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ـای مــــــــــــــــــن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

جلدی تا بهشت است
توسوم از مجموعۀ سی
این نوشتار ،دفتر بیس 
ِ
که ویژۀ ماه مبارک رمضان چاپ و اهدا میشود .امید آنکه ماهی پر از
خیر و برکت را سپری کنیم.
ّ
بهجای مقدمه ،آغاز این سی جلد کتاب را مزین میکنیم به کالم
روشنگر رهبر فرزانهمان:
م اسالم مردم را
از قبل از شرو ع ما ه مبارک رمضان ،پیامبر معظ 
آماده مىفرمود براى ورود در این عرصۀ خطیر و واال و ُپربركت.
اگر بخواهیم در یک جمله ماه رمضان را تعریف كنیم ،باید
عرض كنیم« :ماه فرصتها[ست] ».فرصتهاى فراوانى در
این ماه در برابر من و شماست .اگر از این فرصتها بتوانیم
درست استفاده كنیم ،یک ذخیرۀ عظیم و بسیار ارزشمندى
در اختیار ما خواهد بود.

7

این یک ماهى است كه شما در این ماه دعوت شدهاید به
میهمانى عظیم
میهمانى الهى .بعضى هستند كه در این
ِ
اص ً
ال فرصت این را پیدا نمىكنند كه به این دعوتنامه
توجه كنند ...بعضىها هم بیشترین بهره را از این فرصت
1
مىبرند.
ماه رمضان یک فرصت بسیار مغتنم است براىاینكه
خودمان را به خدا نزدیک كنیم ،به كمال نزدیک كنیم ،از
مفاسد دور كنیم ،از گناهان پاک كنیم .از هر روز و ساعتش
2
باید استفاده كنیم.
8

 .1بیانات در خطبههاى نماز جمعۀ تهران23 ،شهریور.138۶
 .2بیانات در خطبههاى نماز جمعۀ تهران12 ،دی.137۶

 .1بیانات در خطبههاى نماز جمعۀ تهران۴ ،دی.1377

ـای مــــــــــــــــــن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

امورى است كه در این ماه مىتواند حقیقت ًا براى هركسى مایۀ
بركت باشد :از قرآن درس بگیریم .از دعاها درس و حكمت
بیاموزیم .قدرى در هدف از خلقت خود ،در آفرینش خود،
در نعمتهاى بزرگ خداى خود و در وظایف عظیمى كه بر
دوش ماست ،تأمل و تدبر كنیم .در مرگ و حساب الهى و
ارزش عبادات و اعمال آنگاه كه همراه با اخالص باشد ،تأمل
كنیم .آنوقت ،ماه رمضان حقیقت ًا ماه مباركى خواهد شد كه
امیدوارم براى همۀ ما چنین چیزى در این ماه مبارک پیش
1
بیاید.

9

موعــــــــــظـۀ دل

ـای مــــــــــــــــــن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

همۀ همکارهایم به من ایراد میگرفتند که چرا بعدازظهر برای
اضافهکاری نمیمانم و تا ساعت کاری تمام میشود ،می َ
دوم بهسمت
خانه! ولی وقتی به خودم رجــوع میکردم ،میدیدم کارم اص ً
ال اشتباه
نیست .لبخند زهرا برایم یک عــالم ارزش دارد و مطمئن هستم که وقتی
دل او از من راضی باشد ،خدا برکت بیشتری به زندگیام میدهد.
طفلکی همسرم ،تنهایی خیلی خسته میشد .خدا را خوش نمیآمد
از صبح تا شب با دو تا بچۀ کوچک تنهایش بگذارم .بعد از سالها
تازه بچهدار شده بودیم .خدا هم لطفش را به ما تمام کرده بود و
دوقلویی خوشگل و دوستداشتنی روزیمان کرده بود که تازه
بهدنیا آمده بودند.
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آنروز ،آنقدر خسته بودم که وقتی سوار مترو شدم ،خوابم برد .لرزش
گوشیام چرتم را پاره کرد .در شلوغی ،گوشی را بهزور از جیب کُتم
بیرون آوردم .زهرا بود با صدایی ناراحت و غمگین .گفتم« :زهراجان،
چیزی شده؟» گفت« :نه!» بعد هم وقتیکه فهمید در مسیر خانه
هستم ،خداحافظی کرد .چیزی نگفت؛ ولی متوجه شدم که گریه
کرده و صدایش گرفته است.
از مترو پیاده شدم .تا خانه یک ربع راه بود .تصمیم گرفتم با تاکسی
آسفالت خیس
بروم .بارش برف بر زمین و برخورد چرخ ماشینها با
ِ
خیابانهای خلوت و کمسروصدا ،نمایی از زمستان را بهنمایش
گذاشته بود .خیلی نگران شده بودم .توی راه به زهرا زنگ زدم و دوباره
پرسیدم« :برایتان اتفاقی افتاده؟» این بار هم زهرا خیالم را راحت کرد و
به من اطمینان داد که هم خودش و هم بچهها سالمتاند.

