در مکتب رمضان؛
مروری بر رهنمودهای
مقام معظم رهبری
محمدابراهیم ساورسفلی

1

مقدمه
انسان مؤمن بايد پيش از فرارسيدن ماه مبارك رمضان ،خود را براي ضیافتی كه از سوی
رب العالمین ترتیب داده شده است ،آماده و مهيا كند .تا به اصلیترین مأموریت خود که
اصالح نفس است ،عمل نماید .امام خمینی(ره) آن عارف واصل دائم ًا به همه ما توصیه
میفرمود :شما در اين چند روزي كه به ماه مبارك رمضان مانده به فكر باشيد ،خود را
اصالح كرده ،توجه به حقتعالي پيدا كنيد .اگر خداي نخواسته گناهي مرتكب شدهايد ،قبل
از ورود به ماه مبارك رمضان توبه نماييد .زبان را به مناجات حقتعالي عادت دهيد ،مبادا
در ماه مبارك رمضان از شما غيبتي ،تهمتي و خالصه گناهي سر بزند كه در محضر ربوبي
با نعم الهي و در مهمانسراي باريتعالي آلوده به معاصي باشيد .شما در اين ماه شريف
به ضيافت حقتعالي دعوت شدهايد« :دعيتم فيه الي ضيافة اهلل» ،خود را برای مهمانی
باشکوه حضرت حق آماده سازید .الاقل به آداب صوری و ظاهری روزه پایبند باشید،
معنای روزه فقط خودداری و امساک از خوردن و آشامیدن نمیباشد .از معاصی هم باید
خودداری کرد .همانطور که شکم را از خوردن و آشامیدن نگه میدارید ،چشم و گوش
و زبان را هم از معاصی باز دارید .اگر با پايان يافتن ماه مبارك رمضان در اعمال و كردار
شما هيچگونه تغييري پديد نيامد و راه و روش شما با قبل از ماه صيام فرقي نكرد ،معلوم
ميشود روزهاي كه از شما خواستهاند ،محقق نشده است (.)1
برای رسیدن به این مرحله از معنویت ،شرط اصلی کسب فیض از محضر عالمان و
 -1کارشناسیارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران
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رهبران معنوی است ،زیرا عالمان ربانی و رهبران معنوی چلچراغهای پرفروغی هستند
که در هر عصری در آسمان علم و عمل میدرخشند و با کسب نور و گرما از خورشید
رسالت و امامت بر زمینیان تجلی میکنند و آنان را به سوی منابع نور رهنمون میسازند،
از جمله این شخصیتها مقام معظم رهبری است که در طول دوران انقالب به ویژه دوران
رهبری ،همواره در مناسبتهای معنوی باالخص ماه مبارک رمضان رهنمودهای ارزشمندی
را برای بهرهگیری از فرصتهای این ماه مطرح فرمودهاند ،با توجه به اینکه تنوع محورهای
رهنمودها و حجم مطالب آنها بسیار فراوان است ،به ناچار بخش از آن را تقدیم عزیزان
میکنیم.
 .1فضیلت و عظمت ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان ،در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است ،چون ماه ضیافت الهی
است )2( ،ماه لیلة القدر است .درهای آسمان در ماه رمضان گشوده است ،یعنی؛ رابطه
قلبی انسان با خدا در این ماه آسانتر از همیشه است (.)3
در اين ماه ،هر كار نيكى بكنيد ،هر سخن حقى بگوييد ،هر كلمهاى را به كسى كه محتاج
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تعليم است ،تعليم دهيد ،هر كلمهاى كه براى خدا فراگيريد و در راه خدا به كار شما بيايد،
هر ركعت نماز ،هر آيه قرآن ،هر ساعت گذراندن با دهان روزه و هر اجتناب از گناهى،
باارزش است .دروغى نگوييد و غيبتى نكنيد كه زمينه براى دروغ و غيبت مقتضى است.
