و محکـوم نظـم و انضباط باشـد« ،یـک چیز» اسـت« .نظم امـور» نفرمـوده اسـت .فرموده
اسـت« :ونظم امرکـم ».انسـان میفهمد کـه این نظم امـر ،عبارت اسـت از امری مشـترک بیـن همه اسـت .به نظر
من میرسـد که «نظـم امرکـم» عبـارت از اقامـه نظـام و حکومت و والیـت اسلامی باشـد .معنایش این اسـت که
با قضیـه حکومت ونظـام ،منطبق بـا نظـم و انضبـاط رفتار کنید و بلبشـو نباشـد.
دنیای اسلام بر اثر همـان بلبشـوها وبـه خودخوانیها بود کـه بـه آن روزگار رسـید .اگـر آن روز کـه امیرالمؤمنین
علیهالسلام زمام امـور دنیای اسلام را به دسـت گرفـت و ا ّمـت اسلام ،همـه درآن روز با او بیعـت کردنـد ،بر آن

بیعـت میماندند ،کار بـه نابسـامانیها و تلخکامیهـا نمیکشـید .پیغمبر فرمـوده بود« :اگر کسـی امام شـد و مردم او
راپذیرفتنـد و مـورد رضـای خدا بود ،کسـی حـق نـدارد بـا او مخالفت کنـد ».اگر بـه همیـن جمله پیغمبـر عمل

نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین(علیهالسالم)

نظـم امرتـان .یعنی چه؟ یعنـی همـه کارهایی کـه در زندگـی میکنیدّ ،
منظـم باشـد؟ معنایش این اسـت؟ ممکن

صفین و نـه جنگ نهـروان .این کـه افـرادی به میل
میشـد ،آن جنگهـا پیـش نمیآمد؛ نـه جنگ جمل ،نـه جنـگ ّ

و بـرای دل خـود ،مـردم را متزلزل کننـد (از این طـرف ب ِکـش؛ ازآن طرف ب ِکـش) و نظـام حکومت را به هـم بزنند
السلام دراین
و انضبـاط عمومـی کشـور را مختـل کنند ،همـان بدبختـی بزرگـی اسـت کـه امیرالمؤمنیـن علیه ّ

عبـارت از وصیتنامـه ،ازآن نهی میکنـد و به خلاف آن امـر میفرمایـد« :ونظم امرکـم و صلاح ذات بینکم».
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 -9اصالح ذاتالبین
سـومین اصلـی کـه در بخـش دوم وصیـت میفرمایـد« ،صلاح ذات بیـن» اسـت .یعنـی بـا هـم خـوب باشـید.
دلهـا باهم صـاف باشـد .اتّفـاق کلمـه داشـته باشـید و اختلاف و جدایـی میانتـان نباشـد .این جملـه را کـه بیان
آن خیلـی تکیـه دارد و از آن میترسـد .نه
میفرمایـد ،یک شـاهد نیـز از کالم پیغمبـر میـآورد .پیداسـت کـه روی ْ

اینکه صلاح ذات بیـن ،اهمیتـش بیشـتر ازنظـم امراسـت؛ ازباب اینکـه صلاح ذات بین ،آسـیبپذیرتر اسـت.
لذاسـت که این عبـارت را از پیغمبـر نقل میکنـد« :فانی سـمعت جدکمـا ،صلـی َّ
الل علیه و آله و سـلم» یقـول :از
والصیـام ».صلاح ذات بین و صفـای میان
الصلاة ّ
جدتان شـنیدم که فرمـود« :صلاح ذات البینافضل مـن عا ّمة ّ
مـردم از هـر نمـاز و روزهای بهتـر اسـت .نمیگویـد «از همه نمازهـا و روزههـا بهتـر اسـت ».میفرماید «از هـر نماز

و روزهای بهتـر اسـت ».شـما میخواهیـد ،دنبـال نمـاز و روزه خـود بروید .ا ّمـا کاری هسـت کـه از هـر دوی اینها،
فضیلتش بیشـتر اسـت .آن چیسـت؟ آن« ،اصلاح ذات البین» اسـت .اگـر دیدیـد جایـی ،در بین ا ّمت اسلامی،

اختلاف و شـکافی وجـود دارد ،برویـد آن شـکاف را پرکنید .ایـن ،از نمـاز و روزه ،فضیلتش بیشـتر اسـت.
 -10توجه به یتیمان

«والل َّ
بعد کـه این چنـد جملـه را بیـان فرمـود ،کلمـات کوتـاه ،پرمغـز و جانسـوزی بیـان کـردَّ :
الل فـی االیتام».
«الل َّ
الل دریتیمـانَّ ».
الل َّ
یعنـی «ای مخاطبیـن مـن! َّ
الل» ترجمـه فارسـی نـدارد .مـا در زبـان فارسـی ،برایـش
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

معـادل نداریـم .اگـر بخواهیم ترجمـه کنیـم ،بایـد بگوییـم «جان تـو وجـان خـدا ،در یتیمـان ».یعنـی «هر چه
شـناس
میتوانیـد ،بـه یتیمـان برسـید .مبـادا فراموششـان کنیـد!» خیلـی مهم اسـت .ببینیـد چقدر این انسـان
ِ
ترحـم
خداشـناس
ِ
ِ
روانشـناس دلسـوز ،نکتههـای ریـز را میبینـد! بلـه! رسـیدگی بـه وضـع یتیمـان ،فقـط یـک ّ

شـخصی و عاطفهای معمولی نیسـت .کودکی که پدرش را ازدسـت داده ،انسـانی اسـت کـه یکی از اساسـی ترین
نیازهایـش را از دسـت داده اسـت و آن ،نیاز بـه پدر اسـت .باید بـه گونهای جبـران کنیـد .گرچه نمیشـود جبران
«والل َّ
کـودک پـدر از دسـت داده ،ضایـع نشـودَّ .
ِ
الل فیاالیتام.
کرد ،اما بایـد مواظب باشـید که جـوان ،نوجوان یـا
فلا تغّبـوا افواههـم ».مبـادا بگذارید اینها گرسـنگی بکشـند! ایـن طور نباشـد کـه گاهی چیزی بـه اینها برسـد و
گاهـی نرسـد! «التغّبـوا» معنایش این اسـت .از لحـاظ وضـع زندگی ،بـه اینهـا برسـید« .والیضیعـوا بحضرتکم».
مبـادا اینها ضایـع بمانند و بـا بودن شـما ،مـورد بیاعتنایی قـرار گیرند! اگر حضـور نداشـته باشـیدّ ،
بیاطالعید؛ اما
مبـادا حضور داشـته باشـید و یتیمـی  -هـر یتیمـی  -مـورد بیاعتنایـی و اهمال قـرار گیـرد! نباید هرکسـی فقط
دنبـال کار خودش باشـد و کـودک یتیـم ،تنهـا بماند.
 -11توجه به همسایگان
«الل َّ
الل فـی جیرانکم ».یعنـی َّ
«والل َّ
جمله بعدَّ :
الل درهمسـایگانتان!» موضوع همسـایگی را کوچـک نگیرید .ام ِر
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توجـه دارد و طبـق فطرت انسانهاسـت.
بسـیار مهمی اسـت .یک پیونـد عظیـم اجتماعی اسـت که اسلام بـه آن ّ
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تمدنهـای دور ازفطـرت انسـانی ،ایـن ارزشـها گـم شـده اسـت .بهمـان فـرد ،چند سـال در
منتهـا در پیـچ وخـم ّ
خانـهای زندگـی میکنـد و نمیدانـد در همسـایگیاش چـه کسـی سـاکن اسـت و چگونـه زندگـی رامیگذرانـد! به
نیازهـا و ضرورتهـا و اضطرارهـا و بیچارگیهـای افـراد درهنـگام بالها ومشـکالت ،چه کسـی باید رسـیدگی کند؟
بایـد همسـایگانتان را رعایـت کنیـد .نـه فقـط از لحـاظ بُعـد اقتصـادی و مالـی  -کـه آن هـم البتـه مهم اسـت -

بلکه ازهمـه جهـات انسـانی .آن وقـت ببینیـد چـه الفتـی درجامعـه بهوجـود میآیـد و چطـور دردهـای العالج،
نبیکـم ».ایـن ،وصیـت پیغمبـر اسـت ،کـه« :مـا زال یوصـی بهـم حتی ظ ّننـا انه
وصیـة ّ
دوا پیدامیکنـد« .فانهـم ّ
معین خواهدشـد!
سـیورثهم ».پیغمبـر آنقـدر سـفارش همسـایه را کرد کـه مـا خیـال میکردیـم برایشـان ارث ّ
ّ

 -12توجه به مفاهیم قرآن و عمل به آن
الل َّ
الل فیالقـرآنَّ ».
«والل َّ
َّ
الل در قـرآن« .الیسـبقکم بالعمـل به غیرکـم ».مبادا دیگـران مفاهیم قرآن را کـه اعتقاد
بـه آن ندارنـد ،عمل کننـد و جلـو بیفتنـد و شـما کـه اعتقـاد دارید ،عمـل نکنیـد و عقـب بیفتیـد! یعنـی همین
امری کـه اتّفاق افتـاد! آنهایی کـه دردنیـا جلو افتادنـد ،با پشـتکار ،بـا دنبالگیـری کار ،باخـوب انجـام دادن کار،
باصفاتی که خـدای متعـال آن صفات را دوسـت میـدارد جلـو افتادند ،نـه با فسادشـان ،با شـرب خمرشـان و یا با
ظلمهایـی کـه میکنند.
مکـرر عـرض کـردهام :اگربرخـی از صفـات خـوب و پسـندیده در ایـن کشـورهای غربـی ،کـه علـم را در دنیا
من ّ

پیشـرفت دادند ،نبـود ،آن پیشـرفتها پیدا نمیشـد و همین ظلمـی که به دیگـران روا میدارنـد ،نابودشـان میکرد.
محصل ما،
برای وقـت ،ارزش قائلنـد ،و بـه محصولی کـه میخواهند تولیـد کنند ،اهمیـت میدهند .اگـر کارگرمـاّ ،
اسـتاد مـا ،روحانی مـا ،بـازاری ما ،کشـاورز ما و سـایر اقشـار ،بـه خصوصیـات مثبـت و خـوب عمل کنند ،کشـور

یکباره گلسـتان خواهد شـد .باید بـه صفات خـوب و خصوصیـات مثبـت روی آوریم که ایـن همان عمـل به قرآن
السلام
اسـت .میفرمایـد« :مبادا دیگـران درعمـل به قرآن ،از شـما جلـو بیفتنـد!» نـه اینکـه امیرالمؤمنین علیه ّ

نمیخواهـد کسـی به قـرآن عمل کنـد .بلکـه اگر همـه دنیا به قـرآن عمـل کننـد ،آن حضرت ،خوشـحالتر اسـت.
میگوید مبـادا آنهایـی که به قـرآن عقیـده ندارند ،بـه مفاهیم قـرآن عمـل کنند و بعد برشـما مسـلّط شـوند .آنها

جلـو بیفتند و شـما عقـب بمانید.
 -13توجه به نماز
الل َّ
فیالصلاة .فان ّهـا عمـود دینکم ».نمـاز پایه دیـن شماسـت« .و َّ
«والل َّ
َّ
الل فی بیت ربّکـم ».دربـاره خانه خدا،
الل ّ

نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین(علیهالسالم)

صفـات خوب ،باعـث ماندگاری و پیشـرفت آنهاسـت .مـا آن صفات را رهـا کردهایـم .آنها کارهـا را دنبـال میکنند.

«التخلّـوه مابقیتـم ».تـا هسـتید ،نگذاریـد خانه خـدا خالـی بمانـد« .فانه ان تـرک لـم تناظـروا ».اگر خانـه خدا

ترک شـود ،شـما مهلت داده نمیشـوید (یـا امـکان زندگـی نمییابیـد) .از این عبـارت ،معانـی مختلفـی کردهاند.
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 -14توجه به جهاد در راه خدا
الل َّ
الل ».یعنـی َّ
الل فـی الجهـاد باموالکـم وانفسـکم والسـنتکم فـی سـبیل َّ
«والل َّ
َّ
الل در جهاد .مبـادا جهـاد در راه
زبـان تـرک کنیـد .ایـن جهـاد ،همان جهـادی اسـت کـه ا ّمت اسلامی تـا آن را داشـت،
خـدا را با مـال و جـان و
ْ
ملـت نمونه دنیا بـود و وقتی آن را از دسـت داد ،ذلیل شـد .نویسـندگان مسـیحی که در انجیلشـان از قول مسـیح

نقـل کردهانـد کـه «اگـر کسـی بـه ایـن طـرف صورتـت سـیلی زد ،آن طـرف را جلـو بیـار» ،یعنی کـه «مـا اص ً
ال
اهل جنـگ نیسـتیم و اهـل صلـح و سـازش مطلـق و مهربانـی هسـتیم»  -اینهـا شعارهایشـان اسـت .هنـوز هم
میگوینـد .هنـوز هـم ازرو نرفتهانـد  -شـروع کردند بـه مسـلمانان طعـنزدن که «شـما اهـل جهادید .شـما اهل
جنگید .شـما اهـل شمشـیرید .شـما اهـل خونریـزی هسـتید ».آنقـدر گفتنـد و گفتنـد کـه مسـلمانان را از رو
بردنـد! آن وقـت نویسـندگان و دانشـمندان مسـلمان گفتنـد کـه «ما جهـاد نداریـم! در حقیقـت جهاد مـا ،دفاع
اسـت!» خـدای متعال میگویـد« :جهـاد کن!» دانشـمند مسـلمان میگویـد« :جهـاد ،دفاع اسـت!» خـدا میگوید:

«...اذا لقیتمالذیـن کفـروا زحفاً فلا تولوهـم االدبار»3.؛ بـه اینها پشـت نکنید .بـا اینها مقاتلـه کنیـد« :قاتلواالذین
یلونکـم منالکفـار »4.نویسـنده مسـلمان میگوید« :جهـاد فیسـبیل َّ
الل ،جهـاد نیسـت .تهاجمی نیسـت؛ تدافعی
اسـت!» ایـن همـه ،عکسالعمـل تبلیغـات مسـیحیان اسـت کـه از بـس اسـم «صلـح و سـازش» را آوردنـد و
گفتند «جنـگ و شمشیرکشـی بـد اسـت و به کسـی حملـه نکنیـد» ،مسـلمانان اهـل جهـاد و ع ّزتمنـد از جهاد
آقایـان اهل صلـح ،هرجـا توانسـتند دمـار از روزگار مسـلمانان درآوردند!
را خانهنشـین کردنـد .آن وقت خـو ِد آن
ِ
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الرحمن  -در فلسـطین اشـغالی ،به
کسـانی که امـروز دربوسـنی هرزگویـن و در حـرم ابراهیمی  -مسـجد خلیـل ّ
کشـتار مسـلمانان کمـر بسـتهاند ،همانهـا هسـتند کـه از امریـکا و اروپـا آمدنـد .همیـن اروپاییهـا و امریکاییها و

غربیهایی هسـتند که یک عمـر با مسـلمانان سـروکلّه زدند که «شـما اهـل جهادید .جهاد بـد اسـت ».آن وقت از
جنگهای صلیبـی به این طـرف ،مسـیحیان به یـک نحو ،آنهـای دیگر هـم نحـوی ،هرچه توانسـتند با مسـلمانان
مبـارزه کردنـد و جنگیدند و کشـتند.
داسـتان این وقایـع را مـا نباید اینجـا بگوییـم .خالصه ،داسـتان عجیبی اسـت! کسـی کـه تاریخ بخواند و کسـی
کـه تاریـخ را بدانـد ،از شـرح چنیـن وقایعی خـون میگریـد .هم بـه خاطـر ظلمهـا ،هم بـه خاطـر دو روییهـا .این
همـه دم ازصلـح بزنند و ایـن همه شمشـیر وخنجـر پنهان و آشـکار داشـته باشـند؟!
تعـدی و تجاوز بـه حقوق
جهاد بـا همان شـکل اسلامیاش  -کـه البتـه حـدودی دارد  -ظلـم نیسـت .در جهـادّ ،
انسـانها نیسـت .درجهـاد ،بهانهگیری و کشـتن ایـن و آن نیسـت .در جهـاد ،از بیـن بردن هرکسـی که مسـلمان
نیسـت دیـده نمیشـود .جهاد ،یـک حکـم الهی اسـت کـه بسـیار هم بـا عظمـت اسـت .اگـر جهـاد باشـد ،ملتها
سـربلند خواهند شـد.
 -15ارتباط و کمک به هم
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بعـد میفرمایـد« :وعلیکـم بال ّتواصـل و ال ّتبـاذل ».بـا هـم ارتباط داشـته باشـید .به هـم کمـک کنید .بـذل کنید.
 .3انفال15 :
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«وایاکـم وال ّتدابـر وال ّتقاطـع ».بـه هم پشـت نکنیـد .پیوندهـا را قطـع نکنید.
 -16انجام امر به معروف و نهی از منکر
«التترکـوا االمـر بالمعروف وال ّنهـی عن المنکـر ».امربمعـروف و نهـی از منکـر را ،هرگز تـرک نکنید کـه اگر ترک
کردیـد «فیولّـی علیکـم شـرارکم ».آنجـا کـه نیکی ،دعـوت کننـده و بـدی ،نهـی کننده نداشـته باشـد ،اشـرار

برسـرکار میآیند و زمـام حکومت را دردسـت میگیرنـد .اگر مـردم به مذموم شـمردن بدهـا و بدیها عـادت نکنند،
بدهـا بـر سـ ِرکار میآینـد و زمـام امـور را در دسـت میگیرنـد« .ثـم تدعـون ».بعـد شـما خوبهـا دعـا میکنیـد که
ازشـر ایـن بدهـا نجات بـده!» «فلا یسـتجاب لکم ».خـدا دعـای شـما را مسـتجاب نمیکند.
«خدایـا ،ما را
ّ
 -17مذمت انتقامجویی
این ،وصیـت امیرالمؤمنین علیهالسلام اسـت که از ا ّول تـا آخر ،حدود بیسـت موضـوع از مهمترینها را دسـتچین
و بیان فرمـوده اسـت .بعد هـم یک مطلـب عمـده اساسـی و حسـاس را بیـان میکنـد .آن مطلب عمده چیسـت؟
مسـأله «انتقامجویی» اسـت .فرمـود« :یابنی عبدالمطلّـب!» ای فرزنـدان عبدالمطلّـب و ای قوم و خویشـهای من

که خود را صاحـب خون مـن میدانیـد! «الالفی ّنکـم تخوضون دماءالمسـلمین خوضـاً ».مبـادا بعد از مـن ،به جان
ایـن و آن بیفتیـد؛ «تقولـون قتـل امیرالمؤمنیـن» .به بهانـه اینکـه امیرالمؤمنین کشـته شـده ،با هرکـس خرده

حسـابی دارید پـای او را به میان بکشـید وبخواهیـد پـدرش را درآوریـد« .اال ال تقتلن بـی ا ّال قاتلی ».وقتی کشـته
وقتی بـا این زخـم از دنیـا رفتـم ،او را فقـط با یـک ضربـت از بیـن ببریـد و قصاص کنیـد .یـک ضربـت ،در مقابل
بالرجل».
یـک ضربـت« .وال ّ
تمثلـوا ّ

شـقى خبیـث  -ابنملجـم  -بریزنـد و ت ّکـه پـارهاش کننـد .لـذا امیرالمؤمنین
خوف این بـود که بـر سـر آن مـرد
ِ

دل خداشـناس و خداجـو و دقیـق ،مواظـب ایـن نکته هم بـود که مبـادا مرد ْم به سـراغ دشـمن
علیهالسلام ،آن ِ
بالرجل ».مبـادا او را
او برونـد و از خشـم وناراحتـی و جهـت انتفامگیری ،ت ّکه پـارهاش کننـد .فرمـود« :وال ّ
تمثلـوا ّ
الل ،صلـی َّ
مثله و اعضـای بدنـش را قطـع کنید! «فانـی سـمعت رسـول َّ
اللعلیهوآله وسـلم ،یقـول :ایاکـم والمثله
ولـو بالکلـب العقور ».از رسـول خـدا شـنیدم که فرمـود :حتی سـگ هار را هـم ت ّکهپـاره و مثلـه نکنید؛ چه برسـد

به انسـان.
السلام اسـت و مخاطب ایـن وصیت ماییـم و بایـد به ایـن وصیت عمل
این ،آخریـن وصیـت امیرالمؤمنیـن علیه ّ

نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین(علیهالسالم)

شـدم ،بعد از مـن ،فقط قاتلـم را اعـدام کنید و بـس! «انظـروا اذا انا ّمـت من ضربته هـذه فاضربـوه ضربتـاً بضربة».

کنیـم.

الةوالسلام ایـن وصیـت را فرمـود و نمیدانـم بعـد از چند سـاعت از دنیـا رفت .ایـن منبع
الص
امیرالمؤمنیـن علیه ّ
ّ
حکمـت و این انسـان بزرگ ،کـه در و دیـوار کوفه و مسـجد کوفـه از کلمـات حکمتآمیزش پـر بـود و یادگارهای

او را آویـزه گوش کـرده بـود و دردل داشـت ،درمثل دیشـبی از دسـت مردم گرفته شـد.
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شکایت امیرالمومنین(علیهالسالم) به پیامبراکرم(صلاهللعلیهوآله)
یـک جملـه دیگـر هـم درنهجالبالغـه هسـت .آن را هـم بنـده بخوانـم کـه در روز عـزای امیرالمؤمنیـن
الةوالسلام اگر خواسـتید ،چشـم شـما به یـاد آن بزرگـوار قطره اشـکی بریزد .ایـن جملـه در نهجالبالغه
الص
علیه ّ
ّ
السلام ،فرمـود« :ملکتنـی عینـی و أناجالـس »5.در شـب نوزدهم ،قبل
اسـت که گویا خطاب به امام حسـن علیه ّ
از سـحر ،و قبـل از آنکـه به مسـجد روانه شـوم ،چشـمم گـرم شـد« .فسـنحلی رسـول َّ
الل ».پیغمبـر را در خواب

دیدم« .فقلـت :یا رسـول َّ
الل! مـاذا لقیت مـن ا ّمتک مـناألود و للـدد ».به پیغمبـر ،از دسـت امت ،شـکایت کردم.

امیرالمؤمنیـن ،علیهالسلام ،در مقابـل پیغمبـر ،مثـل فرزنـدی در مقابـل پـدر اسـت .او در آغوش پیغمبـر بزرگ
شـده و پیغمبـر ،در همـه ادوار ،پـدر او بـوده اسـت .اکنـون هـم کـه پیرمـرد شصتوسـه سـالهای اسـت ،وقتـی
پیغمبـر را درخـواب میبینـد ،باز همـان احسـاس کودکانـه را در مقابـل پیغمبـر دارد .مثـل کودکی اسـت که نزد
پـدرش شـکایت میکند.

باری! فرمـود« :از دسـت امـت ،شـکایت کـردم« ».فقلت :یـا رسـول َّ
الل! مـاذا لقیت مـن ا ّمتـک مـناألود وللدد».
«عـرض کـردم :یـا رسـول َّ
الل! از دسـت امـت تـو ،چـه مصیبتهـا کشـیدم ».چـه دشـمنیها بـا مـن کردنـد ،چـه
لجاجتهـا بـا مـن ورزیدنـد و چـه سـختیها از دسـت آنان کشـیدم.

در یک عبـارت دیگـر ،چنیـن آمده اسـت که «بـه پیغمبـر عـرض کـردم :یارسـول َّ
الل! آنها از من خسـته شـدند،
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من هم دیگر از دسـت آنها خسـته شـدهام« ».فقـال :ادع علیهـم« ».پیغمبر فرمود[ :علـی جان!] نفرینشـان کن».
امیرالمؤمنیـن ،علیهالسلام ،میخواهـد ا ّمتـی را کـه اینقـدر اذیتـش کردنـد ،نفریـن کنـد .ببینیـد نفریـن علی
چیسـت« :فقلت :ابدلنـی َّ
الل بهـم خیرا ً منهـم ».به جـای آنهـا ،بهتر ازآنهـا را به مـن بدهـد« .و ابدلهم بیشـرا ً لهم
م ّنی ».و بـه جای مـن ،کسـی بدتـر از من را بـه آنهـا بدهد!
معنای جملهها این است که «خدایا؛ مرگ علی را برسان ».و این دعا مستجاب شد.
ذکر مصیبت شهادت امیرالمومنین(علیهالسالم)
درمثـل دیشـبی ،اصحـاب ،اطـراف خانـه امیرالمؤمنیـن علیهالسلام را گرفتنـد .در ایـن خصـوص ،روایـت زیـاد
اسـت .من در جایـی ندیدم که نوشـته باشـند کـودکان یتیـم ،بـا ظرفهای شـیر ،جلـو خانه مـوال صف کشـیدند.
امـا بعیـد نیسـت .امـ ِر ممکـن اسـت؛ اگـر چـه جایـی نوشـته نشـده باشـد .وقتـی شـنیدند کـه امیرالمؤمنیـن

علیهالسلام شـیر الزم دارد ،هرکدام کاسـه شـیری تهیه کردنـد و برای آن حضـرت آوردند .قدر مسـلّ ْم این اسـت
السلام
که اطـراف بیت والیت از عاشـقان علـی محاصره شـده بود ،و همـه میگریسـتند .یکدفعه امام حسـن علیه ّ

متفرق
از خانـه بیـرون آمـد و خطـاب بـه مـردم فرمـود« :پـدرم حـال مناسـبی نـدارد.
متفـرق شـوید ».و مـردم ّ
ّ
شـدند.
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طیـب و طاهـر او را هنـگام شـب غسـل دهنـد
امیرالمؤمنیـن علیهالسلام وصیـت کـرده اسـت کـه بـدن ّ
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و دفـن کننـد .بـه راسـتی در خانـدان پیغمبـر ،عجـب سـ ّنتی قـرارداده شـد! همانگونـه کـه بـدن فاطمـه زهرا
سلام َّ
اللعلیها را شـبانه غسـل دادند و غریبانه در نیمه شـب دفـن کردند ،بـدن امیرالمؤمنیـن علیهالسلام را نیز
شـبانه غسـل دادنـد و غریبانـه بـه خـاک سـپردند.
کسـانی که سـالها بر فـراز منبرهـا ،علی را لعـن کردند ،اگـر میدانسـتند محـل دفنش کجاسـت ،بعید نبـود بروند
الةوالسلام روا دارند .نیمه شـب ،بـدن را برای
الص
قبـر را بشـکافند و اهانتی بـه جسـد مطهـر امیرالمؤمنیـن علیه ّ
ّ

تدفیـن بردنـد .چـه کسـانی بودنـد؟ البـد فرزنـدان امیرالمؤمنیـن علیهالسلام و بعضی خـواص اصحاب ،جسـد
مط ّهـر را بردند ،دفـن کردند و برگشـتند .بنده با خـود میاندیشـیدم که درایـن قضایـا ،در این شـهادت مظلومانه،

در ایـن تشـییع مظلومانـه ،در ایـن دفـن مظلومانـه ،در خانـه مصیبـتزده علـی ،بـه چه کسـی از همه سـختتر
گذشـت؟ بـه نظـرم رسـید کـه بـه زینـب کبـری سلام َّ
اللعلیها از همـه سـختتر گذشـته اسـت .زینـب کبری
سلام َّ
اللعلیها پیش از آن ،دفن مـادر را در نیمه شـب دیده بـود و اکنون دفـن پدر را در نیمه شـب میدیـد .بعدها

هـم تشـییع جنـازه امـام حسـن علیهالسلام را بـا آن وضـع دیـد و تیرهایـی را کـه بـه طـرف جنـازه آن حضرت
پرتـاب میشـد .در روز عاشـورا هـم ،آن منظـره سـهمگین و هولنـاک را دید کـه ازهمه سـختتر بـود .و آن دم که
فریاد بـرآورد« :یا رسـول َّ
الل! صلا علیک ملیک السـماء :هذا حسـینک مرمـل بدمـاء و مقطع االعضـاء ».الحول و
ال قـوةاال َّ
بـالل العلـی العظیم.

نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین(علیهالسالم)
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عید فطر ،به مثابه روز جزا

پاداش ماه رمضان

خواسته امام سجاد(علیهالسالم) از خداوند در

دعای بین نافله و فریضه صبح
لب راجح
درباره ّ

ماه مبارک رمضان

پاداش ماه رمضان آمرزش گناهان گذشته *
عید فطر ،به مثابه روز جزا
عیـد سـعید فطـر را بـه همـه شـما عزیـزان نمازگـزار وبـه همـه ملـت بـزرگ ایـران و بـه همـه مسـلمین
عالـم ،تبریـک عـرض میکنـم .روزی بـزرگ ،پـس از روزهـا و شـبهایی بسـیار بـا عظمـت اسـت .امیرالمؤمنیـن،
الةوالسلام در یکـی از خطبـه هـای روز عیـد فطـر چنیـن فرمـود« :ایهـا ال ّنـاس! ان یومکـم ،هـذا یـوم
الص
علیه ّ
ّ
مثاب فیـه المحسـنون(»)1؛ ای مـردم! امـروز روزی اسـت کـه در آن نیکـوکاران پـاداش واجـر خـود را از خدای

متعـال میگیرنـد؛ اجـر روزه ،اجـر عبـادات مـاه رمضـان ،اجـر امسـاکها و جلوگیریهـا از هـوای نفـس« .و یخسـر
فیـه المبطلون»؛ و کسـانی کـه حرکت و عمـل نادرسـت داشـتهاند ،در چنیـن روزی ،خسـارت بدکارگـی خود را
خواهنـد یافت .امـروز ،روز جزاسـت« .و هو اشـبه یـوم بیـوم قیامکم»؛ امـروز ،شـبیه روز قیامـت اسـت« .فاذکروا

ّ
بخروجکـم مـن منازلکم الـی ّ
مصلای نماز
مصلکـم ،خروجکـم من االجـداث الـی ربکـم»؛ از خانـه که به طـرف
عید فطر خـارج میشـوید ،بـه یـاد بیاوریـد هنگامـی را کـه از قبرهـای خـود در روز قیامـت خـارج میشـوید تا به
محل ثـواب وعقـاب الهی روانـه گردیـد« .واذکـروا بوقوفکم فـی مص ّ
طرف میـدان عظیم قیامـت و ّ
الکـم وقوفکم،

ّ
مصلا که بـرای نمـاز میایسـتید ،بـه یـاد بیاوریـد هنگامـی را کـه در قیامـت ،در پیشـگاه
بیـن یـدی ربّکـم»؛ در

پـروردگار ایسـتادهاید و بـرای حسـاب و کتاب آمـاده میشـوید« .واذکـروا برجوعکـم الـی منازلکـم ،رجوعکم الی
منازلکم فـی الج ّنـه»؛ از مص ّ
ال که بـه خانههـای خـود برمیگردید ،به یـاد بیاوریـد وقتی را کـه از عرصـه قیامت به
سـوی منازل بهشـتی خـود روانـه میشـوید تـا درآنهـا سـکنا گزینید.

* .بیانات در خطبههاى نماز عید فطر(خطبه اول) 1372/12/22
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پاداش ماه رمضان
«ان ادنـی مـا للصائمیـن والصائمـات»؛ کمترین پاداشـی که خـدای متعـال برای
بعـد فرمـود :ای بنـدگان خـدا! ّ
مـردان وزنـان روزهدار در مثـل امـروز یـا در مثـل روز آخـر مـاه رمضـان عطـا خواهـد کـرد ،ایـن اسـت کـه «ان

ینادیهم ملـک فی آخر یوم من شـهر رمضـان»؛ فرشـتهای در آخریـن روز مـاه رمضان ،آنهـا را مخاطب قـرار دهد
َّ
عبادالل»؛ بشـارت بر شـما بـاد ای بنـدگان خدا! «فقـد غفرلکم ما سـلف مـن ذنوبکـم»؛ گناهان
و گویـد« :ابشـروا
شـما آمرزیده شـد.
این ،پـاداش مـاه رمضان اسـت .به یـک روزه درسـت ،یـک عمل پـر مغز و یـک عبـادت خالصانـه و مخلصانـه ،در
آخریـن دقایـق مـاه رمضـان و آخریـن سـاعات آن مـاه عزیـز ،اینگونـه پـاداش داده میشـود« :فقـد غفـر لکم ما
سـلف من ذنوبکم ».آمـرزش گناهان گذشـته ،پـاداش کمی نیسـت! «فانظـروا کیف تکونـون فی ما تسـتأنفون»؛
ببینید از امـروز که میخواهیـد روزی نو را شـروع کنیـد ،چگونه شـروع خواهید کـرد .مبـادا خیال کنیـد و با خود
بگوییـد که «مـا گنـاه کنیم ،تـا در مـاه رمضـان دیگـر ،آمرزیـده شـویم!» هیـچ کـس نمیداند کـه تا مـاه رمضان
دیگـر زنده خواهـد مانـد یا نـه .سـال گذشـته ،در همین نمـاز عیـد و در همیـن مصلّـی ،کسـانی حضور داشـتند
که امسـال نیسـتند .سـال آینده هـم معلوم نیسـت کـدام از مـا باشـیم و کدام نباشـیم .بـه علاوه ،گناهـی که از
تعمـد انجـام گیرد ،دل انسـان را سـیاه وتاریـک میکنـد .از چنین انسـانی ،دیگـر عبـادت خالصانه،
تجـری و ّ
روی ّ

به آسـانی سـر نمیزند؛ تا گنـاه وی بـه خاطر آن عبـادت آمرزیده شـود .سـعی کنید و سـعی کنیـم کـه از گناهان
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

خصوصیتی کـه یـک انسـان را سـعادتمند میکند.
اجتنـاب نماییـم و عمل صالـح انجـام دهیم .ایـن اسـت
ّ
خواسته امام سجاد(علیهالسالم) از خداوند در دعای بین نافله و فریضه صبح
الةوالسلام نقل
الص
امروز ،بـه مناسـبت عید فطـر و پس ازایـن کلمـات نورانـی کـه از خطبـه امیرالمؤمنیـن علیه ّ
ّ
شـد ،یـک نکتـه اخالقـی کوتـاه را میخواهـم عـرض کنـم .آن نکتـه ایـن اسـت کـه در یکـی از دعاهـای صحیفه
سـجادیه  -در آخـر دعایی که مابیـن نافلـه و فریضه صبح خوانده میشـود ،از امام سـجاد
سـجادیه  -صحیفه ثالثه ّ
ّ

کاملا و عزمـاً ثاقبـا و ّلبـاً راجحـاً و قلبـاً زکیـاً و علماً
ً
ً
عقلا
الرزقنی
علیه ّ
السلام چنیـن نقل شـده اسـت« :اللّهـم ّ

کثیـرا ً و ادبـاً بارعا ».آن حضرت ،شـش چیـز از خـدای متعال خواسـته اسـت .میفرماید :خدایـا! عقل کامـل ،اراده
لب راجـح  -که مـن روی این خواسـته سـوم میخواهـم تکیـه کنـم  -دل پاکیزه ،دانـش بسـیار ،و ادبی
نیرومنـدّ ،
ودرخشـان به مـن عنایـت کن!
برجسـته
ْ
لب راجح
درباره ّ

«لب راجـح» اسـت .معنایـش این اسـت کـه «باطـن و مغـ ِز کار مـن ،از ظاهر وشـکل کار
نکتـه و خواسـته سـومّ ،
من ،بیشـتر باشـد ».ببینید امـام سـجاد ،علیهالسلام از خدا چه خواسـته اسـت! مـن میخواهـم برای شـما مردم
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مؤمـن ،بـرای ملت بـزرگ ایـران ،بـرای دلهایـی که به نـور ایمان روشـن شـد و بـا سـخن و عمـل خـو ْد دنیایی را
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«لبـاً راجحاً».
روشـن کرد ،ایـن نکتـه را تکـرار کنـمّ :

مـا ،دو نـوع آدم داریم :یـک نوع ،آدمی اسـت کـه هرچه هسـت ،در ظاهـر اوسـت .ظاهرش جـذاّب و چشـمگیر و

احیاناً خاشـع کننـده و خاضـع کننده اسـت .امـا باطنش پـوک و پـوچ اسـت؛ چیـزی در او نیسـت .ایـن ،بدترین
نـوع آدمی اسـت کـه میخواهد منشـأ آثـار بـزرگ باشـد .پناه بـر خـدا! اما یک نـوع دیگـر ،آدمی اسـت کـه باطن
او برظاهـرش ترجیـح دارد .ظاهـرش هر چه هسـت ،باطـن او بهتـر وبیشـتر از ظاهـرّ ،
جذابیـت دارد .امام سـجاد

علیهالسلام بـه مـا درس میدهد کـه از خـدا بخواهیـم آدمی از نـوع دوم باشـیم.
مـال آد ِم نو ِع
میدانیم کـه دعاهـا ،فقط خواسـتن از خدا نیسـت؛ بلکـه درس بـرای خود مـا نیز هسـت .ریـاکاریِ ،

آن آد ِم نوع ا ّول اسـت .پوکـی و بیمغزی ،ویـژه آد ِم نو ِع ا ّول اسـت .چنین آدمـی ،نه در جنگ
ا ّول اسـت .صومعه ،از ِ
شـدت بـه کار میآید و نـه بارهـای سـنگین را میتواند بـر دوش بگـذارد .هر چـه دارد ،فقط
به درد میخـورد ،نه در ّ
ظاهر اسـت! امـا تربیـت اسلامی ،غیـر از این اسـت .تربیت اسلامی بـر این مبناسـت کـه ظاهـرت را بایـد حفظ
کنی ،امـا باطنـت باید از ظاهـرت بهتر باشـد .کسـانی نگوینـد «ظاهر هرطـور بود ،بـود .اصـل ،باطن اسـت ».بله،
اصل باطن اسـت .اماظاهر بایـد نمـودار باطن باشـد« :الظاهر عنـوان الباطـن )2(».ظاهـر را هم باید درسـت کرد.
هیچکـس نبایـد تظاهر بـه کار خالف کنـد .اگـر از عمل وسـیمای کسـی آثار عبـادت خدا دیده و شـناخته شـود،
تأثیر بسـیار خوبـی میگذارد .امـا در همـان حال ،بایـد باطـن از ظاهر ،بهتر و سـنگینتر باشـد.
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فضائل ماه رمضان در دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه

غنیمت شمردن فرصت توشه برداری از ماه رمضان
بهترین توشه ماه رمضان

ضرورت انس با صحیفه سجادیه

ماه رمضان راه نیل درک عظمت خدا
رمضان؛ ماه تسلیم نسبت به خدا

رمضان؛ ماه پاک کننده روح ها

رمضان ماه خالص شدن

گذرگاههای گمراهی انسان

قابل تغییر بودن رذایل اخالقی انسان
مظلومیت ملت ایران

تذکر و توجه در ماه رمضان؛ جبران کردههای ناپسند

قدر دانسـتن مـاه رمضـان و توصیـه بـه دعاکردن

در این ماه

ماه مبارک رمضان

فضائل ماه رمضان در دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه *
غنیمت شمردن فرصت توشه برداری از ماه رمضان

همه بـرادران و خواهـران عزیـز نمازگـزار را بـه توشـهبرداری از ایـن روز و این ماه دعـوت میکنـم .حقیقتـاً اگر ما
در ایـن ایام پربرکـت و سـاعات مغتنم ،با چشـم بـاز و دل نورانی بـه روزها و شـبها و دقایق نـگاه کنیـم ،ارزش آنها
را بـرای سـعادت ،معنویت ،آینـده و دنیـای خـود خواهیم دانسـت .چون ایـن روزهـا و سـاعات را ،خداونـ ِد مالک
الوجـود و خالقالخلق که همـه چیز متعلق به اوسـت ،شـرافت و ارزش بخشـیده و ما را در اسـتفاده از این سـاعات
و ایـام و لیالـی ،مفتخر بـه اذن و هدایـت خود فرموده اسـت.
بهترین توشه ماه رمضان
بهترین توشـهها در این سـاعات بـا برکت ،انـس باخدای متعـال ،رو کـردن به او ،دل بسـتن بـه او ،خواسـتن از او
و سـخن گفتن با اوسـت .عزیزترین چیـزی هم کـه در این روزهـا و در ایـن مـاه از خـدا میخواهید« ،تقوا» باشـد:
«واسـعدنی بتقواک و ال تشـقنی بمعصیتک »1.سـعادت ،در تقواسـت .دنیا ،در تقواسـت .آخرت ،در تقواسـت .فتح
و پیـروزی ،در تقواسـت .و گشـایش در همـه امور و فـرج الهـی ،در پرهیزکاری و تقواسـت .پـس ،از خـدا بخواهیم
که دل بـا تقوا به مـا عنایـت کند .یعنـی به جـای اینکه دل مـا جذبِ هوسـها و هواهـا شـود و انگیزههـای دنیایی
و مـا ّدی و شـخصی و حقیر ،مـا را به سـوی خود جـذب کنـد ،اراده خـدا جذبمان سـازد و محبـت او ،مـا را به خود
جذب نمایـد و این ،بـر همـه کارهای مـا ،پرتو افکن باشـد .ایـن ،توصیـه ا ّو ِل خطبـه بود.

