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 رمضان ماه مھمانان عصيان پيشه
 و ميزبانی خداوند مھربان

  
  

   بقرهۀ سور١٨٣ ت   آي–ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن  يَاُم َكَمايَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ 

ای کسانيکه ايمان آوردن الزم کرده شد بر شما روزه داشتن چنانچه الزم کرده شد بر کسانيکه پيش از شما : ترجمه

بر شما روزه داشتن را ) فرض گردانيدم( ايد نوشتيمای کسانی که ايمان آورده[.بودند تا باشد که پرھيزگاری کنيد

   ويراستار پورتال–] تا باشد پرھيزگاری نمائيد) فرض گردانيده بودم(چنانی که بر گذشتگان نيز نوشته بودم

  

آيا گاھی شده است . در ھيچ امر و عمل خداوند بی ھدفی وجود ندارد، خداوند ما  خداوند درست کار و حکيم است

ال را از خود کنيد بعدا برای تان ؤکنيد؟ حتما اين س ال کرده باشيد به کی خداوند و يا هللا اطالق میؤسکه از خود 

سفانه خداوند برای بعضی ھا اسم بی مسما است نه تنھا دليل از أمت. مشود که چقدر غافل از خداوند ھستي معلوم می

سفانه در شناخت نفس أمعرفت خداوند بی بھره ھستيم متبه ھمان اندازه که از .  ھم ندارنداووجودش بلکه معرفت از 

  . ر و کوتاھی نموديميقصت نيزخود و انسان 

 ۀ اساس ذھنيت حاکم جامعهبای  عده اساس منطق يونان به انسان حيوان ناطق خطاب کند، شايد ھم هشايد بعضی ب

واھد که از ضوابط و وابستگی خ میآنی که  يعنی ؛غرب به انسان موجود مصرفی، شک نگر، خود محور و فراری

ی ئ، اسالم  ديد اخالقی و زيباتر است  ديد اسالم نسبت به انسان متفاوتاما. ھا فرار کند و به استقالل برسد، نگاه کند

  يک موجود بھشتی نگاه میۀديده الخره بای، ھدفمندی، کرامت، عزتمندی و بئبر انسان زيبا. سی بر انسان داردشنا

  . کند

که خداوند ديد حکيمانه از طبيعت انسان دارد و بايد ھم داشته باشد چون  ت ھدف از مقدمه چينی باال اينھر صوره ب

.  باال کافی استتکنم برای تثبيت حکيم بودن خداوند سبحان تنھا آي من تصور می. ما ھمه مخلوقو خالق او است 

ه  که احدی ب است، معنوی و جسمی انسانيعنی روزه رمضان آنقدر شيوه دقيق و درست در رفع نيازمندی فکری

که خداوند انسان را اختيار  یئاز آنجا.  تواند آنچنان انتخاب دقيق داشته باشد جز آن حکيم آگاه بر طبيعت انسان نمی
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. ول اعمالش می باشد و حق انتخاب را داردؤگيرد،  مس نسبی داده است پس صاحب اراده می باشد، خود تصميم می

به  يعنی محکوم   ضعف خطا استۀ و الزم خداوند می فرمايد که ما انسان را ضعيف خلق کرديماز جانب ديگر

به ھمين خاطر رسول خدا صلی هللا عليه وسلم می فرمايد که اوالد آدم خطا کار ھستند و . می باشد اشتباه و خطا

انسان موجود ضعيف است و پس . طرف رحمن می باشنده بھترين خطا کاران ھمان نادمان و بازگشت کنندگان ب

ھمچنان خداوند در توصيف . محکوما خطا و اشتباه بر تصميمات، اراده، خواسته ھا و اعمالش سايه انداخته است

غير از خود محتاج نيست و ه حق خداوند غنی است چون به ب.  ھستيدءگويد که من غنی و شما فقرا خود و انسان می

ست چون فقير اپس انسان ضعيف .  از خود می باشدلحظه محتاج به غيرانسان درويش و فقير ھست چون در ھر 

تواند با تکيه و توکل و اطاعت از اوامر آن ذات غنی خطا و  اما انسان می. ست چون ضعيف استااست و فقير 

  . شکل نسبی رفع نمايد و خود را واجب الجنت سازده اشتباه در تصميمات، خواسته ھا و اعمالش را قسما و ب

