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 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

تغییرات رمضان باید پس از رمضان نیز ادامھ داشتھ باشد، – ١: خ ٠٦٨٣خطبھ  -ی جمعھ  خطبھ
  زكات. - ٢خ

  ی نخست: خطبھ

طلبیم و رھنمون شدن بھ راه درست را مئلت داریم، از بدی ھای  سپاس خداوند را و از او یاری می

بریم، بدون شک کسی کھ خدا رھنمونش سازد؛ گمراه نخواھد  نفس و از اعمال ناپسندمان بھ او پناه می

دھم کھ  یای نخواھد بود و گواھی م شد و کسی کھ گمراه شود برای او ھیچ دوست و ولی راھیافتھ

اش و تحقیر کسانی  ی اقرار بھ خداوندی معبودی جز هللا نیست، یگانھ است و شریک ندارد. بھ نشانھ

دھم کھ سرورمان محمد صلی هللا علیھ وآلھ  اند. و گواھی می کھ او را انکار کرده و بھ او کفر ورزیده

مخلوقات و بشریت خواھد وسلم رسول او، تا چشمی ببیند و گوشی بشنود [تا پایان حیات]، سرور 

بود. پروردگارا! تا روز قیامت درود، سالم و برکت بفرست بر سرورمان محمد و بر خاندان و 

  یارانش و نسل او و کسی کھ محبت او در دل دارد و کسی کھ از او پیروی کند.

  الھا، پروردگارا، ما را علمی نیست جز آن چھ بھ ما آموختی، بھ راستی کھ دانا و باحکمتی، بار

  آن چھ بھ سود ماست، بھ ما بیاموز و از آن چھ بھ ما آموختی، بھ ما منفعت برسان و بر علم ما

  بیفزای، حق را بھ ما حق بنما و توفیق پیروی از آن را نصیبمان گردان و باطل را بھ ما باطل

  شنوند را میبنما و توفیق اجتناب از آن را بھ ما ارزانی کن و ما را از کسانی بگردان کھ سخن 

  ی بندگان نیکوکارت قرار ده. کنند و با رحمت خود ما را در زمره و از بھترینش پیروی می

  ھا است: عبادات مستدل بھ منافع آفریده

  فرماید: برادران گرامی خداوند می

یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن مِ  َّقُوَن﴾﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكُم الِصّ   ْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت

کھ بر افراد پیش از شما فرض  اید، روزه بر شما فرض شده است چنان (ای کسانی کھ ایمان آورده

  کھ تقوا را پیشھ کنید.) شده است تا این

  ]١٨٣[بقره: 

ادات و گوید مستدل بھ منافع مخلوقات است بلکھ میان عب عبادات در اسالم چنان کھ امام شافعی می

ی الھی است و او بھ منافع دنیا و آخرت انسان  نتایج آن ارتباط علمی وجود دارد زیرا عبادت برنامھ

ھا از صبح  آگاه است. روزه در تعریف فقھا نخوردن و ننوشیدن و دست کشیدن از سایر شکننده
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شیدن و ی خوردن و نو صادق تا غروب بھ نیت عبادت و اطاعت است؛ زیرا این نھی از خواستھ

  ھای حالل بر اساس روش الھی محبوب انسان است. در حدیث قدسی آمده است: دیگر خواستھ

ائِِم أَْطیَُب ِعنْ  ْوَم فَِإنَّھُ ِلي َوأَنَا أَْجِزي بِِھ، َولَُخلُوُف فَِم الصَّ ِ ِمْن ِریحِ (( ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم لَھُ إِال الصَّ َد �َّ

  اْلِمْسِك))

ند آدم برای خودش است بھ غیر از روزه کھ برای من است پاداش و مزد روزه دار ((ھر عمل فرز

  تر است.)) دھم بوی دھن روزه دار از عطر و مشک نزد خداوند خوش بوی را فقط من می

  [ بخاری از ابوھریره]

  کند. در روایت دیگر آمده است: خوردن و نوشیدن و شھوتش را بھ خاطر من رھا می

ی کریمھ بھ اصل روزه اشاره دارد کھ از زمانی بھ زمانی تفاوت ندارد. بلکھ  این آیھ برادران گرامی،

ی  ھای آسمانی پیش از اسالم نیز وجود داشتھ است. این، برنامھ یک رکن عبادی است کھ در دیانت

