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ت حضرت علی(ع) به امام حسن(ع) 1 -
وصی 

تقوای الهی را از یاد نبرید

درسهایی از
نهج البالغه 1-

وصایــای امیرالمؤمنیــن علــی(ع)
بــه دو دســته مکتــوب وغیــر مکتــوب
تقســیم میشــوند .وصیت مکتوب آن
حضــرت پــساز جنــگ صفیــن بــوده
کــه در نهج البالغه نیــز آمده اســت .اما
وصایــای غیر مکتــوب حضــرت پــساز
ضربــتخــوردنودردومرحلهخطاب
بهفرزندشامامحسنمجتبی(ع)تقریر
شده است که حاوی نکات درس آموزی
اســت و بتدریــج در این ســتون منتشــر

چلچراغ
دکتر منصور پهلوان
استاد دانشگاه

کاظم آشفته

خواهد شد .این وصایا بارها توسط افراد
مختلــف ترجمه شــده اســت «.ایران»
برای درج در صفحه «ماه مهر» از ترجمه
میرزا حبیــباهلل خویی با شــرح عالمه
حسنزادهآملیبهرهبردهاست.
بسماهللالرحمنالرحیم؛اینآنچیزی
اســت که علی بــن ابی طالــب وصیت
میکنــد .علی بــه وحدانیــت و یگانگی
خدا شهادت میدهد و اقرار میکند که
محمد بنده و پیغمبر خداست ،خدا او

از یاد نبرید ،کوشش کنید تا دم مرگ بر
دین خدا باقی بمانید.
همه با هم به ریسمان خدا چنگ زنید
و بر اســاس ایمان به خدا متحد باشــید
و از هــم جدا نشــوید ،همانــا از پیغمبر
اصــاح
خــدا شــنیدم کــه میفرمــود:
ِ
میــان مــردم از نمــاز و روزه دائم افضل
اســت و چیــزی که دیــن را محــو و نابود
والح َ
میکند فســاد و اختالف اســت َ
ول
ُ
والقَّوه ّإلبِ ّ
ــاللِ العلی العظیم .ارحام و
َ

سهم ماه مبارک رمضان در تعالی روح
یادداشت

آداب تشرف به میهمانی خدا در گفت و گو با حجت االسالم والمسلمین محمدرضا نوراللهیان

مسجد وکیل شیراز

ادب حضور الزمه ورود به ضیافت اهلل
هلل زاده
حسن عبدا 

روزنامهنگار

تکاپوی شــناخت برای دستیابی به عمق فلسفه تشــریع مناسک ماه
صیــام ،افقهای گســتردهای را بــر روی انســان میگشــاید .افقهایی
کــه به پهنههای آگاهــی راه میبرند و جان را سرشــار از لذت دانســتن
میکنند .در راســتای این تکاپو به حضور حجتاالسالم والمسلمین
محمدرضــا نوراللهیان رفتهایم و ســؤاالت مــان را با ایشــان درمیان
گذاشتهایم تا برای آنها پاسخی بیابیم.