شما اجتناب و امتناع كنيد .هر عمل حسنهاى كه انجام دهيد ،احسان ،اطعام و كمك به
كسى ،احوالپرسى از مستحقى ،اقدامى براى مردم محروم ،اقدامى براى جامعه اسالمى،
كارى براى پيشرفت زندگى مردم؛ همه اينها عبادت است (.)4
پذیرایی خداوند از بندگان خود در این ماه ـ که یک پذیرایی معنوی است ـ عبارت است
از گشودن درهای رحمت و مغفرت و مضاعف کردن اجر و ثواب اعمال خیری که بندگان
در این ماه انجام میدهند ( .)5ماه رمضان فرصت بسيار استثنايى و بزرگى است كه به لطف
خداى متعال اين فرصت به ما داده شد كه بتوانيم در اين ماه مبارك بر سر سفره ضيافت
الهى حاضر بشويم .اين فرصت استثنايى در طول سال نظير ندارد ( .)6امام سجاد(ع) در
خطبهاي فرمود« :شهر ّ
الطهور و شهر التمحيص»؛ «رمضان ،ماه پاك شدن و طهارت قلب
و ماه مغفرت است» ( .)7رحمت الهى در ماه رمضان ،ناشى از حسناتى است كه شما در
اين ماه مبارك توفيق آن را پيدا مىكنيد ( .)8يعنى به بركت روزه و توجه و خشوعى كه
الزمه روزه است ،فرصت و توفيق كار نيك براى انسان وجود دارد .البته فرصت به معناى
تحقق آنچه انسان از آن فرصت جستجو مىكند ،نيست؛ اراده و دنبالگيرى و خواست و
ِ
حركت ما را الزم دارد .در هر حال اين فرصت وجود دارد و ما مىتوانيم از آن بهره ببريم

و استفاده كنيم (.)9
 .2چگونه ماه رمضان یک فرصت محسوب می شود؟
مسئله اساسی در باب ماه رمضان ،این است که بشر ـ که در میان انواع عوامل و موجبات
غفلت از خدا و از راه او ،محاصره شده و انگیزههای گوناگون ،او را به سمت پایین و تنزل
و سقوط میکشاند ـ فرصتی پیدا کند که در آن بتواند روح را ـ که روح انسان و باطن بشر،
تقرب جوید و
به عروج و اعتال تمایل دارد ـ به سمت عروج و اعتال سوق دهد و به خدا ّ
به اخالق الهی ،تخ ّلق پیدا کند .ماه رمضان ،چنین فرصتی است (.)10
ما در طول سال و در مسیر طوالنی حرکت خودمان در چالش با هواهای نفسانی ،با
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گناهان ،با فضاهای تاریکی که خودمان به دست خودمان به وجود میآوریم ،با مشکالتی
مواجه میشویم .گاهی انسان برای اینکه حال دعا پیدا کند ،مشکل دارد؛ گاهی برای اینکه
قطره اشکی بفشاند ،مشکل دارد؛ چون راه دشوار است ،به وسیله خالفها و گناههای خود
احاطه میشویم؛ اما قطعه ماه رمضان ،آن قطعهای است که حرکت در آن قطعه آسان است؛
مثل این است که در این راه دشواری که میخواهید به محلی یا به شهری برسید ،گاهی
مجبورید پیاده راه را طی کنید؛ گاهی مجبورید از آب بگذرید؛ گاهی مجبورید از باتالق
بگذرید؛ یک جا هم میرسید به فرودگاهی که هواپیمای مجهزی آماده است تا شما را
بیدردسر و با خیال راحت و پس از طی مسیر طوالنی به مقصد برساند .آغاز ماه رمضان،
رسیدن به همین فرودگاه است .خدای متعال راه را در ماه رمضان هموار کرده است و فضا
را در ماه رمضان ،فضای خالی از معارض قرار داده است .این روزهای که شما میگیرید،
نفس و هواهای نفسانی را به زنجیر میکشد؛ این عبادتها ،این دعاها ،این خشوعها ،این
ذکرها و این لیلة القدر همان وسایل همواری است که شما را فرسنگها جلو میبرد؛ راهی
را که در طول سال و در ماههای دیگر گاهی یک متر یک متر باید طی کنیم ،میتوانیم اگر
همت کنیم و اگر خودمان را برسانیم ،در ماه رمضان این راه را فرسنگ فرسنگ طی کنیم؛
ّ
بنابراین است که شما میبینید اولیای خدا از مژده رسیدن ماه رمضان خرسند میشدند و
از فراق ماه رمضان اشکهایشان سرازیر میشد ( .)11ماه رمضان در هر سال ،قطعهای از
بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما ،آن را وارد میکند و به ما فرصت
میدهد که خودمان را بر سر این سفره الهی در این ماه ،وارد بهشت کنیم .بعضی همان سی
روز را وارد بهشت میشوند .بعضی به برکت آن سی روز ،همه سال را و بعضی همه عمر
را .بعضی هم از کنار آن ،غافل عبور میکنند که مایه تأسف و خسران است .حاال برای
خودشان که هیچ ،هرکس که ببیند این موجود انسانی ،با این همه استعداد و توانایی عروج
و تکامل ،از چنین سفره با عظمتی استفاده نکند ،حق دارد که متأسف شود (.)12
این نوافل سی و چهار رکعتی که برای نمازهای روز و شب وارد شده است ،بسیار
باارزش است .ماه رمضان فرصت خوبی است .ما غالب ًا اهل نوافل نیستیم .ولی ماه رمضان