  فرماید: الھی در تربیت اسالم است. اما خداوند می

َّقُوَن ﴾   ﴿ لَعَلَُّكْم تَت

  رى كنید.)(باشد كھ پرھیزگا

  ]١٨٣[بقره: 

ھا پایبند باشید نھ فقط در ماه رمضان بلکھ در تمام  یعنی شاید شما نافرمانی را رھا کنید و بھ اطاعت

  ھای سال. ماه

  ھا روزه باشد: ی حقیقی این است کھ اعضای ما در رمضان و پس از رمضان از تمام نافرمانی روزه

ضوع این است کھ کسانی کھ در رمضان دست از برخی ترین نکتھ در این مو برادران گرامی: دقیق

دانند.  گردند اینان حقیقت روزه را نمی دارند سپس بھ پیش از رمضان بر می ھا بر می از نافرمانی

خواھد ما در طول سال یک پرش داشتھ باشیم و بھ پیش از رمضان باز نگردیم.  خداوند با روزه می

ی سال را در مقابل آن شکست  خود غالب آییم و بقیھمنظور این نیست کھ در رمضان بر نفس 

ی حقیقی این است کھ این پیروزی را در طول دوران و در تمام حاالت حفظ کنیم.  بخوریم. اما روزه

ھایمان را از غیبت و سخن چینی و تھمت نگھ داریم و پس از  مقصود این نیست کھ در رمضان زبان

ھایمان تا  ھایمان درست و قلب ی حقیقی این است کھ زبان روزه رمضان بھ دروغ و بھتان بگشاییم. اما

ھا بپوشیم و شھوت خود را  روح در بدن است نیکو باشد. مقصود این نیست کھ چشمانمان را از حرام

از نامشروع در رمضان نگھ داریم و پس از رمضان بھ قبل از رمضان بازگردیم. ما چنان کھ خداوند 

  فرموده است:
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ٍة أَْنَكاثاً﴾﴿ َوَال تَ    ُكونُوا َكالَّتِي نَقََضْت َغْزلََھا ِمْن بَْعِد قُوَّ

  گسست مباشید.)  (و مانند آن [زنى] كھ رشتھ خود را پس از محكم بافتن [یكى یكى] از ھم مى

  ]٩٢[نحل: 

ی حقیقی این است کھ اعضایمان را از تمام گناھان در رمضان و پس از رمضان روزه نگھ  اما روزه

ی حساب رس را مالقات کنیم. ھدف این نیست کھ حالل را بھ خاطر ترس از  تا زمانی کھ یگانھداریم 

این کھ روزه بھ خودمان بازگردد بجوییم اما پس از رمضان در کسب حالل طبق معمول کوتاھی کنیم 

ی حقیقی این است کھ پرھیزگاری یک اصل ثابت و رفتاری  و رفتار طبیعی ما شود. اما روزه

ھای خداناپسندانھ بھ خاطر تکریم رمضان  مان باشد. ھدف این نیست کھ از نشست ی در زندگیھمیشگ

ھا در کمین ما نیست. ھدف این  دور شویم و پس از آن بدان بازگردیم و گویا خداوند در سایر ماه

خود ایم واجبات و اعمال خدا را داشتھ باشیم و چون ماه رمضان را گذراندیم نفس  نیست کھ تا روزه

را بر امانت داری در اعمال و واجبات ترجیح دھیم. مانند انسانی کھ حقیقت روزه و اصل اسالم را 

درک ننموده است، او مانند شتری است کھ صاحبش آن را حبس کرده است و سپس آن را آزاد 

  کنند. پس چرا بستید؟ چرا رھا کردید؟ می

  حکمت گزینش ماه رمضان توسط هللا:

ی بسیار مھمی کھ باید آن را درک کنیم این است کھ خداوند متعال رمضان را  ی، نکتھبرادران گرام

ھا انتخاب نکرده است تا فقط ماه اطاعت و تقرب باشد، بلکھ خداوند خواستھ تا ماھی  از میان سایر ماه

یابد و  برای تمرین اطاعت توسط انسان باشد تا شیرینی تقرب را بچشد بنابراین این عبادت باید ادامھ

