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 «از بهشت یاقطعه» جلسه اول کتاب

 

 docxاول. جلسه
بدیل برای بهره ای دارد و فرصتی بیمبارک رمضان در زندگی عبادی مومنین تأثیر فوق العادهماه 

های بهشتی و الهی است؛ برای همین علما و عرفای الهی شروع سال عبادی و برداری از توشه

 معنوی خود را ماه مبارک رمضان میدانند.

د ماه رمضان، اول مضلوم عالم در عظمت این ماه مقدس همین بس که اول شهید محراب، شهی

هوِر َکَفضِلنا »فرمودند:  ×امیرالمونین علی 
ُّ

ُه َعلی ساِئِر الش
ّ
ُه الل

َ
ل ضَّ

َ
هٌر ف

َ
هَر ش

َّ
ا الش

َ
َها الّناُس، إنَّ هذ أیُّ

 الَبیِت َعلی ساِئِر الّناس
َ

 1«أهل

نند و این روند و به سختی انسان را دچار حصرت و پشیمانی میکها به سادگی از دست میفرصت

یوم »خسارت را جبرانی نیست. یکی از نام های با عظمت آخرت، که صریحا در قرآن کریم آمده است 

باشد. روزی که همه حسرت خواهند خورد.؛ حسرتی که فراگیر است؛ هم شامل مومن می« الحسره

د به چه شود و هم شامل غیر مومن. اما مومنین چرا؟ حضرت فرمود چون می بینند می توانستنمی

 مقامات باالتری برسند ولی تنبلی کردند، کوتاهی کردند، جدی نگرفتند. 

تر، بزرگترین فرصتی که انسان حسرتش را خواهد یکی از حسرت های قیامت و به بیان دقیق

ی ِإذا جاَء »خورد، و غم تمام وجودش را فرا خواهد گرفت، فرصت عمری است که از دست داده.  َحتَّ

 
 
َحَدُهُم ال

َ
ها َو ِمن  َوراِئِهم  أ

ُ
ها َکِلَمٌة ُهَو قاِئل ُت َکالَّ ِإنَّ  فیما َتَرک 

ً
 صاِلحا

ُ
َمل ع 

َ
ي أ

ِّ
َعل

َ
ِجُعوِن ل  َربِّ ار 

َ
ُت قال  َمو 

َزٌخ ِإلی َعُثوَن  َبر  ِم ُیب   2«َیو 

ازین پژمردگی، ما را غمی نیست*که  »کوتاه است و به قول شاعر« گل ها»ها شبیه عمِر عمِر فرصت

اگر از فرصت گرانبهای عمر استفاده نکنیم، غمی عظیم و خسارتی  3«زندگانی جز دمی نیست. گل را

ِت، َبِطیَئُة »فرمایند: می ×سنگین به همراه خواهد داشت. امیرالمومنین علی َفو 
 
َصُة َسِریَعُة ال ُفر 

 
ال

ِد؛ فرصت َعو 
 
 4«گردند.بر نمیآیند و روند و به سادگی هم بدست نمیها، به سرعت از دست میال

                                                             
 .176، ص 1؛ كتاب ماه خدا، محمدی ری شهری، ج  107/101. فضائل األشهر الثالثة؛ ص  1

 .99المؤمنون، آیه .  2

 . پروین اعتصامی، دیوان اشعارمثنویات، تمثیالت و مقطعات، عمر گل. 3

 .113صغُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم، عبدالواحد تمیمی آمِدی، .  4
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 اندازیم، کم شدن آرامش و از بینمان میاز سوی دیگر، زمانی که نگاهی به زندگی خود و اطرافیان

کنیم. ماه مبارک رمضان داروی رفتن شیرینی و لذت بردن از زندگی را کم و بیش مشاهده می

نده طعم حقیقی های زندگی ما و در واقع چشانهای ما و شیرین کننده تلخیشفابخش گرفتاری

زندگی به ماست. در حقیقت همان زندگی بهشتی و آسمانی و معنای زندگی بهشتی،  زندگی کردن 

 برمدار خداست. 