که میشود ،چه مانعی دارد؟ کدام کار با دهان روزه ،بهتر از نماز خواندن؟ چهار رکعت
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نماز ظهر است ،قبل از این چهار رکعت ،هشت رکعت نافله دارد؛ چهار دو رکعتی .چهار
رکعت نماز عصر است و قبل از این چهار رکعت ،هشت رکعت نافله نماز عصر است .این
نوافل را بخوانید .همچنین نوافل مغرب را که از اینها مهمتر است؛ و نیز نوافل شب که یازده
رکعت است .همچنین نافله صبح که دو رکعت است .کسانی هستند که در ایام معمولی سال،
برایشان مشکل است پیش از اذان صبح برای نماز شب بیدار شوند ،ولی در این شبها ،به
طور قهری و طبیعی بیدار میشوند .این یک توفیق الهی است .چرا از این توفیق استفاده
نکنیم؟ ان شاء اهلل فرصتهای ماه رمضان را مغتنم بشمارید (.)13
« .3ضیافت الهی» چیست؟
پذیرایی خداوند از بندگان خود در این ماه یک پذیرایی معنوی است ( .)14این ،چیز
کمی نیست که رسول اکرم(ص) ماه رمضان را ،ماه ضیافت الهی به حساب بیاورند .در
این ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود در این ضیافت هستند ،بر سر سفره پروردگار
منان و کریم مینشینند .این ،غیر از سفره عام کرم الهی است که همه انسانها ،بلکه همه
موجودات عالم از آن بهرهمند هستند؛ این سفره خواص و ضیافت خاصان پروردگار است
( .)15روزه ماه رمضان هم یکی از مواد همین ضیافت عظیم الهی است ،که مایه تصفیه
روح انسان و ایجاد زمینه طهارت قلبی روزهدار است ( .)16روزه یکى از مائدههاى الهى
است .چنان که قرآن هم ،در این ضیافت عظیم ،یکى دیگر از مائدههاى الهى محسوب
مىشود .از این مائدهها ،هرچه بیشتر استفاده کنید ،بنیه معنوىتان قویتر خواهد شد و
ِ
بارهاى سنگین حرکت به سمت کمال و تعالى را راحتتر بکشید .آنگاه
خواهید توانست
خوشبختى به شما نزدیکتر خواهد شد (.)17
 .4آثار روزه داری
«الصوم جنّة من النّار»؛ «روزه ،سپر
در حديث صحيح معتبر از پيغمبر اكرم(ص) اين استّ :
آتش است» .از طرق اهلسنت هم همين مضمون با الفاظ مختلف نقل شده است؛ از جمله
الدنيا»؛ «همچنان
«الصيام جنّة العبد المؤمن يوم القيامة كما يقى احدكم سالحه فى ّ
اين لفظّ :
كه شما در دنيا با سالح و وسيله دفاعى خودتان از خود دفاع مىكنيد ،در آخرت هم به
وسيله روزه از خودتان در مقابل تعرض آتش دوزخ دفاع مىكنيد» .خصوصيت روزه
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چيست كه تعبير «جنّة من النّار» درباره آن بيان شده است؟ خصوصيت روزه عبارت است
كف نفس است؛ «و نهى النّفس عن الهوى» .مظهر صبر در مقابل
كف نفس .روزه ،مظهر ّ
از ّ
الص ْب ِر
«و ْاس َت ِعي ُنوا بِ َّ
گناه و غلبه مشتهيات ،روزه است .بنابراین در روايات ،ذيل آيه شريفه َ
الص اَل ِة» ،صبر را به روزه تعبير كردهاند .روزه ،مظهر گذشت از خواستهها است .اگرچه
َو َّ
ِ
زمان روزه محدود است ـ چند ساعت در روز ،آن هم چند روز در سال ـ ليكن به صورت
نمادين ،يك حركت اساسى براى انسان است .چرا؟ چون هواهاى نفسانى و هوسها و
مشتهيات و خواستهاى نفس ،همان مسيرى است كه انسان را به گناه مىرساند .اينطور
نيست كه مشتهيات نفسانى با گناه مالزم و از يكديگر اجتنابناپذير باشند؛ نه ،بعضى
از مشتهيات نفسانى هم حالل است .اما اينكه انسان دهنه نفس را بردارد ،نفس خود را
بىمهار و بىدهنه رها كند و اسير مشتهيات آن شود ،همان چيزى است كه اميرالمؤمنين(ع)
در نهجالبالغه فرمودند« :حمل عليها اهلها»؛ او را روى اسب سركشى انداختهاند كه دهنه
آن دست اين شخص نيست و اسب سركش هم او را مىبرد به پرتگاه پرتاب مىكند .هواى
نفسانى انسان را به سمت گناهان مىكشد .گناهان ،صورت ُملكى عذاب الهى هستند؛
صورت دنيايىِ عذاب الهى هم همين گناهان هستند (.)18
 .5دستاورد و محصول واقعی ماه مبارک رمضان
ماه رمضان فرصتى براى رعايت بيشتر تقوا است .چرا؟ چون ماه رمضان ،ماه ِّ
كف نفس
و خويشتندارى است .حداقل آن ،خويشتندارى از خوردن و آشاميدن و لذايذ جسمانى
است؛ اما حداكثر آن ،خويشتندارى از گناهان و خطاهاى اخالقى و رفتارى است؛ آن
هم در معناى صوم و وظايف ماه صيام هست و ما را به آن وادار و تحريض كردهاند .اگر
روزه بگيريم ،اين خويشتندارىاى كه در اين ماه تمرين مىكنيم ،ما را به همان تقوا و
مراقبت نزديك مىكند؛ چون از خود مراقبت مىكنيم تا از صراط مستقيم ّ
تخطى نكنيم.