* .بیانات در خطبههاى نماز جمعه(خطبه اول) 1373/11/14
 .1الّلهـم اجعلنی اخشـاک کان ّی اراک واسـعدنی بتقـواک وال تشـقنی بمعصیتک و حِ زلـی فی قضائـک و بارک لی فـی قدرک حتی
عجلت »...فـرازی از دعـای عرفه امـام حسـین (علیهالسلام)  /مفاتیحالجنان
احب تعجیل مـا اخّ ـرت وال تأخیر مـا ّ
ال ّ

ماه مبارک رمضان

در خطبـه ا ّول ،میخواهم سـخنان مختصـری در زمینـه ماه مبـارک رمضان  -کـه امـروز ا ّولین جمعه آن اسـت -

عـرض کنـم و در خطبـه دوم ،در باب دهـه مبارکـه فجر ،کـه عید انقلاب ،عیـد تاریخ ایـران و عیـد امـام بزرگوار
بیـان مطالبی بپـردازم.
اسـت ،به
ِ
ضرورت انس با صحیفه سجادیه
در بـاب مـاه رمضان ،چنـد جملـه از دعای چهـل و چهـارم «صحیفه سـجادیه» ،کـه مربوط بـه همین ماه اسـت،
َّ
شـاءالل ،همیـن چند جملـه را بـرای شـما ترجمه میکنـم .امـا قبـل از آن ،خواهـش میکنم
انتخـاب کـردهام و ان
سـجادیه اُنـس بگیرنـد؛ زیـرا همه چیـز در ایـن کتـابِ ظاهـرا ً دعا و
عزیـزان مـن ،بخصـوص جوانـان ،با صحیفـه ّ
السلام ،در ایـن دعـا هم مثـل بقیـه دعاهـای صحیفه
باطنـاً همـه چیـز ،وجـود دارد .امـام ّ
سـجاد علیه ّ
الصلاة و ّ

تضرع اسـت و بـا خدای متعـال حـرف میزند ،اما سـخن گفتنـش ،کأن ّـ ُه از یک
سـجادیه ،با اینکـه در مقام دعـا و ّ
اغلب دعاهـای صحیفه سـجادیه  -تا
روال اسـتداللی و ترتیـب مطلب بر دلیـل و معلول بـر علّت ،پیـروی میکنـدِ .

آنجا کـه بنـده سـیر کـردهام  -همیـن حالـت را دارد .همـه چیـز مرتّب و چیده شـده اسـت .مثـل این اسـت که
یـک نفـر ،در مقابـل مسـتمعی نشسـته و بـا او بـه صـورت اسـتداللی و منطقـی حـرف میزنـد .همـان نالههـای
سـجادیه آمده اسـت ،همیـن حالـت را دارد.
عاشـقانه هم کـه در صحیفـه ّ
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ماه رمضان راه نیل درک عظمت خدا

َّ
«الحمدلل الّـذی جعلنا مـن اهله»2؛
در اینجـا نیز همین طـور اسـت .امـام در ا ّول دعای مـورد اشـاره میفرمایـد:

«مـا را اهـل حمد قـرار داد ».مـا از نعـم الهـی غافـل نیسـتیم ،و او را حمـد و شـکر میکنیـم .او راههایـی در مقابل
معیـن فرمـوده و مـا را در ایـن راهها به
ما باز کرده اسـت ،کـه به حمـدش برسـیم .همچنیـن ،غایـات و راههایـی ّ
رفتن واداشـته اسـت.

َّ
السـبل شـهره شـهر رمضـان»؛ «حمد خـدای را
بعد میرسـد بـه ایـن جملـه:
«والحمـدلل الذی جعـل من تلـک ّ

که یکـی از ایـن راههایی کـه مـا را بـه او؛ به کمـال و بـه بصیرت نسـبت بـه معدن عظمـت میرسـاند ،همیـن ماه
رمضان اسـت ».امـام تعبیر میکنـد به «شَ ـهره»؛ یعنی «شـهر خودش» .شـهر خـدا را یکی از ایـن راهها قـرار داد.
خیلـی پرمعناسـت .اگر فکـر کنیـم همـه ماهها مـاه خـدا و مـال خداسـت؛ وقتی کـه مالک همـه وجود ،بخشـی
توجه و
معیـن میکنـد و آن را بـه خـود نسـبت خـاص میدهـد ،معلوم میشـود نسـبت به ایـن بخـشّ ،
از وجـود را ّ
َّ
«شـهرالل» اسـت؛ شـهر خـدا ،ماه خـدا .خـو ِد این نسـبت ،در
عنایـت ویـژهای دارد .یکـی از ایـن بخشـها ،همین
فضیلـت ماه رمضـان ،کافی اسـت« .شـهر رمضـان ،شـهر الصیـام و شهراالسلام ».مـاه روزه؛ ماهـی کـه روزه آن،
یکـی از ابزارهـای بسـیار کار آمـد بـرای تهذیـب نفـس اسـت؛ چـرا کـه در آن گرسـنگی کشـیدن و بـا هوسـها و
اشـتهاها مبـارزه کـردن نهفته اسـت.

68
 .2دعای « ۴۴صحیفه سجادیه»

ماه مبارک رمضان

رمضان؛ ماه تسلیم نسبت به خدا

شـهر اسلام ،یعنی شـهر «اسلام الوجه لدی َّ
الل»؛ «در مقابل خدا تسـلیم بـودن ».خوب؛ انسـانی جوان اسـت و
وقتی روزه میگیرد ،گرسـنه اسـت ،تشـنه اسـت و تمام غرایز ،او را به سـمت هوس و اشـتهایی میخواند .ولی او ،در
مقابل همـه این غرایز میایسـتد .بـرای چه!؟ برای اجـرای امر پـروردگار .و ایـن ،تسـلیم در مقابل پروردگار اسـت.
در هیـچ روزی از روزهـای سـال ،یـک مسـلمان ،به طـور عـا ّدی ،ایـن همـه در مقابل خـدا تسـلیم نیسـت که در
روزهای مـاه رمضان به طور عادی تسـلیم اسـت .پس« ،شـهر اسلام» شـهر تسـلیم اسـت.
رمضان؛ ماه پاک کننده روح ها

امـام ،در ادامـه دعا میفرمایـد« :و شـهر ّ
الطهـور»؛ «شـه ِر پاکیزه کننـده اسـت ».در این مـاه ،عواملی وجـود دارد

کـه روح مـا را پـاک و طاهـر میکنـد .آن عوامل چیسـت؟ یکـی روزه اسـت؛ یکی تلاوت قرآن اسـت و یکـی دعا و
طیبـه و طاهرهای اسـت از مائدههـای ضیافت الهی کـه خدای متعـال در این
تضرع اسـت .این همـه دعاهـا ،ارزاق ّ
ّ
ضیافـت یک ماهـه خـود ،مقابل مـردم گذاشـته اسـت .مضمـون کالم امام این اسـت کـه خـدا در این ضیافـت ،با

روزه از شـما پذیرایـی میکند.
روزه یکـی از مائدههـای الهـی اسـت .چنان که قـرآن هـم ،در این ضیافـت عظیـم ،یکی دیگـر از مائدههـای الهی
محسـوب میشـود .از ایـن مائدهها ،هـر چه بیشـتر اسـتفاده کنیـد ،بنیـه معنویتـان قویتـر خواهد شـد و خواهید
نزدیکتـر خواهد شـد.

رمضان ماه خالص شدن
بعـد میفرمایـد« :و شـهر ال ّتمحیص»؛ این مـاه ،مـاه تمحیص اسـت« .تمحیص» یعنی چـه؟ یعنی خالـص کردن.
مقصود این اسـت کـه در این ماه ،نـاب و خالص شـویم.
عزیـزان مـن! در وجـود شـما ،ز ِر ارزشـمندی نهفته اسـت کـه متأسـفانه ،در مـوارد بسـیاری ،ایـن زر ،بـا خاک،

با مـس و با اشـیای کـم قیمـت ،در هـم آمیختـه و مخلـوط شـده اسـت .گنجـی اسـت در درون شـما کـه در هم
آمیخته با خار و خاشـاک اسـت .همه زحمـت انبیای الهـی برای ایـن بود که مـن و شـما بتوانیـم آن زر ،آن عنصر
شـدتها در دنیا برای این اسـت.
قیمتـی را در وجـود خودمان نـاب و خالـص کنیـم و از بوتـه درآوریـم .امتحانهـا و ّ
متوجه میکنـد ،بـرای این اسـت .مجاهـدت در راه خـدا ،برای
تکلیفهاىِ سـخت کـه خدای متعـال بـه اشـخاصی
ّ

فضائل ماه رمضان در دعای چهل و چهارم صحیفه...

سـنگین حرکـت بـه سـمت کمـال و تعالـی را راحتتـر بکشـید .آنگاه خوشـبختی بـه شـما
توانسـت بارهـاىِ
ِ

این اسـت .شـهید ،که ایـن قـدر در راه خـدا ارزش دارد ،همه ارزشـش بـرای این اسـت که بـا آن مجاهـدتِ بزرگ

شـدن طلا و بیرون
نهـادن جـان در معرض فـدا کردن ،توانسـته اسـت خـود را نـاب و خالص کنـد؛ مثل خالص
و
ِ
ِ

آمـدن از بوته.
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این مـاه ،مـاه خالص شـدن اسـت و اگر درسـت نـگاه کنیـم ،خالص شـدن در ایـن مـاه ،از راههـای دیگـ ِر خالص

اغلـب
شـدن ،آسـانتر اسـت .مـا بـا همیـن روزه و مبـارزه کـردن بـا نفـس ،میتوانیـم خودمـان را خالـص کنیـم.
ِ
گمراهیهایـی کـه وجـود دارد ،یا بـه خاطـر گناهانی اسـت کـه از ما سـر میزنـد و یا بـه خاطـر خصلتهای زشـتی
کذبـوا بایـات َّ
«ثـم کان عاقبة الذیـن اسـاؤا السـوای ان ّ
الل »3.گنـاه ،عاقبتش
اسـت که در وجـو ِد ما نهفتـه اسـتّ .
گمراهـی اسـت؛ مگـر اینکـه نـور توبـه در دل انسـان بدرخشـد .اینکـه مـدام بـه مـا میگوینـد «اگـر یـک گناه

کردید ،پشـت سـ ِر همان گناه توبـه کنید .از تکـرار گناه ،پشـیمان شـوید و تصمیم بگیریـد که دیگر گنـاه نکنید»
برای این اسـت کـه فرو رفتـن در باتلاق گنـاه ،کار خطرناکی اسـت و گاهی انسـان به جایی میرسـد کـه دیگر راه

برگشـتی نـدارد.
گذرگاههای گمراهی انسان
یکی گناه اسـت که وسـیله گمراه شـدن میگـردد و یکی هم خصلتهای ناپسـند اسـت .خصلتهای زشـت ،بیشـتر
از گناهـان فعلـی بـه گمراهـی انسـان میانجامـد .اگـر مـا در هـر کار و هـر حـرف و هـر عقیـدهای ،خودپرسـت و
خـودرأی باشـیم ،همدیگـر را تخطئـه کنیـم و بگوییـم «فقط من درسـت فهمیـدم و من درسـت عمـل میکنم»،
آن گاه بـه هیـچ مشـورت واسـتدالل و منطقـی اعتنـا نکنیـم و بـه هیچ حـرف حقّی گـوش نسـپاریم؛ اگر حسـد
در وجـود مـا چنـان ریشـه دوانیـده باشـد کـه بـه خاطـر آن ،زیبـا را زشـت ببینیـم و حاضـر نباشـیم حقیقـت
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

درخشـانی را در جایی تصدیق کنیـم؛ اگر حبِ ّشـهرت ،حبِ ّمقـام و حبِ ّمـال ،مـا را از پذیرش حقیقت بـاز دارد،
ِ
خطرنـاک گمـراه کننـده شـدهایم.
اینجاسـت کـه پذیـرای صفـات

اغلـب کسـانی کـه میبینیـد در دنیـا گمـراه شـدند ،از ایـن گذرگاههـا گمـراه شـدند .وا ّال ّ
«کل مولود یولـد علی

الفطـره »4.پاکـی در همه روحهـا وجـود دارد ،و همه وجدان حـق بین دارنـد؛ اما این چشـمه نورانی و درخشـان را
با هواهـای نفسـانی و خصلتهـای زشـت  -که بعضـی ارثـی و بعضی کسـبی اسـت  -گل انـدود میکنند.
قابل تغییر بودن رذایل اخالقی انسان
در این خصـوص میخواهـم نکتـهای به شـما عرض کنـم :علمـای اخالق ،کـه در ایـن رشـته از رشـتههای دانش
امـرو ِز بشـری صاحب نظرنـد  -اگر چـه «اخلاق عملی» بـرای مـن و شـما ارزش دارد؛ اما کسـانی هسـتند که در

خلقیـات ارثـی را نیز تغییـر دهیـم و عوض
علـم اخلاق تخصـص دارنـد  -میگویند :حتـی مـن و شـما میتوانیـم ّ

کنیـمً .
مثلا تنبلـی ذاتی ،حـرص ذاتـی ،بخـل ارثـی ،حسـد ارثـی و لجبـازی ارثـی را میتـوان تغییـر داد .بعضی
اشـخاص لجبازنـد و هـر چـه انسـان حقیقـت را در مقابلشـان قـرار میدهـد ،روی موضـع لجوجانـه خـود اصـرار
میکننـد .چنیـن رویّـهای ،انسـان را از حقیقـت دور میکنـد .فـرد لجـوج ،در ابتـدای لجبـازی ،هنـوز اندکـی نور

حقیقـت را میفهمـد و احسـاس میکنـد کـه کارش براسـاس لجبـازی اسـت .امـا وقتـی لجاجـت وی تکرار شـد،
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باطن
بـه خـود برگـردد و تعمـق کنـد ،میبیند اینکـه در ذهـن اوسـت ،عقیـده نیسـت« ،عـن ظهـر القلـب» و از ِ
گـوش جان بشـنود.
جـان ،نیسـت .امـا لجاجـت نمیگـذارد کـه او سـروش حقیقـت و پیـام معنویـت و حـق را به
ِ

دیدید کسـانی که در مقابل اسلام و انقلاب اسلامی و فرمایشـات امـام و حقّانیت واضـح و مظلومانه ملـت ایران
ایسـتادند و لجاجـت کردنـد ،چگونـه ایـن لجاجـت بـه گمراهیشـان انجامید!
مظلومیت ملت ایران
به راسـتی چقدر ملـت ایـران مظلـوم اسـت! ای امیرمؤمنـان! ای علیبـن ابیطالـب! ای مقتدرتریـن و مظلومترین
انسـان تاریـخ! امـروز در دنیـا ملتـی از پیـروان تـو زندگـی میکند کـه مثـل خـو ِد تـو ،مقتدرتریـن و مظلومترین
ِ

اسـت .ملـت ایـران ،امـروز قویترین ملتهاسـت .بـا یک محاسـبه روشـن میتـوان پی بـرد که هیـچ ملتـی در دنیا،
به ایـن قـ ّوت نیسـت .آن محاسـبه این اسـت کـه ملتهـای دنیـا ،بـا وجـود اقتـدار علمـی و اقتصـادی و صنعتی و
برخورداری از بعضـی خصلتهای خـوب ،مانند پشـتکار و غیره ،در مقابـل هواهای نفسـانی ،حصار و مانـع و رادعی
تمسـک بـه دیـن و تقـوا ،هواهـای نفسـانی را از خـود رانده
درسـت و حسـابی ندارند .امـا ملـت ایـران ،در سـایه ّ
جوان این ملـت ،در عنفـوان جوانـی ،از ّ
لذتهایی چشـم میپوشـد که هیـچ جوانـی در ملتهای دیگـر ،از آنها
اسـت.
ِ

روبرنمیگردانـد .در کجای دنیـا چنین جوانانی سـراغ داریـد!؟ ای منصفین دنیا و کسـانی کـه نمیخواهید لجاجت
سـالم نیرومنـد ،از
کنید! شـما را بـه خدا بـه این سـؤال پاسـخ دهید :شـما در کجـای دنیـا سـراغ دارید که جـان
ِ
امـروز نه یـک نفر ،نـه دو نفـر و نه صـد نفر و هـزار نفـر ،بلکـه جمـع عظیمـی از جوانان ملـت ایـران ایـن گونهاند.
جوان
البتـه جوانـان شـهوتران ،هواپرسـت و بد هـم داریم کـه آنها هم مثـل بقیـه جوانـان دنیایند .امـا آن طبقـه
ِ
مؤمـن ،متذ ّکر ،خاشـع ،خاضع ،اهل عبـادت ،اهل سلامت و اهـل تقوایی کـه در همه جـای ایران اسـت ،دیگر در
کجـای دنیـا دیده میشـود!؟
ملت مـا ،بـا ایـن قـدرت ،در عیـن مظلومیت اسـت .خیلـی کسـان ،پیـام مظلومیـت ایـن ملـت را نشـنیدند و به

سـبب لجاجـت ،حاضـر نشـدند حـرف حقّـش را بشـنوند .مسـلّماً لجاجـت ،گمراهـی میـآورد و شـما بدانیـد که
ِ
زشـت بـزرگ و عمـده ،از جاهـای کوچکـی شـروع میشـود.
خصلتهـای
تذکر و توجه در ماه رمضان؛ جبران کردههای ناپسند

جبـران کردههـای ناپسـند پرداخـت .در «دعای
توجـه در آن ،به
ِ
ماه رمضان ،ماهی اسـت که میشـود بـا تذ ّکـر و ّ

فضائل ماه رمضان در دعای چهل و چهارم صحیفه...

میسـر هـم هسـت ،چشـم بپوشـد؛ از ّ
لذتهای معمولی چشـم بپوشـد.
ِ
شـهوترانى بـه حرام کـه بـرای وی ممکن و ّ

للراجـی بموضع
ابوحمـزه» ،عبارتـی بسـیار تکاندهنـده وجـود دارد؛ کـه آن عبـارت ،ایـن اسـت« :و اعلـم ان ّـک ّ
الرضـا بقضائـک عوضـاً مـن منـع الباخلیـن و
اجابـ ٍة و للملهوفیـن بمرصـد اغاثـ ٍة و ّ
ان فـی اللّهـف الـی جـودک و ّ

قریـب المسـاف ِة و ان ّـک التحتجـب عـن خلقـک ا ّال ان
ان الراحـل الیـک
عمـا فـی ایـدی المسـتأثرین و ّ
ُ
مندوحـ ًة ّ
تحجبهم االعمـال دونـک »5 .فـرد دعا خـوان و ثناگـو ،عرض میکنـد« :ای خـدای من! مـن امید بـه تو را بـر امید
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71

ماه مبارک رمضان

جایگزین پنـاه بردن بـه دیگران کـردم و میدانم اگر کسـی به سـوی
به غیر تو ترجیـح دادم .پنـاه آوردن بـه تـو را
ِ
تـو بیایـد ،راه نزدیک اسـت»...

قدر دانستن ماه رمضان و توصیه به دعاکردن در این ماه
هر جا هسـتید ،هر کـه هسـتید ،در هر لباسـی هسـتید ،در هر سـ ّنی هسـتید؛ ای جوان! ای پسـر و دختـر جوان!
متوسطالسـوادها! هر که هسـتید،
ای مرد و زن میانسـال! ای پیرمـردان و پیرزنـان! ای فقرا! ای اغنیـا! ای علما! ای
ّ

انسـان سـالمی ایـن احسـاس را میکنـد  -بدانید کـه خـدا نزدیک
اگـر احسـاس نیاز بـه خـدا میکنیـد  -کـه هـر
ِ

متوجـه کنیـد؛ جـواب را خواهید شـنید .ممکن نیسـت کسـی با خـدا از روی
اسـت! یک لحظه دلتـان را به خـدا
ّ
دل شـما ناگهـان منقلب
دل حـرف بزند ،ولـی جـواب الهـی را نشـنود! خدا بـه ما جـواب میدهـد .وقتـی دیدیـد ِ
ِ
اشـک شـما جاری شـد ،وقتـی دیدیـد روح شـما بـه اهتـزار در
شـد ،ایـن همـان جـوابِ خداسـت .وقتـی دیدید

آمد ،وقتـی دیدید طلـب ،با همـه وجود از سـر تا پای شـما جـاری شـد ،بدانید ایـن همان پاسـخ الهی اسـت؛ این
َّ
شـاءالل ،کـه در قـرآن فرمود:
همـان جواب خداسـت و جـواب بعدی هـم اجابت اسـت؛ اجابـت این خواسـتهها ان
«واسـئلوا َّ
العطیـه ».بگویید،
الل مِـن َفضلـه »6 .از خـدا بخواهیـد« .و لیـس من عادتـک ان تأمـر بالسـؤال و تمنـع
ّ
سـؤال کنید ،بخواهیـد و مگر میشـود که بخواهیـد و ندهـد!؟ البته اقتضائـات زمان و مـکان و خصوصیـات و نظایر

آن هـم ،در خواسـتن از خـدا مؤثّر اسـت.
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غـرض اینکه ،مـاه رمضـان را قدر بدانیـد و برای سـعادت خـود ،تقوای خـود ،آینـده خـود و فرزندان خـود؛ برای
فتـوح روح آن بزرگمردی کـه همه ایـن اوضاع
پیشـرفت روزافـزون این ملت بـزرگ و ایـن انقلاب عظیـم؛ بـرای
ِ
و احوال بـه برکـت اراده ،ایمان ،تقـوا و اقدام اوسـت  -کـه خداونـد روح او را در ملکـوت اعلی ،بـا ارواح انبیـا و اولیا
محشـور فرمایـد  -دعـا کنید.
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کسب آمادگی در طول سال
برای بهره بردن از ماه مبارک رمضان

روز عید فطر ،روز عرضه اعمال به خداوند

کسب آمادگی پیش از ورود به ماه مبارک رمضان

دنیا اردوگاهی بزرگ برای رسیدن به لقاءاهلل

برنامههای آماده شده برای رسیدن به لقاءاهلل
ماه رمضان فرصتی برای آماده سازی

ورود بـه مـاه رمضـان بـا آمادگـی زیـاد جهـت

بهرهوری بیشتر

رعایت تقوا و توصیه آن به یکدیگر

ماه مبارک رمضان

کسب آمادگی در طول سال برای بهره بردن از ماه مبارک رمضان *
روز عید فطر ،روز عرضه اعمال به خداوند
عید سـعید فطر را بـه همه مسـلمانان جهـان و ملت عزیـز ایـران و به شـما خواهـران و بـرادران نمازگـزار ،تبریک و
نبى اکـرم ،حضرت خاتـم االنبیـا صلّی َّ
الل علیـه و آله
تهنیت عـرض میکنـم .ایـن روز ،روز بزرگی اسـت و متعلّق بـه ّ

مهم سـازنده
و سـلّم و همه ا ّمت اسلامی در طول تاریخ اسـت .روزی اسـت که مسـلمانان ،بعـد از گذرانـدن امتحان ِّ

تربیت کننـده ماه مبـارک رمضـان ،گویا در پیشـگاه پـروردگار عالم به حسـاب مینشـینند و مـاه رمضان خـود را بر
«تقبل م ّنا شـهر
پـروردگار خویش عرضـه میکننـد .در دعاهای شـب و روز عید فطر ،به این معنا اشـاره شـده اسـتّ :

رمضـان» .مـاه رمضـان را در معرض قبـول الهی قـرار میدهند.
کسب آمادگی پیش از ورود به ماه مبارک رمضان

جـدی بـرای آمادگـی در طول سـال ،جهت حلـول در
یک نکتـهی دیگـر هـم در روز عید فطـر هسـت و آن تصمیم ّ
مـاه رمضان دیگر اسـت .اگر کسـی بخواهـد در هر مـاه رمضـان ،در ضیافـت الهی وارد شـود و اگـر بخواهـد در حوزه
لیلةالقدر و آن شـبهای مبارک داخـل گردد ،بایـد از پیش خود را آمـاده کند .این آمادگی ،آمادگی طول سـال اسـت
که بایـد تصمیـم آن را امـروز بگیرید .بنـا بگذاریـد کـه در سـال آینـده ،در زندگی خـود ،آن چنـان رفتاری داشـته
باشـید که ماه رمضان ،شـما را بپذیـرد و ضیافت الهی بر شـما شـیرین و مبارک شـود .ایـن ،بزرگترین فیضی اسـت
موفقیـت در همه امـور مربوط بـه دنیا و آخـرت و مربوط به شـخص و
که یک انسـان میتواند ببرد و وسـیلهای بـرای
ّ
نزدیکان و جامعه اسلامی اسـت.

* .بیانات در خطبههاى نماز عید فطر(خطبه اول) 1374/12/01
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دنیا اردوگاهی بزرگ برای رسیدن به لقاءاهلل

بـرادران و خواهـران عزیز! بـه این مطلـب اجماالً اشـاره کنم کـه در این نشـئه هسـتی در عالم دنیـا ،افراد بشـر مثل
کسـانی هسـتند که برای گذرانـدن دورهای ،بـه اردوگاهـی برده میشـوند .یک جمـع دانشآمـوز یا نظامی یـا اداری
را در نظـر بگیرید کـه بـرای آن کـه دورهای را بگذراننـد و خـود را به یک سـطح عالـی ،تر ّقـی دهنـد و چیزهایی فرا

گیرند ،آنهـا را به اردوگاهـی میبرند و برایشـان برنامههایـی میگذارنـد و وسـیله زندگـی در اردوگاه را فراهم میکنند
و بعـد از آن کـه ایـن دوره را گذراندنـد و آنچـه را که بایـد بفهمند ،فهمیدنـد و آنچـه را که باید بـه دسـت بیاورند ،به
دسـت آوردنـد ،آنهـا را از اردوگاه بیـرون میبرند تا در سـطح باالتری مشـغول ادامـه کار و زندگی شـوند.
این جا ،همـان اردوگاه بزرگ اسـت .هـر روزی ،هزارها هزار انسـان ،وارد ایـن اردوگاه میشـوند و هزارها هزار انسـان،
از ایـن اردوگاه بیرون میرونـد تا خود را به مسـیر هـدف اصلی خلقت و سـر منـزل واقعی ،نزدیکتـر کنند.
برنامههای آماده شده برای رسیدن به لقاءاهلل
بـرای مـا در ایـن اردوگاه ،برنامههایی قرار داده شـده اسـت که بـا آن میتوانیم خـود را باالتـر ببریم و بسـازیم و آماده
َّ
لقـاءالل اسـت .ادیان ،ایـن برنامههـا را در طول
آفرینش انسـان کنیم کـه همان
ورود به سـر منزل نهایـی و حقیقـی
ِ

معیـن کردهانـد که چنـد گونه هم میباشـد:
زندگـی ،برای مـردم ّ

بعضی از ایـن برنامههـا ،از لحاظ معنـوی و روحـی و قلبی ،رابطه انسـان با خـدای متعال را برقـرار میـدارد؛ مثل نماز
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توسـل به پـروردگار و مثل بسـیاری از عبـادات دیگر.
و ذکر و ّ
تضرع و ّ
توجـه و ّ

اخالقیـات و ملکات انسـان را تصحیح و عیوب را از روح انسـان بـر طرف میکند؛ مثل دسـتورهای
بعضـی از برنامهها،
ّ

اخالقی که کبـر و حسـد و دنائت و لئامـت و پسـتی و دروغگویـی و خیانـت را از مـا دور میکند و انسـان را کریـم و با
محبـت و آمیخته بـه خصال عالی انسـانی میسـازد.
معرفت و بـا سـماحت و با ّ

بعضـی از برنامههـا ،روابط فـردی و اجتماعی مـا را با انسـانهایی کـه در ایـن جهـان و اردوگا ِه بزرگ هسـتند ،تنظیم
میکند .ح ّتی رابطـه ما با اشـیاء و حیوانـات را هم تعلیـم دادهاند و بعضـی از تعالیـم و برنامههـا ،این رابطـه را برای ما
تنظیـم میکند.
بعضی از ایـن برنامهها ،فضـای زندگی را قابل زیسـت میسـازد؛ مثل برنامـه حکومت ،تشـکیل دولت ،امـر به معروف
و نهـی از منکر ،دشـمنی بـا سـتمگران ،خوبـی و نیکـی بـا مردمـان صالـح و مؤمن ،کمـک به اصلاح امـور عمومی
جهـان و جامعه ،کمـک بـه از بیـن بـردن فقـر و دیگـر برنامههایی کـه مربـوط به سـطح جهـان و محیـط زندگی و
جوامع اسـت .مجموع ایـن برنامههـا ،در ایـن اردوگاه بـزرگ و در این دوران زندگی ،برای من و شـما گذاشـته شـده
اسـت.
تربیتـى عظیمی که اسـمش دنیاسـت ،وسـایل راحتی بشـر هم
آموزشـى
علاوه بـر اینهـا ،در ایـن محیـطِ اردوگا ِه
ِ
ِ
توجه شـده اسـت؛ ّ
گذاشـته شـده و به ّ
لذاتی که چشـم و گوش و شـا ّمه و روح و عقل
لذات جسـمانی و جنسـی او نیز ّ

76

او را نوازش میدهد و او را خشـنود میکند .اگر از این ّ
لذات ،به شـکل درسـتی اسـتفاده شـود ،زندگی در ایـن اردوگاه،

ماه مبارک رمضان

شـیرین هم میشـود؛ یعنی هم رشـد و تر ّقی میکنیم و هم خـود را به کمـال نزدیک میسـازیم و هم آمـادهی ورود به
مبـاح خـدا داده زندگی ،اسـتفاده میکنیم کـه فرمود:
سـر منزل نهایی آفرینش میشـویم و هـم در این دنیـا از لذایذ
ِ
َّ
زینـةالل الّتی اخـرج لعبـاده ّ
والطیبات منالـرزق.»1
حـرم
«قل من ّ
ماه رمضان فرصتی برای آماده سازی
شـما در ماه رمضـان و در فرصتهـای بـزرگ عبادتـی ،در واقع بـرای آن کـه این مجموعـه برنامههـا را درسـت انجام
آورد و
دهیـد ،خـود را آماده میکنید .کسـی کـه ایـن برنامهها را درسـت انجـام دهـد و آنچه را بـر او الزم اسـت ،بجـا َ
زندگـی و رفتار خـود را تصحیـح کنـد ،از هنـگام بیـرون رفتـن از اردوگاه هم نمیترسـد؛ چون دسـت او پُر اسـت.

مسـتحب اسـت دعایـی خوانـده شـود کـه در آن ،ایـن طـور به پـروردگار
در حلـول مـاه رمضـان ،بعـد از هر نمـاز،
ّ

عرض شـده اسـت« :اللّهم اصلح ّ
غیر سـوء حالنا بحسـن
کل فاسـد من امورالمسـلمین .اللّهم ّ
سـد فقرنابغناک .اللّهم ّ
حالـک» .پـروردگارا! بـدی احوال مـا را بـا نیکویـی حـال و لطـف و فضل خـود ترمیـم و اصلاح کـن .ایـن را از خدا

خواسـتهایم .ایـن ،بـه دسـت خـود من و شـما هم هسـت.
ورود به ماه رمضان با آمادگی زیاد جهت بهرهوری بیشتر
بایـد مراقبت کنیـم .باید در طـول یازده مـا ِه قبل از مـاه رمضـان ،خود را آمـاده کنیـم .اگر بـا آمادگـی الزم ،وارد ماه
باالتر خواهیـم رفـت .آن وقت ،هـم در نفس و قلب خـود و هـم در محیط زندگـی اجتماعی ،آنچه شـما را خشـنود و
راضـی میکند ،مشـاهده خواهیـد کرد.
رعایت تقوا و توصیه آن به یکدیگر
اسـاس برنامه تربیتـی و همـه برنامههـای زندگـی در اسلام ،همین مـوارد اسـت .هر کـس بایـد واعظ خود باشـد،
خود را مراقبت کنـد ،از ّ
تخطـی خود مانع شـود ،امر بـه معروف و نهـی از منکر هـم بکند کـه آن ام ِر خود بـه معروف

مقـدم اسـت .ایـن ،همان تقـوای الهی
نهى خـود از منکـر و موعظه
کـردن خـود ،بر امـر و نهـی و موعظـه دیگران ّ
ِ
و ِ

اسـت که از مـا خواسـتهاند .تقـوا را مراقبت کنیـم و به یکدیگـر توصیـه نماییم .من هـم به شـما بـرادران و خواهران
توصیـه میکنم کـه تقـوای الهـی را فرامـوش نکنیـد .بزرگترین محصـول مـاه رمضـان ،تقواسـت .آنچه را به دسـت
َّ
شـاءالل تا آخر عمـر ،افزایـش دهید.
آوردهایـد ،حفـظ کنید و بـرای سـالهای آینـده و ان

کسب آمادگی در طول سال برای بهره بردن از ماه...