ی ماه سال را "قطعه ای از بهشت" قرار میدهد تا در این زندگ 12خداوند منان، هر سال یک ماه از 

ر کنیم. بهشت و جهنم در این دنیا و دجهنمی مادی غرق نشویم و هر ساله راه بهشت را دوباره پیدا 

آخرت به یک معناست. بهشت یعنی زندگی با محوریت خدا و جهنم یعنی زندگی همراه با فراموشی 

خدا. خدا فردای قیامت کسانی را به جهنم می فرستد که در این دنیا خدا را فراموش میکنند و از 

 نمایند.مدیریت زندگی خود حذف می

ما به حال و هوایی دیگر، ما را از زندگی زمینی و سرشار از آلوده شدن به دنیا و  ماه مبارک با بردن

رها کرده و در آغوش محبت و برکت و رحمت الهی قرار میدهد. وقتی در کالم و  5زندان دنیاگرایی

تأمل می کنیم، شاهد شباهت هایی میان ماه مبارک رمضان و بهشت ابدی  ^سیره اهل بیت 

کند. از طرف دیگر روابطی عمیق و در خور های دیگر سال متمایز میاه را از ماههستیم که این م

های کنیم که می توانیم با استفاده از ظرفیتتوجه میان رمضان المبارک و بهشت خدا مشاهده می

ی نتایج ها و بعد از آن مشاهدهموجود در این ماه، زندگی خود را بهشتی نماییم. توجه به این شباهت

های خدایی و الهی، ما را تشنه چشیدن طعم دگی خدا مدارانه و مملو از آرامش و لذِت انسانزن

بهشتی این ماه و سرعت و سبقت گرفتن در مسیر رسید به بهشت ابدی خواهد کرد و راه نجات از 

های روحی و جسمی، استفاده حداکثری از ماه مبارک و تنظیم سبک زندگی خود روزمرگی و بیماری

 مدار رضایت خداوند است.بر 

                                                             
 . )الدنیا سجن المومن(356، ص 1. امالی شیخ طوسی، ج  5
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 docxاول. جلسه
ت»آیات که در مورد بهشت و یا دوزخ تعبیر به  ِعدَّ

ُ
و یا تعبیرات دیگری که از همین ماده آمده  6«ا

اند، اگر چه بر اثر سازد که بهشت و دوزخ هم اکنون آماده و خلق شدهاست دارد، بر ما روشن می

ر باطن و درون این جهانند و یا به تعبیر بهشت و دوزخ د7ها توسعه می یابند.اعمال نیک و بد انسان

اند و به نوعی این جهان در شکم و درون آن دیگر، عالم آخرت و بهشت و دوزخ، محیط بر این عالم

جهان قرار گرفته است و ما در حال انتخاب لحظه بلحظه یکی از این دوحالت برای خود هستیم و در 

ا نیز خوب یا بد، بهشتی یا جهنمی، و شیرین یا تلخ، ای روشن، حال و اآلن خود ر عین ساختن آینده

وَن في﴿قرآن کریم می فرماید  رقم خواهیم زد. به تعبیر آیت الله جوادی آملی
ُ
ُکل

 
، ﴾ُبُطوِنِهم  نارا َیأ

فهمند، ولی نميشوند! هم اکنون در حال خوردن آتش هستند نه اینکه در قیامت گرفتار آتش مي

داند که در بیند اگر کسي چشم باطني داشته باشد، ميد، شعله را مياگر کسي اهل باطن باش

دستگاه ریه و روده و معده او آتش است و این تعابیر فقط از باب تمثیل و تشبیه نیست و نکته و حرف 

 ما همین است.

حقیقت بهشت هم در این دنیا و هم در آخرت، همان زندگی "خدامحوری" است و زندگی 

دنیا و آخرت انسان را جهنمی خواهد کرد و برای خدا محور بودن، کافیست که "خدافراموشی"، 

انسان مدار زندگی، انتخاب ها و تصمیمات خود را بر اساس دستورات الهی تنظیم، و از مواردی که 

 8خدا نهی فرموده، پرهیز کند.

                                                             
ان؛ و ألَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقینَ و شتاب كنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتمَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ اْ .) از سوره وَ سارِعُوا إِلی133آل عمران، آیه .  6

 (كه وسعت آن، آسمانها و زمین است؛ و برای پرهیزگاران آماده شده است. بهشتی

 «ردید پس به عین الیقین آن را می دیدید.كدر سوره تکاثر می فرماید: اگر علم الیقین داشتید، دوزخ را مشاهده می « والنَّجم»در آیات مربوط به معراج در سوره .  7

 به زیبایی به این مفهوم عمیق اشاره فرموده اند : ×. )امام صادق 85, ص  2. محمد بن یعقوب كلینی، الکافی , ج  8

 «  یهَا أَنْ یَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً فِإِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ كَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا » 