اين خويشتندارى هم تمرين همين مراقبت است؛ يعنى ّ
تخطى نكردن .وظيفه ما در فضاى
ماه مبارك رمضان اين است (.)19
محصول ماه رمضان ،تقواست؛ به خود پرداختن ،به خود رسيدن و ذخيره تقوا را براى
ُون» .ماه رمضان در ما ذخيره تقوا ايجاد مىكند .اين تقوا
خود فراهم كردن؛ «لَ َع َّل ُك ْم َت َّتق َ
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هم خود وسيلهاى براى منازل عالىتر است .تقوا مركبى است كه مىتواند ما را به آن
«وا َّتقُوا هَّ َ
«وا َّتقُوا هَّ َ
ون» ()21؛
الل لَ َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
الل لَ َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
ون» ()20؛ َ
منازل عالى برساندَ :
الل َو ُي َع ِّلم ُكم هَّ
«وا َّتقُوا هَّ َ
اللُ» ( .)22علم و هدايت و رحمت الهى بر اثر تقوا از سوى خداوند
َ
ُ ُ
به انسان عطا مىشود .از همه باالتر ،فالح است .فالح و رستگارى بر اثر تقوا به دست
مىآيد .عزيزان من! اين ذخيره تقوا را كه در ماه رمضان به دست آورديم ـ اگر ان شاء َهّ
الل
بهدست آورده باشيم ـ اگر بر سر سفره زيارت الهى درنگ كرده باشيم و از آن بهره برده
باشيم ،بايد حفظ كنيم؛ اين محصول بسيار ارزشمندى است؛ مثل آن كشاورزى كه زحمات
خود را مىكشد ،محصول گندم خود را مىچيند ،بعد آن را در يك سيلوى مطمئنى به
دست امينى مىسپارد تا در طول سال بتواند از آن استفاده كند .اين آذوقه طول سال
ماست .در طول سال ،اين آذوقه تهديد مىشود :وسوسهها هست ،زرق و برقها هست،
شهوات و هواهاى نفسانى هست و گناهان؛ اينها همه آفت اين ذخيره ارزشمند هستند .از
اين ذخيره براى مقابله با آن آفتها استفاده كنيد و اين ذخيره را حفظ كنيد (.)23
ماه رمضان ،ماه گشودن درهاى رحمت و مغفرت ،اين ماه ،ماه ضيافت الهى است.