رمضان شـویم ،از ضیافت الهی بهره بیشـتری خواهیـم برد و برای سـال آینده ،یـک درجه و یک سـطح و یک کالس
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اثرگذاری گناهان در مقابله با دشمن
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اثرات معنوی گناه

از خدا مغفرت بخواهید

استغفار کلید د ِر توبه و مغفرت

کسب استغفار با دورشدن از غفلت و غرور

انسان غافل هرگز به فکر استغفار نمیافتد
ِ
تقوا نقطه مقابل غفلت

غفلت مانع اول استغفار
غرور مانع دوم استغفار

باز بودن راه توبه
و...
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ماه مبارک رمضان ،ماه توبه و استغفار حقیقی و کارگشا *
روزه وسیلهای برای تقوا
تضـرع و اسـتغفار و اسـتغاثه اسـت ،بـر همه شـما عزیـزان و بر همه
ماه مبـارک رمضان کـه ماه خـدا و مـاه توبه و
ّ

مسـلمین عالم مبـارک بـاد .در آغـاز خطبـه ا ّول  -که دربـاره برخی از شـؤون ایـن مـاه ،عرایضی خواهم داشـت -

همه شـما نمازگـزاران عزیز را بـه رعایت تقـوای الهی دعـوت میکنم کـه این مـاه ،ماه تقواسـت و روزه ،وسـیلهای
برای تقواسـت و تقـوا ،ذخیـره مؤمن  -هم فـرد مؤمن و هـم جامعـه مؤمن  -بـرای دنیا و آخـرت اسـت .امیدواریم
کـه خداونـد در این مـاه ،از ایـن ذخیره ارزشـمند ،بـه یکایک مـا و بـه جامعه عظیمالشّ ـأن ایـران اسلامی عنایت
فرمایـد و مـا را از آن برخـوردار کند.
در دعایـی کـه در روزهای ماه مبـارک رمضان وارد شـده اسـت ،این طـور میخوانیـم که «و هـذا شـهراالنابة و هذا
شـهر التوبـة و هـذا شـهر العتق مـن ال ّنـار» 1.مـاه ،مـاه توبـه و اسـتغفار و بازگشـت بـه خداسـت .امروز بـه همین
مناسـبت ،در خطبـه اول راجع بـه اسـتغفار ،عرایضـی را مطـرح میکنم.
فواید استغفار
اسـتغفار ،یعنـی طلب مغفـرت و آمـرزش الهی بـرای گناهـان .این اسـتغفار اگر درسـت انجـام گیرد ،بـاب برکات
الهـی را به روی انسـان بـاز میکند .همه آنچـه که یک فرد بشـر و یـک جامعه انسـانی از الطـاف الهی احتیـاج دارد
نورانیـت الهی ،هدایـت الهی ،توفیـق از سـوی پـروردگار ،کمک در کارهـا ،فتوح
 تفضّ لات الهـی ،رحمت الهـی،ّ
در میدانهـای گوناگون  -به وسـیله گناهانـی که ما انجـام میدهیم ،راهش بسـته میشـود .گناه ،میان مـا و رحمت
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و تفضّ لات الهی ،حجـاب میشـود .اسـتغفار ،ایـن حجـاب را برمیـدارد و راه رحمـت و تفضّ ل خـدا به سـوی ما باز
میشـود .این ،فایده اسـتغفار اسـت .لذا شـما چند جـا در آیـات قـرآن مالحظه میکنیـد که بـرای اسـتغفار ،فواید

دنیـوی و گاهی فوایـد اخروی ،مترتّب دانسـته شـده اسـت .مث ً
السـماء
ال« :اسـتغفروا ربّکم ثـم توبوا الیه  ...یرسـل ّ
علیکـم مـدرارا»2و از ایـن قبیل .همـه اینهـا ،اینطـور قابل فهـم و قابل توجیه اسـت کـه راه ایـن تفضّ لات الهی،
به برکت اسـتغفار ،به سـوی دل و جسـم انسـان و جامعـه انسـانی باز میشـود .لذا اسـتغفار مهم اسـت.
استغفار ،یکی از ارکان توبه
خـو ِد اسـتغفار ،در واقـع جزئـی از توبـه اسـت .توبـه هـم یعنی بازگشـت بـه سـوی خـدا .بنابرایـن ،؛ یعنـی طلب
آمرزش از خـدای متعـال .ایـن ،یکـی از نعمتهای بـزرگ الهی اسـت .یعنـی خداونـد متعال ،بـاب توبـه را به روی
بنـدگان باز کرده اسـت ،تـا آنهـا بتواننـد در راه کمال پیـش بروند و گنـاه زمینگیرشـان نکنـد؛ چون گناه ،انسـان
را از اوج اعتلای انسـانی سـاقط میکند .هـر کـدام از گناهان ،ضربـهای به روح انسـان ،صفـای انسـانی ،معنویت و
اعتزاز روحـی وارد میآورند و شـ ّفافیت روح انسـان را از بین میبرنـد و آن را کـدر میکنند .گنـاه ،آن جنبه معنویتی
را که در انسـان اسـت و مایه تمایز انسـان با بقیـه موجودات ایـن عالم مـا ّده اسـت ،از شـ ّفافیت میانـدازد و او را به
حیوانـات و جمـادات نزدیـک میکند.

مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

ناکامی انسان بخاطر گناهان مرتکب شده

گناهـان در زندگـی انسـان ،علاوه بر ایـن جنبـه معنـوی ،عـدم مو ّفقیتهایـی را نیـز به بـار میآورنـد .بسـیاری از
تحرک بشـری وجـود دارد که انسـان بـه خاطـر گناهانی کـه از او سـرزده اسـت ،در آنها ناکام میشـود.
میدانهـای ّ
تعبـد یـا بیـان الفاظ نیسـت .چطـور میشـود که
اینهـا البتـه توجیـه علمـی و فلسـفی و روانـی هـم دارد؛ صـرف ّ

گناه ،انسـان را زمینگیـر میکنـد؟ مث ً
ال در جنـگ اُحد ،بـه خاطـر کوتاهـی و تقصیر جمعـی از مسـلمین ،پیروزی
ا ّولیـه تبدیل به شکسـت شـد .یعنـی مسـلمین ،ا ّول پیـروز شـدند ،ولـی بعـد کماندارانی کـه باید در شـکاف کوه
مینشسـتند و پشـت جبهـه را نفوذناپذیـر میکردنـد ،به طمـع غنیمت ،سـنگر خودشـان را رهـا کردنـد و بهطرف

میـدان آمدند و دشـمن هم از پشـت ،آنهـا را دور زد و بـا یک شـبیخون ،حملـهای غافلگیرانـه کرد و مسـلمانان را
تـار و مـار نمـود .شکسـت اُحـد ،از این جا بـه وجـود آمد.
اثرگذاری گناهان در مقابله با دشمن
در سـوره آلعمـران ،شـاید ده ،دوازده آیه و یـا بیشـتر ،راجع بـه همین قضیه شکسـت اسـت .چون مسـلمانان از
شـدت متالطـم و نـاآرام بودنـد و این شکسـت برایشـان خیلی سـنگین تمام شـده بود ،آیـات قرآن
نظر روحی به ّ
هـم آرامششـان میـداد ،هـم هدایتشـان میکـرد و هم بـه آنهـا تفهیـم مینمـود که چه شـد شـما این شکسـت را
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«ان الذین تولّـوا منکم
متحمـل شـدید و این حادثـه از کجـا آمد .بعـد به این آیـه شـریفه میرسـد کـه میفرمایـدّ :
ّ
 .2هود۵۲ :
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عـدهای از شـما در جنگ
یوم التقـی الجمعان ان ّمـا اسـتزلهم الشـیطان ببعض ما کسـبوا» 3.یعنـی این کـه دیدید ّ

اُحد ،پشـت به دشـمن کردند و تـن به شکسـت دادنـد ،مسـأله اینها از قبل زمینهسـازی شـده بـود .اینها اشـکال

درونی داشـتند .شـیطان اینهـا را بـه کمـک کارهایی که ً
قبلا کـرده بودند ،بـه لغـزش وادار کـرد .یعنـی گناهان
قبلـی ،اثـرش را در جبهـه ظاهـر میکنـد؛ در جبهـه نظامـی ،در جبهـه سیاسـی ،در مقابلـه بـا دشـمن ،در کار
سـازندگی ،در کار تعلیم و تربیـت ،آن جایی که اسـتقامت الزم اسـت ،آن جایی کـه فهم و درک دقیق الزم اسـت،
ببـرد و پیش بـرود و موانـع جلـ ِو او را نگیـرد .البتـه گناهانی کـه توبه
آن جایـی که انسـان باید مثـل فـوالد بتواند ّ

نصـوح و اسـتغفار حقیقـی از آنها حاصل نشـده باشـد.

در همین سوره ،آیه دیگری هست که آن هم به صورت دیگری ،همین معنا را بیان میکند.
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فراهم شدن حادثه و مصیبت ،از گناهان
تعجبـی ندارد که شـما شکسـت خوردیـد و در جبهـه جنگ ،برایتـان مشـکلی پیشآمد.
قـرآن میخواهد بگویـدّ ،

از ایـن قبیل مسـائل پیـش میآیـد و قب ً
ربیون
نبى قاتـل معـه ّ
ال هـم پیـش آمـده اسـت .میفرمایـد« :و کأین مـن ّ
کثیـر فما وهنـوا لما اصابهـم فی سـبیل َّ
الل و مـا ضعفـوا و مااسـتکانوا» 5.یعنی چه خبر اسـت؟ شـما از ایـن که در
عـدهای کشـته شـدهاند ،همـه متالطـم و ناراحت شـدهاید و
جنـگ اُحـد ،شکسـتی برایتان پیـش آمـده اسـت و ّ

بعضیهـا احسـاس ضعف و یـأس میکنیـد .نـه؛ بـرای پیامبـران قبلی هـم در میـدان جنـگ حوادثی پیـش میآمد
أن قالـوا ربّنا اغفرلنـا ذنوبنا و اسـرافنا فیامرنـا» 6.یعنی در گذشـته ،وقتی اصحـاب و حواریّون پیامبـران ،در جنگها

و حـوادث گوناگـون ،دچـار مصیبتی میشـدند ،روی دعا بـه جانـب پـروردگار مینمودند و عـرض میکردنـد« :ربّنا
بیتوجهیهایـی را کـه در کار خودمـان کردیم،
اغفرلنـا ذنوبنـا و اسـرافنا فیامرنـا»؛ خدایـا! گناهـان و زیادهرویهـا و
ّ

بیامرز .ایـن ،در واقع نشـان میدهـد که حادثـه و مصیبـت ،از آنچه که خود شـما بـا گناهـان فراهم کردید ،ناشـی
میشـود .این ،مسـأله گناهان اسـت.
اثرات معنوی گناه

پس ببینیـد! گناهانـی که انسـان انجـام میدهد ،ایـن تخلّفهـای گوناگـون ،ایـن کارهایی که ناشـی از شـهوترانی
و دنیاطلبـی و طمـعورزی و حـرص ورزیدن بـه مال دنیـا و چسـبیدن به مقـام دنیـا و بخل نسـبت بـه داراییهای
موجـود در دسـت آدمـی و نیز حسـد و حـرص و غضب اسـت ،بـه طـور قطعـی دو اثـر در وجود انسـان میگـذارد:

ماه مبارک رمضان ،ماه توبه و استغفار حقیقی...

که بـه خاطر آنچـه که پیـش میآمـد ،احسـاس ضعـف و سسـتی نمیکردند .بعـد میفرمایـد« :و مـا کان قولهـم ّال

یک اثـر ،معنوی اسـت کـه روح را از روحانیـت میانـدازد ،از نورانیـت خارج میکنـد؛ معنویـت را در انسـان ضعیف
میکنـد و راه رحمـت الهـی را بر انسـان میبنـدد .اثر دیگر این اسـت کـه در صحنـه مبـارزات اجتماعـی ،آن جایی
که حرکت زندگـی احتیـاج بـه پشـتکار و مقاومـت و نشـان دادن اقتـدار اراده انسـان دارد ،ایـن گناهـان گریبان
انسـان را میگیـرد و اگر عامل دیگری نباشـد کـه این ضعـف را جبران کنـد ،انسـان را از پـا درمیـآورد .البته گاهی
 .۴آل عمران۱۵۵ :
 .۵آل عمران۱۶۶ :
 .۶آل عمران۱۴۶ :

 .۷آل عمران۱۴۷ :

81

ماه مبارک رمضان

ممکن اسـت عاملهـای دیگری مثـل یک صفـت و یـا کار خوب در انسـان باشـد کـه جبران کنـد .بحث بر سـر آن
موارد نیسـت؛ امـا گنـاه ،فینفسـه اثرش این اسـت.
آن وقـت ،خـدای متعال نعمـت بزرگـی به انسـان داده کـه نعمـت مغفرت اسـت و فرمـوده اسـت اگر شـما از این
کاری کـه کردید  -کـه اثر ایـن کار بایـد بماند  -پشـیمان شـدید ،بـاب توبه و اسـتغفار باز اسـت .شـما بـا گناهی
که مرتکب میشـوید ،مثـل این اسـت که زخمـی بـه بـدن خودتـان زده و میکروبـی را وارد بدنتـان کرده باشـید؛
بیمـاری اجتنابناپذیـر اسـت .اگـر میخواهیـد اثر ایـن زخـم و ایـن بیمـاری و این ضربـه ،در وجـود شـما از بین
بـرود ،خدای متعـال بابی باز کـرده و آن بـاب توبـه و اسـتغفار و انابه و بازگشـت به خداسـت .اگر برگردیـد ،خدای
متعال جبـران خواهـد کـرد .این ،نعمـت بزرگی اسـت کـه خـدای متعال بـه ما داده اسـت.
از خدا مغفرت بخواهید
سـجاد
در دعـای وداع مـاه مبـارک رمضـان  -کـه دعـای چهلوپنجـم صحیفـه سـجادیه اسـت  -امـام
ّ
مقـدس ربوبـی عـرض میکنـد« :انـت الّـذی فتحـت لعبـادک باباً الـی عفـوک» 7؛ تو
الص
الةوالسلام بـه ذات ّ
علیه ّ
ّ

آن کسـی هسـتی که بـه روی بندگانـت ،دری به عفو خـودت بـاز کـردی« .و سـمیته التوبـة» 8؛ و اسـم آن باب را

باب توبه گذاشـتی« .و جعلـت علی ذلـک الباب دلیال مـن وحیک لئلا یضلّوا عنـه»؛ 9و یـک راهنما هـم از قرآن و
وحی بـرای این در گذاشـتی تـا بندگان تـو ایـن در را گـم نکنند .بعـد از جمالتـی میفرمایـد« :فما عذر مـن اغفل
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دخـول ذلک المنـزل بعد فتـح البـاب و اقامـة الدلیـل»؛  10انسـان ،دیگر عـذرش چیسـت کـه از این د ِر گشـوده و
از این مغفـرت الهـی ،اسـتفاده نکنـد! راه مغفرت الهـی هـم ،اسـتغفار  -یعنی طلـب مغفرت  -اسـت .از خـدا باید
مغفـرت را بخواهیـد.
استغفار کلید د ِر توبه و مغفرت

مکرم اسلام دیدم کـه ایشـان فرمودهانـد« :ان َّ
الل تعالـی یغفـر للمذنبین ّال مـن ال یریـد أن یغفر
نبـى ّ
حدیثی از ّ
لـه» 11.یـک روز ،پیامبر بـه اصحابش اینطـور فرمود کـه خدای متعـال گناهـکاران را میآمـرزد؛ مگر آن کسـی را
که خواسـته نیامرزد .بعـد اصحاب سـؤال میکردنـد« :قالـوا یا رسـول َّ
الل من الـذی یریـد ان الیغفرله»؛ آن کسـی
که خـدای متعـال میخواهـد او را نیامرزد ،کیسـت؟ «قـال من الیسـتغفر»؛ آن کسـی که اسـتغفار نمیکنـد .پس،
اسـتغفار کلیـد د ِر توبـه و مغفرت اسـت .با اسـتغفار ،میشـود آمـرزش الهـی را بـه دسـت آورد .اسـتغفار ،این قدر
اهمیـت دارد .اسـتغفار ،یعنی طلـب مغفـرت از خدا.

َّ
شـاءالل وسـیلهای شـود که مـا در این مـاه رمضان ،اسـتفاده
دو ،سـه نکته کوتـاه دراینبـاره عرض کنم ،شـاید ان
ِ
رحمت گشـوده الهی بهـره ببریم کـه این بـرای دنیا و
کنیم و یـک مقدار بـه خدای متعـال برگردیـم و از این بـاب
آخرت ملـت و جامعه ما و پیشـرفت در ایـن میدانهـای گوناگونی کـه در مقابل ماسـت ،بسـیار الزم و مفید اسـت.
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کسب استغفار با دورشدن از غفلت و غرور
یک مطلب این اسـت کـه اگـر بخواهیم اسـتغفار  -ایـن نعمت الهـی  -را بـه دسـت بیاوریـم ،دو خصلـت را باید از
متنبه نباشـد کـه گناهی
خودمـان دور کنیـم :یکی غفلـت و دیگری غـرور .غفلـت ،یعنی انسـان بهکلّـی
ّ
متوجه و ّ

از او سـر میزند؛ مثل بعضـی از مردم .حاال عـرض نمیکنم بسـیاری  -کار بـه کم و زیـادش ندارم  -ممکن اسـت در
بعضـی از جوامـع ،کمتر باشـند .به هـر حال ،ایـن نـوع آدمهـا در دنیـا و در میان افراد انسـانها هسـتند کـه غافلند
متوجـه باشـند خالفـی از آنهـا سـر میزنـد .دروغ میگوید ،توطئـه میکنـد ،غیبت
و گنـاه میکنند؛ بـدون این کـه
ّ
شـر میرسـاند ،ویرانـی درسـت میکند ،قتـل مرتکب میشـود ،بـرای انسـانهای گوناگون و
میکند ،ضرر میرسـاندّ ،

بیگنـاه پاپوش درسـت میکنـد ،در افقهای دورتر و در سـطح وسـیعتر ،بـرای ملتها خوابهـای وحشـتناک میبیند،
ً
متنبه هم نیسـت که ایـن کارهـای خلاف را انجـام میدهد .اگر کسـی بـه او بگوید
مردم را گمـراه میکنـد،
اصلا ّ

که گنـاه میکنـی ،ممکـن اسـت از روی بیخیالـی ،قهقههای هـم بزند و تمسـخر کنـد :گناه؟ چـه گناهی!

بعضی از ایـن افراد غافـل ،اص ً
ال به ثـواب و عِقـاب عقیـدهای ندارنـد .بعضی به ثـواب و عقاب هـم عقیـده دارند؛ اما
ً
روزمـره خودمان قـدری ریز
اصلا ملتفت نیسـتند که چـه کار میکننـد .اگر ایـن را در زندگـی
غـرق در غفلتنـد و
ّ

کنیـم ،خواهیم دید کـه بعضـی از حـاالت زندگی ما شـبیه حـاالت غافالن اسـت .غفلت ،دشـمنی بسـیار عجیب
و خطـر بزرگی اسـت .شـاید واقعـاً بـرای انسـان ،هیـچ خطـری باالتـر و هیـچ دشـمنی بزرگتـر از غفلت نباشـد.

بعضیهـا ،اینطورنـد.

انسـان غافل هرگز بـه فکر اسـتغفار نمیافتـد .اص ً
ال به یـادش نمیآیـد که گنـاه میکند .غرق در گناه اسـت؛ مسـت
ِ
و خواب اسـت و واقعـاً مثل آدمی اسـت کـه در خـواب حرکتـی انجـام میدهد .لـذا اهل سـلوک اخالقـی ،در بیان
منازل سـالکان در مسـلک اخالق و تهذیـب نفس ،ایـن منزل را کـه انسـان میخواهـد از غفلت خارج شـود ،منزل
«یقظه» ،یعنـی بیـداری میگویند.
تقوا نقطه مقابل غفلت
در اصطالحـات قرآنـی ،آن چیـزی که نقطـه مقابل ایـن غفلت اسـت ،تقواسـت .تقـوا ،یعنی بهـوش بـودن و دائم
ً
اصلا حس نمیکنـد که گناه کـرده اسـت؛ آدم م ّتقی،
مراقب خود بـودن .اگـر از آدم غافل دههـا گناه سـر میزند و

درسـت نقطه مقابـل اوسـت .انـدک گناهی هـم که میکنـد ،فـورا ً متذ ّکـر میشـود که گنـاه کرده اسـت و بـه فکر

ماه مبارک رمضان ،ماه توبه و استغفار حقیقی...

انسان غافل هرگز به فکر استغفار نمیافتد
ِ

مسـهم طائف مـن الشّ ـیطان تذ ّکـروا» 12.به مجرد ایـن که شـیطان از کنارش
جبران میافتـدّ .
«ان الّذیـن اتّقوا اذا ّ
عبـور میکنـد و بـاد شـیطان بـه او میخـورد ،فـورا ً حـس میکنـد کـه شـیطانزده شـده و دچـار اشـتباه و غفلـت

گردیـده اسـت؛ «تذ ّکـروا»  :به یـاد میافتـد« .فـاذا هم مبصـرون»؛ چنیـن آدمی ،چشـمش باز اسـت.
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غفلت مانع اول استغفار
عـده مـردم خاص
عزیـزان مـن؛ بـرادران و خواهـران! هر کـه هسـتید ملتفـت باشـید .این خطـاب ،فقـط به یک ّ

مثلا افـراد کم ّ
نیسـت کـه بگوییـم ً
توجـه کننـد .نخیـر؛ همـه
اطلاع ،کمسـواد و یـا جـوان و کـم سـن ،بـه آن ّ
باید ملتفت باشـند .علما ،دانشـمندان ،برجسـتگان ،شـخصیتها ،بـزرگان ،کوچکان ،پولـداران ،فقیـران ،همه باید
ً
اصلا گنـاه از آنها سـر میزند و
حداقل گاهـی غفلت گریبـان آنهـا را میگیـرد و غافل میشـوند.
ملتفت باشـند کـه ّ
ملتفت نمیشـوند کـه گنـاه انجـام میدهنـد .خطر بسـیار بزرگی اسـت.
ایـن گناهی کـه من و شـما انجـام میدهیـم ،ملتفت نمیشـویم و چـون نمیدانیـم گنـاه کردهایـم ،از آن گنـاه توبه
و اسـتغفار هـم نمیکنیـم .بعـد روز قیامت که میشـود ،چشـم ما که بـاز شـد ،آن وقـت میبینیم ،عجـب چیزهایی

ً
اصلا یادش نیسـت .ایـن ،گنا ِه
تعجـب میکنـد ،کی من ایـن کارهـا را انجـام دادم؛
در نامـه اعمال ماسـت! انسـان ّ
غفلت و اشـکال آن اسـت .پـس ،یـک مانع اسـتغفار ،عبـارت از غفلت اسـت.
غرور مانع دوم استغفار

مانـع دوم ،غـرور اسـت .انـدک کار کوچکی که انسـان انجـام میدهـد ،مغـرور میشـود .در تعبیـرات دعـا و روایت
داریم کـه «االغترار َّ
سـجادیه که روزهـای جمعـه خوانده میشـود ،عبارتی
بـالل» .در دعـای چهلوششـم صحیفه ّ

اغتـر بـک»13؛ باالترین شـقاوتها،
وجـود دارد که خیلی تـکان دهنـده اسـت .میفرمایـد« :و الشّ ـقاء االشـقی لمن
ّ
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تصرفه فـی عذابـک و مـا اطول تـر ّدده فـی عقابـک و ما
متعلّـق به کسـی اسـت که بـه تـو مغـرور شـود« .مااکثـر ّ
ابعد غایتـه مـن الفـرج و ماأقنطه من سـهولة المخرج» .کسـی کـه مغرور میشـود  -بـه تعبیـر این روایـت  -دچار
حالت «اغتـرار َّ
بـالل» میگردد .غـرور ،اینگونه اسـت .مغـرور ،خیلـی دور از آبـادی اسـت ،خیلی دسـتش کوتاه از

رهایی و سلامتی اسـت .چـرا؟ به خاطـر این کـه انـدک کار کوچکی کـه انجـام داد ،دو رکعـت نمازی کـه خواند،
مث ً
ال خدمتی بـرای مردم انجـام داد ،پولـی در فالن صنـدوق انداخـت ،یـا کاری در راه خدا انجـام داد ،فـورا ً مغرور

میشـود که ما دیگـر پیش خـدای متعـال ،کار خودمان را درسـت کردیم و حسـاب خودمـان را سـاخته و پرداخته
نمودیـم و احتیـاج به چیـزی نداریـم! این را بـه زبـان نمیـآورد ،امـا در دل او اینگونـه میگذرد.
باز بودن راه توبه
مراقـب باشـید ،این کـه خـدای متعال بـاب توبـه را باز کـرده و فرمـوده اسـت مـن گناهـان را میآمـرزم ،معنایش
این نیسـت کـه گناهـان ،چیزهـای کـم و کوچکی هسـتند؛ نـه .گاهـی گناهـان ،همه وجـود حقیقـی انسـانی را
ِ
کثیـف پلی ِد
انسـان در مرتبـه عالی حیـاتِ انسـانی را به یـک حیـوان درنده
ضایع میکننـد ،از بیـن میبرنـد و یک
ِ

بیـارزش تبدیل میکننـد .گنـاه ،اینگونه اسـت .خیـال نکنید گنـاه ،چیز کمی اسـت .همیـن دروغگویـی ،همین
غیبـت کـردن ،همیـن بیاعتنایـی بـه شـرافت انسـانها ،همیـن ظلـم کـردن  -ولو بـا یـک کلمـه  -گناهـان کم و
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الزم نیسـت که اگـر انسـان میخواهـد احسـاس گناه کنـد ،حتمـاً بایسـتی سـالهای متمادی غـرق در گناه شـده

باشـد .نخیر؛ یک گنـاه هم ،یک گنـاه اسـت؛ نباید گنـاه را کوچـک دانسـت .در روایات ،بـاب «اسـتحقار ّ
الذنوب»
داریـم کـه حقیـر شـمردن گناهـان را مذ ّمـت کردهانـد .علـت ایـن کـه خـدای متعـال میفرمایـد« :میآمرزیم»،
ایـن اسـت که بازگشـت بـه خـدا ،خیلـی مهم اسـت؛ نـه این کـه گنـاه ،کـم و کوچـک اسـت .گنـاه ،عمل بسـیار

توجه بـه خدا و ذکـر او ،این قـدر اهمیـت دارد که اگر کسـی ایـن را صادقانه و
خطرناکـی اسـت؛ منتها بازگشـت و ّ

درسـت و حقیقی انجـام دهـد ،آن وقت آن بیمـاری صعبالعلاج ،از بیـن میـرود .بنابرایـن ،اغترار و مغرور شـدن
بـه کار نیـک  -کار نیکـی که مـا خیـال میکنیـم کار نیک اسـت؛ ولی ممکـن اسـت آن قدرها هـم نیک نباشـد ،یا
چنـدان اهمیـت نداشـته باشـد  -موجب میشـود که شـما سـراغ اسـتغفار نروید.
زمانی که انسان میتواند استغفار کند
الیغتـر بـک
سـجاد در دعـای دیگـری بـه خـدا عـرض میکنـد« :فا ّمـا انـت یـا الهـی فاهـل ان
امـام
ّ
ّ
الصدیقون»14.ببینیـد واقعـاً چـه بیـان و چـه معرفتـی در ایـن دعـا وجـود دارد! راه ،این اسـت .ایشـان میفرماید،
ّ
صدیقیـن هـم کـه مقـام باالیـی از مقـام بندگـی انسـانها را دارنـد ،بایـد مغـرور نشـوند به ایـن که مـا راه خـدا را
ّ
الصدیقـون» .این هم مانع اسـتغفار
درسـت رفتیم و دیگر احتیـاج به کار و تلاش نداریـم .نخیـر؛ «ان
الیغتر بـک ّ
ّ
َّ
«اغتراربـالل» هـم نبـود ،خودفریبـی و خودشـگفتی هم نبـود ،آن وقت انسـان اسـتغفار
اسـت .اگر غفلـت نبـود،

طلب آمرزش حقیقی و تصمیم در ترک گناه

جـدی و حقیقتـاً طلب باشـد .فرض
نکتـه بعـدی این اسـت کـه اسـتغفاری کارگشاسـت کـه اسـتغفار حقیقـی و ّ

بفرمایید شـما گرفتـاری بزرگی داریـد و میخواهیـد رفع ایـن گرفتـاری را از خدای متعـال بخواهیدً .
مثلا خدای
نکرده ،عزیـزی از عزیزان شـما دچار مشـکلی اسـت؛ راههای عـادی را هـم رفتهاید ،ولی نتوانسـتهاید آن مشـکل
تضـرع میکنیـد .ببینیـد! انسـان در آن حـال که
متوسـل شـدهاید و دعـا و
را حـل کنید؛ حـاال بـه پـروردگار عالم
ّ
ّ
فرضاً فرزند یـا عزیـزی از عزیزانش دچـار بیماری اسـت و د ِر خانـه خدا رفتـه و حال دعا پیـدا کرده اسـت ،چگونه

از خدا طلـب میکنـد؟ آمـرزش گناهـان را اینگونه از خـدا طلب کنیـد .حقیقتـاً آمـرزش را طلب کنیـد و تصمیم
داشـته باشـید که آن گنـاه را دیگر انجـام ندهید.
البته انسـان ممکن اسـت تصمیم هم داشـته باشـد کـه گنـاه را انجام ندهـد ،باز دچـار لغزش شـود و انجـام دهد؛

ماه مبارک رمضان ،ماه توبه و استغفار حقیقی...

میکنـد .

باز دوبـاره توبـه میکنـد .اگر انسـان صد بـار هم دچـار توبهشـکنی شـد ،باز دفعـه صدویکـم ،بـابِ توبه باز اسـت.
منتهـا شـما کـه توبـه و اسـتغفار میکنیـد ،از ا ّول نباید تصمیم داشـته باشـید کـه حاال مـا اسـتغفار میکنیـم ،باز
میرویـم دوبـاره همـان کار غلط و خلاف را انجـام میدهیـم! این که نشـد.
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استغفار ،یعنی برگشت انسان
ائمـه اینطور فرموده اسـت« :من اسـتغفر بلسـانه و لم ینـدم بقلبه فقداسـتهزئ
روایتـی دیدم کـه از قول یکـی از ّ
بنفسـه»؛  15کسـی که بـه زبان اسـتغفار میکنـد ،امـا در دل از گناه پشـیمان نیسـت و خیلی هم خوشـحال اسـت
َّ
«اسـتغفرالل»  -ایـن آدم خـودش را مسـخره میکنـد .این،
که ایـن گنـاه را انجـام داده اسـت  -به زبـان میگویـد:
جـد از خدای
چگونـه اسـتغفاری اسـت!؟ ایـن ،اسـتغفار نیسـت .اسـتغفار ،یعنـی انسـان برگـردد ،واقعـاً به طـور ّ

متعـال بخواهد کـه او را به خاطـر ایـن کا ِر خالف ببخشـد .چطور انسـان تصمیـم دارد که بـاز همـان کار خالف را

انجام دهـد؟ آیـا رویش میشـود کـه از خـدای متعـال ،طلب بخشـش کند؟
سبحه در کف ،توبه بر لب ،دل پُر از شوق گناه

معصیت را خنده میآید بر استغفار ما!

جـدی و حقیقی باشـد .اسـتغفار،
این ،چطور اسـتغفار کردنـی اسـت!؟ این اسـتغفار ،کافی نیسـت .اسـتغفار باید ّ
معیـن هم نیسـت کـه بگوییـم کسـانی کـه خیلـی گنـاه کردنـد ،اسـتغفار کنند؛
مخصـوص یـک ّ
عـده آدمهـای ّ
حـد پیامبـر  -بایـد اسـتغفار کننـد« .لیغفـر لـک َّ
الل مـا تقـدم مـن ذنبـک و مـا
نـه .همـه انسـانها  -ح ّتـی در ّ

ّ
تأخر»16.پیامبـر هـم بایـد اسـتغفار کنـد.
استغفار از گناهان اخالقی
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

اسـتغفار ،یـا از گناهی اسـت که مـا انجـام دادهایم ،یـا از گناهـان اخالقی اسـت .اگـر فرض کنیـم که یک انسـان،
هیـچ گناهـی هـم انجـام نـداد؛ نـه دروغ ،نـه غیبت ،نـه ظلـم ،نه خلاف ،نـه شـهوترانی ،نـه اهانـت به کسـی ،نه
تعدی بـه مـال مـردم  -البتـه اینطـور آدمها ،خیلـی کمنـد  -امـا بسـیاری از همینطـور آدمهایـی کـه اینگونه
ّ
گناهـان جوارحـی را هـم ندارند ،مبتلا به گنـاه جوانحـی  -گنـاه اخالقـی  -هسـتند .اگر همیـن آدمی کـه هیچ
گناهی نمیکنـد ،وقتی کـه میان مـردم راه میـرود ،نگاه کنـد و بگویـد :این بیچـاره مـردم ،همه مشـغول گناهند؛
َّ
الحمـدلل خودمان را نگهداشـتیم و گنـاه نمیکنیم  -خـود را باالتـر از آنها به حسـاب بیـاورد  -این خودش
ولی ما
یـک گنـاه و یـک تنـ ّزل و یـک سـقوط میشـود و اسـتغفار الزم دارد .تحقیـر انسـانها ،خـود را باالتـر از دیگـران
دانسـتن ،کار خـود را ارزشـی بیـش از ارزش کار مـردم دادن ،یـا بعضـی از صفـات اخالقـی زشـت دیگـری که در
انسـانها هسـت  -مثل حسـد و طمـع و خـود بزرگبینـی  -اینهـا اسـتغفار الزم دارد.

اگر فـرض کنیم ،انسـانی اسـت کـه ایـن گناهـان را هـم نـدارد؛ ولی ً
مثلا در بـاب علـم توحیـد ،پیش نرفـت .در
این صـورت ،یک قصـور اسـت و باید اسـتغفار کنـد .باب علـم توحیـد و معرفـت به پـروردگار ،بـاب محـدود و راه
بنبسـتی کـه نیسـت؛ راه بینهایـت اسـت کـه همـه انبیـا و اولیـا ،در ایـن راه مشـغول پیشـرفت و تکامـل نفس و
کمالیه حضـرت حقّنـد .هـر مقداری
مقـدس پـروردگار و صفـات
فراهـم کـردن معرفـت بیشـتر نسـبت بـه ذات ّ
ّ
که ایـن گونـه افـراد ،در ایـن راه پیـش نرفتند ،یـک قصـور و یـک عقبماندگـی و یـک ناتوانـی معنوی اسـت که
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استغفار حقیقی امام سجاد(علیهالسالم)
السلام در ایـن دعاها ،چـه سـوزوگدازی دارند.
اسـتغفار ،برای همه اسـت .لـذا مالحظـه میکنید کـه ّ
ائمـه علیهم ّ

بعضـی خیـال میکنند کـه امـام سـجاد ایـن سـوزوگداز را کرده اسـت ،بـرای این کـه بـه دیگران یـاد بدهـد .بله؛
یـاد دادن به دیگـران که هسـت  -هـم در شـکل و هـم در مضمـون کار  -اما اصـل قضیه این نیسـت .اصـل قضیه،

طلـب خود ایـن بنـده صالـح و انسـان واال و بزرگوار اسـت .ایـن سـوزوگداز ،متعلّق بـه خود اوسـت .این
آن حالت
ِ
َّ
الیـالل و رضوان
تقـرب
اظهـار
تضـرع پیـش پـروردگار ،متعلّق به خـود اوسـت .این تـرس از عذاب خـدا و میـل به ّ
ّ
الهـی ،متعلّق به خـود اوسـت .ایـن اسـتغفار و طلب از خـدا ،واقعـاً متعلّـق به خود اوسـت.

ممکن اسـت ً
مثلا توجه بـه مباحـات در زندگـی ّ -
حد
لذتهای مبـاح ،کارهـای مبـاح  -در نظر انسـانی کـه در آن ّ

از علـ ّو درجه اسـت ،یک نـوع سـقوط و انحطاط محسـوب شـود .دلـش میخواسـت کـه در چارچـوب ضرورتهای

ما ّدی و جسـمانی قرار نمیداشـت و همین نیـم نگاه را هم بـه مباحات و به مسـائل عـادی زندگی نمیکـرد و در راه
معرفـت و در آن وادی بینهایـت به سـوی رضوان الهی و بهشـت معرفـت الهی ،بیشـتر پیش میرفـت .وقتی چنین
چیزی نشـده اسـت ،پس اسـتغفار میکنـد .بنابرایـن ،اسـتغفار برای همه اسـت.
اغتنام ماه رمضان برای استغفار
عزیزان من! مـاه رمضـان را برای اسـتغفار مغتنم بشـمارید و از خـدای متعـال طلب مغفـرت کنید .ملت مـا با این
کـه دارد (ایـن جوانـان بـا ایـن تعـداد ،غیـر از جامعـه مـا ،قطعـاً در هیچ جـای عالـم وجود نـدارد) بـا ایـن زنان و

مـردان و مـادران و فداکاریهای گوناگونی که از این مردم سـرزده اسـت ،اسـتعداد پیشـرفت زیـادی در زمینههای
ما ّدی و معنـوی ،دنیایـی و اخـروی دارد .ایـن ملت ،بـا اسـتغفار ،رحمت الهـی را به سـوی خود جلـب کند.
متوسـطند ،آن کسـانی که ح ّتی
همه اسـتغفار کنید .آن کسـانی که اهل عبادتنـد ،آن کسـانی که در امـر عبادت
ّ

کاهـل در کار عبادتنـد و فقط بـه ّ
اقل واجبـات اکتفا میکننـد ،آن کسـانی که ح ّتی گاهـی خدای نخواسـته بعضی
توجه داشـته باشـند کـه ایـن رابطه بیـن آنها و خـدا ،کار
از عبـادت واجب هـم از آنهـا ترک میشـود ،همـه و همه ّ
را پیش میبـرد .از خـدای متعـال ،آمرزش و مغفـرت بخواهیـد و طلب عفـو کنیـد .از خـدا بخواهید که مانـع گناه
ّ
تفضلات خـودش برطرف کنـد ،تا لطفـش بر ایـن دلها و
را بـردارد؛ ایـن ابـر را از مقابل خورشـید فیـض و لطف و

جانهـا بتابـد .آن وقـت ببینید کـه تعالـی و اعتزازی بـه وجود خواهـد آمد.

ماه مبارک رمضان ،ماه توبه و استغفار حقیقی...