  ھا باقی بماند. این تقرب در تمام ماه

محور این موضوع آن است کھ پس از رمضان مانند رمضان ادامھ دھید. این مھمترین موضوع 

  گردند: گیرند و پس از رمضان بھ قبل خود باز می است. مردم عوام روزه می

  رمضان رفت بده ساقی کھ عاشق بھ معشوق کوشد

***  

  ھا: حکمت از نخوردن و ننوشیدن و سایر شکننده

خواھد رمضان ھمیشھ باشد و  ی مھم دیگر این است کھ خداوند سبحان می برادران گرامی، نکتھ

ھا داده  حکمت از این کھ خداوند از صبح تا شب ما را دستور بھ نخوردن و ننوشیدن و سایر شکننده

تواند با خودش  کند نمی فرمانبری از خداوند رھا می است این است کھ وقتی انسان حاللی را بھ قصد

خورد. دستور داده نخورید  تعادل داشتھ باشد کھ حرامی را مرتکب شود و در اینجا تعادل او بھ ھم می
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و ننوشید و از باب اولی نافرمانی و گناھان را رھا کنید. کسی کھ خوردن و نوشیدن را رھا کند و 

ی ما را قوی  خورد گویا خداوند خواستھ در این ماه اراده بھ ھم می گناھان را مرتکب شود تعادلش

  نماید و ما امورمان را بھ دست بگیریم و ارزش انسانیت خود را احساس کنیم.

  ی انسان: گزینش مکان، زمان و انسان مشخص برای سعادتمندی جاودانھ

رتباط با خدا در آن زالل شود بھ گزیند تا ا ھا را بر می برادران گرامی، وقتی خداوند ماھی از ماه

خاطر این است کھ این گوارایی با خداوند در تمام ماھھا ادامھ یابد؛ زیرا خداوند در ھر زمان با مؤمن 

گزیند و  ی خود را بر می شود. وقتی خداوند مکانی مانند خانھ است. ھر چیزی با خودش بیان می

گزیند تا حقایق را بر او  واند و وقتی کسی را بر میخ مؤمنان را بھ رفتن بھ آن جا از ھر جا فرا می

ی مردم آشکار  ی او حقایق را برای ھمھ گزیند تا بھ وسیلھ آشکار نماید تنھا بھ این دلیل او را بر می

گزیند تا امر و نھی و راه راست را بھ او وحی کند تنھا بھ این دلیل  کند و زمانی کھ انسانی را بر می

  کھ این برنامھ از سوی تمام مردم اجرا شود. گزیند او را بر می

  ﴿ فَاْستَِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمعََك َوَال تَْطغَْوا إِنَّھُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیٌر ﴾

اى ایستادگى كن و ھر كھ با تو توبھ كرده [نیز چنین كند] و طغیان   (پس ھمان گونھ كھ دستور یافتھ

  دھید بیناست.)  نجام مىمكنید كھ او بھ آنچھ ا

  ]١١٢[ھود: 

برادران گرامی: خداوند بھ مؤمنان ھمان دستوراتی را داده کھ بھ پیامبران داده است. وقتی انسانی را 

گزیند تا با دعوت او  برمی گزیند تا او را خوشبختی جاودان عطا نماید تنھا بھ این خاطر او را بر می

این کھ: خداوند متعال زمانی مانند رمضان و مکانی مانند ی مردم را خوشبخت نماید. خالصھ  ھمھ

گزیند تنھا بھ این خاطر کھ خواستھ است زالل  ھا را بر می اش و انسانی مانند سرور انسان خانھ

  ھا رواج یابد. ھا و زالل زمانی در تمام زمان انسانیت در میان تمام مردم و زالل مکانی در تمام مکان

  : کند ی توانش مکلف می را تنھا بھ اندازهخداوند عز وجل انسان 

  فرماید: سپس خداوند عز وجل می

  ﴿ أَیَّاماً َمْعُدوَداٍت فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِریضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَیَّاٍم أَُخَر﴾

 ([روزه در] روزھاى معدودى [بر شما مقرر شده است] [ولى] ھر كس از شما بیمار یا در سفر

  باشد [بھ ھمان شماره] تعدادى از روزھاى دیگر [را روزه بدارد])

  ]١٨٤[بقره: 
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ھا روزھای اندک انگشت شماری است کھ خداوند برگزیده تا روزھای اطاعت و تقرب باشد شاید  این

  این اطاعت و تقرب تمام روزھای سال را در برگیرد.

  یضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَیَّاٍم أَُخَر﴾﴿ أَیَّاماً َمْعُدوَداٍت فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِ 

(روزه در روزھاى معدودى [بر شما مقرر شده است] [ولى] ھر كس از شما بیمار یا در سفر بود 

  پس چند رو از روزھای دیگر را روزه بگیرد.)

  ]١٨٤[بقره: 

تواند  ی توان یعنی ھر انسانی نمی کند. بھ اندازه ی توانش مکلف می خداوند متعال ھر کس را بھ اندازه

آن را با عقل خود اندازه بگیرد. اما خداوند تنھا کسی است کھ آفریده و با علم و دانایی و حکمت و 

کند. او تعالی وقتی تکلیف بیش از توان باشد  رحمت خود آن را ساختھ است و اندازه را مشخص می

نماید با اطالع از  ن زیاد افطار را مباح میدھد، مانند مشخص کردن بیماری کھ با گما رخصت می

شکند باعث  شود. ھم چنین سفری کھ نماز را می سوی پزشک مسلمان پرھیزگار ماھری انجام می

شود در رمضان نیز روزه افطار شود؛ بنابراین در دین پذیرفتنی نیست کھ کسی با عقل خویش  می

نم انجام دھم بنابراین خداوند ھرگز مرا بھ خاطر توا یک موضوع تکلیفی را بیان کند: این کار را نمی

ای وجود داشتھ  ی انسان اجازه ترک آن مؤاخذه نخواھد کرد مگر این کھ در این موضوع از آفریننده

ھا یعنی کتاب و سنت مشخص شده باشد و وقتی مسلمان در  باشد و حقیقت توان او در یکی از وحی

  فرماید: است بگیرد، خداوند می سفر یا بیماری بتواند روزه بگیرد بھتر

  ﴿ َوأَْن تَُصوُموا َخْیٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن ﴾

  (و اگر بدانید روزه گرفتن براى شما بھتر است.)

  ]١٨٤[بقره: 

ھای تفسیری زیادی  ھای تفسیر این آیھ است و از آنجا کھ قرآن جنبھ برادران گرامی این یکی از جنبھ

  آیھ را چند گونھ تفسیر نمود. توان این دارد می

ای کھ خارج از رحمت و  برادران گرامی، شریعت سراسر رحمت، منافع، عدالت است و ھر مسألھ

ی ستم وارد باشد و از منافع بھ مفاسد و از عدالت بھ ستم بینجامد، این از شریعت نیست حتی  بھ دایره

کند و با این کھ پزشکان بھ  گاری میاگر ھزار و یک تفسیر داشتھ باشید. کسی کھ ادعای پرھیز

اند باز ھم اصرار بر روزه  خصوص پزشکان مؤمن پرھیزگار و ھم نظر، او را از روزه باز داشتھ

  اش را افطار نماید و با دست خویش، خودش را نابود نکند. دارد؛ باید بر اساس دستور الھی روزه
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زكات. -  ٢تغییرات رمضان باید پس از رمضان نیز ادامھ داشتھ باشد، خ– ١خ   

  سپاسگزاری از خداوند بھ خاطر دو نعمت شناخت و تقرب:

برادران گرامی: تا زمانی کھ روزه دار شیرینی تقرب را در ماه رمضان چشیده باشد بھ حکم فطرت 

خود بھ سمت سپاسگزاری از خداوند متعال کھ بھ او نعمت شناخت و تقرب داده است، تمایل خواھد 

  فرماید: یافت و بسیار مناسب است کھ خداوند متعال پس از این آیات می

 ِعبَاِدي َعنِّي فَِإنِّي قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا َدَعاِن فَْلیَْستَِجیبُوا ِلي َوْلیُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّھمْ  ﴿ َوإَِذا َسأَلَكَ 

  یَْرُشُدوَن ﴾

(و ھرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند [بگو] من نزدیكم و دعاى دعاكننده را بھ ھنگامى كھ 

م پس [آنان] باید فرمان مرا گردن نھند و بھ من ایمان آورند باشد كھ راه كن مرا بخواند اجابت مى 

  یابند.)