ـای مــــــــــــــــــن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

از تاکسی پیاده شدم .با خودم کلنجار میرفتم« :چرا زهرا گریه
کرده است؟! چرا زهرا به من زنگ زده است و اینقدر ناراحت است
و اصرار دارد که زودتر بروم خانه؟!» به این فکرها مشغول بودم که
باالخره رسیدم .زهرا در را باز کرد .چشمهایش هنوز سرخ بود .وارد که
شدم ،پرسیدم« :زهراجان ،چی شده؟ اتفاقی افتاده؟» سکوت کرد و
حرفی نزد .مشغول جمعکردن سجادهاش شد .سجاده را از دستش
گرفتم و گذاشتم روی تاقچه .از اتاق رفت بیرون و با سینی چای
آمد .استکانها را گذاشت روی میز ،کنار ظرف بیسکویت .بعد هم
ُکتم را گرفت و گفت« :محمدجان ،دستت رو بشور و بیا چایی بخور.
حــتم ًا خیلی خستهای».
آنقدر با هول و وال آمده بودم که همان اول ورود به خانه ،کیفم را
روی مبل انداخته بودم .همینطور که کیفم را بهدستش میدادم،
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گفتم« :نمیخوای بگی چی شده؟! میدونی که طاقت ناراحتی تو رو
ندارم؛ پس چرا با دل من اینجوری میکنی؟!» دوباره زد زیر گریه و
هقهقکنان گفت« :امروز از خواهرت رعنا شنیدم که کنکور دکترا
داشتی؛ ولی نرفتی .میدونم بهخاطر من نرفتی .برایاینکه به من
کمک کنی ،نرفتی .تو دو سال درس خوندی که قبول بشی! زحمت
کشیدی؛ ولی حاال نرفتی و بیخیالش شدی!»
نفس راحتی کشیدم و کمرم را صاف کردم .استکان چای را
برداشتم .قند را پرتاب کردم توی دهنم و گفتم« :ای بابا! ترسیدم.
فکر کردم چه اتفاقی افتاده که خانوم گریه میکنه! نکنه فکر
میکنی من پیر شدم یا حافظهام رو از دست دادم؟! اینکه مسئلۀ
مهمی نیســــــت؛ خُب دوباره میخونم و امتحان میدم .آسمون که
به زمین نیومده؛ درضمن فکر کنم این دو تا وروجک به داشتن بابای

ـای مــــــــــــــــــن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

فوقلیسانس هم راضی باشن .نکنه شما راضی نیستی زهرا خانوم؟!»
زهرا که حاال از خجالت سرخ و سفید شده بود ،گفت« :به خدا من
بهت افتخار میکنم! تو بهخاطر من و بچهها پاگذاشتی روی دلت و
خواستۀ ما رو به خواستۀ خودت ترجیح دادی .من همینجوری هم
بهت افتخار میکنم؛ اما دوست دارم قول بدی دو سال دیگه که
بچهها از آب و گل در اومدن ،توی کنکور دکترا شرکت کنی! قول
میدی؟»
حاال چند سال گذشته است .بچهها مدرسه میروند و من هم
مدرک دکتریام را گرفتهام .خدا را شکر ،زندگی آرام و خوبی داریم
که طعم شیرین فداکاری ،چاشنی همیشگی آن است.
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لحظهای تدبر