خداى متعال استغفار را در اين ماه بيش از ديگر ايام سال مورد لطف و عنايت خود قرار
اى
مىدهد .بنابراین در يك روايت وارد شده است كه «فمن لم يغفر له فى رمضان ففى ّ
شهر يغفر له»؛ اگر كسى در ماه رمضان ـ كه درهاى رحمت و مغفرت الهى به روى انسانها
گشوده است ـ نتواند به مغفرت و رحمت الهى دست پيدا كند ،پس ِكى چنين توفيقى نصيب
او خواهد شد؟ (.)24
 .6چگونه وارد ماه مبارک شویم؟
بايد مراقبت كنيم .بايد در طول يازده ما ِه قبل از ماه رمضان ،خود را آماده كنيم .اگر با
آمادگى الزم ،وارد ماه رمضان شويم ،از ضيافت الهى بهره بيشترى خواهيم برد و براى
سال آينده ،يك درجه و يك سطح و يك كالس باالتر خواهيم رفت .آن وقت ،هم در
نفس و قلب خود و هم در محيط زندگى اجتماعى ،آنچه شما را خشنود و راضى مىكند،
مشاهده خواهيد كرد .اساس برنامه تربيتى و همه برنامههاى زندگى در اسالم ،همين موارد
است .هركس بايد واعظ خود باشد ،خود را مراقبت كند ،از ّ
تخطى خود مانع شود ،امر به
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معروف و نهى از منكر هم بكند كه آن ام ِر خود به معروف و نهىِ خود از منكر و موعظه
ِ
مقدم است .اين ،همان تقواى الهى است كه از
كردن خود ،بر امر و نهى و موعظه ديگران ّ
ما خواستهاند .تقوا را مراقبت كنيم و به يكديگر توصيه نماييم .من هم به شما برادران و
خواهران توصيه مىكنم كه تقواى الهى را فراموش نكنيد .بزرگترين محصول ماه رمضان،
تقواست .آنچه را به دست آوردهايد ،حفظ كنيد و براى سالهاى آينده و ان شاء َهّ
الل تا آخر
عمر ،افزايش دهيد (.)25
 .7درسهای مهم ماه مبارک رمضان
در ماه رمضان ،دستور و اراده الهى اين است كه انسان مؤمن ،با همه استعداد خود ،با
ِ
توان كامل ،در راه تكامل ،در راه خودسازى ،در راه ترقّى و عروج ،حركت شتابانى انجام
دهد .هدف از ماه رمضان اين است .همين است كه انسان مؤمن اين فرصت را پيدا كند كه
در اين ماه ،خود را شستشويى دهد و تطهير كند .انسان دچار سهو و نسيان است؛ دچار
گرفتارى است؛ دچار غفلت است؛ گناه مىكند؛ از خدا دور مىشود؛ از هدف خلقت خود
دور مىافتد .بايد به انسان مؤمن و پرهيزكار فرصتى داد كه بتواند آن عقبماندگيها را
جبران كند .اين فرصت در بهترين فصلش ،ماه رمضان است (.)26
به بركت ماه رمضان ،براى مسلمان فرصتى پيش مىآيد كه بايد از آن در جهت تقويت
ِ
مادى خود استفاده كند .يكى از درسهاى بزرگ ماه رمضان كه در
حيات معنوى و نشاط
خالل دعا و روزه و تالوت قرآن در اين ماه بايد آن را فرا بگيريم و استفاده كنيم ،اين
است كه با چشيدن گرسنگى و تشنگى ،به فكر گرسنگان و محرومان و فقرا بيفتيم .در
كل فقير .الّلهم اشبع ّ
دعاى روزهاى ماه رمضان مىگوييم« :الّلهم اغن ّ
كل جائع .الّلهم اكس
ّ
كل عريان» .اين دعا فقط براى خواندن نيست؛ براى اين است كه همه خود را براى مبارزه
با فقر و مجاهدت در راه ستردن غبار محروميت از چهره محرومان و مستضعفان مو ّظف
بدانند .اين مبارزه ،يك وظيفه همگانى است .در ماه رمضان ،به بركت روزه ،طعم گرسنگى
و تشنگى و نرسيدن به آنچه اشتهاى نفس انسان است را درك كرديم و چشيديم .اين بايد
ما را به احساس مسؤليتى كه اسالم در قبال مسئله مهم فقر و فقير از يكايك مسلمانان
خواسته است و بر دوش آنان وظيفه نهاده است ،نزديك كند (.)27
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بزرگترين درس ماه رمضان بزرگترين درس ماه رمضان ،خودسازى است .اولين و
مهمترين قد ِم خودسازى هم اين است كه انسان به خود و به اخالق و رفتار خود با نظر
