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از خدا درخواست های بزرگ 
داشته باشیم

بــا مقــداری تأخیــر، عیــد ســعید فطــر 
ــران  ــرادران و خواه ــه ی ب ــه هم را ب
می کنــم.  عــرض  تبریــک  عزیــز 
ــاه  ــی از م ــای فراوان ــاءاهلل بهره ه ان ش
ــارک رمضــان داشــته اید و خــدای  مب
متعــال آنچــه را بــه بهتریــن دوســتان 
بهتریــن مراعات کننــدگان  خــود و 
آداب مــاه ضیافــت الهــی و بــه بهترین 
بنــدگان خــود در مــاه مبــارک رمضان 
عطــا می فرمایــد، بــه شــما عزیــزان و 
مــا کرامــت کنــد؛ چــون از خزانــه ی 
ــم نمی شــود.  ــزی ک ــی چی لطــف اله
عــاوه بــر ایــن، مــوال کریــم اســت و 
ســر و کارِ مــا بــا کریــم مطلــق اســت 
ــد،  ــود ببخش ــَرم خ ــه از َک ــه هرچ ک
ــن  ــود. از ای ــم نمی ش ــزی از او ک چی
طــرف هــم کــه مدعــی وجــود نــدارد 
کــه بگویــد چــرا. حــال اگــر خــدای 
ــف  ــی، هم ردی ــه جناب عال ــال ب متع

مــاه  در  خــود  میهمانــان  بهتریــن 
ــن  ــد، ای ــت کن ــارک رمضــان عنای مب
کار خــارج َکــَرم اســت یــا عیــن َکَرم؟

بــه  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
ــدا  ــه از خ ــد ک ــوزش داده ان ــا آم م
ــا  ــا ب ــع م ــم و توق ــه بخواهی این گون
ــه  ــد و ن ــته باش ــب داش ــان تناس میزب
ــور  ــر این ط ــان. اگ ــرایط میهم ــا ش ب
ــع  ــد توق ــا بای ــک از م ــر ی ــد، ه باش
ــال  ــدای متع ــه خ ــیم ک ــته باش داش
بهتریــن  بــا  کــه  همان گونــه 
ــا  ــد، ب ــار می کن ــود رفت ــان خ میهمان
ــت  ــزی رعای ــچ چی ــه هی ــم ک ــا ه م
نکردیــم، همان گونــه رفتــار کنــد.

دعایی برای حفظ حال و هوای  
معنوی ماه رمضان

ــی را  ــب های خوب ــا و ش ــه روز ه چ
ــی  پشــت ســر گذاشــتیم! انســان وقت
مقــداری بــا مــاه رمضــان انــس 
می گیــرد، راز انــدوه و غــم و تضــرع 
و ... را در خداحافظــی از مــاه رمضان 
آنچــه  مخصوصــًا  می کنــد؛  درک 
)علیه الســام(  از حضــرت ســجاد 
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ــا  ــل شــده اســت. قطــره ای از دری نق
و  می دهنــد  نشــان  انســان  بــه  را 
همــه ی ماجــرا بــرای مــا قابــل درک 
نیســت؛ چراکــه اســرار آن ضیافــت و 
ــال  ــدای متع ــاف خ ــه ی الط مجموع
نمی کنیــم.  را درک  آن ضیافــت  در 
فقــط  خداحافظــی  وقــت  لــذا 
مختصــری بــه مــا ســخت می گــذرد.