روحیه فـداکاری ،با این اسـتقامتی کـه نشـان داده ،با ایـن کار بزرگـی که کرده اسـت ،با جوانـان نورانـی و خوبی
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پاک دامانی و پاکیزگی روح ،بعداز ماه مبارک رمضان
حفظ 

روز عید فطر روز طهارت و تزکیه

فطریه موجب طهارت روح از آلودگیها

حفظ طهارت و پاکیزگی به دست آمده در ماه رمضان

نیاز جهان بشریت به پیام تزکیه

جوانها بیشتر از دیگران قدردان طهارت باشند
همه مواظب اعمال خود باشند

ماه مبارک رمضان

پاک دامانی و پاکیزگی روح ،بعداز ماه مبارک رمضان *
حفظ 
روز عید فطر روز طهارت و تزکیه
عید سـعید فطر را بـه همه مسـلمانان عالـم و بخصوص بـه مردم عزیـز و شـریف و مؤمـن و مجاهد ایران اسلامی
و به شـما نمازگـزاران و بهویژه بـه ایثارگـران ،خانودههای شـهیدان ّ
معظـم ،جانبـازان عزیـز ،آزادگان ،مفقودان و

خانوادههـای آنهـا تبریک عـرض میکنم.
آن طـوری کـه از مجموع آنچـه مربـوط به عیـد فطر و عیـد قربان اسـت ،اسـتفاده میشـود ،ایـن روز شـریف ،روز
طهـارت و تزکیه و پاکـی و پاکیزگی اسـت.در یکی از این دو سـورهای کـه در نماز عیـد خوانده میشـود ،میفرماید:

«قد افلح من تز ّکـی» )1(.یعنی آن کسـی که خـود را پاکیـزه کنـد و دامـان و روح و دل خـود را از آلودگیها نجات
موفقیـت در میـدان زندگـی و رسـیدن به هـدف آفرینش .در سـوره
دهد ،از فلاح برخوردار اسـت .فلاح ،یعنـی
ّ
رکعـت دوم میفرمایـد« :قـد افلح مـن ز ّکیهـا»()2؛ عینـاً همان مضمون اسـت .یعنی کسـی کـه بتواند جـان خود
را تزکیه و پاکسـازی کند ،به فالح و رسـتگاری دسـت یافته اسـت .در هر دو سـوره ،صحبـت از تزکیـه و طهارت و
پاکیزگی اسـت.
فطریه موجب طهارت روح از آلودگیها
عالوه بر اینهـا ،در ایـن روز ،یک واجب مالـی وجود دارد کـه عبـارت از ادای زکات فطر اسـت .زکات هـم آن تعبیه
مالیای اسـت که موجـب طهارت انسـان میشـود« :خذ مـن اموالهـم صدقة تط ّهرهـم و تز ّکیهـم بهـا»( .)3گرفتن
این واجب و ایـن صدقهء مالـی از مردم ،موجـب طهارت روح و پاکسـازی آنهـا از دنائتهـا و لئامتها و حـرص و بخل
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و بقیه آلودگیهاسـت.
حفظ طهارت و پاکیزگی به دست آمده در ماه رمضان
عزیـزان ،بـرادران و خواهـران مـن؛ نمازگـزاران عزیز! پـس ،روز عیـد فطـر ،روز طهـارت و پاکیزگی اسـت .ممکن
اسـت این پاکیزگـی ،به خاطـر آن باشـد کـه یـک مـاه روزه گرفتهایـد ،ریاضـت کشـیدهاید و خـود را از آلودگیها
پـاک کردهایـد .ممکن اسـت علاوه بـر ایـن ،بـه خاطـر آن باشـد کـه در چنیـن روزی ،بـا حضـور در ایـن میدان
انسـان مسـلمان بعـد از ماه
عبـادت ،بـه عبـادت دسـتجمعی روی آوردهایـد .بـه هر حـال ،مسـأله این اسـت کـه
ِ
رمضـان در روز عیـد فطـر ،در عرصـه طهـارت و تزکیه اسـت.

شـما خود را تطهیـر و تزکیه کردیـد .اگر روزه درسـت و نمـاز عی ِد درسـت بجا آورده باشـید  -کـه البتـه آوردهاید
 ایـن طهـارت و ایـن پاکیدامـان و ایـن پاکیزگـی روح را قـدر بدانید .آنچـه یک انسـان را نجـات میدهـد ،همینپاکیزگی اسـت .آنچه انسـانها را گرفتـار میکند ،آلودگـی اسـت؛ آلودگیهای اخالقی ،آلودگیهای ناشـی از شـهوت
و غضـب  ،آلودگیهـای ناشـی از حرص و بخـل و دیگـر ذمائـم اخالقی .انسـانها و افـرادی از بشـر ،با همیـن اخالق
پلیـد ،دنیـا را تیره و تـار کـرده ،روی زمیـن را آلوده سـاخته و نعمتهـای خـدا را کفـران نمودهاند.
نیاز جهان بشریت به پیام تزکیه
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در نظـام جمهوری اسلامی  -کـه نظـام الهـی و حکومت قرآنـی اسـت  -انسـانها بهتـر از دیگـر نظامهـا میتوانند
طهارت خـود را تأمیـن کننـد .ایـن را قـدر بدانید .امـروز جهـان بشـریّت ،به پیـام تطهیـر و تزکیـه شـما احتیاج
دارد .ایـن ظلـم و زورگویـی و تبعیضی که در سـطح جهان اسـت ،این تیره روزی انسـانها در بسـیاری از کشـورها،

ایـن سـردرگمی جوانـان در کشـورهای پیشـرفتهی دنیـا ،ایـن روابـط نامناسـب زن و مـرد ،ایـن آلودگیهـای
شـهوانی ،این آلودگیهـای سیاسـی و این آلودگیهـای مالـی ،بر اثر آن اسـت که انسـانها در صـدد تطهیـر و تزکیه
مقـدس اسلام ،انسـانها را تطهیر میکنـد؛ هم بـا نمازش،
خـود برنیامدهاند .قـرآن ،نـدای تزکیـه میدهد .پیامبـر ّ
هم بـا زکاتـش ،هـم بـا روزه گرفتنـش و هم بـا عیـد فطرش.
جوانها بیشتر از دیگران قدردان طهارت باشند
در نظام اسلامی ،ایـن فرصت بـرای همـه هسـت .جوانـان عزیـز مـن! پسـران و دخترانـی کـه دوران پاکیزگی و
نورانیـت دلهـا و جانهـا را میگذرانید! شـما بیش از دیگـران باید قـدر دان ایـن طهارت باشـید و آن را حفـظ کنید.
ّ
کشـور شـما به فضل پـروردگار و به برکـت همین طهـارت اسـت که آبـاد و آزاد خواهد شـد ،توسـعه پیـدا خواهد
کـرد ،ویرانیهایـش از بیـن خواهد رفـت و فقـر و تبعیـض و بدبختـی و نامالیمهـای گوناگـون زندگـی در آن ،محو
خواهد شـد.
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همه مواظب اعمال خود باشند
همه بایـد به سـمت خـدا حرکـت کننـد ،دسـت را بـه سـوی خـدا دراز کننـد ،از او کمـک بخواهند ،سـعی کنند
کـه دامان خـود را پـاک نگهدارنـد و از آلودگیها پرهیـز نمایند .آن کسـانی که در مسـائل مالـی اشـتغال دارند ،در
خطر آلودگی مالی هسـتند .آن کسـانی که در کارهـای سیاسـی و اجتماعی مشـغول کارند ،در خطـر آلودگیهای
آن چنانـی هسـتند.آن کسـانی کـه در معـرض شـهوات قـرار دارنـد ،در خطـر آلودگیهـای جنسـی و شـهوانی
هسـتند .آن کسـانی کـه زیردسـتانی دارنـد ،در خطـر آلودگی بـه ظلم و سـتم هسـتند .آن کسـانی کـه کاری در
دسـت آنهاسـت ،در خطـر آلودگی بـه خیانـت در کار هسـتند.
همه بایـد مراقب باشـند .همـه باید مواظـب اعمال خـود باشـند و ایـن مراقبت ،همـان تقواسـت که در نمـاز عید
فطـر ،ما مأمـور شـدهایم کـه خودمـان و مسـتمعمان را امـر به تقـوا کنیم.

حفظ پاک دامانی و پاکیزگی روح ،بعداز ماه مبارک...
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روزه ،ابزار تزکیه و تربیت *
تقوای الهی ،هدف روزه

آنچه کـه امـروز در خطبه ا ّول عـرض میکنـم ،ا ّوالً توصیـه همه شـما بـرادران و خواهـران عزیز به تقواسـت .هدف
از روزه ،تقـوای الهـی اسـت و یکـی از بزرگتریـن دسـتاوردهای مـاه مبـارک رمضان اسـت .امیـدوارم من و شـما

بتوانیم بـه برکت ایـن مـاه ،در رفتار خـود ،در گفتـار خـود ،در احساسـات و اندیشـههای خـود ،تقوای الهـی و آن
مراقبـت عظیـم را حاکـم کنیـم و خـود را یک قـدم به کمـال انسـانی نزدیـک سـازیم .بعد هـم صحبـت کوتاهی
دربـاره روزه اسـت کـه وظیفه عمـده در ایـن مـاه مبارک بـه حسـاب میآید.
تعلیم و تزکیه هدف همه انبیاء
خـدای متعال بشـر را طـوری آفریده اسـت که بـه تربیت احتیـاج دارد .هـم از بیـرون بایـد او را تربیـت کنند ،هم
از درون خـودش بایـد خـودش را تربیـت کنـد .در مقولـه مسـائل معنوی ،ایـن تربیـت ،یکـی تربیت فکـر و قوای

ّ
غضبیه و شـهویّه
محـل این تربیـت ،تعلیـم اسـت و یکـی تربیت نفـس و قـوای روحـی و قـوه
عقالنی اوسـت کـه
ّ
اوسـت که نـام ایـن تربیـت ،تزکیه اسـت.

مسـتعدی اسـت کـه در کارخانه مناسـبی شـکل
اگـر انسـان تعلیـم درسـت و تزکیه درسـت شـود ،همان مـا ّده
ّ
مطلوب خـود را پیدا کـرده و به کمال رسـیده اسـت .هـم در این نشـئه وجود او منشـأ برکـت و خیر و مایـه آبادی
جهـان و آبـادی دلهـای انسانهاسـت ،هـم وقتـی وارد نشـئه دیگر شـد و بـه عالم آخـرت قدم گـذارد ،سرنوشـت
او همـان سرنوشـتی اسـت کـه همـه انسـانها از ا ّول تـا امـروز مشـتاق آن بودهانـد؛ یعنـی نجـات ،زندگـی ابـدی
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مکـرم خاتـم صلّ َّ
یاللعلیه وآله سـلّم ،هدف خـود را تعلیـم و تزکیه
سـعادتمندانه و بهشـت .لذا انبیـا از ا ّول تـا ّنب ِى ّ

معیـن کردهانـد« :یز ّکیهـم و یعلّمهمالکتـاب والحکمـة» .انسـانها را ،هـم تربیـت عقالنی و فکـری میکننـد و هم
ّ
تربیـت روحـی.

تمام عبادات و تکالیف ابزار تزکیه و تربیت
تمـام عبـادات و تکالیف شـرعیای کـه مـن و شـما را امـر کردهاند تـا انجـام دهیـم ،درحقیقـت ابزارهـای همین
تزکیـه یا همیـن تربیت اسـت؛ برای این اسـت که مـا کامل شـویم؛ ورزش اسـت .همچنان کـه اگـر ورزش نکنید،
جسـم شـما ناتوان ،بیقدرت و آسـیبپذیر خواهد شـد و اگـر بخواهید جسـم را به قـدرت ،بـه زیبایی ،بـه توانایی،
بـه بـروز قدرتهـا و اسـتعدادهای گوناگـون برسـانید ،بایـد ورزش کنیـد .نمـاز ،ورزش اسـت؛ روزه ،ورزش اسـت؛
انفـاق ،ورزش اسـت؛ اجتنـاب از گناهـان ،ورزش اسـت؛ دروغ نگفتـن ،ورزش اسـت؛ خیرخواهـی بـرای انسـانها،
ورزش اسـت .با ایـن ورزشـها ،روح زیبـا و قـوی و کامل میشـود .اگـر این ورزشـها انجـام نگیـرد ،ممکن اسـت به
ظاهـر خیلی پسـندیده به نظـر بیاییم؛ امـا باطنمان یـک باطن ناقـص و نحیـف و حقیـر و آسـیبپذیر خواهد بود.
روزه ،یکـی از این ورزشهاسـت.
روزه یعنی امساک با نیت خدایی
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روزه فقـط ایـن نیسـت کـه انسـان نخـورد و نیاشـامد .ایـن نخـوردن و نیاشـامیدن ،بایـد از روی ّنیت باشـد ،وا ّال

اگر شـما یـک روز به خاطـر گرفتـاری و یـا اشـتغال بـه کار ،دوازده سـاعت ،پانـزده سـاعت فرصت نکنیـد چیزی
ممن نوی
بخورید ،هیـچ ثوابی به شـما نخواهنـد داد .امـا همین امسـاک را وقتی بـا ّنیت انجـام دادیـد « -اجعلنـا ّ
فعمـل»؛ ّنیت کنـد و بـه دنبـال آن ،عمـل انجـام دهد  -ایـن همـان گوهر درخشـانی میشـود کـه به شـما ارزش
میبخشـد و روحتـان را قیمتـی میکند.
نیت ،شرط روزه
شـرط روزهّ ،نیت اسـتّ .نیت یعنی چـه؟ یعنی ایـن عمل را ،ایـن حرکـت را ،این امسـاک و تمریـن را ،جهت دادن
بـرای خـدا ،در راه خدا ،بـه خاطـر انجام دسـتور الهـی .این اسـت که بـه هـر کاری ارزش میبخشـد .لـذا در دعای

شـب ا ّول ماه مبـارک میخوانیـد کـه« :اللّهم اجعلنـا ممن نـوی فعمل وال تجعلنا ممن شـقی فکسـل»  .1کسـالت،

بیرغبتـی و بینشـاطی بـرای کار  -چه کار معنـوی و چه کار ما ّدی  -شـقاوت اسـت.

روزه ،یکـی از بهتریـن کارهاسـت .با ایـن که بـه ظاهر اقـدام نکردن اسـت؛ امـا در باطن اقدام اسـت ،عمل اسـت،
کار مثبت اسـت .چون شـما ّنیـت ایـن کار را داریـد؛ لـذا از هنگامـی کـه وارد صحنـه روزهداری میشـوید  -یعنی
از بعـد از لحظه طلـوع فجـر  -تا آخـر روز بـه طور دائـم به خاطـر ایـن ّنیـت ،در حـال عبادتید .اگـر هـم بخوابید،
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والسلام نقـل شـده اسـت کـه فرمـود« :انفاسـکم فیه تسـبیح و
ایـن کـه از قـول ّنبیاکـرم علیـهو علیآله ّ
الصلاة ّ

نومکـم فیه عبـادة»2؛ خوابیدن و نفس کشـیدن شـما عبادت اسـت ،خواب چطور عبادت میشـود؟ نفس کشـیدن
چطور «سـبحان َّ
الل» گفتـن میشـود؟ این به خاطر آن اسـت که شـما بیـکار هم کـه باشـید ،هیچ اقدامـی هم که
نکنید ،چـون با ایـن ّنیـت وارد ایـن وادی شـدهاید ،یکسـره در حـال عبادتید.

الصائـم عبـادة و صمته تسـبیح»3؛ سـکوت هم کـه میکنیـد ،مثل این اسـت که
در روایـت دیگـر میفرمایـد« :نوم ّ
«سـبحان َّ
متقبـل و دعائه مسـتجاب»4؛ عمل شـما مقبـول ،و دعایتان مسـتجاب اسـت.
الل» میگوییـد .و «عملـه ّ
سکوت شـما عبادت اسـت ،نفس کشـیدن شـما عبادت اسـت ،خوابیدن شـما عبادت اسـت .چرا؟ چون شـما این
امسـاک و این دسـت کشـیدن از بخشـی از ّ
مدت سـی روزه  -مـاه رمضان -
لذات جسـمانی را ،بـرای خدا در یـک ّ

تجربـه میکنید.
مبارزه با نفس محور همه عبادات
مشـتهیات نفسـانی و با لذایـذی که
همه ایـن عبـادت و دیگر عبـادات ،برگـرد ایـن محور میگـردد که انسـان بـا
ّ

انسـان را بـه پسـتی میکشـانند و بـرده میکنند ،مبـارزه کند .افسـار گسـیخته کـردن نفس انسـانی ،هنر نیسـت.

هر چـه در تـوان داری ّ
حیوانیـت اسـت .انسـان هم یک
لـذت ببـری ،بـرای انسـان کمـال نیسـت؛ ایـن از مقولـه
ّ
جنبـه حیوانـی دارد؛ تقویت جنبـه حیوانی اسـت .البتـه جنبه حیوانـی هم جزو ماسـت و نخواسـتند که مـا آن را
نداشـته باشـیم .خوردن ،آشـامیدن ،اسـتراحت کردنّ ،
لذت مبـاح بردن ،جزو وجود ماسـت؛ اشـکال هـم ندارد و

کسـی آنها را منع هـم نکرده اسـت .آنچه ممنوع اسـت ،این اسـت کـه انسـان در این جنبه غـرق شـود .ما ّدیگری،
انسـان را بـه غـرق شـدن در ایـن جنبـه میکشـاند .ادیـان و روشـهای عقالنـی عالـم  -کـه روش الهـی ،مبتنی بر
اختیار خـود را از دسـت ندهد و فـرو نغلتد .هـر دعوتی که انسـان را بـه لجامگسـیختگی در ّ
لذات بکشـاند ،دعوت

به آتـش و دعـوت بـه بدبختـی و هالکت اسـت .بـه طـور کلّـی ،دعـوت انبیا ،دعـوت حکمـا ،دعوتهـای الهـی ،در
جهـت ّ
کفنفـس از ایـن لذایذ اسـت ،کـه روزه هـم از این قبیـل اسـت .به همیـن خاطر اسـت کـه در روایـات ما،
مـاه رمضان یک صحنه مناسـب شـمرده شـده اسـت؛ بـرای ایـن کـه انسـان در این مـاه تمریـن کنـد و مجموعه
گناهـان را تـرک گوید.

روزه ،ابزار تزکیه و تربیت

پایههـای عقالنـی اسـت  -جلـ ِو انسـان را میگیـرد ،تـا در ایـن سراشـیب ّ
مشـتهیات زندگی،
لذتبـری از لذایـذ و
ّ

روزه تمام اعضاء و جوارح
محمد!
والسلام اسـت که خطـاب بـه
یک روایـت از امـام صـادق علیه ّ
«محمدبـن مسـلم» میفرماید« :یـا ّ
ّ
الصالة ّ

اذا صمـت فلیصـم سـمعک و بصـرک و لسـانک و لحمک و دمـک و جلـدک و شـعرک و بشـرک .»5امام صـادق به
این یـار و شـاگرد نزدیک خودشـان میفرماینـد که وقتـی روزه میگیـری ،باید شـنوایی تـو روزهگیر باشـد ،بینایی
تـو روزه بگیـرد ،زبـان تـو روزه بگیـرد ،گوشـت و خـون و پوسـت و مـوی و بشـره تـو روزهدار باشـد؛ دروغ نگویی،
 .2امالی شیخ صدوق ،ص ۸۴
 .3ثواب االعمال ،ص ۷۵
.4ثواب االعمال ،ص ۷۵

 .5المقنعة ،ص ۳۱۰
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انسـانهای مؤمن را دچـار بال نکنـی ،دلهای سـاده را اغـوا نکنی ،بـرای بـرادران مسـلمان و جامعه اسلامی توطئه
درسـت نکنی ،بدخواهـی نکنی ،بددلـی نکنـی ،تهمت نزنـی ،کمفروشـی نکنـی ،امانتداری کنـی .انسـانی که در
مشـتهیات نفسـانی و جنسـی روزه میگیـرد ،بایـد زبان
ماه رمضـان بـا کفِنفـس خـود ،از خـوردن و آشـامیدن و
ّ

خود ،چشـم خود ،گوش خـود ،و همـه اعضـا و جـوارح خـود را روزهدار بدانـد و خـود را در محضر خـدای متعال و
دوری گزیـده از گناهان بینـگارد .دنبالـه روایـت میفرمایـد« :والیکون یـوم صومک کیـوم فطـرک»؛ روز روزه تو،
مثـل روز فطر تو نباشـد؛ مثـل روزهای عـا ّدی باشـد .روز مـاه رمضان هـم همانگونـه رفتـار کنی کـه در روزهای
توجه کنـی و ایـن فرصـت را مغتنم بشـماری.
عـا ّدی رفتار کـردی .بایـد بـه تربیت نفـس ّ
روزه نفس
در یـک روایتـی دیگر میفرمایـد« :صـوم ال ّنفس امسـاک الحـواس الخمس عـن سـائر المأثـم»  .6از امیرالمؤمنین
والسلام نقل شـده اسـت که روزه نفس ،غیر از روزه جسـم و روزه شـکم اسـت .روزه نفس انسـان این
علیه ّ
الصالة ّ
اسـت که همه حواس پنجگانـه او از گناهـان امسـاک کنند« .و خلـ ّو القلب مـن جمیع اسـباب الشّ ـر»؛ دل از همه

شـر و فسـاد خالی شـود .با خـدای متعـال و با بنـدگان خـدا ،دل را صـاف و ّ
بیغل و غـش کنیم.
موجبات و اسـباب ّ
در ایـن جهـت ،روایات زیادی هسـت.
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اغتنام فرصت ماه رمضان برای رسیدن به خدا
بـرادران و خواهـران عزیـز! از ایـن فرصـت اسـتفاده کنیـم .مـاه رمضـان یـک فرصـت بسـیار مغتنم اسـت ،برای
اینکـه خودمـان را به خـدا نزدیـک کنیم ،بـه کمـال نزدیـک کنیـم ،از مفاسـد دور کنیـم ،از گناهان پـاک کنیم.
ایـن دعاهایی کـه در این مـاه هسـت ،این اسـتغفاری کـه در ایـن ماه مسـتحب اسـت ،همـه فرصت اسـت؛ مبادا
ایـن فرصتها از دسـت بـرود .ایـن ماه رمضـان بـه زودی تمـام خواهد شـد .اگر تـا مـاه رمضان دیگـر زنـده بمانید،
آن هم مثـل برق و بـاد خواهد گذشـت .این فرصتهـای ذیقیمت از دسـت خواهـد رفت؛ از هـر روز و سـاعتش باید
اسـتفاده کنید .مـن به شـما بـرادران و خواهـران نمازگـزار؛ بخصـوص به جوانـان توصیـه میکنم کـه از ایـن بهار
رحمت الهـی اسـتفاده کنید ،اسـتغفار کنیـد ،د ِر خانه خـدا برویـد ،از گناهان تـن و گناهـان روح و گناهـان فکر و
محل اسـتغفار الهـی و توبـه َّ
قلـب اسـتغفار کنیـد .آن جامعهای کـه اینطـور ّ
الیالل باشـد ،جامعـه نورانـی خواهد
بـود و بـه برکـت آن نوران ّیـت ،پـروردگار متعال خیـرات را بـر جامعـه نـازل خواهد کـرد؛ همچنـان که بـه برکت
همین دلهـای پـاک و ارواح طیبه شـما مردم در طـول این هجـده ،نوزده سـال پیروزی انقلاب ،بـرکات و خیرات
و لطـف خـودش را بر ایـن ملت و بـر این کشـور نـازل کرده اسـت .بـرای حفـظ و جلـب رحمت الهـی ،باید بـه د ِر

خانـه خـدا رفت.
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شب قدر ،فرصتی برای استغفار و عذرخواهی

تقوا ،یکی از هدفهای مهم روز ّمره ماه رمضان

نیاز به استغفار حتی در حد

امیرالمؤمنین(علیهالسالم)

احتیاج همیشگی به استغفار

شب قدر ،فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی
قدر دانستن شبهای قدر

نزدیک شدن به عصمت با رفتن در خانه خدا
آبادی دنیا با کار برای خدا

شبی بهتر از هزار ماه

ماه مبارک رمضان

شب قدر ،فرصتی برای استغفار و عذرخواهی *
تقوا ،یکی از هدفهای مهم روز ّمره ماه رمضان

متبرک ،به اغتنـام فرصت و
همه بـرادران و خواهـران عزی ِز نمازگـزار را در این سـاعات و روزها و شـبهای مغتنـم و ّ

بهرهگیـری از برکاتی که بـرای مؤمنیـن ،در ایـام و لیالی ایـن ماه ،بـه وفور از سـوی پـروردگار عالم اعطا میشـود،
توصیه میکنم .همـه را و خـودم را بـه رعایت تقـوای الهی ،مراقب خـدا بـودن ،مراقب رفتـار خود و گفتـار خود در
برابر خـدا و مراقـب خارراهها ،لغزشـگاهها و جاهایـی که نفس انسـان قـدرت آن را ندارد کـه با اسـتقامت و با عدم
تزلزل ،بـه راحتـی آن راه را بپیمایـد ،توصیـه میکنم .انسـان بایـد در زندگـی فـردی و اجتماعی ،مراقب وسـایلی
که خـدای متعـال بـرای عبـور از ایـن لغزشـگاهها قـرار داده اسـت ،باشـد .وسـیلهای قـرار داده اسـت که انسـان
بتوانـد خـود را حفظ و بـه مقصـد نزدیـک کنـد و از امکاناتـی که بـرای رسـیدن بـه سـرمنزل مقصـود ،در اختیار
مؤمنیـن گذاشـته اسـت ،بهرهبـرداری کند.
مهـم روز ّمره مـاه رمضان
مراقب ایـن امـور بـودن ،تقواسـت و همانطور کـه بارهـا شـنیدهاید ،یکـی از هدفهـای
ِّ
این اسـت که مـا تقوا پیـدا کنیـم؛ «لعلّکـم ت ّتقـون» .و بنـده وقتـی اعمالـی را که در مـاه رمضان ،از سـوی شـارع
مقدس مـورد اهتمـام اسـت ،مالحظـه میکنم  -یعنـی روزه مـاه رمضـان ،تالوت قـرآن مجیـد ،خوانـدن دعاهای
ّ
توسلاتی که بـه ذیل عنایـات حضـرت باریتعالـی وجـود دارد  -میبینـم در میان ایـن چهار عنصر بسـیار
مأثور و ّ

مهم کـه روزه ماه رمضـان ،واجب هم هسـت ،آنچـه برای مـا خیلـی اهمیت دارد ،اسـتغفار اسـت؛ طلـب مغفرت،
طلـب گذشـت از سـوی پـروردگار عالـم نسـبت بـه آنچـه از روی قصـور ،از روی جهالـت و خـدای نکـرده از روی
تقصیـر ،از ما سـر زده اسـت.

* .بیانات در خطبههای نمازجمعه(خطبه اول) 1376/10/26
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نیاز به استغفار حتی در حد امیرالمؤمنین(علیهالسالم)

مفص ً
ال
من در سـال گذشـته در همیـن ایـام مـاه مبـارک رمضـان ،دربـاره توبـه و اسـتغفار در ایـن مـاه مبـارکّ ،

مجددا ً دربـاره اسـتغفار ،به عنـوان یک بحـث فکری یـا یک بحث
عرایضی را عـرض کردم .امـروز قصد نـدارم کـه ّ
قرآنـی و حدیثـی صحبت کنـم؛ بلکـه میخواهم بـه مناسـبت نزدیکـی لیالـی مبارکه قـدر  -ایـن شـبهای عزیز و

بسـیار مهـم  -مسـأله اسـتغفار را یـادآوری کنم.
عزیـزان مـن؛ بـرادران و خواهـران! قـدم ا ّول ،طلـب مغفـرت کـردن از خـدای متعـال و به خدا بازگشـتن اسـت.
حـدی از کمـال کـه باشـید  -ح ّتـی در حد
توبـه ،یعنـی به سـوی خـدا برگردیـم .هرجـا که شـما باشـید ،در هـر ّ

والسلام  -بـاز بـه اسـتغفار احتیـاج داریـد! خـدای متعـال بـه پیغمبـرش میفرماید:
امیرالمؤمنیـن علیه ّ
الصلاة ّ
1
«فسـبح بحمـد ربّـک و اسـتغفره .»2بارهـا در قرآن ،خـدای متعـال بـه پیغمبـر میفرماید
«واسـتغفر لذنبـک»،
ّ

«اسـتغفار کن» .بـا اینکه پیغمبـر معصوم اسـت ،گنـاه از او سـر نمیزنـد و از دسـتور الهی تخلّـف نمیکنـد ،اما به

او هـم میفرمایـد «اسـتغفار کن»!
البتـه اینکـه اسـتغفا ِر اولیا و بـزرگان از چیسـت ،خـود مقولـه قابل بحثـی اسـت .اسـتغفار آنهـا از گناهانی چون

گناهـان امثـال مـا نیسـت؛ آن گناهـان از آنهـا سـر نمیزنـد .مقـام آنهـا باالسـت .قرب بـه حضـرت ربوبـی و مقام
حـد اعالسـت .در آن مقام قـرب ،گاهـی چیزهایی کـه برای مـا مباح اسـت  -شـاید ح ّتـی چیزهایی
ربوبّیـت ،در ّ

مسـتحب اسـت  -بـرای آن بزرگـواران مانـع و رادع اسـت .آنها مناسـب بـا شـأن آن قرب اسـت؛ که
که بـرای مـا
ّ
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جـدی ،نـه اسـتغفار صوری.
اسـتغفار میکننـد؛ آنهم اسـتغفار ّ

والسلام در دعـای کمیل  -کـه طبق روایـات ،این دعـا از آن
دعـای کمیـل را ببینیـد! امیرالمؤمنیـن علیه ّ
الصالة ّ

بزرگـوار صـادر شـده اسـت  -انشـا ًء و در ا ّول بار ،بـا شـروع دعا بـه اسـتغفار میپـردازد .ا ّول ،خـدا را به اسـمش ،به
قدرتش ،بـه عظمتش ،بـه صفات جلال و جمالـش سـوگند میدهـد و بعـد از آن همه قسـم دادن ،شـروع میکند

بـه اسـتغفار کـردن« :اللّهـم اغفرلـی ّ
الذنـوب التـی تهتک العصـم»  ،3تـا آخـر .دعـای ابیحمـزه ثمالـی و دعاهای
گوناگـون دیگـر از ایـن انسـانهای بزرگ،
احتیاج همیشگی به استغفار
همینطـور اسـت .مـن و شـما بـه اسـتغفار احتیـاج داریـم .ای مؤمنیـن؛ عزیـزان؛ ای دلهای پـاک و صـاف! مبادا
مغـرور شـوید و بگویید مـا کـه گناهـی نکردهایـم! چـرا؛ غـرق قصوریـم ،غـرق تقصیریـم! «و مـا قـدر اعمالنا فی
جنب نعمـک» 4.آنچـه کار خـوب که ما بـه خیال خودمـان انجـام میدهیـم ،در مقابـل نعـم پـروردگار و در مقابل
حقّ شـکر الهی ،چـه ربطی و چـه نسـبتی دارد!؟ چقـدر قابل ذکر اسـت!؟ مـا نمیتوانیم آن حـقّ شـکر را ادا کنیم؛
نمیتوانیـم! «الالذی احسـن اسـتغنی عـن عونـک»  5مگر میشـود انسـان از تفضـل و لطف الهـی ،در آنـی از آنات،
مسـتغنی باشـد!؟ همیشـه محتاجیم؛ همیشـه هم لطف پروردگار میرسـد« :خیـرک الینا نـازل .»6ما هـم از ادای
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شب قدر ،فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی
شـب قدر ،فرصتی بـرای مغفـرت و عذرخواهی اسـت .از خـدای متعـال عذرخواهی کنیـد .حال که خـدای متعال
به من و شـما میدان داده اسـت که بـه سـوی او برگردیـم ،طلب مغفـرت کنیـم و از او معـذرت بخواهیـم ،این کار
را بکنیـمّ ،
وال روزی خواهـد آمـد کـه خـدای متعال بـه مجرمیـن بفرمایـد« :الیـؤذن لهـم فیعتـذرون .»7خدای

نکـرده در قیامت ،بـه ما اجـازه عذرخواهـی نخواهنـد داد .بـه مجرمیـن اجـازه نمیدهند که زبـان بـه عذرخواهی
بـاز کننـد؛ آنجـا جـای عذرخواهـی نیسـت .اینجـا کـه میـدان هسـت ،اینجـا کـه اجـازه هسـت ،اینجـا کـه
عذرخواهـی برای شـما درجـه میآفرینـد ،گناهـان را میشـوید و شـما را پـاک و نورانـی میکنـد ،از خـدای متعال
محبـت الهی را
عذرخواهـی کنیـد .اینجـا کـه فرصـت هسـت ،خـدا را
ّ
متوجه بـه خودتـان و لطـف خـدا و نـگاه ّ

متوجـه و شـامل حـال خودتـان کنیـد« .فاذکرونـی اذکرکم»8؛ مـرا به یـاد آوریـد ،تا مـن شـما را به یـاد آورم.
ّ

متوجه خـدای متعـال و خـدا را در دل خودتان حاضـر میکنید و بـه یاد خدا
در همـان لحظهای که شـما دلتـان را
ّ

متوجه شماسـت؛ دسـت لطـف و بذل و
میافتید ،خـدای متعـال در همان لحظه ،چشـم لطـف و مهـر و عطوفتش
ّ
بخشـش او به سـوی شـما دراز اسـت .خدا را به یـاد خودتـان بیندازیـدّ ،
وال روزی خواهد رسـید که خطـاب الهی

به سـمت گناهـکاران میآیـد کـه «ان ّـا نسـیناکم»9؛ مـا شـما را فرامـوش کردیـم ،ما شـما را به دسـت فراموشـی
سـپردهایم ،برویـد! عرصـه قیامـت اینگونه اسـت.
امـروز که خـدای متعـال اجـازه داده اسـت که شـما بـه زاری ،تضّ ـرع و گریـه بپردازیـد ،دسـت ارادت به سـوی او
محبـت را از دل گـرم خودتان به چشـمهایتان جاری سـازید .این
محبت نمایید و اشـک صفـا و ّ
دراز کنید ،اظهـار ّ
زاری و تضّ ـرع نکنیـد ،فایدهای نـدارد« :ان ّکـم م ّنـا التنصـرون .»11این فرصـت ،فرصت زندگـی و حیات اسـت که
برای بازگشـت بـه خـدا در اختیـار مـن و شماسـت و بهتریـن فرصتهـا ایامی از سـال اسـت کـه از جمله آنهـا ماه
مبـارک رمضـان اسـت و در میان مـاه مبـارک رمضان ،شـب قدر!
قدر دانستن شبهای قدر
«محدث قمـی» نقـل میکند ،سـؤال کردند
شـب قدر هم در میان این سـه شـب اسـت .طبق روایتی کـه مرحـوم
ّ
که کـدام یک از این سـه شـب  -یـا دو شـب بیسـتویکم و بیستوسـوم  -شـب قـدر اسـت؟ در جـواب فرمودند:
چقدر آسـان اسـت که انسـان ،دو شـب  -یا سـه شـب  -را مالحظه شـب قدر کند .چه اهمیت دارد بین سـه شـب
مـر ّدد باشـد .مگر سـه شـب چقـدر اسـت؟ کسـانی بودهانـد کـه همـه مـاه رمضـان را از اول تا آخر ،شـب قـدر به

شب قدر ،فرصتی برای استغفار و عذرخواهی

فرصت را مغتنـم بشـماریدّ ،
وال روزی هسـت که خدای متعـال به مجرمیـن بفرماید« :التجـأروا الیـوم»10؛ بروید،

حسـاب میآوردنـد و اعمال شـب قـدر را انجـام میدادند! قـدر بدانید.
نزدیک شدن به عصمت با رفتن در خانه خدا
ملتی کـه دل خـود را با خـدای خـود اینگونـه صاف کنـد کـه د ِر خانه خـدا بـرود ،از خـدا صادقانـه بخواهـد و به
.7مرسالت۳۶ :
 .8بقره۱۵۲ :
 .9سجده۱۴ :

 .10مؤمنون۶۵ :
 .11مؤمنون۶۵ :
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خـدا صادقانـه پناه ببـرد ،هرگـز بدبخـت و روسـیاه نخواهد شـد؛ دچـار فسـاد ،دچـار ذلّت ،اسـیر دشـمن و دچار
اختلاف داخلـی نخواهـد شـد .آنچـه از ایـن بدبختیهـا بر سـر ملتهـا میآیـد« ،فبمـا کسـبت ایدیکـم»12؛ بـر اثر
کوتاهیهـا ،غفلتهـا ،گناهـان و فسـادهایی اسـت که خودمـان بـرای خودمان درسـت میکنیم! کسـی کـه د ِر خانه

خـدا میرود ،خـود را یـک قدم بـه عصمـت و بـه حفـظ و نگهـداری از گنـاه نزدیـک میکند.
آبادی دنیا با کار برای خدا

به خـدا پنـاه ببریـم ،از خـدا بخواهیـم ،بـرای خـدا کار کنیـم و قـدم برداریـم و دلهـا را بـه خـدا بسـپریم .صفای
دلهایمـان را بـا یـاد خـدا روزافـزون کنیـم .وقتـی دلهـا با صفـا شـد؛ وقتـی دلها چنـگ در دنیـا نـزد و اسـیر دنیا

و ما ّدیـات نشـد ،آن وقـت جامعـه ،جامعهای میشـود بـا مردمـی حقیقتـاً نورانـی و باصفا و پـاک .چنیـن مردمی،
خـوب تلاش میکننـد ،خـوب کار میکننـد ،دنیـای خودشـان را هم خـوب میسـازند .دلبسـته نبـودن بـه دنیای

شـخصی ،معنایش نسـاختن دنیا نیسـت؛ آبـادی دنیـا ،کاری بـرای خـدا و جـزو کارهای اُخـروی اسـت .آنچه که
به آبـادی زندگی مـا ّدی میانجامـد ،چیزی اسـت که خـدا از ما خواسـته اسـت و این هم یـک عمل اُخروی اسـت.

همین هـم وقتی با یـاد خـدا همـراه باشـد ،بهتـر ،روانتـر ،شـیرینتر و کاملتـر انجـام میگیرد.
شبی بهتر از هزار ماه
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این روزهـا را قـدر بدانید .شـبهای قـدر را حقیقتـاً قدر بدانیـد .قـرآن صریحـاً میفرماید« :خیـر من الف شـهر»13؛
یک شـب بهتـر از هزار مـاه اسـت! این خیلـی ارزش دارد .شـبی اسـت کـه مالئکه نازل میشـوند .شـبی اسـت که
روح نازل میشـود .شـبی اسـت که خـدای متعال آن را به عنوان سلام دانسـته اسـت .سلام ،هـم به معنـی درود
تحیت الهـی بـر انسانهاسـت ،هم بـه معنای سلامتی ،صلـح و آرامـش ،صفا میـان مـردم ،بـرای دلهـا و جانها و
و ّ
جسـمها و اجتماعـات اسـت .از لحـاظ معنـوی ،چنیـن شـبی اسـت! شـبهای قـدر را قـدر بدانیـد و برای مسـائل

کشـور ،مسـائل خودتان ،مسـائل مسـلمین و مسـائل کشـورهای اسلامی دعـا کنید.