انتقادى نگاه كند؛ عيوب خود را با روشنى و دقت ببيند و سعى در برطرف كردن آنها داشته
باشد .اين از عهده خود ما برمىآيد و اين تكليفى بر دوش ماست (.)28
ما همان ماده خام هستیم که اگر روى خودمان کار کردیم و توانستیم این ماده خام را
به شکلهاى برتر تبدیل کنیم ،آن کار الزم در زندگى را انجام دادهایم .هدف حیات همین
است .واى به حال کسانى که روى خودشان از لحاظ علم و عمل کارى نکنند و همانطور
که وارد دنیا شدند ،به اضافه پوسیدگیها و ضایعات و خرابیها و فسادها که در طول زندگى
براى انسان پیش مىآید ،از این دنیا بروند .مؤمن باید به طور دائم روى خودش کار کند؛
به طور دائم .نه اینکه خیال کنید «به طور دائم» زیادى است یا نمىشود؛ نه .هم مىشود،
هم زیادى نیست .اگر کسى مراقب خود باشد؛ مواظب باشد کارهاى ممنوع و کارهایى
را که خالف است انجام ندهد و راه خدا را با جدیت بپیماید ،موفق مىشود .این ،همان
خودسازى دائمى است و برنامه اسالم ،متناسب با همین خودسازى به طور دائم است .این
اك نَ ْع ُب ُد َو ِإ َّي َ
نماز پنجگانه ـ پنج وقت نماز خواندن ـ ذکر گفتن؛ « ِإ َّي َ
ين» ( )29را
اك ن َْس َت ِع ُ
تکرار کردن؛ رکوع کردن؛ به خاک افتادن و خداى متعال را تسبیح و تحمید و تهلیل کردن
براى چیست؟ براى این است که انسان به طور دائم مشغول خودسازى باشد (.)30
 .8اعمال و عبادات برتر این ماه مبارک رمضان
همين نفس روزه ماه رمضان است كه يك زمينه روحانيت و نورانيت ،براى روزهدار
مىباشد و او را براى كسب فيوضات الهى ،آماده مىكند .اين ،مجموعه ماه رمضان ،با نماز
و با وظايف مقرره هميشگى و با روزه و با دعاهايش است كه اگر شما به اينها توجه كنيد
و تالوت قرآن را هم به آن اضافه نماييد ـ كه گفتهاند ماه رمضان ،بهار قرآن است ـ يك
دوره بازسازى و بازيابى و نجات خود از پوسيدگيها و فسادها و امثال اينها خواهد بود؛
دوره خيلى مغتنمى است ( .)31ماه رمضان ،ماهی است که میشود با تذ ّکر و توجه در آن،
به جبران «کردههای ناپسند» پرداخت ( .)32از خدا بايد مغفرت را بخواهيد (.)33
عزيزان من! ماه رمضان را براى استغفار مغتنم بشماريد و از خداى متعال طلب مغفرت
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كنيد .ملت ما با اين روحيه فداكارى ،با اين استقامتى كه نشان داده ،با اين كار بزرگى كه
كرده است ،با جوانان نورانى و خوبى كه دارد (اين جوانان با اين تعداد ،غير از جامعه
ما ،قطع ًا در هيچ جاى عالم وجود ندارد) ،با اين زنان و مردان و مادران و فداكاريهاى
گوناگونى كه از اين مردم سرزده است ،استعداد پيشرفت زيادى در زمينههاى مادى و
معنوى ،دنيايى و اخروى دارد .اين ملت ،با استغفار ،رحمت الهى را به سوى خود جلب
كند .همه استغفار كنيد .آن كسانى كه اهل عبادت هستند ،آن كسانى كه در امر عبادت
متوسط هستند ،آن كسانى كه حتى كاهل در كار عبادتند و فقط به اقل واجبات اكتفا
مىكنند ،آن كسانى كه حتى گاهى خداى نخواسته بعضى از عبادت واجب هم از آنها ترك
مىشود ،همه و همه توجه داشته باشند كه اين رابطه بين آنها و خدا ،كار را پيش مىبرد .از
خداى متعال ،آمرزش و مغفرت بخواهيد و طلب عفو كنيد .از خدا بخواهيد كه مانع گناه را
بردارد؛ اين ابر را از مقابل خورشيد فيض و لطف و تفضالت خودش برطرف كند ،تا لطفش
بر اين دلها و جانها بتابد .آن وقت ببينيد كه تعالى و اعتزازى به وجود خواهد آمد (.)34
ماه رمضان در هر سال ،قطعهای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما،