 .1بقره.177 ،

ـای مــــــــــــــــــن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

َّ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ َ ُّ ُ ُ َ ُ
ْ ْ
ْ ْ
وهک ْم ِق َب َل ال َمش ِر ِق َوال َمغ ِر ِب
لیس ال ِبر أن تولوا وج
َ
َ
ْ
ْ
َ َ ْ َّ
لائکةِ َو
الآخ ِر َو ال َم ِ
اهلل َو ال َی ْو ِم ِ
َو ل ِک ّن ال ِبر َم ْن أ َم َن ِب ِ
َ َّ ّ َ َ َ َ ْ َ
ْ
ى و ْال َی َ
مال َع َل ُ
ى ح ّبهِ َذوی ْال ُق ْرب َ َ
تامى 
تاب و الن ِب ِیین و أتى ال
ِ
ال ِک ِ
ِ
َو ْال َمساک َ َ ْ َ َّ
ّ
السب َ ّ
َ َ
قاب َو
ِ
الر ِ
یل و الس ِائ ِلین و فِی ِ
ین و ابن ِ ِ
َ
َ َ َ
َ ُ َْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
قام ّ
الصلاة َو أت ّ
ى الزکاة َو ال ُموف َ
أ َ
ون ِب َع ْه ِد ِه ْم ِإذا عاهدوا و
ْ ْ
ْ ْ ُ َ َ َ
ساء َو َّ
ّ
ک ّال ِذ َ
الض ّر ِاء َو ِح َ
الصابر َ
ین فِی ال َبأ ِ
ین
ین ال َبأ ِس أول ِئ
ِ ِ
ُ
َص َد ُقوا َو أ َولئ َ
ک ُه ُم ْال ُم َّت ُق َ
1
ون
ِ
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نیکی [تنها] این نیست [کههنگام نماز] روی خود را بهسوی
مشرق و مغرب کنید [و تمام گفتوگوی شما دربارۀ قبله و
[رفـــــــــتار] کسی است که به
تغییر آن باشد؛] بلکه نیکی،
ِ
خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب [آسمانی] و پیامبران
ایمان آورد ه است و مال [خود] را با همۀ عالقهای که به آن
واماندگان در
دارد ،به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و
ِ
راه و سائالن و َبردگان انفاق میکند و نماز را برپا میدارد و
زکات را میپردازد و [نیز] کسانیکه به عهد خود ،هنگامی
که عهد بستند ،وفا میکنند و در برابر محرومیتها و
بیماریها و در میدان جنگ ،استقامت بهخرج میدهند.
اینها کسانی هستند که راست میگویند [و گفتارشان با
اعتقادشان هماهنگ است] و اینها پرهیزکاراناند.

 .1نک :عبداهلل جوادی آملی ،تفسیر تسنیم ،ج ،9ص113تا.118

ـای مــــــــــــــــــن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

این آیه را بر اساس مرجع ضمیر « ُح ِّب ِـه» دو گونه معنا کردهاند:
 .1پرداخت مال به دیگران باوجود عالقهای که به آن دارند؛
 .2پرداخت مال بهدلیل دوستی خداوند.
ّ
البته عالیترین مرتبۀ انفاق ،اعطای مال بر پایۀ حب خداست ،نه
حب مال و نه حتی بر اساس ّ
بر پایۀ ّ
حب انفاقکردن 1.یعنی هرچند
اخالقی ارزشمندی است و
اهل کرامت و بخشش بودن ،صفت
ِ
نیاز نیازمندان جامعه،
کردن
گذشت از مال و دارایی برای برطرف
ِ
ّ
ارزشی واالست؛ اوج این صفت آنجایی است که انفاق با نیتی الهی
و برای جلب رضای خدا صورت بپذیرد و از روی محبتی باشد که
شخص بخشنده به خداوند دارد.
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از کالمامــیــــــر