چهل وپنجــم  نورانــی  دعــای  در 
مطــرح  توقعــی  چنیــن  صحیفــه 
می شــود. بایــد حــاِل رمضانــی را 
ــا  ــم ت ــگاه داری ــده ن ــان زن در قلبم
ایــن  آینــده،  مــاه رمضــان ســال 
ــا  ــان را ب ــاه رمض ــیرین م ــس ش ح
ــم  ــظ کنی ــان حف ــت در خودم مراقب
ــر  ــتر و بهت ــوی بیش ــاط معن ــا نش و ب
و روحیــه ی مناســب تر و معرفــت 
بیشــتر، بــه مــاه خــدا برســیم و 
بهتــر بهره منــد شــویم. اگــر هــم 
نرســیدیم و در بیــن راه مرخــص 
باشــیم  مرحومــان  جــزء  شــدیم، 
نباشــیم. محرومــان  طائفــه ی  از  و 

 

برنامه هایی برای بدرقه ی ماه 
رمضان

بدرقــه ی  ادب  قاعــده،  طبــق 
برنامــه  رمضــان  مبــارک  مــاه 
می خواهــد؛ یعنــی حفــظ بــرکات 
مبــارک  مــاه  دســتاورد های  و 
ــر  ــه امکان پذی ــدوِن برنام ــان، ب رمض
ــه ای  ــا برنام ــد ب ــان بای ــت. انس نیس
مناســب کــه حــاوی مراقبــت اســت، 
ســطحی از فرشــته خویی را کــه در 
ــز  ــه دســت آورده و نی ــارک ب ــاه مب م
ــر و  ــاوت ذک ــی و ح ــارت باطن طه
ــی اش را  ــی قلب ــی و پاکیزگ ــاد اله ی
حفــظ کنــد کــه عطیــه ی مخصــوص 
مــاه مبــارک رمضــان بــه مؤمنــان 
اســت. بایــد ســطح مراقبتمــان را 
ــم  ــش دهی ــان افزای ــاره ی خودم درب
ــط  ــن اصــل مســئله اســت. محی و ای
پیرامونــی مــا آکنــده از غفلت هــا 
کســی  و  اســت  لغزشــگاه ها  و 
ــامت  ــط به س ــن محی ــد از ای می توان
ــود را  ــت خ ــه مراقب ــد ک ــور کن عب
ــارک  ــاه مب ــد. فضــای م ــش ده افزای
ــار و روزه،  ــحر و افط ــان، از س رمض
حالــت مراقبتــی اســت و ســّر اصلــی 
همیــن اســت کــه ایــن مراقبــت بعــد 
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از مــاه حفــظ شــود و انســان حالــت 
توجــه و مراقبــه را در خــودش حفــظ 
رهگــذر  از  و  کنــد  نگهــداری  و 
مــاه  دســتاوردهای  مراقبــه،  ایــن 
شــود. صیانــت  رمضــان  مبــارک 

اکنــون شــش روز از مــاه مبــارک 
رمضــان گذشــته اســت، در ایــن 
فاصلــه مشــاهده کــرده و متوجــه 
شــده اید کــه دســت و پــای شــیاطین 
ــد  ــان می توان ــت. انس ــده اس ــاز ش ب
کامــًا احســاس  را  تفــاوت  ایــن 
ــت  ــداری اس ــان هش ــن هم ــد. ای کن
تــا  می شــود  داده  مــا  بــه  کــه 
حــواس خــود را بیشــتر جمــع کنیــم.

 
۱. تالوت قرآن

برنامه هــای ذکــری و تاوتــی خود را 
بــا فضای خــارج مــاه مبــارک رمضان 
جناب عالــی  مثــًا  دهیــد.  تطبیــق 
ــتید،  ــی داش ــه ی جزءخوان ــه برنام ک
ــی داشــته  ــه ی حزب خوان حــاال برنام
باشــید. خودتــان را مقیــد کــرده بودید 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــه از فضــای م ک
بهره منــد  قــرآن  تــاوت  بــرای 
شــوید؛ ولــی وقتــی مــاه مبــارک 

تمــام شــد، خودتــان را ملــزم نکردید 
و کار هــای دیگــر هــم پیــش آمــد و 
می بینیــد کــه از صبــح تــا شــب، 
مراجعــه ای بــه قــرآن نداشــتید. شــما 
ــد و  ــرآن می خواندی ــه ق ــد صفح چن
ــه  ــک صفح ــه ی ــد ک ــون می بینی اکن
نداریــد. نمی گویــم  هــم تــاوت 
امــا  بخوانیــد،  جــزء  یــک  روزی 
حداقــل روزی پنــج یــا شــش صفحــه 
بخوانیــد و ایــن را از دســت ندهیــد.