  ]١٨٦[بقره: 

تفاوت است و » اگر«و » زمانی کھ«و نگفتھ اگر از تو پرسیدند؛ زیرا میان » وقتی از تو پرسیدند«

  ی حتمی بودن این امر است. نشانھ» زمانی کھ«

ِ َواْلفَتُْح ﴾   ﴿ إَِذا َجاَء نَْصُر �َّ

  (چون یارى خدا و پیروزى فرا رسد.)

  ]١[نصر: 

  باید بیاید.

  ﴿ إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَیَّنُوا﴾

  (اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیك وارسى كنید.)

  ]٦[حجرات: 

احتمال » اگر«کند در حالی کھ  ی وقوع می افاده» زمانی کھ«بھ خبری کھ شاید بیاید و شاید نیاید، 

  رساند. وقوع را می

  ﴿ َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي ﴾

  (و ھرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند.)

  ] ١٧٦[بقره: 

  یعنی باید از من بخواھند.
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زكات. -  ٢تغییرات رمضان باید پس از رمضان نیز ادامھ داشتھ باشد، خ– ١خ   

  از ملزمات شناخت خداوند و برخورداری از تقرب، توسل و دعا تنھا بھ درگاه او است:

دران گرامی، از ملزمات شناخت خداوند و برخورداری از تقرب، توسل و دعا تنھا بھ درگاه او برا

است و این حقیقت توحید و اصل این دین و ھر دین آسمانی است. پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم 

  فرماید: می

ائُِم َحتَّى یُْفِطَر، َواِإلمَ  ُ فَْوَق اْلغََماِم، (( ثَالثَةٌ ال تَُردُّ َدْعَوتُُھُم: الصَّ اُم اْلعَاِدُل، َوَدْعَوةُ اْلَمْظلُوِم یَْرفَعَُھا �َّ

تِي ألَْنُصَرنَِّك َولَْو بَْعَد ِحیٍن)) : َوِعزَّ بُّ   َویَْفتَُح لََھا أَْبَواَب السََّماِء، َویَقُوُل الرَّ

دیده، کھ خدا روز ((سھ کس دعایشان ردخور ندارد: روزه دار تا افطار کند، پیشوای دادگر و ستم

برد و درھای آسمان بھ رویش باز میشود، و خدا میفرماید:  رستاخیز دعای او را بر فراز ابرھا مـی

  بھ عّزت و جالل خود سوگند، تو را یاری میدھم حتی اگر مدت زمانی بر آن بگذرد.))

  [ ترمذی از ابوھریره]

ھید دید کھ ھر سئوالی کھ در قرآن آمده است ی سئوال بنگرید خوا برادران، اگر در آیات قرآن در ماده

  ی قل یعنی بگو آمده است: در پاسخ آن واژه

  ﴿ َویَْسأَلُونََك َماَذا یُْنِفقُوَن قُِل اْلعَْفَو﴾

  پرسند چھ چیزى انفاق كنند بگو مازاد [بر نیازمندى خود] را) (و از تو مى 

  ] ٢١٩[بقره : 

  ْل یَْنِسفَُھا َربِّي نَْسفاً ﴾﴿ َویَْسأَلُونََك َعِن اْلِجبَاِل فَقُ 

  پرسند بگو پروردگارم آنھا را [در قیامت] ریز ریز خواھد ساخت.) ھا مى  (و از تو در باره كوه

  ]١٠٥[طھ: 

  بھ جز این آیھ:

  ﴿ َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَِإنِّي قَِریٌب﴾

  (و ھرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند؛ من نزدیكم.)

  ]١٨٦[بقره: 

ی بگو میان سئوال  ی بگو در میان سئوال و پاسخ نیامده است بنابراین علما از نبودن کلمھ ھرگز واژه

  ای وجود ندارد. اند کھ میان خداوند و بندگانش واسطھ و جواب استنباط کرده

  ﴿ َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَِإنِّي قَِریٌب﴾

  (و ھرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند؛ من نزدیكم.)