 ى كنند.كه در دنیا نیّتشان این بود كه چنانچه تا ابد زنده بمانند تا ابد خدا را نافرمانجهنمیان از این رو در آتش جاویدانند 

 «وا فِیهَا أَنْ یُطِیعُوا اللَّهَ أَبَداًوَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ كَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ بَقُ»

 خدا را فرمان برند؛ رو در بهشت جاویدانند كه در دنیا بر این نیت بودند كه اگر براى همیشه ماندگار باشند براى همیشه اینو بهشتیان نیز از 

 شاكِلَتِهِ قَالَ عَلَى نِیَّتِهِ؛   قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلى -فَبِالنِّیَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى 
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که خدا در جهنم ای از بهشت است ماه رمضان در هر سال، قطعه» فرمایند: مقام معظم رهبری می

ی الهی دهد که خودمان را بر سر این سفرهکند و به ما فرصت میسوزان دنیای مادی ما آن را وارد می

 9«در این ماه، وارد بهشت کنیم.

کند که باید بهشت و جهنم را در همین جا جستجو کرده و مانند کالم ایشان به خوبی روشن می

، ببینیم و بشنویم و از زندگی خمینی و آیت الله بهجتبزرگانی همچون آیت الله قاضی، امام 

 خدامحوری، لذت ببریم و این نوع از زندگی را در تمام سال دنبال نماییم.

این نگاه زیبای مقام معظم رهبری ما را برآن داشت تا این سلسله سخنرانی را به محضر میهمانان 

تا بعد از بحث از حقیقت بهشت و جهنم  سفره بهشتی خداوند در ماه گرانسنگ رمضان تقدیم کنیم

چرا های میان بهشت و ماه رمضان و پاسخ به برخی سواالت جدی مانند اینکه و اشاره به شباهت

های داند؟ و چرا سختیبرخی مومنین، مظاهر زندگی دنیایی خدافراموشان را مالک خوشبختی می

دنیایی میدانند؟ به روزه داران ثابت ظاهری زندگی خدامحوران را مالک عدم خوشبختی در زندگی 

ی پیداکردن نگاه صحیح، خود را تحت توجهات ویژه و برکت و رحمت و میکنیم که در نتیجه

دانسته و تمام سعی خود را به کار گیرند تا رمضانی و خدامحورانه زندگی کرده و با  10مغفرت الهی

وستی دائمی با خداوند، بر این دستاورد راهکار رجعت و توبه به درگاه الهی و برقراری رفاقت و د

ارزشمند پایداری نموده و با مداومت به درگاه الهی، سراسر زندگی خود را بهشتی و غرق در آرامش 

 و خوشبختی نماید.

                                                             
ست؛ و مالک حركت آن ها در زندگی، محور قرا دادن خدا  شان ا نافرمانی ابدی –یا فراموشی خدا  و -فرمان بردن از خدا–پس، جاودانگى هر دو گروه به سبب نیتهای

 در كل زندگی بوده است.( -خدا

 .17/11/1372، &بیانات رهبری در دیدار جمعی از روحانیون در حسینیه امام خمینی  . 9

ht t p://f arsi .khamenei .i r /speech-cont ent ?i d=2702 

 . )قد اقبل الیکم شهر اللَّه بالبركة و الرّحمة( 295ص  1أخبار الرضا ، شیخ صدوق  ج . عیون  10
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کنیم و در پایان بصورت خالصه به پردازش و نکات کلیدی این ده جلسه سخنرانی اشاره می  docxاول. جلسه

رکت الطاف نازله الهی در ماه مبارک رمضان مورد استفاده امیدواریم که این خدمت مختصر به ب

های بهشتی دمیده شده مومنین قرار گرفته و در جهت تغییر رنگ و بوی زندگی ما و تثبیت نفخه

های تشنه معنویت، موجب سربلندی خادمان شما در موسسه تخصصی امیربیان بوده درکالبد جان

 .فراهم گردد #و موجبات رضایت حضرت حجت 

های عالمانه و نکات ارزشمند منتقدان و صمیمانه و متواضعانه، مشتاق شنیدن و دریافت نگاه

دلسوران جبهه تبلیغ و انقالب بوده و خواهشمندیم که با ارسال نظرات و پیشنهادات خود به سایت 

amirebayan.ir ما را یاری و مدد فرمایید



 

 

  

 

 «پردازش نامه جلسات»
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 docxاول. جلسه
 "بهشتقطعه ای از "پردازش نامه سخنرانی 