پژوهشگر

عکس :امیرحسام زرافشان  /ایران

در آســتانه مــاه مبارک رمضان هســتیم.
بزرگترین اتفاق معنوی ســال که انســان
را مهیــای قرب الهــی میکند .گذشــته از
شــرافت ذاتی ایــن ماه ،بعضــی از وقایع
خاص همچون شــب قدرنیز بر شــرافت
مــاه رمضــان میافزاید .جهــت آمادگی
بــرای ورود به این ماه مبــارک دعای امام
ســجاد(ع) در هنــگام زوال هــر ظهــر ماه
شــعبان بهتریــن دســتمایه اســت .امام
ســجاد(ع)در ابتــدای دعــا میفرمایــد:
محمد و خاندان محمد درود
«خدایا! بر ّ
فرســت ،درخت نبوت و جایگاه رسالت،
محل آمد و شد فرشتگان ،معدن دانش
توســل
و خانــواده وحــی ...،هرکه به آنان ّ
جوید ایمنى یابد ،و هرکه آنها را رها کند
غرق شــود ...،پناهگاه محکم و فریادرس
بیچــارگان درمانــده ،پنــاه گریختــگان
ودســتاویز اســتوار بــراى چنگانــدازان،
خدایا!دلــم را بــه طاعتــت آباد کــن ،و به
نافرمانى از خود رسوایم مساز» و درادامه
میآمــوزد کــه بــه مــدد آنچــه از فضلت
بر مــن وســعت دادى و از عدلــت بر من
گســتردى و مــرا در ســایه رحمتــت زنــده
داشتى ،روزیم فرما به روزه دارى و بپادارى
عبادت در شبها و روزهایش» .آنگونه که
از محتوای این دعا برمیآید آداب و شیوه
رســول خــدا(ص) این بوده اســت که ماه
شــعبان را روزه میگرفتند و روزهداری آن
را به روزهداری ماه مبارک رمضان متصل
میکردنــدَ .فأعِنَّا على ْ
ِنان بِ ُســنَّتِ ِه
اإلســت ِ
َ
فِیــهِ ...ی ْد ُ
أب فِی ِصیا ِم ِه َوقِیا ِم ِه فِی لیالِی ِه
وأیا ِمهِ» پیامبراکرم(ص) مأمور اســت که
همه ســال را بــه عبادت برخیــزد ،اما ماه
شعبان را که ماهی متصل به ماه رمضان
اســت ،به قیام و صوم وبکاء و جذبه الهی
میگذراند .امام سجاد(ع) به ما میآموزد
تا از خدا بخواهیم که ما را هم کمک کند تا
ما هم به سنت پیامبر مقید شویم،ماهم
از ســر میل و اشــتیاق درماه شــعبان روزه
بگیریم ودر شــبهای آن بیدار شــویم تا
با آمادگی کامــل وارد ماه مبارک رمضان

شویم .هر روزهنگام ظهر این را از خداوند
طلب میکند .مرحــوم امام خمینی(ره)
در کتــاب چهل حدیــث جملــهای دارند
کــه از آیــات و روایات گرفته شــده اســت.
ایشــان میفرمایــد؛« ای عزیز باید شــبیه
رسولاهلل شوی و این شدنی است» .یعنی
من ،بنده خاکی میتوانم شبیه رسولاهلل
شــوم؟ ...بلــه! میتوانــی چــرا کــه؛ «فــی
رســولاهلل اسوه حســنه» رســولاهلل اسوه
اســت .یعنی باید به او تأســی کنیم .البته
هرکــس در حد ظرف خــودش ،ظرف ما
کوزه کوچکی است ،ظرف رسولاهلل تمام
اقیانوسهایعظیممعرفتوقربالهی
را دربرمیگیرد .خطبه رســول اکرم(ص)
درآخرینجمعهماهشعبانحاوینکاتی
اســت که اگر ما به آن نــکات توجه کنیم،
متوجهخواهیمشدکهبهکداممیهمانسرا
قــدم میگذاریم .به چــه ضیافتی دعوت
شدیم .اصالً دعوت شدیم یا نه بیدعوت
میرویم .دعوت را رسول امینی که واسط
بیــن زمیــن و آســمان اســت ابــاغ کرده
اســت .دعوت نامــه ازجانب خداســت و
در لســان وحی آمده است«.کتب علیکم
الصیام».دعوتکتبیاست.
حقیقتروزهداریچیست؟
صیــام و روزهداری درماهــی کــه در
آســتانه ورود به آن هستیم یک حقیقت
ویــک باطنی و یــک ظاهــری دارد .ظاهر
این اســت کــه از طلوع فجر باید امســاک
کنیم تا غروب یا مغرب – که یک اختالف
فقهی میان برادران اهل سنت و شیعیان
اســت -ایــن ظاهر روزه اســت .امــا باطن
روزه کــه بایســتی به آن توجه داشــت این
اســت که مــا در آغاز ماه مبــارک رمضان
واردمیهمانسرایباریتعالیمیشویم.در
وصف این میهمانسرا ،شارع بزرگ آیین
اســام جملــهای دارد کــه میفرماید :قد
اقبل علیکم شهراهلل ...به شما روی آورده
ماه خدا! این ماه را ماه خدا نامیده است،
حتی نه ماه رسول خدا یا ماه بندگان خدا،
این ماه « شــهراهلل» اســت .حال بندگان