 
۲. سحرخیزی و اقامه ی نماز شب

ــا  ــایر برنامه ه ــب س ــن ترتی ــه همی ب
را مناسب ســازی و رعایــت کنیــد. 
گاهــی  رمضــان،  مبــارک  مــاه  در 
انســان در شــب، دو ســاعت هــم 
هــم  جایــی  بــه  و  نمی خوابــد 
می گفتنــد  برخــی  برنمی خــورد. 
ــدار  ــحری بی ــوردن س ــرای خ ــا ب م
ــاده  ــول روز آم ــا در ط ــدیم ت می ش
ســحری  همــان  البتــه  و  شــویم 
ــن  خــوردن هــم جــزء مســتحبات ای
ــر  ــه دیگ ــون ک ــا اکن ــت. ام ــاه اس م
نیمه شــبی در کار نیســت کــه بــه 
خاطــر آن بیــدار شــویم. در مــاه 
ــت  ــر وق ــا س ــاز صبح ه ــان نم رمض
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ــد.  ــود و نمــاز مســتحبی می خواندی ب
ــا  ــاعت ی ــک س ــم ی ــاال نمی گویی ح
ــوید،  ــدار ش ــل اذان بی ــع قب ــه رب س
ــا بیســت  ــع ی ــک رب ــا دســت کم ی ام
دقیقــه قبــل اذان بیــدار باشــید و ایــن 
را جــزء الزامــات خــود قــرار دهیــد.

ــم؛  ــور کنی ــد عب ــوارد نبای ــن م از ای
ــت  ــم، بازگش ــور کنی ــر عب ــون اگ چ
ســخت  خیلــی  مطلــوب  بــه 
می شــود. البتــه الحمــدهلل در بیــن 
شــما کســانی هســتند کــه بیــش 
ــه ی  ــد و جاذب ــام دارن ــا اهتم از اینه
مناجــات ســحر و ابوحمــزه و نافلــه، 
ــا بیشــتر از  ــد؛ م ــدار می کن آنهــا را بی
زاویــه ی خودمــان ســخن می گوییــم.

و  تــاوت  بــرای  دوســتان  پــس 
بیــداری قبــل اذان برنامــه داشــته 
تــاوت  آداب  مــورد  در  باشــند. 
قــرآن در جلســات قبلــی ســخن 
هــم  بیــداری  مــورد  در  گفتیــم. 
عــرض شــد کــه هــر مقــدار ممکــن 
ــر  ــر، ذک ــه، تفک ــان نافل ــد، انس باش
باشــد. داشــته  ســحر  از  حــّظ  و 

 

۳. کم خوری
ــارک  ــاه مب ــه م ــه اینک ــومین نکت س
رمضــان بــه مــا یــک وضعیــت غذایی 
داد کــه این هــم معمــوالً پــس از مــاه 
مبــارک از دســت مــی رود. مــا در مــاه 
ــح  ــپیده ی صب ــان از س ــارک رمض مب
ــم و  ــزی نمی خوردی ــرب چی ــا مغ ت
حالــت روزه داشــتیم. در خــارج مــاه 
مبــارک رمضــان می تــوان جنبــه ای از 
ایــن موضــوع را تمریــن کــرد. انســان 
در ســاعت های طوالنــی، ایــن حالــت 
ــد و  ــظ کن ــتگی را در خــود حف فرش
ــد  ــه بع ــت را ب ــن حال ــداری از ای مق
ــازد. ــل س ــان منتق ــارک رمض ــاه مب م