 روش مناسبت پروری )ابعاد گوناگون(

ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان ماه رمضان در هر سال، قطعه» مقام معظم رهبری : 

ی الهی در دهد که خودمان را بر سر این سفرهکند و به ما فرصت میدنیای مادی ما آن را وارد می

 1«این ماه، وارد بهشت کنیم

 ماهیت کلی سخنرانی:

معرفی ماه رمضان، به عنوان یک تجربه زندگی بهشتی با محوریت خداوند متعال جهت بهره بری » 

مخاطبین از این فرصت ارزشمند برای تبدیل زندگی جهنمی خدافراموشی به زندگی بهشتی 

 «خدامحوری!

 توضیحات بیشتر:

ین ا" قرار میدهد تا در ماه زندگی ما را "قطعه ای از بهشت 12خداوند مهربان ، هر سال یک ماه از 

زندگی جهنمی مادی غرق نشویم و هر ساله راه بهشت را دوباره پیدا کنیم. بهشت و جهنم در این 

 دنیا و در آخرت به یک معنا است . 

بهشت یعنی زندگی با محوریت خدا و جهنم یعنی زندگی با فراموشی خدا. خدا فردای قیامت 

 حذفکسانی رو به جهنم می فرستد که در این دنیا خدا رو فراموش میکنند و از مدیریت زندگی خود 

  میکنند.

                                                             
 .17/11/1372، &بیانات رهبری در دیدار جمعی از روحانیون در حسینیه امام خمینی  . 1

ht t p://f arsi .khamenei .i r /speech-cont ent ?i d=2702 
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 رمضان قطعه ای از بهشت _جلسه اول 

 ماهیت : 

به بهشت ، جهت استفاده حداکثری مخاطبین از این  تبیین شباهت ها و ارتباط های ماه رمضان

 ماه برای تبدیل زندگی جهنمی به زندگی بهشتی!

 عوامل بروز مشکل:

 چرا مخاطبین از ماه رمضان برای تغییر زندگی خود استفاده حداکثری نمی کنند؟

ه برای ما چون نگاه حداقلی در حد رفع تکلیف وثواب به ماه رمضان دارند و از ظرفیت های این

 بهشتی شدن زندگی خود غافل اند.

 آثار و پیامد:

واقعی در  ماه رمضان یک مسابقه است و کسانی که از ماه رمضان استفاده حداکثری کنند، برنده

سرت خواهند حاین مسابقه خواهند بود، و کسانی که از این ماه استفاده حداکثری نکنند در قیامت 

 خورد.

 راه و راهکارها:

وزه خاص رپایین ترین سطح روزه داری به باالترین سطح آن : روزه عام، روزه خاص و حرکت از 

 .الخاص

ی رام در روزه خاص الخاص افراد به خاطر شناخت کامل نفس به این درجه رسیده اند که برا

ا نیز از پلیدی رکردن کامل نفس باید عالوه بر دارا بودن صفات و عالئم روزه عام و خاص، فکر و دل 

 .پاک کنند

 حقیقت بهشت و جهنم _جلسه دوم 

 ماهیت : 

به  "زندگی خدافراموشی"و حقیقت جهنم به  "زندگی خدامحوری"تحلیل حقیقت بهشت به 

عنوان باطن همین زندگی دنیایی، برای آنکه مخاطب بداند آنچه در نشئه آخرت تحقق پیدا می کند 

 باطن همان نوع زندگی است که در همین دنیا انتخاب می کند.
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 عوامل بروز مشکل: docxاول. جلسه

 چرا مخاطبین به باطن بهشتی یا جهنمی زندگی شان توجهی ندارند؟

نیایی رون بهشت و جهنم خلق شده است و این زندگی دچون نمی دانند که زندگی دنیایی در د

 پوسته ظاهری همان بهشت و جهنم موجود است.

 آثار و پیامد:

را در  کسانی که بهشت و جهنم را در همین زندگی دنیایی ببینند، لذت زندگی بهشتی با خدا

ضاعف مشوق همین دنیا خواهند چشید. لذا پاداش خود را نقد می بینند و برای رسیدن به خدا 

 دارند.

 راه و راهکارها:

بعد از  از فرصت ماه رمضان برای چشیدن مزه زندگی بهشتی خدا محوری آنقدر استفاده کند که

 رمضان نتواند این نوع زندگی را کنار بگذارد.