  ]١٨٦[بقره: 
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زكات. -  ٢تغییرات رمضان باید پس از رمضان نیز ادامھ داشتھ باشد، خ– ١خ   

  ی من. ای بنده  فرماید: بلھ بھ محض این کھ بگویید: ای پروردگار. می

  ی سپاس: ی زور و بنده بنده دو نوع است: بنده

  برادران گرامی:

  ﴿ َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَِإنِّي قَِریٌب﴾

  »گان من از تو در باره من بپرسند؛ من نزدیكم.و ھرگاه بند«

  ]١٨٦[بقره: 

ی اجبار الھی  ی سپاس، ھر انسانی بنده ی زور و بنده اند: بنده دو گونھ است، بنده برخی از علما گفتھ

ھایش مجبور است و خداوند متعال کسی است کھ او را  باشد در خود و در حرکات و حواس و فعالیت

دھد  آید و دستوراتش را انجام می ست. اما کسی کھ داوطلبانھ بھ سوی خداوند میبھ این شکل آفریده ا

آید و  ی سپاس است. کسی با کوتاھی می کند؛ نام وی بنده و با محبت و پذیرش الھی این کار را می

ی زور است. اما کسی کھ داوطلبانھ و از روی  ھای الھی بھ او است این بنده اش در گرو کمک زندگی

  فرماید: شود. خداوند می ی عبد بھ عبید و عباد جمع می ی سپاس است بنابراین واژه آید بنده می تمایل

ٍم ِلْلعَبِیِد ﴾   ﴿َوَما َربَُّك بَِظالَّ

  (و پروردگار تو بھ بندگان [خود] ستمكار نیست.)

  ]٤٦[فصلت: 

  فرماید: یعنی بندگان اجبار ولی وقتی می

  ي ﴾﴿ َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّ 

  (و ھرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند.)

  ]١٨٦[بقره: 

جمع بندگان شاکر و سپاسگذار است. اگر از بندگان سپاسگزار هللا باشید؛ از بندگان نیکوکار او 

  خواھید بود.

ْحَمِن الَِّذیَن یَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض َھْوناً ﴾   ﴿ َوِعبَاُد الرَّ

  دارند.) اند كھ روى زمین بھ نرمى گام بر مى  ى(و بندگان خداى رحمان كسان

  ] ٦٣[فرقان: 
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زكات. -  ٢تغییرات رمضان باید پس از رمضان نیز ادامھ داشتھ باشد، خ– ١خ   

  خواند: حکمت عدم اجابت خداوند بھ دعای کسی کھ در برخی اوقات او را می

دھد؟ این پاسخ را پیامبر اکرم  خواند پاسخ نمی برادران گرامی: چرا خداوند گاھی بھ کسی کھ او را می

  یان فرموده است:در روایتی از امام مسلم در صحیح مسلم ب

َ أََمَر اْلُمْؤِمنِیَن بَِما أََمَر بِھِ  َ َطیٌِّب ال یَْقبَُل إِال َطیِّبًا، َوإِنَّ �َّ اْلُمْرَسِلیَن فَقَاَل ( یَا أَیَُّھا  (( أَیَُّھا النَّاُس إِنَّ �َّ

ُسُل ُكلُوا ِمَن الطَّیِّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّي بَِما تَْعمَ  لُوَن َعِلیٌم ) َوقَاَل ( یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن الرُّ

ُجَل یُِطیُل السَّفََر أَْشعََث أَْغبََر ثُمَّ یَُمدُّ یََدْیِھ إِلَى السَّمَ  اِء یَا َرِبّ یَا َرِبّ َطیِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم ) ثُمَّ ذََكَر الرَّ

  اٌم َوَمْلبَُسھُ َحَراٌم َوُغِذَّي بِاْلَحَراِم فَأَنَّى یُْستََجاُب ِلَذِلَك ))َوَمْطعَُمھُ َحَراٌم َوَمْشَربُھُ َحرَ 

کند و ھمانا هللا بھ مسلمانان ھمانی را  ((ھمانا هللا پاک است و جز پاک چیز دیگری را قبول نمی

  دستور داده کھ بھ پیامبران دستور داده است (هللا متعال) فرموده: ای پیامبران از

کنید بسیار آگاه ھستم. و  بخورید و کردار نیک انجام دھید و قطعا من بھ آن چھ شما عمل میپاکیھا 

اید از پاکیزگیھایی کھ ما بھ شما روزیی دادیم بخورید. سپس  نیز فرموده: ای کسانی کھ ایمان آورده

  رسول هللا فردی را متذکر شد کھ سفری طوالنی نموده و در

گوید:  ر گرد و غبار است دستانش را بھ سوی آسمان بلند نموده میحالی کھ موی ژولیده دارد و پ