آن را وارد میکند و به ما فرصت میدهد که خودمان را بر سر این سفره الهی در این ماه،
وارد بهشت کنیم .بعضی همان سی روز را وارد بهشت میشوند .بعضی به برکت آن سی
روز ،همه سال را و بعضی همه عمر را .بعضی هم از کنار آن ،غافل عبور میکنند که مایه
تأسف و خسران است (.)35
 .9پاداش خداوند در دنیا برای عبادات ماه رمضان
ماه رمضان مثل باران رحمتى است كه بر فضاى زندگى ما مىبارد؛ آلودگيها ،زياديها،
زنگار گرفتگيها و كثافتهايى را كه به دست خود ما در محيط زندگى و در جان و دلمان
پديد آمده است ،مىشويد و فضا را مصفا و دلها را نورانى مىكند (.)36
در ماه رمضان ،توجه به خدا و احسان به مستمندان و صله رحم و توجه به ضعفا و
پاكدامنى و پارسايى هست؛ آشتى با كسانى كه از آنها دورى گزيدهايد ،هست؛ انصاف
با كسانى كه با آنها دشمنى داشتهايد ،هست .ماه رقّت و توجه و توسل است؛ دلها نرم
و جانها با نور فضل و رحمت الهى نورانى مىشود و انسان نسبت به انجام اين حسنات
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توفيق پيدا مىكند .اين مىشود يكى از بزرگترين پاداشهاى خداوند ،كه چنين توفيقى را
به ما بدهد (.)37
 .10حکمت و آثار توصیه به استغفار
گناهان در زندگی انسان ،عدم موفقیتهایی را نیز به بار میآورند .بسیاری از میدانهای
تحرک بشری وجود دارد که انسان به خاطر گناهانی که از او سرزده است ،در آنها ناکام
میشود .اینها البته توجیه علمی و فلسفی و روانی هم دارد؛ صرف تعبد یا بیان الفاظ نیست،
خدای متعال نعمت بزرگی به انسان داده که نعمت مغفرت است و فرموده است که اگر
شما از این کاری که کردید ،پشیمان شدید ،باب توبه و استغفار باز است .شما با گناهی
که مرتکب میشوید ،مثل این است که زخمی به بدن خودتان زده باشید و میکروبی را
وارد بدنتان کرده باشید؛ بیماری اجتنابناپذیر است .اگر میخواهید اثر این زخم و این
بیماری و این ضربه ،در وجود شما از بین برود ،خدای متعال بابی باز کرده و آن ،باب
توبه و استغفار و انابه و بازگشت به خداست .اگر برگردید ،خدای متعال جبران خواهد
کرد .این ،نعمت بزرگی است که خدای متعال به ما داده است .در دعای وداع ماه مبارک
رمضان ـ که دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه است ـ امام سجاد(ع) به ذات مقدس
ربوبی عرض میکند« :انت الذی فتحت لعبادک باب ًا الی عفوک»؛ «تو آن کسی هستی که
به روی بندگانت ،دری به عفو خودت باز کردی»« ،وسمیته التوبه»؛ «و اسم آن باب را
باب توبه گذاشتی»« ،وجعلت علی ذلک الباب دلیال من وحیک لئال یضلوا عنه»؛ «و یک
راهنما هم از قرآن و وحی برای این در گذاشتی ،تا بندگان تو این در را گم نکنند» .بعد از
جمالتی میفرماید« :فما عذر من اغفل دخول ذلک المنزل بعد فتح الباب القامه الدلیل»؛
«انسان ،دیگر عذرش چیست که از این در گشوده و از این مغفرت الهی ،استفاده نکند».
راه مغفرت الهی هم ،استغفار ـ یعنی طلب مغفرت ـ است .از خدا باید مغفرت را بخواهید.
استغفار ،ما را از آن بند و زنجیرها و غلها نجات میدهد .استغفار ،زنگارهای دل
نورانیتان را ـ که خدای متعال به شما داده است ـ از بین میبرد و پاک میکند .دل،
یعنی جان؛ یعنی روح؛ یعنی آن هویت واقعی انسان .این ،چیز خیلی نورانیای است .هر
انسانی ،نورانی است؛ حتی انسانی که با خدا رابطه و آشنایی ندارد ،در جوهر و ذات خود،
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نورانیت دارد؛ منتها بر اثر بیمعرفتی و گناه و شهوترانی ،آن را دچار زنگار کرده است.