. الھی ما از جمله غافالنيم نه کافران:  خود خيلی زيبا می فرمايد کهۀدر مناجات نام) رح(واجه عبد هللا انصار خ

که موجود ھدفمند است و در ھر کارش ھدفمندی نھفته، اما باز ھم غافل است، غافل از خود،  يواقعا انسان باوجود

بر غفلت خود بی برنامه است، نه برای خود ست پس بنا انسان چون غافل اءً بنا. غافل از جامعه و انجام سفرش

شد ما انسانھا محبت و مھربانی  اما ای کاش می. برنامه دارد، نه برای اطرافيان و وابستگانش و نه ھم برای جامعه

 دھد و می آن ذات مھربان در کالم سبحانش مثال مادر را می.  کرديم خود و انسانھا درک میه خداوند را نسبت ب

. يد که من از مادر کرده نسبت به طفلش، بنده ھای خود را بيشتر دوست دارم و نسبت به آنھا مھربانتر ھستمگو

 کند و مادری را نشان می  زنده پيش میۀرسول خدا صلی هللا عليه وسلم  برای اصحابش در يکی از غزوات نمون

رسول . کشد اطفال ديگران را به آغوش میدھد که طفلش را گم کرده است و از شدت عالقه و محبت به اوالدش، 

گويد خداوند  کند آيا اين مادر طفلش را به آتش می اندازد؟ بعدا می ال میؤخدا صلی هللا عليه وسلم از اصحابش س

ن اندازه نيست يھر صورت اين مثال ھا برای تعيه ب. نسبت به بنده ھايش مھربان تر است تا اين مادر نسبت به طفلش

چون خداوند . وجه نمودن انسان به بی نھايت بودن مھربانی و دوستی خداوند نسبت به انسان می باشدبلکه ھدف مت

نسبت به بنده ھايش نھايت مھربان است پس برای بنده ھای خود برنامه دارد، برنامه ھای اخالقی، سعادت بخش و 

 ماه مبارک رمضان يکی ۀروز. و معنا می بخشدارزشمند که زندگی فردی و اجتماعی انسان را ھدفمندی، ارزش 

 معنوی ءاز برنامه ھای آسمانی برای ما انسانھای ضعيف و خاکی است که سبب اصالح اخالقی، رشد دينی و ارتقا

گذارد، سبحان  ی آسمانی ارزش قايل است که اسم مھمانی را بر آن مۀخداوند آنقدر بر اين برنام.  شود انسان می

 ءی که بار بار پرده حيائکنم اندکی درنگ کنيد مھمانی از جانب آن ذات غنی آنھم برای ما انسانھا ش می خواھ!هللا

اما خداوند آگاه مطلق است انسان را با خوبی . شويم را دريده مرتکب عصيان و گناه و تخطی از خطوط معينه می

 خداوند ۀمه آسمانی آنقدر از ديد فرستادھمچنان اين برنا. ھا و جسارتھايش دوست دارد و نسبت به وی مھربان است

 سبحان و تعالی يکی روز یخاطر خداه گويد اگر کسی خاص ب صلی هللا عليه وسلم سازنده و ھدفمند است که می

کند و به روايت ديگر خداوند بين آن بنده و آتش جھنم ھفتاد سال  روزه بگيرد، خداوند آتش جھنم را بر وی حرام می

  .ندک فاصله ايجاد می

  

  .بھشت رھنمون کنده الھی دلی ده که شوق طاعت افزون کند و توفيق طاعتی ده که ب

  .الھی نفسی ده که حلقهء بندگی تو گوش کند و جانی ده که زھر حکمت تو نوش کند

  .ی ده که در چاه نيفتيمئی ده که در راه نيفتيم و بينائالھی دانا
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د و ديد ما از اين برنامه آسمانی چی است؟ يکی از پيام ھای پويا و ھر صورت اين برنامه آسمانی چی ماھيت داره ب

نی کرده کشاسالم از انسان نمی پرسد چقدر حرمت .  اسالم عزيز برای انسان در واقع پيامی آغاز نوين استۀزند

است، چقدر در سياه چال بدی ھا ته رفته است، گر گبری، بت برستی، پول پرستی، ھر حرمت شکنی که کرده 