  ھایش حرام و ای پروردگارا ای پروردگارا در حالی کھ منبع خوارکش حرام، منبع نوشدنی

  شود.)) ھایش حرام و با حرام تغذیھ شده است لذا دعای این فرد کجا قبول می منبع لباس

  [ احمد از ابوھریره]

ات پاک باشد نُھ دُھم دین را داری  حالل کن تا مستجاب الدعوه بشوی و اگر لقمھ ات را ای سعد لقمھ

ھای  یعنی با مال حالل آن را بخرید یعنی در کسب درآمد پایبند باشید و کسب درآمد یکی از دروازه

  ھای بزرگ نافرمانی و گناه است. بزرگ اطاعت است و درآمد نامشروع یکی از دروازه

  ست:دعا، سالح مؤمن ا

  برادران گرامی:

  ﴿فَْلیَْستَِجیبُوا ِلي َوْلیُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّھْم یَْرُشُدوَن ﴾

  (پس [آنان] باید فرمان مرا گردن نھند و بھ من ایمان آورند باشد كھ راه یابند.)

  ]١٨٦[بقره: 

بھ خداوند ایمان داشتھ باشید و دستوراتش را انجام دھید تا دعایتان را اجابت کند و اگر بھ او ایمان 

اید و بھ مفھوم دعایی کھ در دنیا و  آوردید و دستوراتش را انجام دادید بھ دعای مستجاب رھنمون شده

  رسید. آخرت سود رسان است، می



10 

زكات. -  ٢تغییرات رمضان باید پس از رمضان نیز ادامھ داشتھ باشد، خ– ١خ   

ی  د این امر بھ ناپاکی و گمراھی دعا کننده از برنامھشو برادران گرامی: وقتی دعایی پذیرفتھ نمی

گردد یا این کھ رحمت و حکمت خداوند بھ اجابت شدنش نیست. اگر پرده برداشتھ شود  الھی باز می

ی مؤمن از دعا یا اجابت شدنش است یا بندگی وی  حقیقت را انتخاب خواھید کرد و بھ ھر حال بھره

  فرماید: عبادت است. ی هللا علیھ وآلھ وسلم میاست. دعا ھمان طور کھ پیامبر صل

  ﴿ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم ﴾

  (و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم)

  ] ٦٠[غافر: 

بنابراین برادر گرامی، کسی کھ وجود ندارد را نخوانید. اگر وجود دارد انسانی را کھ سخنانتان را 

شنود انسانی را کھ قادر بھ پاسخ دادن بھ شما نیست، را نخوانید. اگر قادر  وند، نخوانید. اگر میش نمی

خوانید  است پس کسی را کھ بھ شما محبت ندارد، نخوانید. وقتی انسانی را برای مسألھ یا نیازی می

شما را بدھد و  تواند پاسخ شنود و سوما می حتما یقین دارید کھ اوال او ھست، دوم حرف شما را می

اید.  ھا را در خود ایجاد کرده دوست دارید بھ شما رحم کند. اگر فقط خداوند را بخوانید تمام این ویژگی

اند:  شما بھ بودن، علم، قدرت و محبت او ایمان دارید. بنابراین دعا عبادت است. برخی از علما گفتھ

اند  دائمی است. برخی بھ در مفھوم دعا گفتھکنند و دعای آنان  اند ھمیشھ دعا می کسانی کھ در نماز

عبادت بنده این است کھ وی بھ خداوند نیازمند است و خداوند مقامش بخشش است و ارتباط میان 

  فرماید: ی نیازمند و خدای بزرگ بخشیدن و خواستن است. بنابراین خداوند می بنده

  قَْد َكذَّْبتُْم فََسْوَف یَُكوُن ِلَزاماً ﴾﴿ قُْل َما یَْعبَأُ بُِكْم َربِّي لَْوَال ُدَعاُؤُكْم فَ 

شما بھ تكذیب   كند در حقیقت (بگو اگر دعاى شما نباشد پروردگارم ھیچ اعتنایى بھ شما نمى 

  اید و بھ زودى [عذاب بر شما] الزم خواھد شد.)  پرداختھ

  ]٧٧[فرقان: 

ھا و زمین کسی کھ  ی آسمان ترین انسان ھستید. دعا سالح مؤمن است. آفریننده شما با دعا قوی

فرماید: مرا بخوان تا  سرنوشت تمام چیزھا بھ دست او است و تمام امور بھ دستان او است بھ شما می

اجابت کنم. مفھوم بسیار دقیق است و آن این کھ خداوند متعال بھ ما دستور داده است او را بخوانیم تا 

بوده و مفھومی نداشتھ است. دستور داده تا او را دعایمان را اجابت کند و گرنھ این دستور روشن ن

بخوانیم تا دعایمان را اجابت کند. تنھا بھ این دلیل دستور داده کھ او را بخوانیم تا ما را یاری کند. 