دعــوت شــدهاند تا وارد شــهراهلل شــوند.
بلکه «قد اقبل علیکم »...این ماه به شما
روی آورده و اآلن مقابلتــان قــرار گرفتــه
اســت و در حال وارد شدن به آن هستید.
ماهــی کــه بــه تعبیــر پیامبــر اکــرم(ص)
«بالبرکــه والرحمــه والمغفــره» اســت.
بــا خــودش بــرکات میآورد.بــا خــودش
رحمــت و مغفــرت مــیآورد .آنقــدر
درغروبهــای مــاه رمضــان میبخشــد
که ،فــی من تمــن علیــه ...خداوند منت
میگذارد .پیامبــر(ص) این ماه را اینگونه
توصیــف میکنــد؛ «شــهرعنداهلل افضل
الشــهور» ،این مــاه نــزد خداونــد از یازده
مــاه دیگــر باالتر اســت .یــک شــب آن از
هشــتاد ســال برتــر اســت« .ایامــه افضل
االیــام» روزهــای آن هم از همــه روزهای
ســال باالتر است «و لیاله افضل اللیالی»
شــبهایش نیز با هیچ یک از شــبهای
سایر ماهها برابر نیســت .شب قدر آن که
حســاب جدایی دارد«.افضل الســاعات»
ســاعتهایش هم ویژگی خاصــی دارند
و بایســتی حســاب دیگری برای آنها باز
شود« .هو شهر عظیم» این ماه از عظمت
و بزرگــی خاصی برخوردار اســت ،چرا که
«الــذی انــزل فیه القــرآن» است.شــما را
بــه میهمانی خداونــد در این مــاه بزرگ
و پــر فضیلت دعــوت کردهانــد« ،دعیتم
فیــه الــی ضیافــت اهلل»ابالغکننــده این
دعوت هم رســول خداســت! درحقیقت
ما به میهمانی نمیرویم بلکه خودشان
میبرندمان.خداونــد در ایــن مــاه بــاب
بزرگی را گشوده و ما را به آن فرامیخواند.
ورود بــه میهمانســرای باریتعالــی
شــروطی دارد کــه اهــم آنهــا ادب حضور
است.وقتیمابهمحضربزرگیمیرسیم،
ادب حضــور را رعایت میکنیم.هرچقدر
این مقام بزرگتر و دارای عظمت بیشتری
باشد ،ادب حضور بیشتری الزم میشود.
فرق اســت میان اینکــه ما به نزد عالمی
برویم تا آنکه به حرم معصومی مشرف
شــویم ،آنجا بایــد اذن ورود گرفت .نحوه
صحبت کــردن ،آداب زیارت خواندن و...
حال اگر قرار باشــد مــا را ببرند به محضر
امام موعود(ع) آن جذبه امام و معرفت
نسبت به ولی خدا موجب میشود تا ادب
حضوربیشتریداشتهباشیم.
در ماه مبارک رمضان ما به حضور در
میهمانیخودخدادعوتهستیم.دراین
میهمانی ،امام عصر(ع) ،آن انسان کامل
همدعوتاست.ازعلیبنابیطالب(ع)
بیاموزیمکهدرنخلستانهاودرنیمههای
شــب از شــوق درک حضورغش میکرد
و حالــت جذبــه خاصی داشــت .حال ما
را میبرنــد به ضیافت الهــی ،میبرند به
میهمانســرای الهی ویک ماه در ضیافت
الهــی بــه همــراه اولیــا وپــاکان شــرکت
میکنیم .ضیافت الهی با ضیافت ســایر
مخلوقات ،حتی انبیا و اولیا فرق دارد .این
میهمانی خلیلالرحمان است .بنابراین