نمی دانــم ارزش گرســنگی چقــدر 
ــه  ــت ک ــدر هس ــی این ق ــت؛ ول اس
داشــته اند  دوســت  خــدا  اولیــای 
وقتــی  و  برونــد  دنیــا  از  ســبک 
اجلشــان می رســد، ســبک باشــند. 
عزیزمــان  پیامبــر  ســیره ی  در 
)صلی اهلل علیه وآلــه( آمــده کــه بــه 
ایشــان گفتنــد: شــما هیچ وقــت ســیر 
غــذا نمی خوریــد. حضــرت فرمودند: 
دوســت دارم وقتــی بــه ماقــات 
باشــم. ســبک بار  مــی روم،  خــدا 
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ــک  ــراً گرســنگی و کم خــوری ی ظاه
ــد آن را  ــه انســان بای ــه اســت ک عطی
ــم  ــدی می توانی ــا ح ــد. ت ــظ کن حف
ــن  ــبتی بی ــه نس ــه چ ــم ک درک کنی
بنیــه ی  تقویــت  و  تغذیــه  حجــم 
هــم  بخشــی  و  اســت،  روحانــی 
ــت  ــن اس ــم ای ــت. مه ــناخته اس ناش
کــه ایــن حالــت مــورد توجــه اولیــای 
ــت.  ــوده اس ــان ب ــیره ایش ــدا و س خ
ــن  ــل بی مناســب اســت انســان حداق
ــورد و  ــزی نخ ــذا چی ــده ی غ دو وع
حالتــی شــبیه روزه داشــته باشــد. 
ــد  ــه می گوین ــان تغذی ــه متخصص البت
بخــورد،  وعده هــا  بیــن  انســان 
امــا کــم بخــورد. طبــع انســان ها 
اســت. متفــاوت  زمینــه  ایــن  در 

۴. دعا
ــت.  ــا اس ــم دع ــه ه ــن نکت چهارمی
و  دعــا  از  وســیعی  حجــم  شــما 
ــاه رمضــان داشــته اید.  مناجــات در م
دعــا، مخصوصــًا دعاهایــی کــه از 
ــه  ــت، هرچ ــیده اس ــن رس معصومی
بیشــتر  می کنــی،  مراجعــه  بیشــتر 
ــکوه و  ــم از ُش ــی؛ ه ــرت می کن حی
ــهد  ــاوت و ش ــم از ح ــی و ه زیبای

ــما  ــال. ش ــدای متع ــا خ ــوی ب گفتگ
ــزه  ــاح و ابوحم ــای افتت ــب ها، دع ش
ــرای  ــتید و ب ــحر را داش ــای س و دع
روز هــا هــم ادعیــه ی متفــاوت و 
تســبیحات. ناگهــان اینهــا تمــام شــد 
و گویــا انســان بعــد مــاه مبــارک 
رمضــان، افــت عجیبــی پیــدا می کنــد. 
شــما  معنــوی  اشــتهای  اکنــون 
ــد  ــت و بای ــده اس ــازی ش مناسب س
ــان  ــظ آن را در برنامه ت ــت و حف تقوی
ــه  ــب ها ده صفح ــًا ش ــد. مث بگذاری
می خواندیــد،  ابوحمــزه  مناجــات 
ــد.  ــه از آن را بخوانی ــاال نیم صفح ح
ــدای  ــا خ ــات ب ــًا در مناج مخصوص
متعــال می دانیــد کــه چــه خبر اســت!

در  بخوانیــد  دعایــی  چــه  اینکــه 
اختیــار خودتــان اســت و مــن از 
بــاب مثــال عــرض کــردم. شــما کــه 
ــتید،  ــجادیه هس ــه ی س ــق صحیف رفی
کنیــد  انتخــاب  دعا هــا  همیــن  از 
در  تــا  بگذاریــد  برنامه تــان  در  و 
ــک  ــا ی ــه ی ــک صفح ــبانه روز، ی ش
صفحــه و نیــم صحیفــه بخوانیــد. 
ایــام  مراقبت هــای  مخصوصــًا 
شــب  و  هفتــه  پایــان  و  خــاص 
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باشــید. داشــته  را  جمعــه  روز  و 

بیــن قبــل و بعــد از مــاه مبــارک 
رمضــان مــا بایــد تفــاوت باشــد 
مــاه  از  کــه  باشــد  معلــوم  و 
مبــارک رمضــان عبــور کرده ایــم.