کشـورهای اسلامی چقدر مشـکالت دارند! ّ
حـل آن مشـکالت را از خـدا بخواهید .بـرای همه انسـانها دعـا کنید.
بـرای هدایت انسـانها ،برای خودتـان ،بـرای زندگیتان ،بـرای مسـؤولینتان ،برای کشـورتان ،برای گذشـتگانتان و
برای آن چیزی کـه میخواهیـد خدای متعال به شـما بدهـد ،دعا کنیـد .این سـاعات و دقایـق را قدر بدانیـد .بنده

هم از همه شـما بـرادران و خواهـران عزیـز ،در شـبهای مبارک قـدر ،ملتمس دعا هسـتم.
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دعا کردن یکی از وظایف ما در ماه رمضان

قدردانی فرصت امساک و عبادات در ماه رمضان
وعده الهی در استجابت دعا

جواب خدای متعال به هر خواستهای

خدای متعال هیچ تالشی را بینتیجه نمیگذارد
خلیفه خدا در زمین شدن با ایمان و عمل صالح

نشان دادن راه به مجاهدین راه خدا

استجابت دعا درچارچوب قوانین طبیعی

ماجرای قرآنی در خصوص تحقق وعده الهی

شروط تحقق وعده الهی

ایستادگی در مقابل دشمن تا تحقق پیروزی

رفع مشکالت مادی در گرو جامعه با تقوا و با معنویت
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دعا کردن یکی از وظایف ما در ماه رمضان *
قدردانی فرصت امساک و عبادات در ماه رمضان

ا ّوالً حلول مـاه مبـارک رمضان را بـه شـما بـرادران و خواهـران نمازگـزار و روزهدار و مؤمـن و به همه ملـت عزیزمان
َّ
بحمـدالل ممتاز اسـت ،تبریک عـرض میکنم.
که تکیـهگاه ایمانـی و پایگاه اعتقـادی و عملـی آنها در دنیای اسلام
امیـدوارم ایـن ماه بـرای ایـن کشـور و این ملـت و این مسـؤوالن ،مبـارک باشـد و بـرکات الهـی  -چه معنـوی و چه

ما ّدی  -شـامل حال همه بشـود .ثانیـاً از این فرصت اسـتفاده میکنـم ،برای اینکـه خودم و شـما را تذ ّکـر دهم و به
تقـوای الهی دعـوت کنم.
عزیزان مـن! فرصـت روزه و امسـاک و فضای عبـادت و معنویـت را قـدر بدانیم و قـدری خودمـان را به خـدا نزدیک

کنیم .از گناهـان دوری کـردن ،به ُقربـات و اعمـال عبادی هرچـه نزدیکتر شـدن ،اخلاق و رفتار و صفـات و خصال

انسـانی را هرچـه در خـود زندهتـر و ف ّعالتر کـردن ،اموری اسـت کـه در این مـاه میتوانـد حقیقتـاً برای هر کسـی و
برای هر مجموعـهای مایه برکت باشـد .از قـرآن درس بگیریـم .از دعاهـا درس و حکمـت بیاموزیم .قـدری در هدف
از خلقت خـود ،در آفرینش خـود ،در نعمتهای بـزرگ خدای خـود و در وظایف عظیمی کـه بر دوش ماسـت ،تأ ّمل و

تدبّر کنیم .در مرگ و حسـاب الهـی و ارزش عبـادات و اعمـال  -آنگاه که همـراه با اخالص باشـد  -تأ ّمـل کنیم .آن

وقت مـاه رمضـان ،حقیقتـاً مـاه مبارکی خواهد شـد کـه امیـدوارم برای همـه ما چنیـن چیـزی در این مـاه مبارک
پیـش بیاید.

* .بیانات در خطبههای نمازجمعه(خطبه اول) 1377/10/04
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وعده الهی در استجابت دعا
امـروز در خطبـه ا ّول میخواهم صحبـت کوتاهی دربـاب وعده الهـی در اسـتجابت دعا عـرض کنم .یکـی از وظایف

مـا در ماه رمضـان ،دعا کردن اسـت .دعـا انسـان را به خـدا نزدیک میکنـد؛ معـارف را در دل انسـان مانـدگار و مؤثّر
َّ
شـاءالل مسـتجاب
میکنـد؛ ایمـان را قوی میکنـد؛ عالوه بـر این کـه مضمون دعـا  -که خواسـتن از خداسـت  -ان
میشـود و خواسـته انسـان بـرآورده میگـردد؛ یعنـی دعـا از چنـد سـو دارای بـرکات بـزرگ اسـت .لذاسـت که در

قـرآن کریـم ،بارهـا در بـاب دعـا و دعایی کـه بنـدگان صالـح خـدا کردهانـد ،سـخن گفته شـده اسـت .همـه اینها
برای آن اسـت کـه بـه مـا درس داده شـود .انبیـای الهـی در مواقع سـختی دعـا میکردنـد و از خدای متعـال کمک
1
السلام نقل شـده اسـت .یـا از قول
میخواسـتند« :فدعـا ربـه ان ّی مغلـوب فانتصـر» کـه از قـول حضرت نـوح علیه ّ

السلام نقل شـده اسـت« :فدعا ربـه ان هؤالء قـوم مجرمون» .2موسـی بـه خدا شـکایت کرد و
حضرت موسـی علیه ّ

بـه او پنـاه برد.

جواب خدای متعال به هر خواستهای
خدای متعـال در چند آیـه از آیات قـرآن وعده کرده اسـت کـه دعـا را مسـتجاب خواهد کـرد .یکی از آیـات ،همین
آیه مبارکـه «و قـال ربّکـم ادعونی اسـتجب لکم» 3اسـت؛ یعنی پـروردگار شـما فرموده اسـت که مـرا دعـا کنید ،تا

شـدن صددرصد آن خواسـته هـم نباشـد .گاهی ممکن
اسـتجابت کنم .ممکن اسـت اسـتجابت به معنای بـرآورده
ِ
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اسـت قوانین خلقت ،اقتضای ایـن را نکند که خـدا آن حاجت را حتماً بـرآورده کند .در مـواردی قوانینـی وجود دارد

که آن خواسـته برآورده شـدنی نیسـت ،یا بهزودی برآورده شـدنی نیسـت .در غیـر این مـوارد ،قاعدتاً خـدای متعال
پاسـخش این اسـت که خواسـته شـما را برآورده میکند؛ همچنـان که در دعای شـریف ابیحمـزه ثمالـی - 4که در
سـحرهای ماه رمضـان خوانـده میشـود  -به همیـن معنا اشـاره میکنـد .در قرآن فرمـوده اسـت« :و سـئلوا َّ
الل من

فضله ان َّ
الل کان ّ
ی ٍء علیمـا»5؛ اگرچه خـدا عالم اسـت و نیازهای شـما را میداند ،اما شـما از خـدا بخواهید و
بکل شـ 
به خدا عرض کنیـد .این آیـه را در دعـا ذکر میکنـد .البته در دعـای شـریف« :ان َّ
الل کان ّ
ی ٍء رحیمـا» دارد؛
بکل شـ 

امـا در قـرآن «کان ّ
ی ٍء علیمـا» اسـت .بعـد میفرمایـد« :و لیس مـن صفاتک یـا سـیدی ان تأمر بالسـؤال و
بکل شـ 
السلام عرض میکنـد :پـروردگارا! عـادت تو این نیسـت که مـردم را به خواسـتن
تمنـع
ّ
العطیـه» .امام سـجاد علیه ّ

امر کنـی؛ اما آنچـه که آنها خواسـتند بـه آنها ندهـی .یعنی معنـای کرم الهـی و رحمت الهـی و قـدرت محیطه الهی
این اسـت کـه اگـر میگویـد بخواهیـد ،اراده فرمـوده اسـت کـه آن خواسـته را اجابت کنـد .ایـن همان وعـده الهی
اسـت که در همین آیـهای کـه در ا ّول خطبه تلاوت کـردم ،صریح این معنـا را بیـان میکنـد« :و اذا سـألک عبادی

الـداع اذا دعان»6؛ هـرگاه بندگان مـن درباره مـن از تو سـؤال کنند که کجاسـت ،بگو
ع ّنی فان ّی
قریـب اجیب دعـوة ّ
ٌ

ای پیامبـر ،مـن نزدیکـم و پاسـخ میگویم و دعـوت و خواسـته آن کسـی را کـه از مـن میخواهـد و مـرا میخواند،
ّ
«لـکل مسـألة منک سـمع حاضـر و جواب
اجابـت میکنم .هـر کـس خـدا را بخوانـد ،پاسـخی در مقابلش هسـت:
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بنـدگان مؤمن خـدا آن را خیلی قـدر بدانند .حاال کسـی کـه ایمان نـدارد ،طبیعی اسـت کـه از این موقعیـت  -مثل
خیلـی از موقعیتهای دیگـر  -اسـتفاده نمیکند .ایـن وعده قطعـی الهی اسـت؛ یعنی خـدای متعال هر خواسـتهای
را جـواب خواهـد داد .این یـک وعده اسـت و البتـه هر وعـدهای هـم شـرایطی دارد .مـن در این جـا آیاتـی را درباره

ً
تفصیلا وارد بحث شـوم؛ اما بهطـور مختصـر نکاتی را یـادآور
وعدههـای الهی جمع کـردهام کـه حـاال نمیخواهـم
میشـوم:
خدای متعال هیچ تالشی را بینتیجه نمیگذارد

خداوند متعـال ،وعدههـای فراوانی به بنـدگان خود داده اسـتً .
مثلا یکـی از وعدههای الهـی این اسـت« :من عمل
صالحا فلنفسـه و مـن اسـاء فعلیهـا»8؛ هرکـس کار بد بکنـد ،این بـدی به خـود او بـر میگـردد و علیه خود اوسـت.
یکـی دیگـر از وعدههـای الهـی این اسـت« :انـا النضیع اجـر من احسـن عمال»9؛ کسـی کـه کار خـوب انجـام دهد،
خـدای متعـال پـاداش او را ضایـع نمیکنـد .فقط هـم در آخرت نیسـت .شـامل دنیـا و آخرت اسـت؛ یـا در دنیـا ،یا
در آخـرت .وعده دیگـر این اسـت« :مـن کان یریـد العاجله عجلنـا له فیهـا ما نشـاء لمن نریـد»10؛ هر کـس که خیر
نزدیـک  -یعنی دنیـا  -را هـدف گیرد و بـه آخرت کاری نداشـته باشـد« ،عجلنا لـه»؛ ما کمـک میکنیم آنچـه را که
او هـدف گرفته اسـت؛ یعنـی او را بـه آن هدف میرسـانیم« :ما نشـاء لمـن نرید» .البتـه قید و شـرطهایی هـم دارد:
اگر تلاش کنـد ،اگر زحمـت بکشـد و اگر بکوشـد بـه آن هدفهـا میرسـد .مثـل این کـه میبینیـد بعضـی از ملتها
تالش کردند ،کوشـش کردنـد ،زحمت کشـیدند ،قناعـت کردند ،آن جایـی که بایـد صرفهجویی کـرد ،صرفهجویی
و هو مؤمن فاولئـک کان سـعیهم مشـکوراّ .
نمد هـؤالء و هؤالء»11؛ هم کسـانی که درصدد کسـب دنیا هسـتند،
کل ّ

مـا کمکشـان میکنیم ،هم کسـانی کـه درصدد کسـب آخرت هسـتند .در ایـن جا تلاش دنیـوی را با رضـای الهی
تطبیـق میکننـد .میفرمایـد آنهـا را هـم کمـک میکنیـم .ایـن سـ ّنت آفرینش اسـت ،ایـن سـ ّنت الهـی در عالم

اسـت؛ یعنی اگر تلاش کردیـد و زحمـت کشـیدید ،حتمـاً به نتیجـه خواهیـد رسـید .خـدای متعال هیچ تالشـی
را بینتیجـه نمیگـذارد؛ حتمـاً نتیجـهای دنبالـش هسـت .گاهی افـراد انسـان میتواننـد آن نتیجـه را بشناسـند،
همـان را هدف میگیرنـد و به آن هم میرسـند؛ امـا گاهـی آن نتیجهای که بـر آن عمل مترتّب اسـت ،آن را درسـت
نمیشناسـند و دنبـال نتیجـه دیگـری میگردنـد؛ ولـی آن عمـل نتیجـه خـودش را میدهـد و باالخـره بـه نتیجه
میرسـند .بنابرایـن ،خـدای متعال هیـچ تالشـی را بدون پاداش نگذاشـته اسـت.

دعا کردن یکی از وظایف ما در ماه رمضان

ی لها سـعیها
کردند و توانسـتند به جاهـای بزرگی برسـند .در دنباله همیـن آیه میفرمایـد« :و من اراد االخرة و سـع 

خلیفه خدا در زمین شدن با ایمان و عمل صالح
َّ
الصالحـات لیسـتخلف ّنهم فیاالرض کما اسـتخلف
وعـده الهی دیگر این اسـت:
«وعـدالل الذیـن امنوا منکـم و عملوا ّ
الّذیـن مـن قبلهـم» .12این هـم یـک وعـده قطعی اسـت .هـر قومـی ،هر ملتـی و هـر جمعیتـی کـه ایمـان و عمل
صالح داشـته باشـد ،خلیفه خدا در زمیـن خواهد شـد؛ یعنی قـدرت را در زمیـن در دسـت خواهد گرفـت .بروبرگرد
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ندارد .آنهایـی که ایمـان داشـتند ،اگر عمـل صالح را بـا آن همـراه کردنـد ،همین اتّفـاق افتـاد؛ کمااینکـه در ایران
اسلامی اتّفـاق افتـاد؛ کمااینکـه در هـر دورهای از دورههـای تاریـخ خـود مـا که چنیـن چیزی پیـش آمـد ،اتّفاق
افتاد؛ «لیسـتخلفنهم فـی االرض کما اسـتخلف الذیـن من قبلهـم و لیمکنن لهـم دینهم الـذی ارتضی لهـم» .13اگر
ایمان باشـد ،ولی عمل صالـح نباشـد ،خلیفه خـدا در زمین نخواهند شـد .ایمان خشـک و خالـی و ایمـان بی عمل،

نتیجـهای نـدارد؛ اما اگـر ایمان بـا عمل همـراه باشـد ،حتمـاً محقّق خواهد شـد.
نشان دادن راه به مجاهدین راه خدا

وعده الهـی دیگـر «والّذین جاهـدوا فینـا لنهدی ّنهـم سبلنا»14اسـت .هر کـس کـه در راه خـدا مجاهدت کنـد ،خدا

قطعاً راه را بـه او نشـان خواهد داد .اینها چیزهایی اسـت کـه یک روز خودمـان در دوره جوانـی  -اوایلی کـه با معارف

اسلامی و با ایـن حرفهـا آشـنا میشـدیم  -میخواندیـم ،میگفتیـم ،اعتقاد هـم داشـتیم ،ایمان هـم داشـتیم؛ اما
برای مـا بهوضـوح اتّفـاق نیفتـاده بـود .میدانسـتیم کالم خدا راسـت اسـت؛ امـا آن را تجربـه نکـرده بودیـم .امروز
تجربه شـده اسـت .همان اوقـات در زمان مبـارزات نهضت اسلامی در ایران  -که شـما جوانـان هیچ یادتان نیسـت،
میانسـاالن هـم بعضی یادشـان اسـت ،بعضـی یادشـان نیسـت  -اگـر کسـی میخواسـت در این کشـور ،کـه امروز
مهد اسلام و مأذنه اسلام اسـت ،یا در این تهـران فقط خـودش مسـلمان زندگی کنـد ،واقعـاً ممکن نبود؛ مشـکل

بود! یعنـی اگر کسـی میخواسـت منهای هدایـت و تربیـت دیگـران ،خودش بهطـور کامل مسـلمان زندگـی کند،
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

نمیشـد و انـواع و اقسـام موانع وجود داشـت! اگر کسـی میگفـت ایـن نهضتی کـه در قم آن آقا شـروع کرده اسـت

عـدهای طلبـه هـم دور و بـرش هسـتند و تا فریـادی هـم میکشـند ،فـورا ً آنهـا را میگیرنـد و بـه زنـدان میبرند
و ّ

و میزننـد و میکوبنـد و شـکنجه میکننـد ،یـک روز بـر اثر صبـر و اسـتقامت مـردان خـدا و مـردان راه حـق و آن
متوجه خواهـد کرد و همـه دلهـا را جذب خواهـد نمود و آحـاد ملت
رهبری راشـده مهدیّه ،همـه کشـور را به خـود ّ

را به صحنـه خواهد آورد ،کسـی بـاور نمیکـرد! و اگر میگفتنـد یک روز بـه برکت ورود مـردم در صحنـه ،حکومت،
حکومت اسلامی خواهد شـد ،کسـی بـاور نمیکـرد؛ امـا وعـده الهی بـود و محقّـق گردیـد؛ چون عمل شـد.
استجابت دعا درچارچوب قوانین طبیعی
الزم نیسـت دعا همیشـه قوانیـن طبیعی را بـه هم بزنـد و برخلاف قوانین طبیعـی عمل کند؛ نـه .دعـا درچارچوب
قوانیـن طبیعـی مسـتجاب میشـود و خواسـته شـما بـرآورده میگـردد .این قـدرت خداسـت کـه قوانیـن را جور
الهی
میآورد ،کنـار هـم میگـذارد و مقصود شـما بـرآورده میشـود .البتـه آنجایـی که دعای شـما با یـک قانـون ِ

دیگری تصـادم پیـدا کند ،مسـتجاب نمیشـود .وعـده الهـی حقّ اسـت؛ امـا آن وعـده هم درسـت اسـت .آدمهایی
که بـیکار باشـند و در راه اهداف خودشـان تلاش نکنند ،تضمینی نیسـت کـه به هدف و مقصد برسـند .حاال شـما
دعا کـن ،معلوم اسـت که ایـن دعـا خیلـی اقبـال اسـتجابت نـدارد .البته یـک وقت هـم دیدید مسـتجاب شـد؛ اما
108

طبیعی مسـلّم ،شـما دعـا کنیـد؛ معلوم نیسـت تضمینی داشـته
تضمینـی نیسـت .در جایـی برخالف یـک قانـون
ِ
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باشـد .اگرچـه در مواردی بالشـک دعـا قوانیـن را هم خـرق میکنـد؛ امـا اینطور نیسـت که وقتـی میگوییـم دعا
مسـتجاب میشـود ،یعنی دعای شـما اگر بـا قوانیـن دیگر الهـی منافات داشـته باشـد و عملـی همراهش نباشـد و
توجه هـم نباشـد ،باز مسـتجاب میشـود؛ نـه .در دعا ،طلـب کـردن و خواسـتن از خدای
یـا ح ّتی خـود دعـا از روی ّ
متعـال و حقیقتـاً مطالبـه کـردن الزم اسـت .این دعا مسـتجاب میشـود .اگـر عمـل و تلاش در راه اهـداف بزرگ،

همـراه این دعـا باشـد ،اقبال اسـتجابت ایـن دعـا واقعـاً بیشـتر اسـت .آن وقتی کـه دعا اسـتمرار پیـدا کنـد ،حتماً
اقبال اسـتجابت در این دعا بیشـتر اسـت .اگر دیده شـد کـه یک دعـا چند بار تکـرار گردید و مسـتجاب نشـد ،نباید
مأیوس شـد؛ بخصـوص در مسـائل بـزرگ ،بخصـوص در مسـائل مربوط به سرنوشـت انسـان و سرنوشـت کشـور و
سرنوشـت ملتها؛ چـون گاهـی طبیعـت کارهای بـزرگ چنین اسـت کـه تحقّقـش زمـان میطلبد.
ماجرای قرآنی در خصوص تحقق وعده الهی
من در پایـان صحبتـم یک ماجـرای قرآنـی را برای شـما عـرض میکنـم ،تا هم شـاهدی بـر ایـن گفته باشـد و هم
دلهـای شـما در روز جمعه مـاه رمضان ،بـا ذکر ایـن ماجـرا نورانی شـود .وقتـی در آن حکومـت اسـتبدادی ظالمانه

فرعونـی ،مادر موسـی ،موسـی را بـه دنیا آورد و مسـلّم بـود که ایـن بچه پسـر را خواهند کشـت ،ایـن مـادر ماند که
محبـت بچه اسـت ،اما مانده اسـت که چـه کند.
چه کند .اگـر دختر بـود ،خیالـش راحت بـود .دل مـادر ماالمـال از ّ

اینجـا وحی الهـی به ایـن مـادر رسـید« :و اوحینا الـی ام موسـی ان ارضعیـه»15؛ شـیرش بـده ،نترس« .فـاذا خفت
علیه فالقیـه فی الیـم»16؛ وقتی خطر زیاد شـد و ترسـیدی که بچه بهدسـت دشـمن بیفتد ،نگـذار او را از تـو بگیرند؛
و لطافتهایـی آن را بیـان کرده اسـت .ایـن مادر در شـرایطی قـرار گرفـت که فهمیـد خطر تهدیـد میکند .بـه خانه
این خانواده محتـرم بنیاسـرائیلی ریختند ،تـا بچه را بگیرنـد .مادر موسـی فهمید که باالخـره بچه از دسـت خواهد
رفت؛ اینجـا بود کـه بچه را بـه رود نیـل انداخـت .تعبیر قـرآن «فی الیم» اسـت؛ امـا قرائن نشـان میدهد کـه مراد
مهم اسـت؛ مـادر چطور طاقـت مـیآورد بچه خـود را داخـل صندوقـی بگـذارد و او را
همـان رود نیل اسـت .خیلـی ّ

داخل رودخانـهای بینـدازد که خروشـان مـیرود؟! اما وحـی الهی به مـادر چنین گفـت« :انـا رادوه الیـک و جاعلوه
من المرسـلین» .17خدای متعـال در اینجـا دو وعده به ایـن مـادر داد :ا ّول این کـه این بچـه را به تو بـر میگردانیم،
دوم ایـن کـه او را از مرسـلین قـرار میدهیم .بعـد که این بچـه را در میـان رود خروشـان انداخـت ،به خواهر موسـی

گفـت« :و قالـت الخته قصیـه»؛ بـرو دنبالـش ببین چـه میشـود و سرنوشـت ایـن بچه بـه کجـا خواهـد انجامید؟

دعا کردن یکی از وظایف ما در ماه رمضان

او را بـه دریا بینـداز .در چند جـای قرآن ،این داسـتان را خـدای متعال ذکر کـرده اسـت .در هر جایی با یـک ظرافتها

نگرانند؛ بچـه کوچک ،شـیرخوار ،چنـد روزه! تـا این که ایـن بچـه از طریق رود نیـل به نزدیـک خانه فرعون رسـید.
«فالتقطه آل فرعـون»؛ خانـواده فرعـون او را گرفتند و خدا در دلشـان انداخـت کـه او را نگهدارنـد .زن فرعون گفت
«قرة عیـن لـی و لـک»« .و حرمنـا علیـه المراضـع»؛ پسـتانها را نگرفت.
که ایـن بچـه را بـرای خودمـان نگهداریـمّ :
هرچـه دایـه آوردند کـه به ایـن بچه شـیر بدهنـد ،پسـتان آنهـا را نگرفت .گرسـنه اسـت و شـیر میخواهـد .در این

بیـن ،خواهر موسـی آمـد و گفت« :هـل ادلکم علـی اهل بیـت یکفلونـه لکـم»18؛ میخواهید مـن یک مرضعـه پیدا
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کنـم؟ ببینیـد وقتی خـدای متعـال میخواهد دعـا را مسـتجاب کنـد و وعـده را محقّـق نمایـد ،اینگونه شـرایط را
جور مـیآورد؛ بـه دل ایـن دختـر میانـدازد و بـه او شـجاعت میدهد کـه بیایـد و بـه مأمـوران فرعونـی اینچنین
پیشـنهادی بکند .آنها گفتنـد عیبی نـدارد .او رفت مـادر موسـی را برداشـت آورد و گفت کـه این زن ،زن شـیردهی
سـوءظن فرعونیهـا تحریک
اسـت .موسـی را به او دادند؛ بوی مـادرش را شـنید و بنا کرد بـه شـیرخوردن! در اینجا
ّ

نشـد و به ذهنشـان نرسـید که شـاید او مـادر این بچـه باشـد .خـدای متعـال میخواهـد وعده خـود را عمـل کند.
«فرددناه الـی امـه»19؛ این بچـه را به مـادرش برگرداندیـم« .کی تقـر عینها و التحزن» 20تا چشـمش روشـن شـود
َّ
وعـدالل حـق»21؛ تـا بدانـد وعـده خدا درسـت اسـت .ایـن وعـده را که خـودش دید
و محـزون نگـردد« .ولتعلـم ان
درسـت اسـت؛ اما وعدهی بعـدی« :و جاعلـوه مـن المرسـلین» .22در واقع پیام بعثت موسـی پس از گذشـت سـالها
همیـن جـا داده شـد :همـه بنیاسـرائیل بدانند کـه این بچـه ،پیامبـر خواهد شـد و مبعـوث خواهـد گردید و شـما
را نجـات خواهـد داد ،و شـد .البتـه از آن روزی کـه خدای متعـال بـه دل مادر موسـی وحی کـرد کـه «و جاعلوه من
المرسـلین» ،تـا آن روزی که موسـی در طـور مقام نبـوت و رسـالت را گرفـت و مأمور شـد که بیایـد بنیاسـرائیل را
نجـات دهد ،شـاید سـی ،چهل سـال فاصلـه شـد .البتـه در روایـات چیزهایی هسـت ،منتهـا آدم بـه سـندهای این

روایات خیلـی مطمئن نیسـت؛ لیکـن آنچه کـه از قرائن آیـات به دسـت میآید ،اق ً
ال حدود سـی سـالی فاصله شـد.
شروط تحقق وعده الهی
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

مـدت زمانی .وعـده الهی این اسـت
عزیزان مـن! اینگونه اسـت که وعـده الهـی تحقّق پیـدا میکنـد؛ منتها بعـد از ّ
که ملتهـای مسـلمان را عزیز کنـد .این یکشـبه کـه ممکن نیسـت؛ بـدون تلاش و عمل هـم ممکن نیسـت .وعده
الهی این بود کـه هر ملتـی در راه خدا مبارزه کند و ایمان داشـته باشـد ،پیروز شـود .بسـیار خوب؛ شـما ملـت ایران
ایمان داشـتید ،مبـارزه کردیـد ،پیروز شـدید .وعـده الهی این اسـت که شـما بعـد از این پیـروزی ،با دشـمنان خدا
درگیر خواهید شـد و اگـر پافشـاری و صبر و ایسـتادگی کنید ،بـاز هم پیـروز خواهید شـد؛ یعنی هم وعـده پیروزی
هسـت ،هـم وعـده درگیـری هسـت .آری؛ وقتیکه قـدرت الهی ،قـدرت اسلام ،قدرت قـرآن ،قـدرت معنویـت ،در

یک جـا َعلَـم برمیافرازد ،کسـانی کـه مخالـف معنویتنـد ،دشـمنی میکننـد؛ کسـانی که اهـل ظلمند ،دشـمنی

میکنند؛ کسـانی کـه اهل فسـادند ،دشـمنی میکنند؛ کسـانی کـه به هـر جهتـی معنویـت و دیـن را برنمیتابند،
وعدنـاالل و رسـوله و صـدق َّ
َّ
الل و رسـوله» .23وقتی
دشـمنی میکننـد« .و لمـا رأی المؤمنـون االحزاب قالـوا هذا مـا
در جنگ احـزاب ،قریش از یـک طرف ،یهـود از یک طرف ،سـقیف از یـک طرف و انـواع و اقسـام دشـمنان از اطراف
حملـه کردند و مدینـه را محاصره نمودند ،در آنجا مردم دو دسـته شـدند؛ مؤمنیـن یکطور ،غیرمؤمنین و کسـانی
َّ
وعدناالل و رسـوله
که «فی قلوبهـم مرض» 24بـود ،یک طـور دیگر .آنهایـی که در دلشـان مرض بـود میگفتند« :مـا
اال غـرورا»25؛ مـا فریـب خوردیم؛ اسلام نتوانسـت به مـا عـ ّزت و امنیت دهـد و مـا را نجات بخشـد .ببینیـد؛ اطراف
مؤمنیـن را محاصره کـرده بودند .ایـن حزبها و گروههای دشـمن ،شـرقیاش ،غربیاش ،همسـایهاش ،دوردسـتش،
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میگفتنـد« :هذا مـا وعدنـا َّ
تعجـب نمیکنیـم .ایـن همان چیزی اسـت کـه خـدا و پیامبـر به ما
الل و رسـوله»؛ مـا ّ
وعده کـرده بودنـد .وعـده خـدا و پیامبر این اسـت کـه «الّذین امنـوا یقاتلـون فی سـبیل َّ
الل والّذیـن کفـروا یقاتلون
فی سـبیل الطاغوت» .26شـما کـه مؤمنیـد ،در راه خـدا مبـارزه میکنیـد .آنهایی که با خـدا میانـهای ندارنـد ،در راه
طاغـوت مبـارزه میکننـد .آری؛ آنهـا هـم مبـارزه میکننـد؛ ولـی «فقاتلو اولیـاء الشـیطان ان کیـد الشـیطان کان
ضعیفا» .اگـر مبـارزه کردید ،اگـر ایسـتادید ،اگـر صبر و ثبـات خودتـان را از دسـت ندادیـد ،شـما پیروزیـد؛ اما اگر
رها کردید ،احسـاس ضعـف کردیـد ،احسـاس نومیدی کردیـد ،عقبگـرد کردید ،نـه .پس ،حضـور دشـمن و حمله
الل و رسـوله و صـدق َّ
تعجـب نیسـت؛ «هـذا مـا وعدنـا َّ
الل و رسـوله و مازادهـم اال ایمانـا و تسـلیما».
دشـمن ،مایـه ّ

بنابراین ،وعده الهی مسـلّم اسـت؛ یعنی هـم در صورت مبـارزه ،در صـورت صبر و در صـورت ایسـتادگی ،پیروزی به
توجـه پیـدا میکند.
دسـت میآید و هـم در صورتـی که شـما صادق باشـید ،دشـمنیها به سـمت شـما ّ
ایستادگی در مقابل دشمن تا تحقق پیروزی

شـما ببینید چنـد کشـور در دنیا هسـتند که اینهـا ا ّدعـای اسلامیت دارنـد؛ امـا در رادیوهـای بیگانـه ،در تبلیغات
اسـتکبار جهانی و امپراتور تبلیغی دنیا هیچگاه شـنیده نشـده اسـت که آن کشـورها را به خاطر مسـلمان بودنشـان
سـرزنش کنند .ایـران اسلامی از روز پیـروزی انقلاب به این طـرف ،بـه خاطر مسـلمان بودنـش ،در تمـام بوقهای
تبلیغاتی ،مـورد حملـه و سـرزنش و تهمت و افتـرا و بدگویـی قرار گرفـت .اگـر در راهتان صـادق باشـید ،این صدق

شـما در راه خـدا ،حتماً دشـمنی دشـمنان خـدا را جلـب خواهد کـرد؛ اما اگـر ایسـتادگی کردیـد ،پیروزی شـما بر

رفع مشکالت مادی در گرو جامعه با تقوا و با معنویت
عزیزان من! مـاه رمضان اسـت؛ دعا کنیـد ،دعـا را قدر بدانیـد ،زمـان را قدر بدانیـد ،حاجات بـزرگ را ،حاجـات ا ّمت

توجـه قرار
اسلامی را ،حاجـات کشـور اسلامی را ،حاجـات ملـت خودتـان را ،حاجات شـخصی خودتـان را ،مـورد ّ

مجدانـه از خدای متعـال بخواهیـد و هر کـس ،تع ّهد کنـد ایـن دعایی کـه میکند ،هر
دهیـد و آنهـا را
متضرعانـه و ّ
ّ
آنچه کـه از عملکرد او احتیـاج دارد ،پـای آن بایسـتد و بگوید مـن حاضـرم در راه خدا تلاش کنم .البتـه این تالش،

همیشـه به معنـای جنگیـدن و جبهـه رفتـن و کتـک خـوردن و امثـال اینها نیسـت  -مـوارد خاصـی اسـت که آن
طور پیـش میآیـد  -اما همیشـه به معنـای صـادق بـودن ،بر سـر مبنـا و اصل ایسـتادن ،بـه آینـده امیـدوار بودن،

دعا کردن یکی از وظایف ما در ماه رمضان

آنها هـم قطعـاً تحقّق پیـدا خواهـد کـرد .همه اینهـا وعده خداسـت.

دشـمن را دشـمن دانسـتن اسـت .فرصت دعا را مغتنم بشـمارید؛ خدای متعال این دعاهـا را مسـتجاب خواهد کرد
و خواسـتهها بـرآورده خواهد شـد .جامعه مـا اگر جامعه تقـوا و دعا و معنویت باشـد ،بسـیاری از مشـکالت مـا ّدی او
هم قطعـاً برطـرف خواهد شـد.
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مراحل سهگانه روزهداری *
روزه یک تشریف الهی و یک نعمت خداست
1
قال َّ
الصیام کما کتب علی الّذین من قبلکم».
الل تبارک و تعالی« :یا ایّها الذین امنوا کتب علیکم ّ

از خـدای متعـال مسـألت میکنیـم این مـاه را کـه مـاه ضیافت الهـی اسـتبر همـه ا ّمت اسلامی ،بخصـوص بر

ملت عزیـز ایـران و باالخص بـر شـما نمازگـزاران عزیـز ،مبـارک فرماید.

در آیـه شـریفهای کـه قرائـت کـردم ،مسـأله روزه و اینکه ایـن فریضـه الهی بـر ا ّمتهـای قبـل از ا ّمت اسلام هم
قـرار داده شـده بـود ،مطـرح شـده اسـت .از جملـه فرایـض و واجباتـی کـه بشـر در طـول ادوار گوناگـون بـه آن

نیازمند اسـت ،یکـی همیـن روزه گرفتـن اسـت؛ همچنان کـه نمـاز خوانـدن و ذکـر الهی چنیـن اسـت .در همه
تمدنهـا و در همـه دورههـای حیات بشـری ،در هـر حالی که بشـر باشـد ،بهخاطر
ادوار ،در همـه احـوال ،در همـه ّ
خاصیـت بشـریِ خود ،بـه بعضـی از ایـن اعمـال و فرایـض نیازمند اسـت کـه یکـی از آنها هـم همین روزه اسـت.
َّ
شـاءالل بـه بعضی از
امـروز در خطبـه اول ،چنـد جملـهای در بـاب روزه عـرض میکنیـم و در خطبـه دوم هـم ان
مسـائل جـاری کشـور و جامعهمـان خواهیـم پرداخـت.
روزه کـه از آن بهعنـوان تکلیـف الهـی یـاد میکنیـم ،در حقیقت یـک تشـریف الهی اسـت؛ یک نعمت خداسـت؛
یـک فرصت بسـیار ذیقیمت برای کسـانی اسـت کـه مو ّفـق میشـوند روزه بگیرنـد؛ البته سـختیهایی هـم دارد.