ورود به میهمانسرای باریتعالی
شروطی دارد که اهم آنها ادب
حضور است .وقتی ما به محضر
بزرگی میرسیم ،ادب حضور را
رعایت میکنیم.هرچقدر این
مقام بزرگتر و دارای عظمت
بیشتری باشد ،ادب حضور
بیشتری الزم میشود

رمضان فرصتیاســت تا انســان خودش
را در حضورخداوند ببیند،بلکه دریکی از
اوقات این ماه ،در حال قرآن خواندن ،در
حالت دعا خواندن،در ســحرماه رمضان
و ...خداوند متعال جلوهای از این حضور
را به او بچشــاند .بایســتی ذائقههــا آماده
چشــیدن طعم شــیرین آن باشد .پیامبر
اکــرم(ص) بــا این تأکیــدات به ما یــادآور
میشــود که؛بــه ضیافت مهمــی دعوت
شدهاید و میهماندار خود خداست.
بنابراین ســعی کنیم تا از حیث ظاهر
و باطــن خودمــان را بــرای این میهمانی
آراســته ومهیا کنیم.تا در صف روزهگیران
قرار بگیریم .با عنایت به اینکه در هنگام
ورود و حضــور یــک جلــودار داریــم و در
عصــر مــا امــام جلودارصــف میهمانان
این ضیافــت الهی اســت .در عرفه وقتی
مشرفمیشویم،امامعصر(ع)تنهایک
نصف روز در بین واقفان حاضر هســتند،
اما در ماه رمضان ســی شبانه روز تمام به
همراه روزهداران در ضیافت الهی حضور
دارند .از این فرصت باید برای یک ســیرو
سلوک استفاده کنیم ،چرا که در کنار ولی
خــدا و یک انســان کامــل قــرار گرفتهایم.
ادب اقتضــا میکنــد ایــن مــاه از هرگنــاه
کوچک وبزرگی دســت بشوییم وروح را از
هرچه غیراوست پالوده و جال دهیم.
در چنین حالتی به تأسی از معصوم و
انسان کامل سیر کمال را در پیش گرفته و
ازفیوضاتوبرکاتاینماهعزیزبرخوردار
خواهیم بود .کســانی که قصد آن دارند تا
در این ماه سیر معنوی را از طریق مناسک
مــاه مبارک رمضان طی کنند الزم اســت
نسبت به مناجات سحرها ،قرائت ادعیه
و به جا آوردن نوافل اهتمام جدی داشته
باشند و خود را پشت سر امام مهدی(ع)
بدانند و یقین داشــته باشند که ایشان هر
کجاییممکناستحاضرباشند.
آثــار اجتماعــی ایــن درک معنــوی
چیست؟
معنویــت من را قانونمنــد و منضبط

میکنــد .فکــر تجــاوز بــه دیگــران ،بــه
اموالشــان ،به حیثیتشان ،به آبرویشان،
فکر تعدی به حقــوق دیگران ،فکر اقدام
به عمل بد و غیره از انســان دور میشود.
انســان خــود را غــرق در عالم معنــا و در
محضــر الهــی مییابــد و بــه خــود اجازه
فکر تعدی بــه همنوع را نمیدهــد .روح
معنویت انســان را به مسیر رشد وتعالی
هدایــت و به ســماحت و بزرگی رهنمون
میشــود.در کارگاه انسانســازی رمضــان
افــراد بــا بهرهگیــری از معنویــت این ماه
بــزرگ مــؤدب بــه ادب الهــی وخیرخواه
همنوعان خود میشــود ونسبت به آنان
احساس شفقت و مهربانی پیدا میکند.
اگرحقیقت مــاه مبارک رمضــان را درک
کنیم و بدرســتی وارد و از آن خارج شویم
حداقــل دســتاورد آن اجتنــاب از آزار و
اذیــت دیگران بلکه مهرورزی نســبت به
سایرین است .در همین راستا است بذل
مــال و اطعــام و برپایی ســفرههای افطار
و رســیدگی بــه فقــرا وتوجه به حــال و روز
مســتمندان و همســایگان و ...همچنین
معنویــت حاصــل از ایــن مــاه انســان را
وامیدارد تا نســبت به اصــاح رفتار خود
بکوشــد وبه رعایت حقوق دیگران پایبند
باشــد .آثــار اجتماعــی معنویتگرایــی
ابتــدا در خانواده بروز یافته و به تدریج به
جامعــه ســرایت داده میشــود .بنابراین
بــا قاطعیت میتــوان گفت مــاه رمضان
در صــورت شــناخت و رعایــت روح
حاکــم برمناســک وآداب آن در زدودن
ناهنجاریهــا و بزههای اجتماعی بســیار
مؤثــر خواهد بــود .از اینرو الزم اســت در
منابر و از تریبونهــای عمومی مردم را با
حقیقت ماه مبارک رمضان آشنا ساخته
و به ترویج معنویت آن پرداخت .نتیجه
قهــری چنین اهتمامــی رواج مالیمت با
مردم ،رعایت حقوق دیگران و رســیدگی
به ضعفا و فقرا و ...خواهد بود که میتوان
از آنها به عنوان آثار اجتماعی معنویت
ماه رمضان یاد کرد.