َْ َ َ َ ُْ ْ ْ ْ ُ ّ َ َ
ً
ـاه ُ
ـن آتـ ُ
 .1نهــج البالغــه ،خطبــۀ «َ :142ف َمـ ْ
ـالا َف ْل َی ِصـ ْ
الضیافــة...
اهلل مـ
ـل ِ بــهِ القرابــة و لیح ِســن ِمنــه ِ
شاء ُ
إ ْن َ
اهلل».
ِ

ـای مــــــــــــــــــن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

امام سخاوتمندان ،امیر مؤمنان ،علی gدربارۀ آداب دیگرخواهی و
ایثار فرمودهاند:
آنکه خدا به او ثروتى عطا فرموده است؛ باید به خویشاوندان
میهمانی شایسته بهپا کند ،اسیر آزاد کند
خود بخشش کند،
ِ
و رنجدیده را بنوازد ،مستمند را بهرهمند کند و قرض بدهکار
را بپردازد و برای درک ثواب الهی ،در برابر پرداخت حقوق
دیگران و مشکالتی که در این راه به او میرسد ،شکیبا
باشد؛ زیرا بهدستآوردن این خصلتها ،موجب شرافت و
1
بزرگی در دنیا و درک فضایل آخرت است ،انشاءاهلل.
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ـای مــــــــــــــــــن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

َ
ََ
ّ
أ ّلل ُه َّم َص ّل َع َل ُ
ى م َح ّم ٍد َو آ ِلهِ َو َت َو ّلنی فی جیرانی َو َموال َّی ْالعار ِف َ
ین ِب َح ِقنا
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ّ ْ
َ ُ َّ َ ْ َ ْ
َ ُْ
ک َو الأخ ِذ
ک َو َو ِفق ُه ْم ِل ِإقامةِ سن ِت
ناب ِذین ِلأعد ِائنا ِبأفض ِل ولا ی ِت
و الم ِ
ّ َ َّ
َ
ََ َ
َ
ْ
یض ِه ْم َو
ِب َم ِ
فاق ض ِع ِیف ِه ْم َو َس ِد خل ِت ِه ْم َو ِعیادةِ َم ِر ِ
حاس ِن أد ِبک فِی ِإر ِ
ناص َحةِ ُم ْس َتشیره ْم َو َت َع ُّهد قادمه ْم َو ْ
ِهد َایةِ ُم ْس َت ْر ِش ِد ِه ْم َو ُم َ
مان
ِ
ِ ِِ
کت ِ
ِ ِِِ
َ
ُ َ ْ ُ
ْ َ
ْ
واسات ِه ْم
وم ِه ْم َو ُح ْس ِن ُم ِ
رار ِه ْم َو َست ِر ع ْو ِ
رات ِه ْم َو ن ْصرةِ َمظل ِ
أس ِ
َْ ََ
َ َ
ْ َ ْ ْ
ْ ُ
طاء ما َی ِج ُب ل ُه ْم ق ْب َل
ضال َو ِإ ْع ِ
ِبالماع ِ
ون َو الع ْو ِد عل ْی ِه ْم ِبال ِجدةِ َو ال ِإف ِ
ُّ
1
ؤال.
الس ِ
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بارخدایا ،بر محمد و خاندانش درود فرست و در اَدای حق همسایگان
و دوستانم که حق ما را میشناسند و با دشمنان ما مخالفت میورزند،
مرا به بهترین وجه یاری فرما.
آنان را موفق کن تا آیین تو را برپا دارند و آداب نکوداشتت را دربارۀ
همسایگان خود بهجا آورند :آدابی چون مدارا با ناتوانان ،زدودن فقر
از تهیدستان ،عیادت بیماران ،راهنمایی راهجویان ،خیرخواهی برای
مشورتخواهان ،دیدار با ازسفربازگشتگان ،نهانداشتن اسرار پنهان،
24

ـای مــــــــــــــــــن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

همراهی نیکو با آنان در برآوردن
پوشاندن عیبها و یاری مظلومانشان و
ِ
نیازهای ضروری زندگیشان واحسان پیوسته و نیکی فراوان به ایشان و
برآوردن نیازهایشان پیش از آنکه درخواست کنند.
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