تحمل سـختیها بـه جایـی نمیرسـد .این
همـه کارهـای مبـارک و مفیـد ،از سـختی خالـی نیسـت .بشـر بـدون ّ
تحمـل روزهگیـری وجـود دارد ،در مقابل آنچـه که از روزه عاید انسـان میشـود ،چیـ ِز کم و
مقدار سـختی کـه در ّ
سـرمایه اندکی اسـت کـه انسـان مصـرف میکنـد و سـود بسـیاری را میبرد.
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ابعاد روزه در مرحله پرهیز از محرمات
سـه مرحلـه بـرای روزه ذکـر کردهانـد؛ هر سـه مرحلـه هـم بـرای کسـانیکه اهـل آن هسـتند ،مفید اسـت .یک
محرمـات .اگـر تنها
مرحلـه ،همیـن مرحلـهی عمومـی روزه اسـت؛ یعنـی پرهیـز از خـوردن و نوشـیدن و سـایر ّ
محتـوای روزه مـا همین امسـاک باشـد ،ایـن منافع زیـادی دارد .هـم مـا را میآزمایـد و هم بـه ما میآمـوزد؛ هم

درس هسـت ،هم آزمایـش بـرای زندگی اسـت .تمریـن و ورزش اسـت؛ یک ورزش بسـیار بـا اهمیتتـر از ورزش
السلام وارد شـده اسـت کـه بـه همیـن مرحلـه از روزه
جسـمانی در ایـن کار وجـود دارد .روایاتـی از ائمـه علیهم ّ

الةوالسلام اسـت کـه میفرماید« :لیسـتوی بـه الغنـی و الفقیر»2؛
الص
ّ
توجـه دارد .یـک روایت از امـام صادق علیه ّ
ّ
خدای متعـال روزه را واجـب کرده اسـت ،تا در ایـن سـاعات و روزها ،فقیـر و غنی بـا یکدیگر برابر شـوند .انسـانی

که تهیدسـت و فقیـر اسـت ،نمیتوانـد در طـول روز هرچـه هوس کـرد ،بخـرد و بخـورد و بیاشـامد؛ امـا آدمهای
غنـی ،در طـول روز ،هرچه که هـوس میکننـد و هرچه کـه میخواهنـد ،برایشـان فراهم اسـت .غنی ،حـال فقیر
و گرسـنگی فقیـر و تهیدسـتی او را از بهدسـت آوردن چیزهایـی که مورد اشـتهای اوسـت ،درک نمیکنـد؛ اما در
مشـتهیات نفسـانی محرومند .یـک روایت دیگر
روزی کـه روزه میگیرد ،همه یکسـانند و بـا اختیار خودشـان ،از
ّ
السلام نقل شـده اسـت کـه بـه نکتـه دیگـری اشـاره دارد .میفرمایـد« :لکـی یعرفوا الـم الجوع
از امـام رضا علیه ّ

و العطـش و یسـتدلوا علی فقـر اآلخـره »3در ایـن روایت ،بـه تهیدسـتی و گرسـنگی و تشـنگی روز قیامت اشـاره
میشـود .در روز قیامـت ،یکـی از ابتالئات انسـان ،تشـنگی و گرسـنگی اسـت کـه در آن حالـت ،انسـان در مقابل
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مؤاخذه و سـؤال و جـواب الهی قـرار میگیرد .انسـان بایـد در گرسـنگی و تشـنگی روز مـاه رمضان ،بـه آن حالت
متنبه شـود.
روز قیامـت ّ
توجـه کند و بـه آن لحظه بسـیار سـخت و دشـوار ّ

السلام اسـت کـه به بُعـد دیگـری از ابعـاد روزه در همیـن مرحله گرسـنگی و
باز روایـت دیگـری از امام رضا علیه ّ

توجه میکنـد .آن ،این اسـت کـه میفرمایـد« :صابـرا ً علـی ما اصابـه مـن الجـوع والعطش.»4
تشـنگی کشـیدن ّ
تحمـل کنـد .انسـانهای نازپـرورده -
قـدرت صبـر بـه انسـان داده میشـود کـه بتوانـد گرسـنگی و تشـنگی را ّ
تحمـل هـم ندارنـد؛ در
کسـانیکه معنـای گرسـنگی و تشـنگی را نچشـیدهاند و نفهمیدهانـد  -قـدرت صبـر و ّ

بسـیاری از میدانهـا ،خیلـی زود از پـا درمیآینـد و امتحانهـای گوناگـون زندگـی ،آنهـا را درهـم میفشـرد و لـه
میکند .انسـانی که گرسـنگی و تشـنگی را چشـیده اسـت ،معنـای اینهـا را میدانـد و در مقابل دشـواریهایی که
تحمـل دارد .ماه رمضـان ،این قـدرت تحمـل و ایـن صبر را بـه همه
از ایـن راه ممکن اسـت پیـش بیایـد ،قـدرت ّ

الةوالسلام
الص
میدهـد .یـک روایت دیگـر هـم در همیـن زمینـه عـرض میکنـم کـه آن هـم از امـام رضـا علیه ّ
ّ
اسـت؛ گرچـه شـاید ایـن یکـی ،دو مـورد ،فقرههـای یـک حدیـث باشـد« .و رائضا لهـم علـی اداء مـا کلّفهـم»5؛

مشـتهیات نفسـانی در روز مـاه رمضان ،یـک نوع ریاضت اسـت
تحمـل گرسـنگی و تشـنگی و اجتنـاب از
یعنـی ّ
ّ

که انسـان را بـر اداء تکالیف گوناگـون زندگی قـادر میسـازد .البته منظـور ،ریاضتهای شـرعی و ریاضتهـای الهی
و ریاضتهـای اختیـاری اسـت .یکـی از چیزهایـی کـه انسـان را قدرتمنـد میکنـد و بـر پیمـودن راههای دشـوار
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تحمل
بنابرایـن ،در همیـن چنـد حدیثی کـه خوانـده شـد ،میبینید کـه همیـن مرحلـه از روزه  -یعنـی مرحلـه ّ
گرسـنگی و تشـنگی  -در اغنیـا احسـاس همسـانی با فقـرا ایجـاد میکنـد؛ احسـاس گرسـنگی روز قیامـت را به
تحمـل در مقابل شـدائد را به انسـان میبخشـد؛ صبـر بـر اداء تکلیف را بـه عنوان
انسـان منتقل میکنـد؛ صبـر و ّ
یـک ریاضت الهـی به انسـان اهـداء میکند؛ یعنـی این همـه فوایـد در همین مرحله اسـت .علاوه بر خالـی بودن

نورانیت و صفـا و لطافتـی هم به
شـکم از غـذا و اجتنـاب از کارهایی کـه در حال عـادی برای انسـان مبـاح اسـت،
ّ
انسـان میدهـد کـه بسـیار مغتنم اسـت.

مرحله دوم روزهداری ،اجتناب از گناهان
مرحلـه دوم روزه ،پرهیـز از گنـاه اسـت؛ یعنـی نگاهـداری گـوش و چشـم و زبـان و دل  -ح ّتـی طبـق بعضـی از
السلام نقل
روایـات  -نگاهداری بشـره انسـان ،پوسـت بـدن و مـوی بـدن انسـان از گنـاه .از امیرالمؤمنیـن علیه ّ

الرجـل مـن ّ
الطعـام و الشّ ـراب»6؛ همانطوری کـه از غذا و
شـده اسـت که ّ
«الصیام اجتناب المحـارم کمـا یمتنع ّ
مشـتهیات نفسـانی اجتنـاب میکنیـد ،از گناه هـم اجتناب کنیـد .این یـک مرحله باالتـر برای
از آشـامیدنی و از
ّ

روزه اسـت .این فرصـت مـاه رمضـان ،فرصـت مغتنمی اسـت که انسـان تمریـن اجتنـاب از گنـاه کنـد .بعضی از
مکـرر میگویند شـما دعـا کنید
جوانـان در مراجعاتـی کـه دارنـد ،به بنـده التمـاس دعا کـه میکننـد ،از جملـه ّ
که مـا بتوانیـم گنـاه نکنیـم .البته دعـا کـردن خـوب و الزم اسـت و میکنیـم؛ امـا گناه نکـردن ،بـه اراده انسـان
احتیـاج دارد .بایـد تصمیـم بگیرید کـه گنـاه نکنید و وقتـی تصمیـم گرفتید ،این کار بسـیار آسـانی خواهد شـد.
اجتنـاب از گنـاه ،چیزی اسـت که مثل یـک کوه در چشـم انسـان جلـوه میکند؛ امـا با تصمیـم ،مثل یـک زمین

جوارحه»7؛ انسـان از روزه چـه بهـرهای خواهد برد ،اگـر زبان و گوش و چشـم و جـوارح خـود را از گناه بـاز ندارد؟
در یـک روایت نقل شـده اسـت که زنی بـه خدمتـکار خود اهانـت کرد .ظاهـرا ً آنهـا در همسـایگی پیامبر ،یـا مث ً
ال

در سـفری همـراه آن حضـرت بودنـد .پیامبر اکـرم طعامـی در دستشـان بـود ،بـه او تعـارف کردنـد و فرمودند :از
این بخـور .آن زن گفـت من روزهام .نقل شـده اسـت کـه پیامبـر بـه او اینطـور فرمودند« :کیـف تکونیـن صائمه
«ان الصـوم لیس
و قد سـببت جاریتـک»؛ چطـور تـو روزهای؛ در حالی کـه به خدمتـکار خـودت دشـنام دادهای؟ ّ
مـن الطعـام و الشّ ـراب»8؛ روزه فقط این نیسـت کـه از خوراک و نوشـیدنی اجتنـاب کنیـد« .و انما جعـل َّ
الل ذلک

مراحل سهگانه روزهداری

هموار میشـود .در مـاه رمضـان ،بهتریـن فرصت اسـت که همـه ایـن را تمرین بکننـد .روایـت دیگـری از فاطمه
زهرا سلام َّ
اللعلیها نقل شـده اسـت کـه فرمود« :مـا یصنـع الصائم بصیامـه اذا لـم یصن لسـانه و سـمعه و بصره و

حجابا عـن سـواهما مـن الفواحش مـن الفعـل والقـول»9؛ خـدا خواسـت کـه انسـان روزهدار بـه سـراغ گناهان و
آلودگیهـا نـرود؛ و از جملـه ایـن گناهـان ،گناهـان زبـان اسـت؛ بدگویـی و اهانت بـه دیگران اسـت .از جملـه این
گناهان ،گناهان دل اسـت؛ دشـمنی و کینه دیگـران را در دل پروراندن اسـت .بعضـی گناهان به معنـای اصطالح
شـرعی اسـت؛ بعضی گناهان اخالقـی اسـت؛ مراتـب گوناگونـی دارد .پـس ،مرحلـه دوم روزهداری این اسـت که
انسـان بتوانـد از گناهـان ،خـود را جـدا کند و بخصـوص شـما جوانـان عزیـز از ایـن فرصت اسـتفاده کنید .شـما
 .6الغارات ،ص 343
 .7النوادر22 :
 .8النوادر22 :

 .9النوادر22 :
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نورانی ِ
ـت دل بـرای او یـک فرصـت اسـت .در طول
صافـی دل و
جوانیـد .جـوان ،هـم قـدرت و توانایـی دارد و هـم
ِ
ّ
مـاه رمضـان ،از این فرصت اسـتفاده کنیـد و اجتنـاب از گناهـان را  -کـه مرحلـهی دوم روزهداری اسـت  -تمرین

نماییـد.
مرحله سوم روزهداری ،پرهیز از هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند
مرحلـه سـوم از روزهداری ،پرهیـز از هرچیزی اسـت کـه ذهـن و ضمیر انسـان را از یـاد خدا غافـل کنـد .این ،آن
مرحلـه بـاالی روزهداری اسـت کـه در حدیـث آنطور کـه وارد شـده اسـت ،پیامبر بـه حضـرت پـروردگار (جلّت

الصـوم»؛ دسـتاورد روزه چیسـت؟ ذات اقـدس ربوبـی فرمـود:
رب و مـا میـراث ّ
عظمتـه) عـرض میکنـد« :یـا ّ
«الصـوم یـورث الحکمـة و الحکمـة تـورث المعرفـة و المعرفـة تـورث الیقین فـاذا اسـتیقن العبـد ال یبالـی کیف

اصبـح بعسـر ام بیسـر»10؛ روزه سرچشـمههای حکمـت را در دل میجوشـاند .وقتـی کـه حکمـت بـر دل حاکـم
شـد ،آن معرفـت نورانـی و روشـن بهوجـود میآیـد .معرفـت کـه بهوجـود آمـد ،همـان یقینـی بهوجـود میآیـد
کـه حضـرت ابراهیـم از خـدای متعـال آن را میخواسـت و در دعاهـای ایـن مـاه مرتّب درخواسـت شـده اسـت.
وقتی کسـی دارای یقیـن بود ،همـه دشـواریهای زندگی بـر او آسـان میشـود و انسـان شکسـتناپذیر از حوادث
مـدت سـالهای عمر خـود ،یـک راه تعالی
میگـردد .ببینیـد چقـدر اهمیـت دارد! این انسـانی کـه میخواهـد در ّ
و تکامـل را بپیمایـد ،در مقابـل مشـکالت و حـوادث زندگـی و موانـع راه ،شکسـتناپذیر میشـود .یقیـن ،چنین
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

حالتی به انسـان میدهـد .اینها ناشـی از روزه اسـت .وقتی کـه روزه یـاد خـدا را در دل زنـده کرد و فـروغ معرفت
خـدا را در دل بهوجـود آورد و دل را روشـن نمـود ،اینهـا بـه دنبالـش میآیـد .هر چیـزی که انسـان را از یـاد خدا
مضر اسـت .خوشـا بهحـال کسـانی کـه میتواننـد خـود را به ایـن مرحله
غافـل کند ،بـه روزه بـرای ایـن مرحلـه ّ

همـت کنیم کـه خودمـان را به ایـن مرحله برسـانیم.
برسـانند .البتـه مـا بایـد آرزو کنیـم و از خـدا بخواهیـم و ّ

116
 .10بحاراالنوار :ج  ،77ص 27

ماه مبارک رمضان

مراحل سهگانه روزهداری

117

مبارزه با فقر و محرومیت
در چشیدن گرسنگی و تشنگی ماه رمضان

ذخیره تقوا در دل و جان نتیجه روزه ماه رمضان

مجاهـدت در راه سـتردن غبار محرومیـت از چهره

مستضعفان

تنهـا نگذاشـتن خانـواده هـای محرومـان بـا

مشکالت خود

اسراف شکاف طبقاتی را بیشتر و عمیقتر میکند

تشکیل اجتماعات خانوادگی توسط جوانان
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مبارزه با فقر و محرومیت در چشیدن گرسنگی و تشنگی ماه رمضان*
ذخیره تقوا در دل و جان نتیجه روزه ماه رمضان
نتیجـه روزه مـاه رمضـان ،ذخیـره تقـوا در دل و جان ماسـت کـه بایـد مـا را در راههـای پُر پیـچ و خـم زندگی در
طول سـال مدد کنـد و صراط مسـتقیم را بـرای ما تضمیـن نماید .مـاه رمضان بـا همه عظمـت و کرامـت و فضای
توسـل و دعا
انباشـته از رحمتش سـپری شـد و مردم مسـلمان در سراسـر عالم در این ماه بـه برکـت روزه روزها و ّ

و ذکـر و تالوت قـرآن ،دلهـا و جانهای خـود را نورانیتـر و به خـدا نزدیکتـر کردند.
مجاهدت در راه ستردن غبار محرومیت از چهره مستضعفان

به برکـت مـاه رمضـان ،بـرای مسـلمان فرصتی پیـش میآیـد کـه بایـد از آن در جهـت تقویـت حیـات معنوی و
نشـاط مادّیِ خـود اسـتفاده کند .یکـی از درسـهای بـزرگ ماه رمضـان کـه در خلال دعـا و روزه و تلاوت قرآن
در ایـن مـاه بایـد آن را فـرا بگیریـم و اسـتفاده کنیـم ،ایـن اسـت کـه بـا چشـیدن گرسـنگی و تشـنگی ،بـه فکر
گرسـنگان و محرومـان و فقـرا بیفتیـم .در دعـای روزهای مـاه رمضـان میگوییـم« :الّلهـم اغـن ّ
کل فقیـر .الّلهم

کل جائـع .الّلهـم اکـس ّ
اشـبع ّ
کل عریـان .»1این دعـا فقط بـرای خواندن نیسـت؛ بـرای این اسـت کـه همه خود

را بـرای مبـارزه بـا فقـر و مجاهـدت در راه سـتردن غبـار محرومیـت از چهـره محرومـان و مسـتضعفان ّ
موظـف
بداننـد .این مبـارزه ،یـک وظیفه همگانی اسـت .در آیـات قـرآن میخوانیـم« :أرایت الّذی ّ
بالدیـن .فذلک
یکـذب ّ
ّ
تکذیـب دین این اسـت که انسـان در
الیحـض علی طعـام المسـکین .»2یکـی از نشـانههای
یـدع الیتیـم .و
ِ
الّذی ّ

مقابـل فقر فقیـران و محرومان بیتفاوت باشـد و احسـاس مسـؤولیت نکنـد .در ماه رمضـان ،به برکـت روزه ،طعم

* .بیانات در خطبههای نماز عید فطر 1381/09/15
 .1مفاتیحالجنان :دعای یومیه ماه مبارک رمضان
 .2ماعون1 - 3 :

ماه مبارک رمضان

گرسـنگی و تشـنگی و نرسـیدن به آنچه اشـتهای نفس انسـان اسـت را درک کردیم و چشـیدیم .این باید مـا را به
مهـم فقـر و فقیـر از یکایک مسـلمانان خواسـته اسـت و بر دوش
احسـاس مسـؤولیتی که اسلام در قبال مسـأله
ّ

آنـان وظیفه نهـاده اسـت ،نزدیـک کند.

البته علاج فقر بـه شـکل اصولـی در هـر جامعـهای ،از راه اسـتقرار عدالـت اجتماعـی و نظـام عادالنـه در محیط
جامعه اسـت ،تا کسـانی که اهـل دسـتاندازی بـه حقـوق دیگراننـد ،نتوانند ثروتـی را که حـقّ همگان اسـت ،به
سـود خود مصـادره کنند .این یـک وظیفـه دولتـی و حکومتی اسـت؛ اما مردم هـم به نوبـه خود وظیفه سـنگینی
مـدت و بتدریـج امکانپذیـر اسـت؛ امـا
بـر دوش دارنـد .اجـرای برنامههـای اجتماعـی فقـط در
بلندمـدت و میان ّ
ّ
نمیشـود منتظر ماند تـا برنامههـای اجتماعـی به ثمر برسـد و شـاهد محرومیـت محرومـان و فقر گرسـنگان در
جامعـه بود .ایـن وظیفـه خو ِد مـردم و همه کسـانی اسـت کـه میتواننـد در ایـن راه تلاش کنند.
تنها نگذاشتن خانواده های محرومان با مشکالت خود

همـه بایـد خـود را ّ
موظـف بـه مواسـات بداننـد .مواسـات یعنـی هیـچ خانـوادهای از خانوادههـای مسـلمان و
هممیهـن و محـروم را بـا دردهـا و محرومیتهـا و مشـکالت خـود تنهـا نگذاشـتن؛ بـه سـراغ آنهـا رفتن و دسـت
کمکرسـانی به سـوی آنهـا دراز کـردن .امـروز ایـن یـک وظیفه جهانـی بـرای همه انسـانهایی اسـت کـه دارای
وجـدان و اخلاق و عاطفه انسـانی هسـتند؛ اما بـرای مسـلمانان ،علاوه بر اینکـه یک وظیفـه اخالقـی و عاطفی
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اسـت ،یـک وظیفـه دینی اسـت.
به همسـایهها و فقـرا رسـیدگی کنیـد .یکـی از عواملـی که نمیگـذارد دسـت کسـانی کـه توانایی کمـک دارند،
تجمـل در جامعـه اسـت .بـرای جامعه بلای بزرگی اسـت که
بـه یـاری فقـرا دراز شـود ،روحیـه مصرفگرایـی و ّ
میل به مصـرف ،روزبـهروز در آن زیـاد شـود و همه به بیشـتر مصـرف کردن ،بیشـتر خـوردن ،متن ّوعتـر خوردن،

تجملات آن رفتن ،تشـویق
متن ّوعتـر پوشـیدن و دنبـال نشـانههای ُمـد و هـر چیز تـازه بـرای وسـایل زندگـی و ّ
شـوند .چه ثروتهـا و پولهایی کـه در ایـن راهها هـدر مـیرود و از مصرف شـدن در جایی کـه موجب رضـای خدا و
رفع مشـکالت جمعـی از مـردم اسـت ،بـاز میماند!
اسراف شکاف طبقاتی را بیشتر و عمیقتر میکند
مصرفگرایـی بـرای جامعه بلای بزرگی اسـت .اسـراف ،روزبـهروز شـکافهای طبقاتی و شـکاف بین فقیـر و غنی
را بیشـتر و عمیقتر میکنـد .یکـی از چیزهایی که الزم اسـت مـردم برای خـود وظیفه بداننـد ،اجتناب از اسـراف
مسـؤول بخشـهای مختلـف دولتـی ،بخصـوص دسـتگاههای تبلیغاتـی و فرهنگـی  -بهویژه
اسـت .دسـتگاههای
ِ
تجملگرایی سـوق ندهند؛
صدا و سـیما  -باید وظیفـه خود بداننـد مردم را نـه فقط بـه اسـراف و مصرفگرایـی و ّ
بلکه در جهت عکـس ،مـردم را به سـمت قناعت ،اکتفـا و به انـدازهی الزم مصـرف کـردن و اجتنـاب از زیادهروی
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و اسـراف دعـوت کننـد و سـوق دهنـد .مصرفگرایـی ،جامعـه را از پـای درمـیآورد .جامعـهای که مصـرف آن از
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تولیدش بیشـتر باشـد ،در میدانهـای مختلف شکسـت خواهد خـورد .ما بایـد عادت کنیـم مصرف خـود را تعدیل
و کـم کنیـم و از زیادیهـا بزنیم.
تشکیل اجتماعات خانوادگی توسط جوانان
جوانـان اجتماعـات خانوادگی تشـکیل دهند و کمکهـای افراد خانـواده را جمـع کننـد و در درجـه ا ّول به مصرف
فقـرا و نادارهـای همان خانـواده و فامیـل برسـانند و اگر نیـازی نبود ،بـه فقـرای دیگر رسـیدگی کنند.

امـروز در جامعه مـا فقـر وجـود دارد .وظیفـه ما به عنـوان نظام اسلامی ،ریشـهکن کـردن فقـر در جامعه اسـت.
نبایـد در جامعه محرومیـت باشـد .این تکلیف ماسـت به عنـوان دولـت ،به عنـوان نظام اسلامی ،به عنـوان آحاد
3
تجمل و اسـراف و
مـردم« .کلّکـم راع و کلّکم مسـؤول عـن رعیتـه »؛ این وظیفـه همه اسـت .هر کـدام به نحـوی ّ

همت و گذشـت و بصیـرت و آگاهـی میخواهد .از
زیـادهروی را کم کنیـم .این درس مـاه رمضان اسـت .ایـن کارّ ،
خدای متعـال کمـک بخواهیم.

خانوادههای بسـیاری هسـتند کـه نـه از روی تنپـروری و تن بـه کار ندادن ،بلکـه به معنـای واقعی کلمـه محروم
و مسـتمندند .باید اینهـا را شناسـایی و پیدا کنید  -کار مشـکلی هم نیسـت  -و بـه اینها کمـک نمایید.

مبارزه با فقر و محرومیت در چشیدن گرسنگی ...
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دستاوردها و شرایط استجابت دعا *
روزه مای ه تصفی ه روح و طهارت قلبی
این ماه ،مـاه ضیافت الهـی اسـت .پذیرایـی خداوند از بنـدگان خـود در این مـاه  -که یـک پذیرایی معنوی اسـت
 عبـارت اسـت از گشـودن درهـای رحمـت و مغفـرت و مضاعف کـردن اجـر و ثـواب اعمال خیـری کـه بندگاندر این مـاه انجـام میدهنـد .روزهی مـاه رمضان هـم یکـی از مواد همیـن ضیافـت عظیم الهی اسـت ،کـه مایهی
السلام) در خطبهیـی
تصفیـهی روح انسـان و ایجـاد زمینـهی طهـارت قلبـی روزهدار اسـت .امـام سـجاد (علیه ّ

فرمـود« :شـهر ّ
الطهـور و شـهر التمحیـص»؛ رمضان ،مـاه پاک شـدن و طهـارت قلـب و مـاه مغفرت اسـت؛ چون
خـدای متعال اسـتغفار را در ایـن ماه بیـش از دیگر ایام سـال مـورد لطف و عنایـت خود قـرار میدهد .لـذا در یک
ای شـهر یغفـر له»؛ اگـر کسـی در مـاه رمضان -
روایت وارد شـده اسـت که «فمـن لم یغفـر له فـی رمضـان ففی ّ
که درهـای رحمـت و مغفرت الهـی به روی انسـانها گشـوده اسـت  -نتواند بـه مغفـرت و رحمت الهی دسـت پیدا
کند ،پـس کِی چنیـن توفیقـی نصیـب او خواهد شـد؟
روح عبادت دعاست
یکـی از مـواد ایـن مائـدهی الهـی و ضیافـت الهـی ،لیلةالقـدر اسـت؛ کـه در بـاب وظایـف لیلةالقـدر ،بنـده امروز
در خطبـهی اول قـدری صحبـت کنـم .فرمـود «لیلةالقـدر خیـر من الف شـهر»؛ شـبی کـه بـه عنـوان لیلةالقدر
شـناخته شـده اسـت و مردد اسـت بین چند شـب در ماه رمضـان ،از هـزار ماه برتـر و باالتر اسـت .در سـاعتهای
کیمیایـی لیلةالقـدر ،بنـدهی مؤمـن بایـد حداکثـر اسـتفاده را بکنـد .بهتریـن اعمـال در ایـن شـب ،دعاسـت.

* .بیانات در خطبههاى نماز جمعهى تهران(خطبه اول ) 1384/07/29
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دربـارهی دعـا هم امـروز مطالبـی را بـه شـما بـرادران و خواهـران عـرض میکنـم .احیـاء هم بـرای دعا و توسـل
و ذکـر اسـت .نماز هـم  -کـه در شـبهای قـدر یکـی از مسـتحبات اسـت  -در واقـع مظهـر دعـا و ذکر اسـت .در
روایت وارد شـده اسـت که دعـا «مـخّ العبـادة»؛ مغز عبـادت ،یا بـه تعبیـر رایج ماهـا ،روح عبـادت ،دعاسـت .دعا
یعنی چـه؟ یعنی با خـدای متعـال سـخن گفتـن؛ در واقع خـدا را نزدیـک خود احسـاس کـردن و حـرف دل را با
او در میان گذاشـتن .دعا یا درخواسـت اسـت ،یـا تمجید و تحمید اسـت ،یـا اظهار محبـت و ارادت اسـت؛ همهی
اینهـا دعاسـت .دعـا یکـی از مهمتریـن کارهای یـک بنـدهی مؤمـن و یک انسـان طالـب َصلاح و نجـات و نجاح

اسـت .دعـا در تطهیـر روح چنین نقشـی دارد.
دستاوردهای دعا
.1زنده نگهداشتن یاد خدا در دل

دسـتاوردهای دعا چیسـت؟ وقتـی ما بـا خـدا سـخن میگوییـم ،او را نزدیک خـود احسـاس میکنیـم ،مخاطب
خود میدانیـم و بـا او حـرف میزنیم ،ایـن دسـتاوردها از جملـهی فوایـد و عواید دعاسـت .زنـده نگهداشـتن یاد
خـدا در دل ،غفلـت را  -که مادر همـهی انحرافهـا و کجیها و فسـادهای انسـان ،غفلـت از خداسـت  -میزداید.
دعـا غفلـت را از دل انسـان میزدایـد؛ انسـان را بـه یـاد خـدا میانـدازد و یـاد خـدا را در دل زنـده نگـه مـیدارد.
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بزرگترین خسـارتی که افـراد محـروم از دعا مبتلای به آن میشـوند ،این اسـت کـه یاد خـدا از دل آنهـا میرود.
نسـیان و غفلـت از خـدای متعال بـرای بشـر بسـیار خسـارتبار اسـت .در قـرآن چند آیـه در اینبـاره ذکر شـده و
بحث مفصلـی دارد.
.2تقویت و استقرار ایمان در دل
دسـتاورد دوم دعـا ،تقویـت و اسـتقرار ایمـان در دل اسـت .خصوصیت دعـا این اسـت کـه ایمـان را در دل پایدار
ایمـان قابـل زوال در مواجهـهی بـا حـوادث عالـم و سـختیها ،خوشـیها ،تنعمهـا و حـاالت
و مسـتقر میکنـد.
ِ
گوناگـون انسـان ،در خطـر از بیـن رفتـن اسـت .میشناسـید کسـانی را که ایمـان داشـتند؛ امـا در مواجهـهی با
مـال دنیا ،بـا قـدرت دنیـا ،با لـذات جسـمی و شـهوات قلبـی ،ایمـان از دسـت آنهـا رفـت .ایـن ،ایمـان متزلزل و
غیرمسـتقر اسـت .خصوصیـت دعا ایـن اسـت کـه ایمـان را در دل انسـان مسـتقر و ثابـت میکنـد و خطـر زوال
ایمـان بـا دعـا و اسـتمرار توجه بـه خـدای متعـال از بین مـیرود.
.3دمیدن روح اخالص در انسان
سـومین دسـتاورد ،دمیـدن روح اخلاص در انسـان اسـت .با خـدا سـخن گفتـن و خـود را نزدیـک او دیـدن ،به
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انسـان روح اخالص میدهـد .اخلاص یعنـی کار را بـرای خـدا انجـام دادن .همـهی کارها را میشـود بـرای خدا
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معمولـی روزمـرهی زندگـی را هم با نیـت تقـرب به خـدا انجام
انجـام داد .بنـدگان خـوب خـدا همـهی کارهـای
ِ

میدهنـد و میتوانند .بعضی هم هسـتند کـه ح ّتـی قربیتریـن و عبادیترین کارهـا  -مثـل نمـاز  -را نمیتوانند
برای خـدا انجـام دهنـد .بیاخالصـی ،درد بزرگـی بـرای انسـان اسـت .دعـا روح اخلاص را در انسـان میدمد.
 .4خودسازی و رشد فضایل اخالقی
دسـتاورد چهارم دعا ،خودسـازی و رشـد فضایل اخالقی در انسـان اسـت .انسـان بـا توجه بـه خدا و با حـرف زدن
با خـدای متعـال ،فضایـل اخالقـی را در خـود تقویـت میکند؛ ایـن خاصیـت قهـری و طبیعی انـس با پـروردگار

اسـت؛ بنابرایـن دعا میشـود پلـکان عـروج انسـان بـه سـمت کمـاالت .متقاب ً
ال دعـا رذایـل اخالقـی را از انسـان
میزداید؛ حـرص و کبـر و خودپرسـتی و دشـمنی با بنـدگان خدا و ضعـف نفـس و جبـن و بیصبری را از انسـان
دور میکنـد.
 .5ایجاد محبت به خدا
دسـتاورد پنجم دعـا ،ایجـاد محبت به خـدای متعال اسـت .دعا عشـق بـه خـدای متعـال را در دل زنـده میکند.
مظهـر همـهی زیباییهـا و خوبیهـا ذات اقـدس پـروردگار اسـت .دعـا و انـس و تکلـم بـا خـدای متعـال ،ایـن
محبـت را در دل بهوجـود مـیآورد.
 .6دمیدن روح امید در انسان
زندگـی را میدهـد .هـر کـس در دوران زندگـی خـود بـا حوادثـی مواجـه میشـود و چالشهایـی پیـدا میکند.
دعـا بـه انسـان توانایـی و قـدرت میدهـد و انسـان را در مقابـل حـوادث مسـتحکم میکنـد؛ لـذا در روایـت از
«دعـا» تعبیر شـده اسـت بـه سلاح .از نبی مکـرم نقـل شـده اسـت کـه فرمـود« :اال ادلّکم علـی سلاح ینجیکم
مـن اعدائکـم»؛ اسـلحهیی را به شـما معرفـی کنم کـه مایـهی نجـات شماسـت؛ «تدعـون ربّکـم باللّیـل و ال ّنهار

فـان سلاح المؤمـن الدعـاء» .در مواجههی بـا حـوادث ،توجه بـه خـدای متعال ،مثـل سلاح ّبرندهیی در دسـت
ّ
انسـان مؤمن اسـت .لـذا در میدان جنـگ ،پیغمبـر مکـرم اسلام همـهی کارهـای الزم را انجام مـیداد؛ سـپاه را

میآراسـت ،سـربازان را به صـف میکـرد ،امکانـات الزم را بـه آنهـا مـیداد ،توصیههـای الزم را بـه آنهـا میکرد،

دستاوردها و شرایط استجابت دعا

دسـتاورد ششـم دعـا ،دمیـدن روح امیـد در انسـان اسـت .دعـا بـه انسـان قـدرت مقاومـت در مقابل چالشـهای

فرماندهـی خـودش را اعمـال میکـرد؛ امـا در همـان وقـت هم وسـط میـدان زانـو میزد ،دسـت بـه دعا
اشـراف
ِ

بلنـد میکـرد ،تضرع میکـرد ،با خـدای متعـال حـرف مـیزد و از او میخواسـت .ایـن ارتباط بـا خدا ،دل انسـان
را مسـتحکم میکنـد.
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 .7برآمدن حاجات
دسـتاورد دیگر دعـا ،برآمـدن حاجات اسـت .یکـی از دسـتاوردهای دعا این اسـت کـه حاجاتـی که انسـان دارد،
از خـدای متعـال میخواهـد و خـدا آن حاجـات را بـرآورده میکنـد .البتـه همهی خـواص دعـا این نیسـت؛ این
هـم یکی در کنـار بقیـهی دسـتاوردهای دعاسـت .فرمـود« :اسـألوا َّ
الل مـن فضلـه»؛ از خـدای متعـال بخواهید و
السلام) اینطـور عرض
نیازهـای خودتـان را از او بطلبیـد .در دعـای ابوحمـزهی ثمالی از قـول امام سـجاد (علیه ّ
بالعطیات علـی اهل
العطیـة و انـت الم ّنـان
بالسـؤال و تمنـع
ّ
ّ
میشـود« :و لیس مـن صفاتک یـا ّ
سـیدی أن تأمـر ّ

بنـدگان خودت دسـتور بدهـی که از تـو بخواهنـد ،اما بنا داشـته باشـی کـه خواسـتهی آنها را
مملکتـک»؛ تو بـه
ِ

عملـی نکنی؛ ایـن امکان نـدارد .وقتی خـدای متعـال به من و شـما امـر میکنـد کـه از او بخواهیم و طلـب کنیم،
معنایش ایـن اسـت کـه خـدای متعـال تصمیـم دارد کـه آنچـه را میخواهیم ،بـه ما بدهـد .لـذا در روایت اسـت
الدعاء فیغلـق عنه بـاب االجابـة َّ
که« :مـا کان َّ
والل اکرم من ذلـک»؛ خـدای متعال کریمتـر از آن
الل لیفتـح لعبـد ّ
اسـت که باب دعـا را باز کنـد ،امـا بـاب اجابـت را ببندد.
شرایط استجابت دعا
 .1خواستن با دل با طراوت و بیآالیش
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چـه دعایی بایـد بکنیم کـه دنبـال آن ،اجابت باشـد .گاهی انسـان چیـزی را از خـدا میخواهـد و به حسـب ظاهر
احسـاس میکنـد که ایـن خواسـته برآورده نشـد .شـرط مهـم اجابـت دعا این اسـت کـه دعا بـه معنـای حقیقی
دل باطـراوت و بیآالیش درخواسـت
کلمـه و با شـرایط خـود انجـام بگیـرد .اولین شـرط دعـا ایـن اسـت کـه بـا ِ
شـود؛ مثـل دل جوانهـا؛ لـذا دعـای جوانـان اقبـال و احتمـال اجابـت را بیـش از همـه دارد .گاهـی بعضیهـا بـه
بنـده میگوینـد بـرای جوانهـای ما دعـا کـن .البته ما همیشـه بـرای همـهی جوانهـا دعـا میکنیـم؛ امـا در واقع
ایـن جوانها هسـتند که اگـر قـدر دل بیآالیـش و باطـراوت خـود را بداننـد ،دعای آنهـا از هـر دعایـی میتواند به
اسـتجابت نزدیکتر باشـد.
 .2انجام دعا با معرفت نسبت به آن
یکی دیگـر از شـرایط دعای مسـتجاب این اسـت که انسـان دعا را بـا معرفت انجـام دهد؛ یعنـی بداند کـه این دعا
و این درخواسـت از کسـی اسـت که قدرت دارد همـهی آنچه را کـه انسـان میخواهد ،بـرای او انجام دهـد؛ یعنی
الةوالسلام) عرض شـد کـه« :ندعوا فلا یسـتجاب لنا»؛
الص
به اثر دعـا بـاور داشـته باشـد .بـه امـام صـادق (علیه ّ
ّ
دعـا میکنیـم ،اما اثـر اجابـت را نمیبینیـم؛ فرمـود« :ألن ّکـم تدعـون مـن ال تعرفونـه»؛ بیمعرفت دعـا میکنید.

در روایتـی دربـارهی معرفت در دعا نقل شـده اسـت کـه« :یعلمـون أن ّی اقـدر علـی ان اعطیهـم ما یسـألونی»؛ به
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 .3داشتن همت بلند در دعا
در دعا همـت بلنـد داشـته باشـید؛ درخواسـتهای بـزرگ بکنیـد؛ سـعادت دنیـا و آخـرت را بخواهیـد و نگویید
اینها بـزرگ اسـت ،اینهـا زیاد اسـت؛ نه ،بـرای خـدای متعـال اینهـا چیزی نیسـت .عمـده این اسـت که شـما به
معنـای حقیقی کلمـه و بـا همین شـرایط ،طلـب کنید؛ خـدای متعـال ایـن طلـب را اجابـت خواهد کـرد .گاهی
هـم انسـان نمیدانـد کاری که انجـام گرفـت ،اجابـت دعـای او بـوده؛ خود انسـان غافل اسـت.
 .4اجتناب از گناه و توبه
یکی دیگـر از شـرایط دعـا ،اجتنـاب از گنـاه و توبه اسـت .این شـبها هـم شـبهای توبه اسـت .همه دچـار گناه
و تخلـف هسـتیم .تخلفها کوچـک و بـزرگ دارد .از خدای متعـال بایـد عذرخواهی و اسـتغفار و طلب بخشـش و
توبـه کنیـم و به سـوی خـدا برگردیم .عـزم ما بایـد این باشـد کـه از ما گناه سـر نزنـد .گاهی انسـان عـزم میکند
و تصمیـم میگیـرد کـه گنـاه نکنـد؛ بعـد دچـار غفلـت و اشـتباه میشـود و لغـزش پیـدا میکنـد؛ بـاز همیـن
گنـاه سـراغ انسـان میآیـد؛ بـار دیگـر بایـد توبـه و اسـتغفار کنـد؛ منتهـا اسـتغفار بایـد جـدی و حقیقی باشـد.
گنـاه نکـردن باید یک قصـد واقعـی و جدی باشـد .دربـارهی دعـا و اسـتجابت دعـا در روایـت دارد کـه« :ولیخرج
من مظالـم الناس»؛ انسـان بایـد از مظلمـهی مـردم خارج شـود تا دعایـش قبول شـود .در روایـت دیگـر دارد که
خدای متعال بـه حضرت موسـی خطاب فرمـود« :یا موسـی ادعنـی بالقلب النقـی واللسـان الصادق» .بـا دل پاک
و زبـان راسـتگو با خـدای متعـال حـرف بزنید و دعـا کنیـد؛ دعـا قطعاً مسـتجاب خواهد شـد.