گفــت: از کجــا می آیــی  ای اقبــال پی؟

گفــت: از حمــام گــرم کــوی تــو...]۱[

بایــد پیــدا باشــد کــه از حمــام گــرم 
کــوی حــق می آییــم و نظافــت و 
ــر  ــه عط ــودن ب ــر ب ــزی و معط تمی
باشــد. معلــوم  مــا  در  معنــوی 

۵. روزه ی زبان و چشم و گوش
ــوم  ــئله ی ص ــا، مس ــر اینه ــاوه ب ع
اللســان و صــوم العیــن و صــوم األذن 
نیــز مطــرح اســت. بــدون تعــارف در 
ــای  ــان، مراعات ه ــارک رمض ــاه مب م
خوبــی می شــود و انســان روزه دار، 
ســخن  کمتــر  خودبه خــود  گویــا 
ــن  ــه ای ــًا ب ــن مخصوص ــد. م می گوی
نکتــه اشــاره کــردم؛ زیــرا نــص 
أَیَُّهــا  »یَــا  الهــی می فرمایــد:  کام 

َوُقولُــوا  اهللَ  اتَُّقــوا  آَمنُــوا  الَِّذیــَن 
ــْم  ــْم أَْعَمالَُک ِــْح لَُک ــِدیًدا یُْصل ــْواًل َس َق
َویَْغفـِـْر لَُکــْم ُذنُوبَُکــْم؛]۲[ ای کســانی 
ــروا  ــد، از خــدا پ ــان آورده  ای ــه ایم ک
ــا  ــد ت ــد و ســخنی اســتوار گویی داری
ــاح آورد و  ــه ص ــما را ب ــال ش اعم
گناهانتــان را بــر شــما ببخشــاید«. 
کنیــد،  ادب  را  خــود  زبــان  اگــر 
ــاح  ــان را اص ــال اعمالت ــدای متع خ
ــما  ــتی های ش ــم و کاس ــد و ک می کن
همچنان کــه  می کنــد.  درســت  را 
کم گویــی  داریــد،  را  کم خوراکــی 
را هــم مراعــات کنیــد و در ایــن 
ــه  ــید ک ــته باش ــت داش ــه مراقب زمین
خیلــی کمک کننــده اســت تــا در 
ــد. ــبک باش ــان، س ــار انس ــت، ب نهای

جا هایــی کــه حضــرت امیــر، ســخنان 
خــود را بــه پیامبــر اســتناد می دهنــد، 
امیرالمؤمنیــن  دارنــد.  اهمیــت 
از  الباغــه  نهــج  )علیه الســام( در 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  اعظــم  پیامبــر 
ــد:  ــان فرمودن ــه ایش ــرده ک ــل ک نق
ایمــاِن شــخص بــه قــوام و اســتقامت 
قلبــش  اینکــه  مگــر  نمی رســد، 
بافاصلــه  بعــد  شــود.  مســتقیم 
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َقْلبُــُه  یَْســتَقِیُم  اَل  »َو  فرمودنــد: 
ــش  ــانُُه؛]۳[ و دل ــتَقِیَم لَِس ــی یَْس َحتَّ
ــتوار  ــش اس ــا زبان ــود ت ــتوار نش اس
کســی  نــدارد  امــکان  گــردد«. 
از نظــر بنیــه ی ایمانــی بــه حــد 
برســد،  قلــب خــود  مطلــوب در 
ــش مســتقیم شــود.  مگــر اینکــه زبان
مســتقیم شــدن قلــب انســان، بــه 
ــره خــورده اســت. ــان مســتقیم گ زب