اسماعیل علوی
روزنامه نگار

بیتردید ماه مبارک رمضان برای باورمندان فرصتی بیهمتاست تا با بهرهگیری
از فضایــل آن ،بنیــه معنوی خــود را تقویت و روح تقوا را ملکه خود ســازند .نکته
مهم در این مسیر آن است که انسان قبل از ورود به ضیافت الهی بداند میخواهد
به کجا برســد ،چه باید انجام دهد ،چگونه مســئولیت خود را به انجام رســانده و
چطور از آن بیرون آید .شــناخت دقیق و یافتن پاســخ راهگشــا برای این ســؤاالت
کمــک میکند تا انســان بــه نحو شایســتهای از فیوضــات این ماه بهرهمند شــود.
مناســک ماه مبارک رمضان ،از ابتدا با هدف پاکســازی آینه وجود از آلودگیهای
گناه و زنگار روزمرگی و فراموشــیها همراه بوده اســت و تمامی 32نامی که برای
ایــن ماه ذکر کردهاند مؤید این مهم اســت وناظر براهمیت و جایگاه ماه رمضان
میباشد .مهمترین ویژگی ماه مبارک رمضان که پایه سایر نعمتهای بیشمار
این ماه محســوب میشــود ،فرصت خودســازی است .شــکوه باورمندی و برکات
مادی و معنوی که از این ماه نصیب اهل ایمان میشــود قابل توصیف نیســت و
اگر مســلمانان شــناخت درســتی از برکات این ماه پرفضیلت داشتند و مواهب و
دســتاوردهای بزرگ آن را میدانســتند آرزو میکردند که سراسر ســال ،ماه روزه و
ماه رمضان باشــد .این ماه از آنجا که ســهم بزرگی در خودسازی دارد برخی آن را
آغاز سال دانستهاند با این توجیه که چون فلسفه خلق وخلقت بهمنظور رسیدن
بهکمــال و دســتیابی به ملکات معنوی اســت با ثمرات این ماه کــه میدانی برای
کسب فضایل و نزدیک شدن به قله کمال است ،قرابت داشته و نسبتی وثیق دارد.
«ایران» با اغتنام از فرصت ماه میهمانی خدا ،سفرهای معنوی برای خوانندگان
خــود تدارک دیــده و روزهای فرد در طول این مــاه پر فضیلت پذیرای میهمانان
خوان نعمت الهی است .مجموعه این صفحات متضمن هموار کردن مسیر رشد
و بالندگی وتقویت شــناخت و بنیه اعتقادی باورمندان در جهت اهداف معنوی
اســت کــه در قالبهای متنوع به تبییــن مفاهیم دینی خواهــد پرداخت تاعالقه
مندان را با نحوه راهجویی و راهیابی به تعالی دینی رهنمون باشد.
درسگفتارهای منتشر نشده شهید آیت اهلل دکتر بهشتی1-