ی ما را بپذیرد. پس ناتوان کیست؟ کسی کھ از آمرزش خواھی و خواندن  دستور داده توبھ کنیم تا توبھ

ه او و یاری خواستن از او مانده باشد. تنھا بھ این دلیل دستور داده از او یاری خداوند و توبھ بھ درگا

بخواھید کھ شما را کمک کند. تنھا بھ این دلیل دستور داده او را بخوانید کھ پاسخ شما را بدھد. و تنھا 
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شما را بپذیرد.  ی خواھد توبھ ی شما را بپذیرد. خداوند می بھ این دلیل دستور داده کھ توبھ کنید تا توبھ

  خواھند شما را بھ کلی گمراه کنند. شھوت پرستان می

  رمضان ماه توبھ و آمرزش و آشتی با خدا:

کنید. کسی کھ از روی پایبندی روزه بگیرد  این ماه برادران، ماھی است کھ در آن با خداوند آشتی می

د گناھان پیشین او بخشیده بخشد و کسی کھ رمضان نماز شب بخوان خداوند گناھان پیشین او را می

  شود: می

، َوَرِغَم أَْنُف َرُجٍل َدَخَل َعلَْیِھ َرَمَضاُن ثُمَّ اْنسَ  لََخ قَْبَل أَْن (( َرِغَم أَْنُف َرُجٍل ذُِكْرُت ِعْنَدهُ فَلَْم یَُصِلّ َعلَيَّ

  ْم یُْدِخالهُ اْلَجنَّةَ ))یُْغفََر لَھُ، َوَرِغَم أَْنُف َرُجٍل أَْدَرَك ِعْنَدهُ أَبََواهُ اْلِكبََر فَلَ 

((بینی آن کسی بھ خاک مالیده است کھ نام من نزد او برده شود و بر من درود نفرستد، دماغ کسی 

بھ خاک مالیده است کھ ماه مبارک رمضان را درک کند و آن را بھ پایان ببرد اما پیش از آمرزش 

در کھنسالی دارد، ولی در نتیجھ خدمت و وی پایان یابد، دماغ کسی بھ خاک مالیده است کھ پدر و ما

  احسان بھ آنھا خویش را بھشتی نکند.))

  [ترمذی از ابوھریره]

ای کھ رمضان را درک کند و آمرزیده نشود بھ خاک مالیده  و مکان شاھد در این حدیث دماغ بنده

رھایی از آتش  باشد. اگر آمرزیده نشود پس کی؟ این ماه توبھ و آمرزش و آشتی با خدا و شود، می می

ای تازه با خداوند باز کنید و بھ فطرت خود بازگردید و انسانیت  جھنم است. برای این است کھ صفحھ

خود را محقق کنید و با تقرب بھ خداوند خوشبخت شوید. ماه توبھ و آمرزش است. فرصتی سالیانھ کھ 

ی  ا را برای انجام برنامھشوید کھ در طول سال آینده شم گذشتھ را پاک کنید. یک شارژ روحی می

  کند. الھی کمک می

خداوند ما را بر روزه و نماز شب و چشم پوشی و نگھداری زبان یاری فرما و ما را بھ خوشی وارد 

بھشت نما. برادران گرامی، پیش از آن کھ محاسبھ شوید خود را محاسبھ کنید و اعمال خود را پیش 

ی مرگ از ما گذشتھ و بھ سوی دیگران رفتھ و  ید کھ فرشتھاز آن کھ وزن کنند خودتان بسنجید و بدان

بھ زودی از دیگران گذشتھ و بھ سوی ما خواھد آمد، باید بھ ھوش بود. باھوش کسی است کھ نفس 

خودش را خوار کند و برای پس از مرگ کار کند و ناتوان کسی است کھ از ھوای نفس خود پیروی 

  دراز داشتھ باشد.ھای دور و  کند و از خداوند درخواست

    

 