ایــن  مــوارد مراعات هــای پســارمضان 
ــا را جــزء  ــد اینه اســت و انســان بای
ــد؛  ــرار ده ــی خــود ق بســته ی مراقبت
اســت. پیش برنــده  خیلــی  زیــرا 

 

شاخص قبولی روزه و موفقیت 
در ماه رمضان

کســی می گفــت از کجــا معلــوم کــه 
ــد فطــر شــد؟ از کجــا  ــا عی ــرای م ب
معلــوم قبــول شــدیم و نمــره گرفتیم؟ 
ــی  ــن مطالب ــؤال همی ــن س ــخ ای پاس
اســت کــه عــرض کــردم. شــما از ماه 
ــد،  ــور کردی ــه عب ــارک رمضــان ک مب
ــدش  ــه بع ــاه ب ــن م ــار ای چنانچــه آث
ــان دهنده ی  ــد، نش ــده باش ــل ش منتق

ــن  ــت. ای ــما اس ــدن ش ــندیده ش پس
ــوب و  ــاخص خ ــت و ش ــک عام ی
ــما  ــودِ ش ــت. خ ــی اس ــل ارزیاب قاب
ــال  ــه ح ــد ک ــبه کنی ــد محاس می توانی
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــد از م ــما بع ش
ــا  ــاط ب ــل آن، در ارتب ــه قب ــبت ب نس
شــئون بندگــی، بهتــر شــده اســت یــا 
ــی  ــد، یعن ــده باش ــر ش ــر بهت ــه. اگ ن
شــما قبــول و پســندیده شــده اید.

ایــن چنــد جملــه را خدمت دوســتان 
عزیــز عــرض کــردم تــا در برنامــه ی 
مراعــات  را  آنهــا  شــبانه روزی تان 
ــا  ــون اینه ــه ی اول تاکن ــد. از نکت کنی
از  قبــل  بیــداری  تــاوت،  بــود: 
اذان صبــح، ســبک باری در غــذا و 
فاصلــه گذاشــتن بیــن وعده هــای 
غذایــی، دعــا و گفتگــوی بــا خداونــد 
ــد  ــا تأکی ــی ب ــوم جوارح ــال، ص متع
بــر زبــان و البتــه پوشــیده نمانــد 
ــم  ــق چش ــه از طری ــراً آنچ ــه ظاه ک
ــر  ــود، تأثی ــب می ش ــای قل وارد فض
شــگفت انگیزی دارد. حضــرت علــی 
»الَْقْلــُب  فرمودنــد:  )علیه الســام( 
ــاب  ــب، کت ــِر؛]۴[ قل ــُف الْبََص ُمْصَح
ــر دارد  ــی دیگ ــت« و جای ــم اس چش
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ــِب؛]۵[  ــوُس الَقل ــُن جاُس ــه: »اَلَعی ک
اســت«. عقــل  جاســوس  چشــم 

اینهــا  از  بیشــتر  مراعــات  مــوارد 
مــوارد  امــا  باشــد؛  می توانــد 
امیــدوارم  اســت.  کلیــدی همیــن 
خــدای متعــال توفیــق عمــل بــه 
مــا عنایــت کنــد. مــا و رفقــای 

 

رمضان، ماه ارتقای کرامت 
انسان

نکتــه ی پایانــی اینکــه طبــع مــاه 
مبــارک رمضــان، ارتقــای کرامــت در 
انســان اســت و ایــن مــاه را رمضــان 
الکریــم می گوینــد؛ چنان کــه امــام 
ســجاد )علیه الســام( در دعــای وداع 
ــَاُم  بــا مــاه رمضــان می فرماینــد: »السَّ
َعَلیْــَک یَــا أَْکــَرَم َمْصُحــوٍب مِــَن 
األْْوَقــاِت؛ خداحافــظ  اي گرامی تریــن 
ــودي«. چــه  ــا ب ــا م ــی کــه ب وقت های
گرامــی  و  ارجمنــد  وقت هــای 
ــم. ــت کردی ــا آن مصاحب ــا ب ــه م ک