ماه رمضان ماه مراقبه و خودسازی

یکــی از موارد مناســب برای تبریــک ،حلول مــاه مبارک
در مکتب
رمضان اســت .متأسفانه در میان ما کمتر معمول است
قرآن
آغــاز این ماه مبارک را به یکدیگر تبریک بگوییم .ولی در
جامعه بزرگ اســامی خوشبختانه این سنت هست و به
مناســبت آغاز رمضان ،همچــون یک عید بــزرگ ،اوراق
تبریــک بــرای یکدیگر میفرســتند ،در برخوردهــا هم به
یکدیگر تبریک میگویند .جالب اینجاست که عبارت «ماه
مبــارک» ،بدون «رمضان» ،در میــان ما از قدیم معمول
بوده ،اما فراموش کردهایم که «مبارک» و «تبریک» از یک
ریشــه اســت .اگر ماه «مبارک» اســت ،حلولش و آغازش
«تبریک» هم دارد .به هر حال شــروع این ماه پر ارج را به
همه دوستان تبریک میگویم .امیدوارم ماه پر برکتی برای
همه ما باشد .بزرگترین برکتش ،پیراستن و دور کردن یا
کاستن آلودگیها از جانمان و از خلقیاتمان است .اگر ماه رمضان بیاید و بگذرد
و اخالق ما همان اخالق ناپســندی باشد که داشتیم ،ماه کمبرکتی برای ما بوده
اســت .از بزرگترین برکت این ماه غفلت نکنیم؛ برکتی که با توجه ،هوشــیاری،
سعی و کوشش ما بهدســت میآید .هرچند نمیدانم چرا متأسفانه ما اینطور
بار آمدهایم که همیشه جویای برکتهای بیتالش و بیکوشش هستیم و با این
گرایــش غلطــی که در مورد برکــت و برکت دادن خدا در فکرمــان به وجود آمده
اســت ،از خیلی از برکات الهی محروم میمانیم .این ماه باید برای همه ما ،ماه
«مراقبه» ،مواظب خود بودن و به حساب خود رسیدن باشد .سحرها که شاید به
انگیزه غذا خوردن و سحری خوردن و شاید هم به انگیزههایی باالتر از آن و به هر
حال برطبق اجبار یا عادت بیدار هســتیم ،فرصتی اســت که بیش از ایام سال به
خودمان برسیم .روزها به جای ساعت ناهار که غذا میخوردیم ،درصدد باشیم
غذای روحی بیشتری کسب کنیم و این غذای روحی ،حسابرسی خودمان باشد.
من توصیه نمیکنم که این حسابرسیها شدید باشد ،چون تب تند ،زود عرقش
درمیآید .ولی توصیه میکنم که این حسابرسی اجماالً در کار باشد و مراقبت ما
از خودمان در رمضان و غیررمضان فرق بکند .باز معنی این مطلب این نیست
که در غیر ماه رمضان ،یازده ماه را در غفلت بگذرانیم به امید اینکه ماه رمضان
هوشــیار بمانیم .نه ،همیشــه در برنامههای گوناگون زندگی ،ایام و ساعتهایی،
به برخی از برنامهها ،بیشتر ارتباط پیدا میکند .مثالً با اینکه انسان هر روز خوب
است خود را و خانه خود را تمیز کند و به نظافت لباس و لوازم کار بپردازد ،طبعاً
جمعهها و روزهای تعطیل ،فرصت بیشتری است که مقدار بیشتری به تنظیف
خودمان ،خانهمان ،لوازم زندگیمان بپردازیم .پرداختن روز جمعه به نظافت،
معنایش این نیست که روزهای دیگر به کلی از نظافت غافل میمانیم .معنایش
این است که آنچه درباب نظافت ،در جریان زندگی روزمره به آن نمیرسیم روز
جمعه تدارک کنیم .در این مورد هم که عرض میشــود در ماه رمضان مراقب
خویشتن باشیم و برایمان ماه مراقبه باشد ،هرگز به این معنی نیست که در ایام
سال حق داریم به کلی از وضع خود غافل بمانیم و در غفلت به سر ببریم ،بلکه
معنایش این اســت که چون ممکن اســت زندگی ســاالنه فرصتهای رســیدن
بــه خــود را به اندازه کافی در اختیارمان نگذارد ،این ماه را به رســیدگی بیشــتر به
خودمان اختصاص بدهیم ،تا برایمان ماهی «مبارک» و پربرکت باشد.