یکی دیگر از شـرایط اسـتجابت دعـا ،حضور قلـب و خشـوع اسـت .همانطور که عـرض کردیـم ،معنـای دعا این
اسـت که شـما با خدا حـرف بزنیـد؛ خـدا را در مقابل خـود احسـاس کنیـد و حاضـر و ناظر بدانیـد .اینکه انسـان
همینطور طبـق عـادت چیـزی را بـر زبـان بیـاورد و مطالبهیـی را ذکر کنـد  -خدایـا مـا را بیامـرز ،خدایـا پدر و
مادر مـا را بیامـرز  -بـدون اینکـه در دل خـود حقیقتـاً حالـت طلبی را احسـاس کنـد ،این دعـا نیسـت؛ لقلقهی
لسـان اسـت« .ال یقبل َّ
الل ع ّزوجـل دعـاء قلـب اله»؛ دل غافـل و بیتوجه و سـربههوا اگر دعـا کند ،خـدای متعال

ً
اصلا غافلنـد  -چگونه دعا
دعایـش را قبـول نمیکند .دلهـای آلـوده و غـرق در تمنیات و شـهوات نفسـانی  -کـه
خواهنـد کرد؟ چـه توقعی اسـت کـه اگـر انسـان اینطور دعـا کرد ،مسـتجاب شـود؟

دستاوردها و شرایط استجابت دعا

 .5حضور قلب و خشوع

اشتباه بزرگ در عبادت و دعا و توبه
بعضیهـا دعـا و عبـادت و توبـه را میگذارنـد بـرای دوران پیـری؛ این اشـتباه بزرگی اسـت .اگـر گفته شـود توبه

کنیـد ،میگوینـد حـاال وقـت داریـم .اوالً معلـوم نیسـت وقـت داشـته باشـیم؛ مـرگ انسـان را مطلـع نمیکند؛
بـرای همهی سـنین هم اسـت .اگر فـرض کردیـم حقیقتاً وقـت داریـم  -یعنی بناسـت به سـنین پیری برسـیم -
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چنانچه کسـی خیال کند کـه میشـود دوران جوانـی را بـا غفلت و غـرق شـدن در شـهوات گذراند ،بعد بـا خیال
راحت و با آسـانی بـه سـراغ توبه رفـت ،اشـتباه بزرگـی مرتکب شـده اسـت .حالت دعـا و انابـه چیزی نیسـت که
انسـان هـر وقـت اراده کـرد ،بـرای او پیـش بیایـد .گاهـی میخواهیـم ،نمیشـود؛ دنبـال حـال و توجه هسـتیم،
قدمت یـداک» .انسـانی کـه زمینـهی توجه بـه خـدا و رجـوع الـی َّ
الل را در خودش
دسـت نمیدهد؛ «ذلـک بمـا ّ
بهوجـود نیـاورده باشـد ،اینطـور نیسـت کـه هـر وقـت اراده کـرد ،بتوانـد د ِر خانهی خـدا بـرود .شـما میبینید
بعضـی دلهـای پـاک  -غالبـاً جوانهـا  -خیلـی راحـت میتواننـد ارتبـاط برقـرار کننـد؛ امـا بعضـی هرچـه تالش

میکننـد ،ایـن ارتباط برقـرار نمیشـود .کسـانیکه فرصتـی دارنـد و میتواننـد دل خودشـان را نـرم نگـه دارند،
قـدر بداننـد و رابطـهی خـود را با خـدا حفظ کننـد؛ تا هـر وقـت خواسـتند د ِر خانـهی خـدا برونـد ،بتوانند.
دعاهای مأثوره بهترین دعاها

نکتهی آخـر در بـاب دعـا ،دعاهـای مأثـور اسـت .دعاهایـی کـه از ائمـه رسـیده اسـت ،بهتریـن دعاهاسـت .اوالً
خواسـتههایی در این دعاهـا گنجانده شـده اسـت که به ذهـن امثال ماهـا اص ً
ال خطـور نمیکنـد و انسـان از زبان
السلام) آنهـا را از خـدا طلـب میکنـد .در دعـای ابوحمـزه و دعـای افتتـاح و دعـای عرفـه بهترین
ائمـه (علیهم ّ
مطالبـات و خواسـتهها بـرای انسـان مطرح میشـود؛ کـه اگـر انسـان اینهـا را از خـدا بخواهـد و بگیـرد ،میتواند

برای او سـرمایه باشـد .ثانیـاً در ایـن دعاها مایههـای خشـوع و تضـرع وجـود دارد .مطلب ،با زبـان و لحـن و بیانی
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ادا شـده اسـت که دل را خاشـع و نـرم میکند .بـا عبـارات فصیح و بلیغ ،عشـق و شـیفتگی و شـوق در ایـن دعاها
موج میزنـد .انسـان باید ایـن دعاهـا را قـدر بدانـد و از آنهـا اسـتفاده کند.
توجه به ترجمه دعاها
البتـه بایـد معنـای ایـن دعاهـا را بفهمیـم .خوشـبختانه االن ترجمههـای خـوب وجـود دارد و مفاتیحالجنـان و
دعاهـای گوناگـون ترجمـه شـده اسـت .بـا توجـه بـه ترجمههـا ،دقـت کننـد و بخواننـد .البتـه تـا آنجایـی که
مـا دیدهایـم ،هیـچ ترجمهیـی نتوانسـته زیباییهـای الفـاظ ایـن دعاهـا را منعکـس کند؛ ولـی باالخـره مضمون
دعـا معلوم اسـت .بـا توجه بـه ایـن ترجمههـا دعاهـا را بخواننـد .کسـانیکه میخواننـد و با آنهـا عدهیـی همصدا
میشـوند ،بعضـی از فقـرات دعـا را الاقـل ترجمه کننـد .البتـه مرتبـهی پایینترش هـم این اسـت که اگر انسـان
زبـان شـیفتهی حاکـی از سـوز دل دارد بـا خدای
معنـای دعـا را نمیفهمـد ،همینقـدر احسـاس کند که بـا یک
ِ
متعـال حـرف میزنـد.

دعا مخصوص گرفتاری نیست
امیدواریـم خـدای متعـال در شـبهای مبارک قـدری کـه در پیـش داریم ،بـه همهی مـا توفیـق دهد تـا بتوانیم
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دعـا کـرد .بعضـی خیـال میکننـد وقتـی گرفتـاری و مصیبـت و بالیـی بـود ،بایـد دعـا کـرد؛ نـه ،آن وقتـی هم
کـه انسـان در حال عـادی زندگـی میکنـد ،بایـد دعا کنـد و رابطـه را بـا خـدا محفـوظ نگـه دارد .به تعبیـر یکی
ی آشـنا کنـد .دعـا همیشـه الزم اسـت .حاجتهـای
از روایـات ،صـدای خـود را بـرای فرشـتگان در ملکـوت اعلـ 
خودتـان ،حاجتهای بـرادران مؤمـن ،حاجتهای همهی مسـلمین سـطح جهـان ،مسـائل عمومی کشـور ،رفع
گرفتاریهـا ،تسـهیل پیشـرفتهای درخشـان کشـور و نظـام جمهـوری اسلامی را از خـدا بخواهیـد .بزرگترین
فایدهی دعـا ،فایـدهی نقد دعاسـت که به خـود شـما دعاکننـده میرسـد؛ یعنی ایجـاد رابطه بـا خـدای متعال و
احسـاس محبت و شـوق به تقـرب به پـروردگار عالـم .ایـن ،نقدترین دسـتاورد دعاسـت کـه متعلق به خود شـما
دعاکننده اسـت؛ بحـث اسـتجابت ،بحـث دیگری اسـت.

دستاوردها و شرایط استجابت دعا
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بندگیخداوندوخودپرستینقطهمقابلآن
دعا،مظهر
ِ
نعمت و فرصت بزرگ دعا

مهمترین و بزرگترین خاصیت دعا

معارفی که میتوان در ادعیه پیدا کرد

باید قدر دعا را دانست

تربیت امیرالمؤمنین(علیهالسالم) در آغوش

پیغمبر(صلاهللعلیهوآله)

وقف کردن عمر امیرالمؤمنین(علیهالسالم) در دفاع

از پیغمبر(صلاهللعلیهوآله)

هدایت و کمکهای امیرالمؤمنین(علیهالسالم) در

دوران خلفا

معجزه مدیریت و حکومت

امیرالمؤمنین(علیهالسالم)

لعنت خدا بر قاتالن امیرالمؤمنین(علیهالسالم)
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دعا مایهی تعالی و تقویت کنندهی روح عبودیت *
بندگی خداوند و خودپرستی نقطه مقابل آن
دعا ،مظهر
ِ

روز نوزدهـم مـاه مبـارک رمضـان ،روز قـدر و روز ضربـت خـوردن مـوال و سـرور پرهیـزگاران عالـم،
امیرالمؤمنین(علیهالسلام) اسـت .در آغـاز عرایض ،همهی شـما بـرادران و خواهران و خـودم را به ذکـر الهی ،یاد
خداونـد و رعایت تقـوای الهی توصیـه میکنـم .روزهی این ماه ،عبـادات این مـاه ،اعمال شـبهای قدر در ایـن ماه و
تلاوت قـرآن ،یکـی از مهمتریـن آثارشـان ،ایـن اسـت کـه دل مـا ،دلهـای پرهیـزگار و بـا تقوا بشـود.
در ایـن خطبـهی اول ،یـک جملهی مختصـری در بـاب دعا عـرض کنیم؛ چـون علاوه بر اینکـه این مـاه رمضان،
مخصـوص دعـا کـردن اسـت؛ از ایـن فرصت اسـتفاده
مـاه دعاسـت ،شـبها و روزهـای قدر هـم شـبها و روزهـای
ِ

کنیـم .بعد هـم چنـد جملـهای دربـارهی امیر مؤمنـان عـرض خواهیـم کرد.

بندگـی در مقابـل خداوند و بـرای تقویـت روح عبودیت
دربـاب دعا ،خالصهی عـرض ما این اسـت که دعـا ،مظهر
ِ

در انسـان اسـت ،و ایـن روح عبودیت و احسـاس بندگـی در مقابـل خداوند ،همـان چیزی اسـت که انبیـای الهی
از اول تـا آخـر ،تربیـت و تالششـان متوجـ ِه ایـن نقطـه بـوده اسـت کـه روح عبودیـت را در انسـان زنـده کننـد.
سرچشـمهی همـهی فضائـل انسـانی و کارهـای خیـری کـه انسـان ممکن اسـت انجـام بدهـد  -چـه در حوزهی
شـخصی ،چه در حـوزهی اجتماعـی و عمومی  -همین احسـاس عبودیـت در مقابل خداسـت .نقطـهی مقابل این
منیت اسـت که در انسـان،
منیت اسـت .ایـن ّ
احسـاس عبودیـت ،خودبینـی و خودخواهی و خودپرسـتی اسـت؛ ّ

منشـأ همهی آفـات اخالقـی و عـوارض و نتایج عملی آنهاسـت .منشـأ همـهی ایـن جنگهـا و کشـتارهای عالم ،و
ظلمهایی کـه به وقـوع میپیونـدد و منشـأ همهی فجایعـی که در طـول تاریـخ اتفـاق افتـاده  -و شـما خواندهاید،

* .بیانات در خطبههاى نماز جمعه(خطبه اول) 1385/07/21
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منیـت و خودخواهـی و خودبینـی در مجموعهای از انسانهاسـت
شـنیدهاید یا امروز مشـاهده میکنید  -احسـاس ّ
منیت
که سرچشـمهی این فسـاد و نابسـامانی ،در زندگـی آنهاسـت .عبودیت نقطـهی مقابل ایـن خودخواهـی و ّ

و خودپرسـتی اسـت .اگـر ایـن خودبینـی و خودخواهـی در مقابـل خداوند متعـال باشـد  -یعنی انسـان خـود را
در مقابـل پـروردگار قـرار بدهـد  -نتیجـهی آن در انسـان ،طغیـان اسـت :طاغـوت .طاغوت هـم فقط پادشـاهان
نیسـتند؛ هرکـدا ِم از ما انسـانها ممکـن اسـت در درون خودمـان  -خدای نکـرده  -یک طاغـوت و یک بـت تربیت

کنیم و پـرورش بدهیـم .در مقابـل خدا سرکشـی کـردن و خودبینـی داشـتن ،نتیجهاش عبـارت از رشـد طغیان
در انسـان اسـت .اگر ایـن خودبینـی در مقابـل انسـانهای دیگـر باشـد ،نتیجهاش میشـود نادیـده گرفتـن حقوق
دیگران؛ تجـاوز و دسـتدرازی به حقوق ایـن و آن .اگـر ایـن خودبینـی در مقابل طبیعـت واقع بشـود ،نتیجهاش
میشـود تضییـع محیط طبیعـی؛ یعنی آنچـه که امـروز به حق دربـارهی مسـئلهی محیط زیسـت در دنیـا اهتمام
هسـت .نادیده گرفتـن محیط طبیعی زیسـت انسـان هـم ،نتیجـهی طغیـان ،خودبینـی و خودخواهـی در مقابل
طبیعت اسـت.
نعمت و فرصت بزرگ دعا
دعـا ضـد همـهی اینهاسـت .دعـا کـه میکنیـم ،در واقـع ایـن حالـت خشـوع را در خـود بـه وجـود میآوریـم و
خودبینـی و خودخواهـی را در خـود سـرکوب میکنیـم ،و در نتیجـه ،جهـان هسـتی و محیـط زندگـی انسـانها از
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

«الدعـا مـخ العبـادة»؛ 1مغـز هـر عبادتـی،
طغیـان و تجـاوز بـه حقـوق و طبیعـت محفـوظ میمانـد .لـذا فرمـودّ :
دعاسـت .عبـادات بـرای همین اسـت کـه بتوانـد انسـان را در مقابـل خـدای متعال خاشـع و دلـش را نیـز مطیع
و تسـلیم کند .ایـن اطاعـت و خشـوع در مقابـل خداوند هـم از نـوع تواضـع و خشـوع و خضـوع انسـانها در مقابل
یکدیگر نیسـت؛ بلکـه بـه معنـای خشـوع و خضـوع در مقابل خیـر مطلـق ،جمـال مطلقُ ،حسـن مطلـق و فضل

مطلـق اوسـت .لـذا دعـا ،یـک نعمـت اسـت و فرصت دعـا کـردن ،یـک نعمت اسـت.

السلام) این معنا وارد شـده اسـت:
در وصیـت امیرالمؤمنیـن (علیه ّ
السلام) به امام حسـن مجتبی(علیه ّ
الصلاة و ّ

الدنیـا واالخـرة قـد اذن لدعائـک و تک ّفـل الجابتـک»؛ 2خدای متعـال که
ان الّـذی بیـده خزائـن ملکـوت ّ
«اعلـم ّ

همهی قـدرت آسـمان و زمیـن در قبضـهی توانایی اوسـت ،به تـو اجـازه داده که بـا او دعا کنـی و حرف بزنـی و از
او بخواهـی« .وامـرک أن تسـأله لیعطیـک»؛ 3از او مطالبـه کنی تـا او هم به تـو عطا کنـد .این رابطهی درخواسـت
کـردن و گرفتـن از خـدا ،مایـهی تعالـی روح انسـان اسـت و همـان تقویـت کننـدهی روح عبودیت اسـت« .و هو
رحیم کریـم لم یجعـل بینک و بینـه من یحجبـک عنه»؛ 4خـدای متعال بیـن خودش و تـو ،واسـطهای ،فاصلهای
و حجابـی قـرار نـداده اسـت .هر وقـت با خـدا شـروع کنید بـه سـخن گفتن و عـرض نیـاز کـردن ،خـدای متعال
صـدا و درخواسـت شـما را میشـنود .با خـدا همیشـه میشـود همزبان شـد ،میشـود گفتگو کـرد ،میشـود مأنوس
شـد و میشـود از او درخواسـت کرد .ایـن برای بشـر ،فرصـت و نعمـت خیلی بزرگی اسـت.
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مهمترین و بزرگترین خاصیت دعا

مهمتریـن خاصیـت دعـا  -کـه مـن ً
قبلا هـم دربـارهی آن قـدری صحبـت کـردهام  .-همیـن ارتبـاط بـا خـدا و
احسـاس عبودیـت در مقابل خداونـد ،بزرگتریـن اثـر و خاصیت خداسـت؛ از خـدا خواسـتن ،که آن وقـت خدای
متعال هـم اجابت خواهـد کرد .البتـه اجابـت الهی از طـرف پـروردگار ،هیچ قید و شـرطی نـدارد؛ این ما هسـتیم
که بـا اعمـال خودمان مانـع اجابت میشـویم؛ مـا هسـتیم که موجـب میشـویم دعای ما مـورد اعتنـا قـرار نگیرد،
که خود همیـن ،یکـی از معارفی اسـت که میتـوان از دعا اسـتفاده کـرد و یکـی از خصوصیـات دعا ،همین اسـت.
السلام) رسـیده این اسـت کـه این دعاهـا پُر از معـارف الهی
یکی از بـرکات ادعیـهی مأثـورهای که از ائمه(علیهم ّ

اسـت .صحیفهی سـجادیه ،دعای کمیـل ،دعـای مناجات شـعبانیه ،دعـای ابیحمزه ثمالـی  -و بقیـهی دعاهایی
کـه وارد شـده اسـت  -پُـر از معـارف الهی اسـت که اگـر کسـی اینهـا را بخوانـد و بفهمـد ،علاوهی بـر آن ارتباط
قلبـی و اتصالی کـه به ذات اقـدس الهـی و حضرت ربوبـی پیدا میکنـد ،یک مبلـغ عظیمـی از معارف را هـم از این

دعاهـا فـرا میگیرد.
معارفی که میتوان در ادعیه پیدا کرد

من بـه جوانها قویـاً توصیـه میکنم کـه به ترجمـهی ایـن دعاها توجـه کننـد .این دعاهـای عرفـه و ابیحمـزه ،پُر
از معـارف اسـت .اینکـه در دعـای کمیـل میخوانیـم« :اللّهـم اغفرلـی ّ
الدعـا؛ اللّهـم اغفرلی
الذنـوب الّتی تحبـس ّ
افراد بشـر ،گاهـی خطاهـا و گناهانی میکنیـم که این گناهـان مانـع از این میشـود که دعای مـا مـورد اجابت قرار
بگیـرد و قبول بشـود؛ گناهانـی از ما سـرمیزند کـه این گناهـان بال را بـرای ما بـه ارمغان مـیآورد .گاهـی بالهای
عمومـی و ملـی ،براثـر گناهانـی بـه وجـود میآیـد و البته اعلام نمیشـود کـه این بلا بـرای ایـن گناه بـه وجود
آمـد؛ اما وقتـی افـرا ِد صاحب تدبـر ،فکـر و تدبـر کننـد ،میفهمند کـه این بلا از ناحیـهی چـه عملی متوجـه این
ملت شـد .بعضی اوقـات اثـ ِر اعمال سـریع اسـت و بعضی بـا فاصله اسـت؛ اینهـا را دعا بـه مـا میگوید .یـا وقتی در
حبـی لک شـفیعی الیـک»؛ این کـه من تو
دعـای ابوحمزه عـرض میکنیـم« :معرفتـی یا مـوالی دلیلـی علیک و ّ
را میشناسـم ،خـود ایـن ،راهنمـای من به سـوی توسـت؛ ایـن که مـن تـو را دوسـت میـدارم و محبت تـو در دل
من هسـت ،خودش شـفاعت کنندهی مـن پیش توسـت« .و انا واثـق من دلیـل بداللتک و سـاکن من شـفیعی ا ّال

شـفاعتک»؛ من وقتی ایـن راهنما را مشـاهده میکنـم ،این معرفت خـودم به تـو را  -کـه راهنما و دلیل من اسـت
 -نـگاه میکنـم؛ وقتی ایـن محبتی را کـه به تـو دارم ،مـورد مالحظه قـرار میدهـم ،میبینم ایـن تو هسـتی که این

دعا مایهی تعالی و تقویت کنندهی روح عبودیت

ّ
الذنـوب الّتی تنـزل البلا» یا «تنـزل النقـم» ،همـهی اینها معـارف الهی اسـت؛ یعنـی معنایـش این اسـت که ما

محبت و داللـت را بـه وجـود آوردی؛ تویی کـه داری کمک میکنـی .ببینید این ،چشـم انسـان را باز میکنـد؛ این،
یک معرفتـی را ایجـاد میکند؛ ایـن از معـارف الهی اسـت؛ کمک الهـی ،توفیق الهـی و عنایـت الهی اسـت؛ اینها را
در دعاهـا میتوان پیـدا کـرد .بنابراین قـدر دعـا را بدانید.
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باید قدر دعا را دانست
خوانـدن خداسـت؛ حـاال میتواند بـه زبان فارسـی یا بـه زبـان خودتان باشـد؛ هرچـه کـه میخواهید بـا خدا
دعـا،
ِ
حرف بزنیـد؛ این ،دعاسـت .هرچـه میخواهیـد بـا او در میـان بگذارید .گاهـی هم حاجت خواسـتن نیسـت ،فقط

اُنـس با خداسـت .حاجـات هـم مختلـف اسـت؛ گاهـی کسـی از خـدای متعـال ،رضـای او را میخواهد یـا مغفرت
او را مطالبـه میکنـد ،ایـن یک جـور حاجت اسـت .یـک وقت هـم انسـان چیزهـای مـادی را درخواسـت میکند؛
هیچ مانعـی نـدارد .خواسـتن از خـدا  -هـر چیـزی و به هـر زبانـی  -خـوب اسـت .و همیـن خواصی را کـه عرض
السلام) بهتریـن مضامین در
کردیـم (ارتباط با خدا و احسـاس بندگـی) دارد .البتـه دعاهای مأثـور از ائمه(علیهم ّ

زیباتریـن الفـاظ و سرشـار از معـارف الهی اسـت که قـدر آنهـا را باید دانسـت و بایسـتی به آنها متوسـل شـد.
تربیت امیرالمؤمنین(علیهالسالم) در آغوش پیغمبر(صلاهللعلیهوآله)

زندگـی یـک مسـلمان کامل و
دربـارهی امیرالمؤمنیـن هـم یـک جملـه عـرض بکنیـم .زندگـی امیرالمؤمنیـن،
ِ

انسـان تـراز عالـی بـه شـمار میـرود؛ الگـو ،امیرالمؤمنیـن اسـت .دورهی زندگـی امیرالمؤمنیـن ،کودکی و
یـک
ِ

ً
اصلا در دامـان پیغمبـر رشـد پیـدا کرده
نوجوانـی او ،در آغـوش پیغمبـر و تحـت تربیـت پیغمبـر بـوده اسـت و
و بـا تربیـت او تربیـت شـده اسـت .در دوران اول جوانـی و نوجوانـی ،مسـئلهی بعثـت و حـوادث دشـواری کـه با
بعثـت پیغمبـر ،بـرای آن بزرگـوار پیـش آمـد و امیرالمؤمنیـن دائم متصـل به پیغمبـر بـود و همهی ایـن حوادث
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را امیرالمؤمنیـن تجربـه کـرد .از اول بعثت تـا آن روزی که بعثت و رسـالت اعالم شـد ،حملهها و سـختیها شـروع
شـد .خـو ِد امیرالمؤمنیـن میفرمایـد« :لقـد کنـت اتّبعه اتّبـاع الفصیـل اثر امـه»؛ مثـل ّبرهای کـه دنبـال مادرش
حرکت میکنـد ،دائـم متصل به رسـول خـدا بـودم« .یرفع لـی فـی ّ
کل یوم مـن اخالقـه علمـا و یأمرنـی باالقتداء
به»؛ هـر روز ،بـا عمل و اخلاق خـود ،یـک درس و دانش جدیـدی به مـن میآموخـت و از مـن میخواسـت که به
آن عمل کنـم .پیغمبـر ایـن شـخصیت واال و ملکوتـی را تربیـت میکـرد و میسـاخت« .و لقـد کان یجـاور فی کل
سـنة بحراء»؛ هـر سـال مدتـی را در غـار حـراء میگذرانیـد« .فـأراه و الیـراه غیـری»؛ مـن میرفتـم او را میدیدم؛
هیـچ کـس غیـر از مـن بـه سـراغ او نمیرفـت و او را نمیدیـد« .و لـم یجمـع بیـت واحـد یومئذ فـی االسلام غیر
الل(صلّی َّ
رسـول َّ
الل علیـه و آلـه) و خدیجـة و انـا ثالثهما»؛ تنهـا خانـهای که اهـل آن ،مسـلمان بودنـد ،خانهی ما
اشـم ریح ال ّنبـوة»؛ نـور پیغمبـری را میدیدم؛
الرسـالة و ّ
بـود؛ پیغمبر بـود ،خدیجه بـود و مـن« .اری نور الوحـی و ّ
عطـر دلپذیـر نبـوت را استشـمام میکـردم .امیرالمؤمنیـن ایـن چنین پـرورش پیـدا کرد.

وقف کردن عمر امیرالمؤمنین(علیهالسالم) در دفاع از پیغمبر(صلاهللعلیهوآله)
آن وقـت قضایـای بعثت و سـختیها پیـش آمـد؛ آن روزی کـه پیغمبر خـدا و مسـلمانها را از مکـه بیـرون کردند و
دره و شـکاف کـوه که متعلـق بـه ابیطالب بـود؛ جای بـیآب و علف
آنها مجبور شـدند بـه شـعب ابیطالـب  -آن ّ
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که بـا آن روش معجزآسـا بیرون آمدنـد .وقتـی پیغمبر به طائـف رفتند تـا شـاید بتوانند در آنجـا اثـری بگذارند -
کـه ده روز در طائـف ماندنـد  -امیرالمؤمنیـن همـراه پیغمبر بود؛ کـه آنجا اشـراف و ثروتمنـدان طائـف فهمیدند
کـه پیغمبـر اکـرم بـه طائـف آمـده اسـت ،غالمـان و نوکـران و مـردم کوچـه و بـازار را تحریـک کردنـد و آنهـا به
پیغمبر سـنگ زدنـد؛ آنجـا امیرالمؤمنیـن ایسـتاد و از پیغمبـر دفاع کرد .آن شـبی کـه بـرای اولین بـار ،چند نفر
قدیمـی عبدالمطلـب آمدند و بـرای بیعـت ،کنار پیغمبـر نشسـتند و کفار
از بـزرگان مدینـه مخفیانه بـه خانـهی
ِ
قریش اطلاع پیدا کردنـد و آمدنـد اطراف آن خانـه را گرفتند تـا حمله کنند ،آن کسـانی کـه آمدند دفـاع کردند،

امیرالمؤمنیـن و جنـاب حمـزه بودنـد .ایـن جـوان  -جـوان مؤمـن ،جـوان نورانی ،جـوان متصـل به منبـع وحی،
مؤمـن واقعـی ،پرهیـزگار و پاکیـزهی کامـل  -تمام ایـن دوران سـیزده سـاله و همـهی وجـودش را وقف دفـاع از
رسـالت و پیغمبـر کـرد .سـختترین کارهـا را هـم در هنـگام هجـرت پیغمبـر ،امیرالمؤمنیـن بـه عهـده گرفت؛
یعنـی منتقـل کـردن زنـان (فواطـم) و دادن اماناتی که دسـت پیغمبـر بـود و بعد رسـاندن خود بـه قـوا و مدینه؛
بعد در مدینـه ،سـردار تـراز اول ،مؤمن تـراز اول ،شـاگرد تـراز اول پیغمبـر و عبـادت کننـدهی تـراز اول در میان
همـهی مسـلمانان ،امیرالمؤمنیـن اسـت .در جنگ ،همهی چشـمها بـه اوسـت؛ در مسـجد و هنگام عبـادت هم،
همهی دلها تحـت الشـعا ِع دل نورانی اوسـت .پای منبـر پیغمبر هـم ،از همـهی شـاگردان پذیرندهتـر ،دانندهتر و

پرسـندهتر اوسـت؛ در یک روایت هسـت کـه به حضرت عـرض کردند :شـما چقـدر از پیغمبـر زیاد نقـل میکنید؟
فرمـود :مـن از پیغمبـر سـؤال میکـردم ،جـواب میـداد؛ وقتـی سـؤال نمیکـردم ،خـو ِد او ابتـدا بـه مـن میگفت.
تلخیهایـش ،اینطـوری گذشـت.
هدایت و کمکهای امیرالمؤمنین(علیهالسالم) در دوران خلفا
بعـد از رحلـت پیغمبـر ،ماجرای سـقیفه و مسـئلهی خالفـت پیش آمد .خـوب ،معلـوم بود حـق بـا امیرالمؤمنین
بود و حـق را متعلق بـه خود میدانسـت؛ امـا وارد جـدال و جنجال نشـد .وقتـی بیعت تمام شـد و حضـرت مجبور
شـد و نخواسـت در مقابـل جماعـت مـردم بایسـتد و فتنـهای درسـت بشـود ،تسـلیم بیعت شـد .بعـد هـم از کار
اول کار ،یک گوشـهای نشسـت؛ بـه معنای اینکـه هیچ گونـه مزاحمتی برای کسـانی کـه در رأس
کناره گرفـت و ِ
کار هسـتند ،به وجـود نمـیآورد .بعـد از اندکی احسـاس کرد کـه جامعهی اسلامی بـه او نیـاز دارد« :ح ّتی رأیت
محمد(صلّـی َّ
الل علیـه و آلـه)»؛ آن وقـت وارد میدان شـد .همـکاری،
راجعـة الناس قـد رجعـت ترید محـو دیـن ّ
مشـارکت و کمک بـه کسـانی کـه مدیریـت جامعـه را بـه عهـده داشـتند ،هدایـت و دسـتگیری آنهـا در آنجایی

دعا مایهی تعالی و تقویت کنندهی روح عبودیت

بنابرایـن ،شـاگرد درجهی یـک بـود .دورهی پیغمبـر ،این ده سـال هم بـا همـهی محنتها ،شُ ـ ُکوهها ،شـیرینیها و

کـه میلغزیدنـد؛ در آنجایی کـه اشـتباه میکردنـد؛ چـه در زمینهی علمـی ،چـه در زمینـهی سیاسـی ،در همهی
زمینهها؛ کـه این مـورد اعتـرافِ همه اسـت؛ این حرفی نیسـت کـه ما شـیعیان میزنیـم .پُر اسـت کتـب روایات و
تواریخ مسـلمین از شـیعه و سـنی از کمکهـای امیرالمؤمنیـن که« :لـوال علی لهلـک عمر»؛ کـه بارهـا و بارها این

را سـ ّنیها نقـل کردهانـد؛ این ،حـرف مـا نیسـت .هدایتهـا و کمکهـای آن بزرگـوار در زمینـهی لشگرکشـیها ،در
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زمینـهی اجرای حدود ،در زمینهی مسـائل سیاسـی و غیره؛ مرشـد کامـل ،محور و مرکـز نورافشـانی در جامعهی
اسلامی ،امیرالمؤمنیـن بود .این بیسـت و پنج سـال هـم به همان شـکلی که معـروف اسـت و میدانید ،گذشـت.
معجزه مدیریت و حکومت امیرالمؤمنین(علیهالسالم)
نوبت به خالفـت رسـید .آن وقت معجـزهی مدیریـت و حکومـت در تمـام تاریـخ را امیرالمؤمنین سردسـت آورد.
این چهـار سـال و نـه مـاه،ده مـا ِه حکومـت امیرالمؤمنیـن ،معجـزهی حکومت اسـت؛ دیگـر نظیـر آن ،حکومتی
دیـده نشـده اسـت؛ حکومت عـدل مطلـق ،شـجاعت مطلـق ،همـراه بـا مظلومیـت مطلـق .وضعـی کـه در زمان
پیغمبـر هـم پیـش نیامـد؛ زمـان پیغمبـر خطـوط روشـن بـود ،فاصلههـا معلـوم بـود؛ امـا زمـان امیرالمؤمنیـن
مشـکالت بسـیار پیچیدهتـر و در هم تنیدهتـر بـود؛ آن هم با آن وسـعت دنیای اسلام .زمـان پیغمبر فقـط مدینه
و مکه بود و چنـد تا شـهر دیگر .زمـان امیرالمؤمنین کشـور پهنـاور عظیم ،مـرد ِم تازه مسـلمان و مرزهـای درهم
ریختهی اعتقادی و مشـکالت فـراوان دیگر؛ در چنیـن جامعـهای ،امیرالمؤمنین حکومتـی را برپا کرد کـه افتخار

همهی حکومتهای بـا انصاف دنیـا این اسـت که بتواننـد خودشـان را اندکی به آن شـبیه کننـد؛ و تـازه نمیتوانند
و هیـچ کس تـا امروز نتوانسـته اسـت .مظهـر عدالـت ،مظهر قداسـت ،مظهـر انصـاف ،مظهر رحـم ،مظهـر تدبیر،
مظهـر شـجاعت ،مظهـر رعایـت حقـوق انسـان و مظهـر عبودیـت در مقابـل پـروردگار؛ ایـن خالصـهی زندگـی
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امیرالمؤمنیـن اسـت.
لعنت خدا بر قاتالن امیرالمؤمنین(علیهالسالم)

در دعاهـا و اذکار دیشـب ایـن جملـه بـود« :اللّهـم العـن قتلـت امیرالمؤمنیـن»؛ خدایـا! قاتلان امیرالمؤمنین را
لعنت کـن ،از رحمـت خـودت دور کـن .در مسـجد کوفـه ،یک نفـر که بیشـتر بر فـرق مبـارک حضرت شمشـیر
نزد؛ امـا میگویـد قاتلان! ببینید ،این هـم یکـی از همان درسـهایی اسـت که انسـان از دعـا میگیرد .الزم نیسـت
که انسـان ،خودش مباشـرتاً در حادثه حضور داشـته باشـد تا حادثـه به او منسـوب شـود .از آن روزی کـه غوغای

حکمیت در جنـگ صفین بـه راه افتـاد ،یک عـدهی ظاهرپرسـت ،بـه قرآنهای سـرنیزه فریـب خوردنـد و اینقدر
ایـن فریـب خودشـان را غلیـظ کردند و حـق را بـه جانب خـود دانسـتند کـه جرئـت کردند بـه انسـان واالمقامی
مثـل علـی فشـار بیاورنـد و زور بگوینـد و او را وادار به قبـول حکمیـت کننـد؛ از آن روز ،کسـانی کـه در آن قضیه
فعـال بودنـد ،جـز ِو قتلـهی امیرالمؤمنینانـد؛ تـا آنهایـی کـه قـدرش را نداشـتند؛ تـا آنهایی کـه کمـک کردند؛
تا آنهایـی که بـه دنبـال شـهوترانیها یـا اغـراض شخصیشـان در به شـهادت رسـاندن ایـن انسـان بـزرگ تاریخ،
همراهـی کردنـد .لعنـت خدا بـر همـهی آنها!
امـروز ،روز مصیبـت امیرالمؤمنین اسـت .سـحر امـروز ،از مسـجد کوفه حادثهای شـروع شـد که فجایـع دنبالهی
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آن حادثـه ،تـا مدتهای طوالنـی و شـاید بتوان گفـت تا قرنهـا ادامه داشـت .لـذا جبرئیل امیـن یا منادی آسـمانی
«تهدمـت َّ
علی
بیـن زمیـن و آسـمان ،فریـاد بـرآورد:
ّ
والل ارکان الهـدی»؛ پایههـای هدایـت مهندم شـد« .قتـل ٍ

ماه مبارک رمضان

المرتضـی»؛ علـی در محـراب عبـادت کشـته شـد .و بعدهـا همه شـهادت دادنـد کـه« :قتل فـی محـراب عبادته
لشـدة عدله»؛ جـرم امیرالمؤمنیـن« ،عدالت» او بـود و همیـن عدالت بـود کـه او را به این مقـام واال و به شـهادت
ّ
رسـاند .شـهادت هم بـرای امیرالمؤمنیـن یک درجـه اسـت .آن روزی کـه پیکـر خونیـن آن حضرت را از مسـجد
بیـرون میبردند ،بعضـی گریـه میکردند؛ همـه متأثر بودنـد و دلهـا از غم و غصـه داشـت میترکیـد ،امیرالمؤمنین
الل و رسـوله و صـدق َّ
آن روز فرمـود« :هـذا مـا وعدنـا َّ
الل و رسـوله»؛ ایـن ،همان چیزی اسـت کـه خـدا و پیغمبر
وعـده داده بودنـد و راسـت گفتنـد .طبـق روایـت به امـام حسـن فرمـود کـه :فرزندم ،چـرا گریـه میکنـی؟ «هذا
جدک رسـول َّ
الل و هـذا خدیجـة و هـذا ا ّمـک فاطمـة»؛ اینها همـه منتظرنـد که علـی به آنهـا ملحق بشـود.
ّ

دعا مایهی تعالی و تقویت کنندهی روح عبودیت
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برکات ماه مبارک رمضان
و فرصتی برای استفاده از ضیافت اهلل

ماه رمضان ماه فرصتها

غفلت از دعوت به میهمانی خدا

بهرمند شدن از همه برکات معنوی ماه رمضان

طلب مغفرت از پروردگار در رأس ادعیه ماه رمضان
بزرگترین فایده استغفار حقیقی

گناه را فقط خدای متعال باید ببخشد

استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان با استغفار

ماه مبارک رمضان

برکات ماه مبارک رمضان و فرصتی برای استفاده از ضیافت اهلل *
ماه رمضان ماه فرصتها
همـهی بـرادران و خواهـران نمازگـزار و عزیـز را و خـودم را توصیـه میکنـم بـه رعایـت تقـوای الهی ،کـه برترین
محصـول و نتیجـهی ایـن مـاه مبـارک اسـت .مـاه مبـارک رمضـان بـا همـهی برکاتـش و همـهی زیبائیهـای
معنـویاش ،بـار دیگر فـرا رسـید .از قبـل از شـروع مـاه مبـارک ،پیامبـر معظـم اسلام مـردم را آمـاده میفرمود
بـرای ورود در این عرصـهی خطیر و واال و پربرکـت؛ «قد اقبل الیکم شـهر َّ
الرحمـة» .در خطبهی روز
الل بالبرکـة و ّ
جمعـهی آخر ماه شـعبان ،بنـا به روایتـی اینطـور فرمود :خبـر داد ،توجـه داد به مـردم که مـاه رمضان فرا رسـید.
اگر بخواهیـم در یـک جمله مـاه رمضـان را تعریف کنیـم ،بایـد عرض کنیـم مـاه فرصتهـا .فرصتهـای فراوانی در
این مـاه در برابر مـن و شماسـت .اگر از ایـن فرصتها بتوانیم درسـت اسـتفاده کنیم ،یـک ذخیرهی عظیم و بسـیار
ارزشـمندی در اختیـار مـا خواهد بود .مـن دربـارهی همین مطلـب اندکـی توضیح عـرض میکنم و خطبـهی اول
دربـارهی همیـن مسـائل مربـوط به مـاه رمضـان و ایـن فرصتهـای بینظیر اسـت.
غفلت از دعوت به میهمانی خدا