ــت  ــارک رمضــان، کرام ــاه مب ــع م طب
ــت.  ــخص اس ــت ش ــای کرام و ارتق

ــطح  ــه س ــت ک ــن اس ــاخصش ای ش
آرزو هــا و تمنا هــا و نــگاه انســان 
تغییــر کــرده و از حالــت فردیّــت 
ســطحی  گرایش هــای  و  منیّــت  و 
و  آمــده  باالتــر  پیش پاافتــاده 
ــت.  ــده اس ــر ش ــش بزرگ ت آرزو های
شــما یــک مــاه گفتــه ای: »اَلّلُهــمَّ اَْغــِن 
ُکلَّ َفقیــٍر اَلّلُهــمَّ اَْشــبِْع ُکلَّ جایٍِع...؛]۶[ 
بی  نیــاز  را  فقیــر  هــر  خدایــا 
ــا هــر گرســنه را ســیر  گــردان. خدای
ــا  ــار ب ــد ب ــط چن ــر فق ــردان...«. اگ گ
ــب  ــن مطل ــی و ای ــه باش ــه گفت توج
بــه شــخصیت تــو القــا شــده باشــد، 
ــان  ــه باشــی. یادت ــه فکــر هم ــد ب بای
ــت. ــاخص اس ــک ش ــن ی ــد ای باش

ــه  ــرای آنک ــژه ب ــاخص وی ــس ش پ
ــت  ــن ضیاف ــما از ای ــد ش ــان ده نش
ســطح  ارتقــای  داشــته اید،  بهــره 
ــه  ــدازه ک ــان ان ــت. هم ــت اس کرام
ــت  ــاس خدم ــی و احس درد اجتماع
ارتقــا  شــما  در  گرفتار هــا  بــه 
انــدازه  همــان  بــه  کــرده،  پیــدا 
داشــته اید. بهــره  خــدا  مــاه  از 
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دوســتان در بعــد مــاه مبــارک رمضان، 
کارهایــی نظیــر اردوهــای جهــادی و 
ــور  ــان و حض ــای خدمت رس گروه ه
ــه در  ــا را ک ــس برنامه ه ــن جن در ای
آن خدمــت و گره گشــایی هســت، 
ــان  ــخصیت خودت ــد و ش ــه دهی ادام
را تمریــن دهیــد کــه درد و رنــج 
ــرای شــما اهمیــت داشــته  دیگــران ب
باشــد و آرزوی شــما ایــن باشــد کــه 
ــته  ــانی داش ــایی و خدمت رس گره گش
باشــید و دیگــران را شــاد کنیــد.

 

جنس هّم و غم مؤمن با دیگران 
تفاوت دارد

ــا »َو  ــث م ــورد بح ــای م ــوان دع عن
ــي  ِ ــَاُم ف ــِه اَلسَّ ــِه َعَلیْ ِ ــْن ُدَعائ َکاَن مِ
آن  دعــای  از  اَلُْهُمــومِ؛  اِْستِْکَشــاِف 
ــل نمــودن  ــام )علیه الســام( در زائ ام
ســریع  مــروری  بــود.  اندوه هــا« 
بــه ایــن دعــای نورانــی داشــتیم 
ــده  ــا آم ــت م ــث دس ــت بح و کلی
اســت. مســئله، هــّم و غــم بــود.

خــدای  لطــف  بــه  کســی  اگــر 
ــاه  ــی در م ــت اله ــه ضیاف ــال، ب متع

ــد  ــرده باش ــان ورود ک ــارک رمض مب
ــه  ــی، ب ــاه نوران ــن م ــذر ای و از رهگ
ــس  ــد، جن ــیده باش ــدر رس ــه الق لیل
می شــود  عــوض  غمــش  و  هــّم 
القــدر اســت.  لیلــه  ایــن ســّر  و 
انســان ها،  معمولــی  زندگــی  در 
ــائل  ــه مس ــوط ب ــا مرب ــّم و غم ه ه
مرتبــط بــا رزق عمومــی زندگــی 
ــغل و  ــی و ش ــه و زندگ ــت. خان اس
... ماننــد خــوره بــه جــان انســان 
ــی،  ــی دارای ــًا وقت ــد؛ مخصوص می افت
ایــن  می شــود.  انســان ها  مانــور 
حالــت در انســان، تولیــد هــّم و غــم 
می کنــد و ذهــن را می گیــرد و از 
ــد. ــب می رس ــه قل ــن ب ــه ی ذه ناحی