قاب تماشا

عکس :باشگاه خبرنگاران

تأملیبرنکاتقرآنی1-
«مــاه رمضــان [همــان مــاه] اســت
کــه در آن قــرآن فرو فرســتاده شــده
اســت [کتابــى] کــه مــردم را راهبر و
[متضمــن] دالیل آشــکار هدایت و
[میزان] تشخیص حق از باطل است
پس هر کس از شــما این ماه را درک
کنــد باید آن را روزه بدارد و کســى که
بیمار یا در سفر است [باید بهشماره
آن] تعــدادى از روزهــاى دیگــر [را
روزه بــدارد] خدا براى شــما آســانى
مــى خواهــد و بــراى شــما دشــوارى
نمــى خواهــد تــا شــماره [مقــرر] را
تکمیــل کنید و خدا را بــه پاس آنکه
راهنمایتــان کرده اســت بــه بزرگى
بستایید و باشد که شکرگزارى کنید».
(بقره)185 /
الــف  -بــا وجــود اینکــه اغلــب مــاه
رمضان را ماه روزه خطاب میکنیم،
امــا بــا اهمیتترین مطلــب در ماه
رمضان نزول قرآن دراین ماه اســت
و در واقــع خداوند رحمــان رمضان
را مــاه نزول قرآن نامگذاری فرموده
ُ
استَ :
«ش ْه ُر َر َم َض َ
نز َل فِی ِه
ان الَّذِی أ ِ
ْال ُقر ُ
ْآن»
ب -اگر به متن آیه فوق دقت کنیم
پس از اعــام ماه رمضــان بهعنوان
مــاه نــزول قــرآن و واجــب نمــودن
روزه ،مــوارد معافیت از روزه و حکم
آن را بــرای مســافر و بیمــار به علت
اینکه خدا برای بندگان خود آســانی
میخواهدذکرمیفرماید.
ج -برای درک بهتر مراجعه به قرآن
و اهمیت قرائت آن به آیه ذیل توجه
کنید که خداوند هیچ استثنایی برای
خوانــدن قــرآن ،حتی برای مســافر،
بیمار و رزمنده اعالم نفرموده است.
َف ْاقــ َرُء وا مــا َتیســ َر ِم َ ْ ُ
ْان َعل َ
ِم
ــن القــر ِ
َّ
ْضــی َو َ
کم َمر َ
اخرُونَ
اَ ْن َس ُ
ــیکون ِمْن ْ
ــون فِــی الَْ
ْ
ض یبَْت ُغ َ
یضِرُب َ
ــون ِم ْ
ْ
ــن
ر
ِ
َف ْضــلاهلل َو َ
اخــرُو َن یقاتُِل َ
ــون فــی
ِ
َســبیلاهلل َف ْاقــ َرُء وا مــا َتیســ َر ِمْن ُ
ــه
ِ
َّ
(مزمل)20/
«تــا آنجــا کــه میتوانیــد قــرآن
بخوانید .خدا میداند که عدهای از
شــما مریض خواهند شد و عدهای
ســفر میکننــد و دنبال فضــل خدا
(کسب معاش) و دستهای مشغول
جنــگ در راه خــدا هســتند ،ولــی
باز هم تــا آنجا کــه میتوانید قرآن
بخوانید».