در همین خطبهای که اشـاره شـد ،رسـول مکـرم فرمودند که «شـهر دعیتم فیـه الی ضیافـة َّ
الل»؛ ایـن یک ماهی
اسـت که شـما در این ماه دعوت شـدهاید بـه میهمانی الهـی .خود ایـن جمله در خـور تدبـر و تأمل اسـت؛ دعوت
به میهمانـی الهی .اجبـار نکردنـد که همـهی افـراد از این میهمانـی اسـتفاده کنند؛ نـه ،فریضه قـرار دادهانـد؛ اما
تحـت اختیار خـود ماسـت کـه از ایـن میهمانـی اسـتفاده بکنیم یـا نکنیـم .بعضی هسـتند کـه در ایـن میهمانی

* .بیانات در خطبههاى نماز جمعه(خطبه اول) 1386/06/23
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ً
اصلا فرصت ایـن را پیـدا نمیکنند کـه به ایـن دعوتنامـه توجه کننـد .غفلـت آنهـا ،فرورفتگی آنهـا در کار
عظیم
مادیـت و دنیـای مـادی به قـدری اسـت کـه آمـدن و رفتـن مـاه رمضـان را نمیفهمنـد .مثل همیـن که کسـی را
بـرای یک میهمانی بسـیار با شـکوه و پرخیـر و برکتـی دعوت کننـد و او فرصـت نکند؛ غفلـت کنـد از اینکه کارت
دعوت را ح ّتـی نگاه کنـد .اینها کـه دستشـان بکلی خالـی میمانـد .بعضی میفهمنـد ایـن میهمانی هسـت ،اما به
ایـن میهمانـی نمیروند .کسـانی کـه خدای متعـال بـه آنها لطف نکـرده اسـت و توفیـق نداده کـه با اینکـه عذری
ندارنـد ،روزه را نمیگیرنـد یـا از تالوت قرآن یـا از دعاهای مـاه رمضان محـروم میماننـد ،آنها همین افراد هسـتند.
کسـانی هسـتند که وارد ایـن میهمانـی نمیشـوند ،نمیآینـد به ایـن میهمانی؛ حسـاب اینها روشـن اسـت .جمع
کثیـری از مردم مسـلمان  -امثـال مـا  -وارد این میهمانی میشـویم ،امـا بهرهی مـا از ایـن میهمانی به یـک اندازه
نیسـت؛ بعضیهـا بیشـترین بهـره را از این فرصـت میبرند.
بهرمند شدن از همه برکات معنوی ماه رمضان
ریاضتـی کـه در میهمانی ایـن مـاه وجـود دارد  -که ریاضـت روزه و گرسـنگی کشـیدن اسـت  -شـاید بزرگترین
دسـتاورد ایـن ضیافت الهـی اسـت .برکاتی کـه روزه بـرای انسـان دارد ،بـه قدری ایـن بـرکات از لحـاظ معنوی و
ایجاد نورانیت در دل انسـان زیاد اسـت که شـاید بشـود گفـت بزرگترین بـرکات این مـاه همین روزه اسـت .روزه
را بعضـی میگیرنـد؛ پـس اینهـا وارد ضیافت شـدهاند و بهـرهی از ایـن ضیافت را هـم گرفتهانـد .لیکن علاوهی بر
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ماه مبارک رمضان "

ی تأمین
روزه گرفتـن  -که ریاضـت معنویِ این مـاه مبارک اسـت  -اینهـا آموزش خـود را هم از قـرآن در حد اعلـ 
ِ
نورانیـت ناشـی از روزهداری ،در شـبها و نیمه شـبها
میکننـد؛ تالوت قـرآن با تدبـر .بـا حالـت روزهداری یا حالـت
تالوت قـرآن ،انس بـا قـرآن ،مخاطب خـدا قـرار گرفتن ،لـذت دیگـری و معنـای دیگـری دارد .چیزی که انسـان
در چنیـن تالوتـی از قـرآن فـرا میگیـرد ،در حـال متعـارف و معمـول نمیتواند بـه چنین تالوتـی دسترسـی پیدا
کند؛ آنهـا از این هـم بهره میبرنـد .عالوهی بـر اینهـا ،از مکالمهی بـا خدای متعـال و مخاطبـهی با خـدا ،راز و نیاز
کردن ،دل خـود را و اسـرار درون خود را بـرای خدا به زبـان آوردن هـم بهرهبـرداری میکنند؛ یعنی همیـن دعاها.
این دعـای ابیحمـزهی ثمالی ،ایـن دعاهـای روزها ،ایـن دعاهای شـبها و سـحرها ،اینها حـرف زدن با خداسـت،
خواسـتن از خداسـت ،نزدیک کـردن دل به سـاحت حریم عزت الهی اسـت؛ از ایـن هم بهـره میبرنـد .بنابراین در
این میهمانـی ،از همـهی دسـتاوردهای آن بهـره میبرند.
از اینهـا مقدمتر ،شـاید بـه جهتـی باالتـر از اینها ،تـرک گناهان اسـت؛ در ایـن ماه گنـاه هـم نمیکننـد .در همان
الةوالسلام) سـؤال میکنـد از پیغمبر که در ایـن ماه کدام
الص
روایت خطبـهی پیامبر اعظـم ،امیرالمؤمنیـن (علیه ّ
ّ
عمـل بافضیلتتـر اسـت .در جـواب میفرماینـد« :الـورع عـن محـارم َّ
الل» .اجتنـاب از گناهـان و از محـارم الهی،
بر کارهـای اثباتـی و ایجابـی مقـدم اسـت؛ جلوگیـری از آلودگـی و زنـگار روح و دل اسـت .ایـن افـراد از گناه هم
اجتنـاب میکنند .پس هـم روزهداری اسـت ،هـم تالوت اسـت ،هم دعـا و ذکر اسـت ،هـم دوری از گناهان اسـت.
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ایـن مجموعـه ،انسـان را از لحـاظ اخلاق و رفتـار هم بـه آن چیـزی که مـورد نظر اسلام اسـت ،نزدیـک میکند.
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وقتی ایـن مجموعـه کار انجام گرفـت ،دل انسـان از کینههـا خالـی میشـود؛ روح ایثار و فـداکاری در انسـان زنده
میشـود؛ کمک به محرومـان و مسـتمندان برای انسـان آسـان میشـود؛ گذشـت به نفـع دیگـران و به زیـان خود
در امور مـادی برای انسـان روان میشـود .لـذا میبینیـد در ماه رمضـان جـرم و جنایت کم میشـود ،کار خیـر زیاد
میشـود ،محبت بیـن افـراد جامعه بیـش از اوقـات دیگر میشـود؛ کـه اینها بـه برکت همیـن ضیافت الهی اسـت.
طلب مغفرت از پروردگار در رأس ادعیه ماه رمضان
بعضـی اینطـور از مـاه رمضـان بهـرهی کامـل میبرنـد ،بعضی هـم نـه؛ از یـک چیـزی بهرهمنـد میشـوند ،از چیز
دیگـری خـود را محـروم نگـه میدارنـد .بایـد تلاش مسـلمان در ایـن ماه ایـن باشـد کـه حداکثـر بهـره را از این
ضیافـت الهی بگیرد و دسـت پیـدا کند بـه رحمت و مغفـرت الهی ،کـه من تأکیـد کنم بر روی اسـتغفار؛ اسـتغفار
از گناهـان ،اسـتغفار از خطاهـا ،اسـتغفار از لغزشـها؛ چـه گناهـان کوچـک ،چه گناهـان بـزرگ .این خیلـی مهم
اسـت کـه در ایـن مـاه ،مـا خودمـان را ،دلمـان را از زنگارهـا پـاک کنیـم؛ خودمـان را از آلودگیهـا مصفـا کنیم،
شستشـو بدهیـم؛ و ایـن بـا اسـتغفار امکانپذیـر اسـت .لـذا در روایـات متعـددی دارد کـه بهتریـن دعاهـا یـا در
رأس دعاها ،اسـتغفار اسـت؛ طلـب مغفـرت از پـروردگار .بـرای همه هم اسـتغفار هسـت .پیغمبـر اکرم هـم  -آن
انسـان واال  -اسـتغفار میکرد .حاال اسـتغفار امثـال مـا از نوعـی از گناهان اسـت؛ این گناهـان متعـارف و معمولی
گناهان بـه تعبیـری میگوئیم گناهـان چـارواداری؛ گناههای آشـکار
و گرایشـهای حیوانـی در وجود مـا و همیـن
ِ
انسـان ممکـن در قبـال عظمـت ذات مقدس
امـا اسـتغفار میکننـد ،کـه ایـن اسـتغفار از قصـور ذاتـی و طبیعـی
ِ

پـروردگار اسـت؛ اسـتغفار از عـدم معرفـت کامل ،کـه این مـال اولیـاء و مـال بزرگان اسـت.
بزرگترین فایده استغفار حقیقی

ما بایـد از گناهانمـان اسـتغفار کنیـم .فایدهی بـزرگ اسـتغفار این اسـت که مـا را از غفلت نسـبت به خـود خارج
میکند .مـا گاهی در مـورد خودمـان دچار اشـتباه میشـویم .وقتـی به فکـر اسـتغفار میافتیـم ،گناهـان ،خطاها،
خیرهسـریها ،پیـروی از هوای نفـس که کردیـم ،تجـاوز از حدود کـه انجـام دادیم ،ظلمی کـه به نفـس خودمان
کردیـم ،ظلمی کـه به دیگـران کردیـم ،جلوی چشـم مـا زنده میشـود و بـه یادمـان میآید که چـه کردهایـم؛ آن
وقت دچار غـرور ،دچـار نخوت ،دچـار غفلت نسـبت بـه خـود نمیشـویم .اولین فایـدهی اسـتغفار این اسـت .بعد
هم خـدای متعـال وعـده فرموده اسـت که آن کسـی کـه اسـتغفار کنـد ،یعنـی به عنـوان یـک دعـای حقیقی از
خدای متعـال حقیقتاً آمـرزش بطلبد و از گناه پشـیمان باشـد« ،لوجـد َّ
الل ت ّواباً رحیمـا»؛ خدای متعـال توبهپذیر

برکات ماه مبارک رمضان و فرصتی برای استفاده...

و واضـح .بعضیهـا استغفارشـان از چنیـن گناهانی نیسـت؛ از تـرک اولی اسـت .بعضی تـرک اولی هـم نمیکنند؛

اسـت .ایـن اسـتغفار ،بازگشـت بـه سـوی پـروردگار اسـت؛ پشـت کـردن بـه خطاهـا و گناهـان اسـت و خداوند

میپذیـرد؛ اگر اسـتغفار ،اسـتغفار حقیقی باشـد.
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َّ
َّ
َّ
اسـتغفرالل ،اما حواسـش این طـرف و آن
اسـتغفرالل،
اسـتغفرالل،
توجه کنیـد که همینطـور آدم به زبـان بگوید:
طرف باشـد ،این فایـدهای نـدارد؛ این اسـتغفار نیسـت .اسـتغفار یک دعاسـت ،یک خواسـتن اسـت؛ باید انسـان
حقیقتاً از خـدا بخواهـد و مغفرت الهی و گذشـت پـروردگار را بطلبـد :من این گنـاه را کـردهام؛ پـروردگارا! به من
رحم کـن ،از این گنـاه من بگـذر .اینطـور اسـتغفار کردنی نسـبت بـه هر یـک از گناهـان ،مسـلماً غفـران الهی را

پشـت سـر خواهد داشـت؛ خدای متعـال این بـاب را بـاز فرموده اسـت.
گناه را فقط خدای متعال باید ببخشد
البتـه در دین مقدس اسلام ،اقـرار به گناه پیـش دیگران ممنوع اسـت .اینکـه در بعضی از ادیان هسـت کـه بروند
تـوی عبادتگاههـا ،پیـش روحانـی ،کشـیش ،بنشـینند ،اعتـراف بـه گنـاه کننـد ،ایـن در اسلام نیسـت و چنین
چیزی ممنـوع اسـت .پـردهدریِ نسـبت بـه خـود و افشـای اسـرار درونـی خـود و گناهـان خـود پیـش دیگران،
ممنـوع اسـت؛ هیچ فایـدهای هم نـدارد .اینکـه حـاال در آن ادیـان خیالـی و پنـداری و تحریف شـده اینطـور ذکر
میشـود که کشـیش گناه را میبخشـد ،نه؛ در اسلام بخشـندهی گناه ،فقط خداسـت .ح ّتـی پیغمبر هـم نمیتواند
َّ
فاسـتغفرالل و اسـتغفر لهم
گنـاه را ببخشـد .در آیـهی شـریفه میفرماید« :ولـو ان ّهـم اذ ظلمـوا انفسـهم جـاءوک
الرسـول لوجـد َّ
الل ت ّوابـا رحیمـا»؛ وقتـی گناهـی انجـام دادنـد ،ظلـم بـه نفـس کردند ،اگـر بیاینـد پیـش تو که
ّ

پیغمبـر هسـتی ،از خدای متعـال طلـب مغفـرت و طلب بخشـش کننـد و تو هم بـرای آنهـا طلب بخشـش کنی،
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خداونـد توبـهی آنهـا را میپذیـرد .یعنی پیغمبـر برای آنهـا طلب بخشـش میکند؛ خـود پیغمبـر نمیتوانـد گناه را
ببخشـد؛ گنـاه را فقط خـدای متعـال باید ببخشـد .این اسـتغفار اسـت ،کـه این اسـتغفار حقیقتـاً جایـگاه مهمی

دارد .از اسـتغفار در ایـن مـاه غفلـت نشـود؛ بخصـوص در سـحرها ،در شـبها .دعاهائی کـه در ماه رمضان هسـت،
اینهـا را با توجـه بـه معانـیاش بخوانید.
استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان با استغفار
بحمـدالل جامعهی مـا یک جامعـهی معنوی اسـت .دعـا و توجـه و توسـل و ابتهال الـی َّ
َّ
الل در بیـن مردم مـا رایج
اسـت و مـردم دوسـت میدارنـد؛ جوانهـای ما دلهـای پـاک و نورانیشـان به ذکـر خـدا متمایل اسـت؛ اینهـا همه
فرصت اسـت .ماه رمضـان هم کـه یک فرصـت الهـی اسـت ،در اختیار مـا قـرار داده شـده؛ اسـتفاده کنیـد از این
مـاه مبـارک ،از این فرصت بسـیار بـزرگ؛ دلهـا را به خـدا نزدیـک کنید ،آشـنا کنید؛ بـا اسـتغفار ،دلهـا و جانها را
پاکیزه کنیـد؛ خواسـتههایتان را با خـدای متعال مطـرح کنیـد .ارتباط معنـوی ملت ما بـا خدای متعـال کارهای
بزرگـی انجـام داده اسـت ،و ماه رمضـان فرصـت فوقالعادهای اسـت بـرای ایـن کار؛ از این فرصت اسـتفاده شـود.
َّ
شـاءالل خداونـد متعـال به همـهی مـا کمک کنـد تـا بتوانیـم در این مـاه رمضـان جنبـهی فرشـتهگون وجود
ان
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خـود را بر جنبـهی حیوانـی خـود غلبه دهیـم .ما یـک جنبـهی ملکـی و فرشـتهای داریم ،یـک جنبهی مـادی و
َّ
شـاءالل
حیوانـی داریم .هویهـای نفسـانی ،جنبهی مـادی را بـر آن جنبـهی ملکی و فرشـتهای غلبـه میدهد .ان
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در ایـن مـاه رمضـان بتوانیـم آن روحانیـت را ،آن نورانیـت را بـر جنبـهی مـادی غلبـه بدهیم و ایـن را بـه عنوان
ذخیـرهای نگـه داریـم و از مـاه رمضان بـه عنـوان تمرینی کـه در طول سـال ایـن تمریـن به کار مـا خواهـد آمد،
َّ
شـاءالل اسـتفاده کنیم.
ان
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کارنامـه درخشـان و برجسـته ملت در مـاه مبارک

رمضان

ارتباط و حفظ پیوند قلبی با ذات احدیت

گـرد آمـدن همـهی سلائق ملـت بـر گـرد محور

دین و توحید

سخت گرفتن بر خود و انفاق به دیگران
در انفاق برای خدا هم نباید اسراف کرد

ماه مبارک رمضان

درسهای ماه رمضان *
کارنامه درخشان و برجسته ملت در ماه مبارک رمضان
عیـد رمضـان در حقیقت عید شـکر اسـت؛ شـکر بـه خاطـر توفیـق گذرانـدن دوران یـک ماهـهی ضیافـت الهی،
شـکر روزهداری ،شـکر توفیق عبادت و ذکر و خشـوع و توسـل بـه بـارگاه کبریائی حضرت حـق .حقیقتـاً هم برای

این شـکر ،انسـان مؤمن بایـد عیـد بگیرد.
کارنامـهی بهـرهوری ملـت عزیـز ایـران از ایـن مـاه  -بـر طبـق اطالعـات موثقـی کـه در اختیـار بنـده اسـت -
کارنامهای درخشـان و برجسـته اسـت .ملت ما حقیقتـاً از ماه مبـارک رمضان بهـره بردند؛ همهی قشـرها ،همهی
مجموعههـای اجتماعـی و سلائق مختلـف و گرایشـهای گوناگـون و کسـانی کـه در زندگـی معمولیشـان ،در
رفتارشـان ،در لباسشـان ،در بعضـی از خلقیاتشـان بـا همدیگـر تفاوتهائی دارنـد ،همه آمـده بودند .خـدا را بر این
نعمت بـزرگ  -کـه نعمـت ایمـان و اقبـال قلبی ملـت مسـلمان به دیـن و حقایـق دینـی و اسلامی اسـت  -باید
خیلـی شـکر گذاشـت .ایـن یکـی از برجسـتگیهای ملـت ایـران اسـت .آنچـه کـه در وسـائل تبلیغـات جمعـی و
رسـانهها  -مثل رادیـو و تلویزیـون و روزنامههـا  -از دینـداری مردم نشـان داده میشـود ،بدون هیـچ تردیدی یک
بخش از هـزاران بخـش توجهات و توسلات مـردم اسـت .در این کشـور بـزرگ ،در ایـن همه شـهر ،در ایـن همه
روسـتا ،در دهها هزار مسـجد و حسـینیه و مراکز گوناگـون ،این مردم ،ایـن جوانها ،دختران و پسـران در شـبهای
قـدر و در ایـام و لیالی دیگـ ِر این مـاه جمع شـدند ،دسـت توسـل دراز کردند ،از خـدای متعـال خواسـتند ،با خدا

سـخن گفتنـد و راز و نیـاز کردند؛ ایـن خیلـی ارزش باالئی اسـت.

* .بیانات درخطبههای نماز عید سعید فطر(خطبه اول) 1386/07/21
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ارتباط و حفظ پیوند قلبی با ذات احدیت
این مـاه رمضـان بـرای مـا درسـهائی دارد؛ نـه از قبیـل درسـهائی کـه انسـان از زبـان معلـم یـا از روی کتـاب فرا
میگیـرد ،بلکـه از قبیل درسـهائی که انسـان در یـک تمرین عملـی ،در یـک کار دسـتهجمعی بزرگ فـرا میگیرد.
اولش همیـن درس ارتباط بـا خـدا و حفظ پیونـد قلبی بـا ذات احدیـت و حضرت محبوب اسـت .لـذت این درس
الراحل الیـک قریب
را چشـیدید ،دیدید کـه چگونـه میتوان آسـان بـا خـدای متعـال تمـاس برقـرار کـرد« .و ّ
ان ّ
المسـافة و ان ّـک ال تحتجـب عـن خلقـک ّال ان یحجبهـم االعمال دونـک»؛ بـه خـدا راه نزدیک اسـت .ایـن را در
شـب قدر دیدیـد؛ در هنگام توسـل و زیـارت و دعـا دیدیـد؛ راز و نیـاز کردیـد؛ دل خودتـان را برای خـدای متعال
به ارمغـان بردیـد و محبـت خودتـان را با خـدا محکـم کردید .ایـن لذت بـزرگ را بـرای خودتـان نگه داریـد .این
رابطـه را نگذاریـد قطع شـود .ایـن ،درس اول.
گرد آمدن همهی سالئق ملت بر گرد محور دین و توحید
یـک درس دیگـر گـرد آمـدن همـهی سلائق گوناگـون یـک ملـت بـر گـرد محـور دیـن و توحیـد اسـت .اینکه
میگوئیم اتحـاد ملـی ،اینکه میگوئیـم ملت ایـران یکپارچه اسـت ،ایـن اتحـاد ،این یکپارچگی بی ریشـه نیسـت،
فقط بـه خاطـر یک توصیـه و یـک دسـتور و فرمـان نیسـت؛ عقبهی ایـن اتحـاد همیـن ایمـان دینی اسـت .دین
اسـت ،اعتقاد اسـت که همـهی ما را به سـمت یـک مرکـز میکشـاند؛ آن مرکـز توجـه بـه ذات اقـدس باریتعالی
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اسـت .ایـن مایـهی اتحادملـی ماسـت؛ دلهـا را بـه هـم نزدیـک میکنـد ،نـرم میکنـد .در نمـاز جماعـت ،در نماز
دسـتی شـما هـر کـه میخواهـد باشـد؛ از هر
جمعـه ،در مراسـم احیـاء و قـرآن سـر گرفتـن و دعـا و تضـرع ،بغل
ِ
سـلیقهای ،از هر گـروه اجتماعـیای ،با هـر ریخـت و قیافهای ،بـرادر شماسـت؛ همراه شماسـت؛ همراز شماسـت

در پیشـگاه ذات مقـدس پـروردگار .ایـن ارتبـاط قلبـی را حفـظ کنیـد؛ این هـم درس دیگر اسـت.
سخت گرفتن بر خود و انفاق به دیگران
یـک درس دیگـر مسـئلهی سـخت گرفتن بـر خـود و انفـاق به دیگـران اسـت .این گرسـنگی کشـیدن ،تشـنگی
کشـیدن ،روزهی از اذان صبـح تـا اذان مغرب ،این سـخت گرفتـن بر خود اسـت .بسـیاری از مردم ما به خودشـان
بـا روزهگیری سـخت گرفتنـد و به دیگـران انـواع و اقسـا ِم انفـاق را کردند .انسـان چقدر لـذت میبرد کـه میبیند

السلام) در نیمهی مـاه رمضان ،باالی سـر یـک نانوائی تابلـو زدهاند
در شـب والدت امـام مجتبی (علیـه ّ
الصلاة و ّ
کـه امشـب بـه عشـق امـام حسـن ،نـان از ایـن نانوائـی صلواتـی اسـت؛ هـر کـه میخواهـد بیایـد نـان ببـرد .این
انفاقهائـی کـه در افطارهـا  -افطارهـای بینـام و نشـان ،افطارهای در مسـاجد  -بـه وسـیلهی همینگونـه کارهای
ابتـکاری مـردم مـا دادنـد ،ایـن یـک درس دیگـر اسـت ،یـک تمریـن دیگـر اسـت .بـر خـود سـخت بگیریـم ،به
دیگـران انفاق کنیـم .من روی ایـن نکتـه اندکی درنـگ بکنم؛ چون یکـی از مسـائل مهم کشـور و اجتمـاع ما این
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اسـت.
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در انفاق برای خدا هم نباید اسراف کرد
مـا مـردم مسـرفی هسـتیم؛ مـا اسـراف میکنیـم؛ اسـراف در آب ،اسـراف در نـان ،اسـراف در وسـائل گوناگـون و
تنقلات ،اسـراف در بنزیـن .کشـوری کـه تولیـد کننـدهی نفـت اسـت ،وارد کننـدهی فـرآوردهی نفـت  -بنزین
 اسـت! ایـن تعجبآور نیسـت؟! هـر سـال میلیاردهـا بدهیـم بنزیـن وارد کنیم یـا چیزهـای دیگـری وارد کنیمبـرای اینکـه بخشـی از جمعیت و ملـت مـا دلشـان میخواهد ریخـت و پـاش کنند! این درسـت اسـت؟! مـا ملت،
به عنـوان یـک عیب ملـی به ایـن نـگاه کنیـم .اسـراف بـد اسـت؛ حتـی در انفـاق راه خـدا هـم میگوینـد .خدای
متعال در قـرآن به پیغمبـرش میفرمایـد« :ال تجعل یـدک مغلولة الـی عنقک و ال تبسـطها کل البسـط»؛ در انفاق
بـرای خدا هـم اینجـوری عمل کـن .افـراط و تفریـط نکنیـد .میانـهروی؛ میانـهروی در خـرج کـردن .ایـن را باید
ما به صـورت یک فرهنـگ ملـی در بیاوریم .قـرآن میفرمایـد« :و الّذیـن اذا انفقـوا»؛ کسـانی که وقتـی میخواهند
خرج کننـد« ،لم یسـرفوا و لم یقتـروا»؛ نه اسـراف میکننـد  -زیـادهروی میکننـد  -نه تنـگ میگیرند و با فشـار بر
خودشـان ،زندگـی میکنند؛ نـه ،اسلام این را هـم توصیـه نمیکند .اسلام نمیگویـد که مردم بایسـتی بـا ریاضت
و زهـد آنچنانـی زندگـی کننـد؛ نـه ،معمولـی زندگـی کننـد ،متوسـط زندگـی کننـد .اینکـه میبینیـد بعضی از
فضولهـای خارجـی ،دولتهـای خارجـی ،دائـم و دمبهسـاعت ،چندین سـال اسـت که ملـت مـا را تهدیـد میکنند
کـه تحریـم میکنیـم ،تحریـم میکنیـم ،تحریـم میکنیـم  -بارهـا هـم تحریـم کردهانـد  -به خاطـر این اسـت که
چشـم امیدشـان به همیـن خصوصیـت منفی ماسـت .ما اگـر آدمهـای اهـل اسـراف و ولنـگاری در خرج باشـیم،
ممکن اسـت تحریم بـرای آدم مسـرف و ولنگار سـخت تمام بشـود؛ اما ملتی کـه نه ،حسـاب کار خـودش را دارد،
حسـاب دخل و خـرج خـود را دارد ،حسـاب مصلحـت خـود را دارد ،زیـادهروی نمیکند ،اسـراف نمیکنـد .خوب،
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تحریـم کنند .بر یـک چنین ملتـی از تحریم ضـرری وارد نمیشـود .ایـن نکتـه را از ماه رمضان بـه یاد نگـه داریم و
َّ
شـاءالل عمـل کنیم.
ان
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دو خصوصیت ممتاز روز عید فطر

حالت طهارت در دل و جان انساتهای مؤمن
فائق آمدن اراده انسان خداجو بر هوسها

رواج یافتن روحیه کمک و تعاون در بین انسانها

لبالب بـودن فضـای عمومی کشـور از ذکـر و دعا و

تضرع

روز عید فطر تجسم اعتصام دسته جمعی به حبل َّ
الل
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دو خصوصیت ممتاز روز عید فطر *
حالت طهارت در دل و جان انساتهای مؤمن
روز عیـد فطـر دارای دو خصوصیـت ممتـاز اسـت کـه خصوصیـت اول آن عبـارت اسـت از ایـن حالت طهـارت و
نزاهـت و نظافتـی کـه در دل و جان انسـانهای مؤمـن به وجـود آمده اسـت؛ در اثـر ریاضتهـای شـرعی و الهی ماه
مبـارک رمضان کـه روزه یکی از این ریاضتهاسـت که انسـان بـا اختیار خـود ،با ارادهی خـود ،ترک لـذات مادی را
در طول سـاعات طوالنـی انجام میدهـد و بر هوسـها و خواهشـهای نفسـانی در طول ایـام روزهداری فائـق میآید.
عالوهی بـر این ،انـس با قـرآن ،تلاوت کالم پـروردگار ،آشـنائی با معـارف و مفاهیـم قرآنی؛ علاوهی بـر آن ،این
حالـت ذکر و دعـا و تضـرع و توجه و انسـی که انسـان با خـدای متعـال در روزهـا و شـبهای ماه رمضـان بخصوص
شـبهای مبارک قـدر پیـدا میکنـد ،همـهی اینهـا ،یـک نورانیتی بـه دل میدهـد؛ یـک نظافـت و نزاهتی بـه جان
انسـان میبخشـد که البته در ایـن اعمال بسـیار مهم مـاه رمضان درسـهای بزرگی هـم برای مـا وجـود دارد که از
این درسـها هـم بایـد اسـتفاده کنیم.
فائق آمدن اراده انسان خداجو بر هوسها
انسـان خداجـو میتواند بـر همهی خواهشـها و هوسـها و لـذات مـادی که نفس
یـک درس این اسـت کـه ارادهی
ِ

انسـان را بـه آن فـرا میخوانـد ،غلبـه کنـد .این یـک نکتـهی بسـیار مهمـی بـرای ماسـت .گاهی انسـان بـه خود
تلقین میکنـد که مـن نمیتوانم بـر هوای نفـس فائق بیایـم .روزهی مـاه رمضان به انسـان ثابـت میکند که انسـان
میتوانـد؛ آن وقتـی کـه اراده بکنـد ،عـزم راسـخی بـه کار ببنـدد ،میتوانـد بـر هوسـها فائـق بیایـد و پیروز شـود.

* .خطبههای نماز عید سعید فطر(خطبه اول) 1387/07/10
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جلوههـای اغواگر ،عـادات زشـت و ناپسـند را کـه در مـا وجـود دارد ،میتـوان بـا ارادهی قوی ،بـا توکل بـه خدای
متعـال مقهـور کـرد و خـود را از آنها نجـات بخشـید .ایـن ارادهی قـوی  -که بـرای مـا تأثیر ایـن اراده یـک درس
بزرگی اسـت  -میتوانـد ما را چـه از عـادات شـخصی ناپسـند خودمـان و چـه از عـادات اجتماعی و خصـال بومی
خودمـان کـه مایـهی عقبافتادگـی مـا در زمینههـای مـادی و معنـوی اسـت ،جـدا کنـد .بنابراین ،یـک درس،
غلبـهی ارادهی راسـخ بـر همـهی موانع اسـت.
رواج یافتن روحیه کمک و تعاون در بین انسانها
علاوه بر ایـن ،در مـاه رمضـان روحیـهی کمک بـه انسـانها ،روحیـهی تعـاون در میـان مـردم رواج پیـدا میکند.
خودخواهیهای انسـان بـه نفـع دیگرخواهیها مغلوب میشـود .شـما ببینیـد خوشـبختانه در این سـالهای اخیر
و همین امسـال ،چقدر افراد ،بـدون نام و نشـان ،مسـاجد ،ح ّتی خیابانهـا را در مناطقـی ،مرکز ضیافـت از بندگان
خـدا قـرار دادند .افطـاری ترتیـب دادنـد و مـردم را بر سـر سـفرهی افطار خودشـان دعـوت کردنـد؛ بـدون اینکه
تعارفـات معمولی وجود داشـته باشـد؛ بـدون اینکـه مالحظـات و رودربایسـتیهائی کـه در مهمانیهای شـخصی
هسـت ،وجود داشـته باشـد .این حالت تعـاون ،ایـن حالـت خیرخواهی برای مـردم ،بسـیار چیزهای ارزشـمندی
اسـت که به طهـارت نفسـانی انسـان منتهی میشـود .چقـدر در ایـن ماه کمـک بـه نیازمندان شـد؛ ح ّتـی در ماه
رمضان اهـداء خون شـد .وقتی کـه مسـئوالن اعالم کردنـد که به خـون تازه بـرای بیمـاران احتیـاج دارنـد ،افراد
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زیـادی در ماه رمضـان خون خودشـان را اهـداء کردند .ایـن همان حالـت غلبـهدادن دیگرخواهی بـر خودخواهی
اسـت.
لبالب بودن فضای عمومی کشور از ذکر و دعا و تضرع
غلبـه دادن منافع دیگـران بـر منافع خود اسـت که البتـه خود همیـن به میـزان زیادی معلـول روحیـهی معنوی
َّ
بحمـدالل امسـال هـم مثل سـالهای گذشـته بود بلکـه آن طـوری کـه شـنیدیم و خبرهای
مـاه رمضان اسـت که
موثق و گزارشـهای مسـتند خبر میداد ،امسـال فضای عمومی کشـور لبالـب بود از ذکـر و دعا و تضـرع؛ بخصوص

در شـبهای قـدر و در آن سـاعات متبـرک ،همـهی افـراد ،مخصوصـاً جوانهـا بـه محافـل دعـا و توجـه و تذکـر؛ از
قشـرهای مختلف ،بـا انـواع سلائق گوناگـون اجتماعی و فـردی و سیاسـی و غیـره رونق بخشـیدند؛ همـه آمدند
دسـتها را بـه دعـا بلنـد کردنـد و دلهایشـان را بـا خدا آشـنا کردنـد .خـود ایـن توجـه و توسـل و ایـن توفیقی که
انسـان پیدا میکنـد ،لطـف الهی اسـت؛ خـود این توجـه پـروردگار اسـت کـه در همیـن دعـای وداع مـاه مبارک
السلام) میفرمایـد« :تشـکر مـن شـکرک و أنـت ألهمتـه شـکرک»؛ تـو بـودی کـه
رمضـان ،امـام سـجاد (علیه ّ

شـکرگزاری را بـه دل شـاکران الهام کـردی« .و تکافـئ من حمـدک و انـت علّمته حمـدک»؛ تو بودی کـه توفیق
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دادی ،تعلیـم دادی کـه بتوانـد حمـد تـو را به جـا بیـاورد .به قول شـاعر:
گفت آن َّ
الل تو لبیک ماست

ماه مبارک رمضان

و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست
در حقیقـت همیـن کـه تـو یـا َّ
الل میگوئـی ،همین که انسـان بـا خـدای متعـال انس پیـدا میکنـد ،با خـدا حرف
میزنـد ،این لطـف الهـی اسـت و توفیقی اسـت که خدا بـه انسـان داده اسـت .خود ایـن «یـا َّ
الل» متضمـن اجابت
پـروردگار اسـت .این لـذت معنـوی را شـما ،بخصوص شـما جوانهـا چشـیدید؛ این لـذت معنـوی را بـا آن دلهای
پـاک و نورانـی و بیآالیـش یـا کمآالیـش خودتـان چشـیدید .ایـن لـذت را از دسـت ندهیـد ،آن را رها نکنیـد .از
ظرفیـت نمازهای پنجگانـه ،تالوت قـرآن ،مسـاجد ،دعاهـای وارد ،صحیفهی سـجادیه و غیـر آن اسـتفاده کنید،
بـرای اینکه ایـن طهـارت و نورانیت ادامـه پیدا کنـد .این یـک خصوصیت برجسـتهی روز عیـد فطر اسـت که این
ِ
نورانیـت ناشـی از مـاه رمضان را شـما با خـود حمـل میکنید.
روز عید فطر تجسم اعتصام دسته جمعی به حبل َّ
الل
خصوصیـت دوم هـم در همیـن نماز شـما متجلی اسـت .روز عید فطـر تجسـم و نمایش انسـجام حقیقـی و قلبی
ملت اسـت؛ وحدت ملـت ،اعتصام دسـته جمعی بـه حبـل َّ
الل ،از چیزهائی اسـت که بسـیار بـاارزش اسـت .این را
بایسـتی به عنـوان یـک درس رمضانـی بـرای خودمـان حفظ کنیـم که ایـن هم محصـول همـان معانـی معنوی
ماه رمضـان اسـت .بخصوص که مـاه رمضـان مـا مسـلمانها  -بخصوص ما ملـت ایـران به برکـت امـام بزرگوارمان
 شـامل روز قـدس اسـت کـه روز قـدس یکـی از آن جلوههـای حقیقـی اتحـاد و انسـجام دنیای اسلام اسـت .وامسـال روز قـدس ،راهپیمائـی عظیم ملت ایـران ،چشـمهای ملتهـای مسـلمان را از اکنـاف عالم به خـود متوجه
کـرد .ملت ایـران یکصدا فریـاد زدنـد و از ملت مظلوم فلسـطین حمایـت کردنـد .و مـن الزم میدانم از ملـت ایران

دو خصوصیت ممتاز روز عید فطر

عزیزمـان ،از آحـاد مردم بـه خاطـر این حرکـت عظیمی کـه در روز قـدس امسـال انجـام دادند ،تشـکر کنم.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم ،برنامههای
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت .بارها اتفـاق میافتد که
جوانهـا را ،نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه
میکننـد ،میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛
احتماالً جوابهـای متعددی دارد .مجموعـهی متصدیان امر کتاب
 چـه در وزارت ارشـاد ،چـه در مجموعـهی کتابخانههـا  -رویایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف ،برای
قشـرهای مختلـف ،بـه شـکلهای مختلـف ،بـا تنوع متناسـب،
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب ،بعـد این کتاب ،بعد
ایـن کتـاب .وقتـی که جـوان ،نوجـوان ،یا کسـی که تاکنـون با
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت ،وارد شـد ،حرکت کـرد ،راه
افتـاد ،غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
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