باشی باز آه چون اين درگه نا اميدی نيست حتی اگر حرمت شکنی و گناه ھای انسان به آفتاب برسد، خداوند می 

من و اسالم وجود ندارد آن نا اميدی است بلکه ؤکه در قاموس م چيزی. فرمايد اگر بنده ام توبه کند آنرا می بخشم

که انسان را به  آغازی. کنيد شويق به آغاز نوين می زندگی، انسان را تۀ ھمه جانبۀھمواره اسالم منحيث برنام

کاش انسان . نمايدکه انسان را وادارد تا بدی ھا را ترک کند و عطف توجه به خوبی ھا  کرامتش برساند، آغازی

 خوب داشته باشد، دوستان خوب انتخاب کند، جامعه ۀکرد تا سعی نمايد که فرد خوب باشد، خانواد اندکی درنگ می

  .  خوب برای سفر ابدای تھيه کندۀالخره توشاته باشيم و بخوب داش

 خداوند برای بنده ھايش امر می  ماه مبارک رمضان می باشدۀتقوا و ترس از خدا در واقع ھدف نھفته در عقب روز

ی وجود بيايد و انگيزه ھاه يعنی انگيزه ھای خوبی در شما ب. د تا خدا ترس و اھل تقوا شويديکند شما روزه بگير

طبيعی است فلسفه زبان خود را دارد، علم زبان خاص خود را . ابليسی و بدی در درون شما خفه و سر کوب شود

تصور من از تقوا و ترس از خدا در واقع ھمان شخصيت . دارد بنا به ھمين ترتيب دين ھم زبان خاص خود را دارد

ھم از دين لمودن و يا احيای شخصيت اخالقی مخداوند خواستار تقوا يعنی غرس ن اخالقی ملھم از دين می باشد

شود بلکه در پھلوی اينھا از درگير شدن و   جنسی نمیۀ غريزعروزه دار تنھا منع از خوردن، نوشيدن و اشبا. است

جدال نمودن، دروغ گفتن، ناسزا و فحش دادن، حرام خوردن، خيانت کردن، ضرر رساندن، خالصه از ھمه سيئات 

شود و اگر روزه دار بی خبر برداشت و تصورش از روزه اجتناب از خوردن و  منع می) گناھان( و بدی ھا 

  .نوشيدن باشد در آنصورت خسران بزرگ نموده است

کند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود کسی که سخن دروغ و عمل به آن را   ابو ھريره رضی هللا عنه روايت می

که اسالم  ھمانطوری.   آن نيست که خوردنی و آشاميدنی خود را ترک کندترک نکند، پس خداوند تعالی نيازمند

خداوند . کند روزه دار را از انجام گناه ھا و بدی ھا منع می نمايد، بر انجام خوبی ھا و حسنات تشويق و ترغيب می

مبر صلی هللا جز روزه ماه مبارک رمضان و در حديث ديگر پياه  اعمال انسان برای خودش است بۀفرمايد ھم می

  . شود فرمايد پاداش ھر حسنه و عمل خوب ده الی ھفتصد چند برای انسان داده می عليه وسلم می

 که در یورکشاپ. انسان سعی نمايد به ماه مبارک رمضان به ديده ورکشاپ خود ساز و شخصيت سازی نگاه کند

وليت ؤزاھد، پرھيزکار، اميدوار، ھدفمند، مسر، يِ آخر روز به جامعه انسانھای راستگو، درستکار، صادق، امين، خَ 

در اخير ھر . که پاک از بدی ھا ھستند و آراسته به خوبی ھا اند یئانسانھا. کند پذير،  ايثارگر و با تقوا عرضه می

خاطر داشته باشند، آنجا که جبرئيل امين ه حيث ھوشدار اين وعيد پيامبر صلی هللا عليه وسلم را به من و مسلمان بؤم

دين شان را در قيد حيات می يابند و اما بر اثر عدم خدمت و سرپرستی ال نمود، ھالک باد به فرزندان که وعای بدد

ند اما بنا بر غفلت و رسان که  رمضان را به پايان می آنھا خود را واجب الجنت نمی سازند و ھالک باد به مسلمانانی

  .گويد رم صلی هللا عليه وسلم در ھر بار آمين میکنند و پيامبر اک ی جنت را از آن خود نمیبی توجھ

  

  

 