را فرســتاد تا مردم را هدایت کند و دین
خــود را بر ادیان دیگــر غالب گرداند ولو
کافــران کراهــت داشــته باشــند .همانــا
نماز ،عبادت ،حیات و ممات من از خدا
و برای خداست ،شریکی برای او نیست
من به این دســتور امر شــدهام و تسلیم
خداوند هســتم.ای پســرم ،حســن! تو و
همه فرزندان و اهل بیتم و هر کس را که
این نامه به او برســد بــه امور زیر توصیه
و سفارش میکنم :هرگز تقوای الهی را

خویشــاوندان را از یاد نبرید ،صله رحم
کنید که صله رحم حساب انسان را نزد
خدا آسان میکند.
خــدا را ،خدا را! درباره «یتیمان» ،مبادا
گرسنه و بیسرپرست بمانند.
خدا را ،خدا را! درباره «همســایگان» با
آنــان خوشرفتــاری کنیــد ،پیغمبر آن
قدر در مورد همسایه سفارش کرد که ما
گمان کردیم میخواهد آنهــا را در ارث
شریککند.

عکس :ایسنا

تأدیبخودمقدمبرتعلیمدیگران
یکــی از گرفتاریهــای امــروز ما این
اســت که بچهها به حرف بزرگترها
کمتــر گــوش میدهنــد ،جوانــان از
تجربههــای ارزشــمند اهــل تجربه
کمتــر اســتفاده میکننــد و از حرف
روحانــی و واعــظ کمتــر اســتقبال
میشــود .البتــه همــه گنــاه متوجه
نسل نو و جوانان نیست و بزرگترها
هم در این زمینه بیتقصیر نیستند
و شاید اشــکال اساسی متوجه آنان
باشــد ،زیــرا وقتــی آن ســخنهای
خــوب در خــود گوینــدگان آن تأثیر
مثبت نکرده باشد ،چگونه میتوان
توقــع داشــت کــه در دیگــران اثــر
مطلوب داشــته باشــد ،علــی علیه
الســام در این باره میفرماید :من
نصب نفسه للناس اماما فعلیه أن
یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره
(نهج البالغه حکمت .)٧٣
کســی که خــود را امــام و رهبــر برای
مــردم قــرار میدهــد ،پیــش از آنکه
دیگرانراتعلیمدهد،بایدبهتعلیم
نفــس خــودش بپــردازد و بایــد کــه
تعلیم و تأدیب او به کردار و رفتارش
باشد و نه با سخنان و گفتارش.
آری اشــکال اساســی متوجه «واعظ
غیر متعــظ »است.کســانی که خود
تعلیــم نگرفتهانــد و بــه گفتــار خود
عمل نمیکنند ،چگونه انتظار دارند
دیگران گفتار آنان را بشنوند و به آن
عملکنند؟
به قول مال عبــد الرحمان جامی در
هفت اورنگ:
ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که بود هستی بخش
خشک ابری که بود ز آب تهی
ناید از وی صفت آب دهی

چشمههای
جاری

شوق پرواز

پیامبراکــرم(ص) لذتبخشتریــن کارهــا را ارتبــاط بــا معبــود و راز و نیــاز بــا خــدا
میدانســت و هیــچ گاه از اظهــار عبودیــت در برابــر خداوند خســته نمیشــد.
رســولخدا در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان در توصیــف ایــن مــاه میفرماید:
ای مــردم! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به ســوی شــما رو کرده اســت.
ماهی که نزد خدا ،بهترین ماههاســت و روزهایش بهترین روزها و شــبهایش
بهترین شــبها و ســاعتهایش بهترین ساعتهاســت .ماهی که در آن شما
را بــه میهمانــی خدا دعوت کردهاند و شــما در آن از اهل کرامت خدا شــدهاید.
نفسهای شــما در آن ثواب تسبیح و ذکر خدا دارد و خواب شما ثواب عبادت.
اعمال شــما در آن پذیرفته اســت و دعاهای شما مســتجاب ،پس ،از پروردگار
خویش با نیتهای راســتین و دلهای پاک ،بخواهیــد که توفیق روزه این ماه و
تالوت قرآن در آن را به شما عنایت فرماید.

مــاه رمضان،مــاه نزدیکــی دلهــا و مــاه ســرزدن شــکوفه های
مهربانی است .ماه اجتماع در فضاهای معنوی و ماه همدلی
ویکرنگی!