استغفار ،این زنگار را از بین میبرد و نورانیت میبخشد .ماه رمضان ،وقت استغفار و دعا و
انابه است (.)38
 .11استفاده از شبهای قدر
شبهاي قدر را حقيقت ًا قدر بدانيد .قرآن صريح ًا ميافزايد« :خَ ْي ٌر ِم ْن َألْ ِف شَ ْه ٍر» ()39؛
«يك شب بهتر از هزار ماه است!» .اين خيلي ارزش دارد .شبي است كه مالئكه نازل
ميشوند .شبي است كه روح نازل ميشود .شبي است كه خداي متعال آن را به عنوان سالم
دانسته است .سالم ،هم به معني درود و تحيت الهي بر انسانها است ،هم به معناي سالمتي،
صلح و آرامش ،صفا ميان مردم ،براي دلها و جانها و جسمها و اجتماعات است .از لحاظ
معنوي ،چنين شبي است .من به همهشما مردم عزيزمان توصيه ميكنم ،امشب را كه شب
قدر است ،قدر بدانيد .دعا ،تضرع ،توبه و انابه و توجه به پروردگار ،جزء وظايف همه
ما است .مشكالت عمومي مسلمين ،مشكالت كشور ،مشكالت شخصيتان و مشكالت
دوستان و برادرانتان را با خداي خودتان مطرح كنيد .از خداي متعال توجه بخواهيد؛ از
خداي متعال مغفرت بخواهيد؛ از خداي متعال انابه و حال و توجه بخواهيد .شب بسيار
مهمي است؛ شب بسيار عزيزي است .به وليعصر (ارواحنافداه) توجه كنيد؛ به در خانه خدا
برويد و به بركت امام زمان از خداي متعال خواستههايتان را بگيريد (.)40
همه برادران و خواهران عزیز را به توشهبردارى از این ماه دعوت مىکنم .حقیقت ًا اگر ما
در این ایام پربرکت و ساعات مغتنم ،با چشم باز و دل نورانى به روزها و شبها و دقایق
نگاه کنیم ،ارزش آنها را براى سعادت ،معنویت ،آینده و دنیاى خود خواهیم دانست .چون
این روزها و ساعات را ،خداون ِد مالک الوجود و خالق الخلق که همه چیز متعلق به اوست،
شرافت و ارزش بخشیده و ما را در استفاده از این ساعات و ایام و لیالى ،مفتخر به اذن و
هدایت خود فرموده است (.)41
بهترین توشه ماه مبارک رمضان
بهترین توشهها در این ساعات با برکت ،انس با خداى متعال ،رو کردن به او ،دل بستن به
او ،خواستن از او و سخن گفتن با اوست .عزیزترین چیزى هم که در این روزها و در این
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ماه از خدا مىخواهید« ،تقوا» باشد« :واسعدنى بتقواک و ال تشقنى بمعصیتک» ،سعادت،
در تقوا است .دنیا ،در تقوا است .آخرت ،در تقوا است .فتح و پیروزى ،در تقوا است.
و گشایش در همه امور و فرج الهى ،در پرهیزکارى و تقوا است .پس ،از خدا بخواهیم
ِ
جذب هوسها و هواها شود و
که دل با تقوا به ما عنایت کند؛ یعنى به جاى اینکه دل ما
انگیزههاى دنیایى و مادى و شخصى و حقیر ،ما را به سوى خود جذب کند ،اراده خدا
جذبمان سازد و محبت او ،ما را به خود جذب نماید و این ،بر همه کارهاى ما ،پرتوافکن
باشد .هر جا هستید ،هر که هستید ،در هر لباسى هستید ،در هر سنى هستید؛ اى جوان! اى
پسر و دختر جوان! اى مرد و زن میانسال! اى پیرمردان و پیرزنان! اى فقرا! اى اغنیا! اى
ِ
انسان
علما! اى متوسط السوادها! هر که هستید ،اگر احساس نیاز به خدا مىکنید ـ که هر
سالمى این احساس را مىکند ـ بدانید که خدا نزدیک است! یک لحظه دلتان را به خدا
متوجه کنید؛ جواب را خواهید شنید .ممکن نیست کسى با خدا از روى دل حرف بزند،
ولى جواب الهى را نشنود! خدا به ما جواب مىدهد .وقتى دیدید ِ
دل شما ناگهان منقلب
ِ
جواب خداست .وقتى دیدید اشک شما جارى شد ،وقتى دیدید روح شما
شد ،این همان
به اهتزار در آمد ،وقتى دیدید طلب ،با همه وجود از سر تا پاى شما جارى شد ،بدانید
این همان پاسخ الهى است؛ این همان جواب خداست و جواب بعدى هم اجابت است؛
«و ْاس َألُوا هَّ َ
اجابت این خواستهها ان شاء هَّ
الل ِم ْن َف ْض ِل ِه» ( ،)42از
الل ،که در قرآن فرمودَ :
خدا بخواهید« .و لیس من عادتک ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیّه» بگویید ،سؤال کنید،
بخواهید و مگر مىشود که بخواهید و ندهد؟! البته اقتضائات زمان و مکان و خصوصیات
و نظایر آن هم ،در خواستن از خدا مؤثر است .غرض اینکه ،ماه رمضان را قدر بدانید و
براى سعادت خود ،تقواى خود ،آینده خود و فرزندان خود ،براى پیشرفت روزافزون این
ملت بزرگ و این انقالب عظیم ،براى فتوح روح آن بزرگمردى که همه این اوضاع و
احوال به برکت اراده ،ایمان ،تقوا و اقدام اوست ـ که خداوند روح او را در ملکوت اعلى،
با ارواح انبیا و اولیا محشور فرماید ـ دعا کنید (.)43
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