راه نجــاِت از ایــن مســئله، یــک 
بــار  آن  و  نیســت  بیشــتر  کلمــه 
القــدر  لیلــه  بــه ضیافــت  یافتــن 
ــود  ــن ب ــدر ای ــه الق ــام لیل ــت. پی اس
کــه شــما صاحــب داریــد. ایــن نــوع 
انســان های  بــرای  غم هــا  و  هــّم 
ــه  ــت ک ــرادی اس ــا اف ــب ی بی صاح
ــا  ــت ی ــف اس ــا ضعی ــب آنه صاح
ــِر  ــِم قدی ــدارد. علی ــه آنهــا توجــه ن ب
ــو را  ــت و ت ــو اس ــب ت رّزاق، صاح
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ــم  ــد غ ــر بای ــت. اگ ــرده اس ــا نک ره
و غصــه ای داشــته باشــی، غــم و 
ــر  ــت. اگ ــا نیس ــن چیز ه ــه ی ای غص
ــن  ــه ی ای ــم و غص ــار غ ــی گرفت کس
چیز هــا شــد، بیچــاره اســت و معلــوم 
ــد  ــن اســت. بای ــی پایی ــود خیل می ش
غــم و غصه هــای تــو منتقــل بــه 
حیــات ابــدی تــو شــده باشــد و غــم 
و غصــه ی آخرتــی داشــته باشــی. 
اســم ایــن می شــود »اإلنابَــُه اِلَــي 
ــت. ــده اس ــه پیش برن ــود« ک دارِ الُخُل

در شــخصیت شــما بایــد صعــود 
ــدر  ــه الق ــر لیل ــن هن ــد و ای رخ ده
اســت. صاحــِب شــما، شــما را خبــر 
ــر  ــس تقدی ــا در مجل ــت ت ــرده اس ک
حضــور داشــته باشــید و دل خودتــان 
را از جــّو شــرک آلودی کــه قلــب 
آزاد  می کنــد،  محاصــره  را  شــما 
هــّم  ایــن  گرفتــار  اگــر  ســازید. 
پــرواز  امــکان  باشــید،  غم هــا  و 
از شــما گرفتــه می شــود. دعــای 
از  آزادی  دعــای  پنجاه وچهــارم، 
ــه ی  ــا برنام ــت و ب ــه اس ــن مرحل ای
دارد. نســبت  خیلــی  قــدر  شــب 

 

امام جمعه ای که شهید شب قدر 
شد

ــدر  ــهیِد شــب ق ــک ش ــال ی ــا امس م
امام جمعــه ی  کــه  داشــتیم  هــم 
عزیــز، محتــرم، ســعادتمند و خرســنِد 
واقعــًا  ایشــان  بودنــد.  کازرون 
باعــث غبطــه شــد و آنهــا کــه اهــِل 
خیلــی  هســتند،  رفتــن  این گونــه 
غبطــه خوردنــد. آقــا هــم در پیامشــان 
بــه ایــن مســئله اشــاره داشــتند.

مــن هــم اکنــون بــرای مجلــس 
تکریــم و تجلیــل ایشــان بــه قــم 
مــی روم و ان شــاءاهلل نائــب الزیــاره ی 
بــود. خواهــم  دوســتان  شــما 

در  شــهادت  متعــال  خــدای 
بهتریــن  در  را  خــودش  راه 
دهــد. قــرار  مــا  روزِی  حــاالت، 
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