 بهشت خیالی _جلسه سوم 

 ماهیت : 

نوع زندگی، جهت تشریح ظواهر خیالی زندگی خدافراموشی در این دنیا و حقیقت جهنمی این 

 تغییر مالک های قضاوت مخاطبین درباره خوشبختی و بدبختی افراد در زندگی.

 عوامل بروز مشکل:

 چرا مخاطبین مظاهر زندگی دنیایی خدافراموشان را مالک خوشبختی می داند؟

یند به پای بچون به خاطر عدم شناخت درست از دنیا، آنچه را که از مظاهر دنیایی آنها می 

 خوشبختی آنها می گذارد.

 آثار و پیامد:

زندگی  کسانی که خوشبختی خدافراموشان را بر اساس مظاهر دنیایی آنها قضاوت کردند، حسرت

 آنها را خواهند خورد و از زندگی دینی خود لذت نمی برند.
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 راه و راهکارها:

 انس با قرآن برای شناخت بهتر دنیا و مالک های خوشبختی در آن.

 جهنم ظاهری _ارم جلسه چه

 ماهیت : 

تشریح سختی های ظاهری زندگی خدامحوری در این دنیا و حقیقت بهشتی این نوع زندگی، 

 جهت تغییر مالک های قضاوت مخاطبین درباره خوشبختی و بدبختی افراد در زندگی.

 عوامل بروز مشکل:

ایی در زندگی دنیچرا مخاطبین سختی های ظاهری زندگی خدامحوران را مالک عدم خوشبختی 

 می دانند؟

نمی  لذت بردن از زندگی را فقط مادی و ظاهری می بیند و با سختی های دنیایی قابل جمع

 بیند.

 آثار و پیامد:

که  به خاطر گرفتار لذات مادی شدن که پایین ترین سطح لذات است از چشیدن لذات معنوی

 باالترین لذات دنیایی است محروم می مانند.

 ارها:راه و راهک

 از سختی ها و مشکالت دنیایی برای رسیدن به لذات عالی معنوی استفاده کند.

 سایه رحمت الهی _جلسه پنجم 

 ماهیت : 

تبیین ابعاد مختلف رحمت الهی به عنوان یکی از آثار زندگی بهشتی خدامحوری، جهت دست 

 یابی مخاطبین به آرامش زیر سایه رحمت الهی در زندگی.

 مشکل:عوامل بروز 

 چرا مخاطبین زندگی خود را ذیل سایه رحمت الهی نمی بینند؟

 چون به جای خدامحوری، انسان محوری در زندگی شان اصل شده است.
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 آثار و پیامد: docxاول. جلسه

تالفات کسانی که در زیر سایه رحمت الهی زندگی نمی کنند، آرامش را از دست می دهند و اخ

 خانوادگی در زندگی شان پر رنگ تر می شود.

 راه و راهکارها:

روابط  پیاده کردن قاعده مثلث طالیی)محوریت بخشی خداوند در روابط( در روابط اجتماعی و

 خانوادگی.

 سفره برکت الهی _جلسه ششم 

 ماهیت : 

تبیین ابعاد مختلف برکت الهی به عنوان یکی از آثار زندگی بهشتی خدامحوری، جهت بهره بری 

 افزایش روزی زندگی.مخاطبین از سفره برکت الهی در 

 عوامل بروز مشکل:

 چرا مخاطبین از سفره برکت الهی در اقتصاد زندگی درست استفاده نمی کنند؟

 چون رزق و روزی زندگی را در ثروت می دانند نه برکت.

 آثار و پیامد:

برای رسیدن به ثروت بیشتر به سختی ها و گرفتاری های زیاد دنیایی مبتال می شوند و همیشه 

 ناراضی هستند.

 راه و راهکارها:

 اصول و قواعد افزایش برکت را در زندگی نهادینه نماید.

 دریای مغفرت الهی _جلسه هفتم 

 ماهیت : 

تبیین ابعاد مختلف مغفرت الهی به عنوان یکی از آثار زندگی بهشتی خدامحوری، جهت بهره بری 

 مخاطبین از دریای غفران الهی در دنیا و آخرت.
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 بروز مشکل:عوامل 

 چرا مخاطبین از ظرفیت عظیم غفران الهی در زندگی به خوبی استفاده نمی کنند؟

 چون به حقیقت مفهوم غفران الهی و برکات آن در زندگی پی نبرده است.

 آثار و پیامد: 

رجات و دکسانی که حقیقت غفران الهی را درک کنند، از این ظرفیت برای رسیدن به باالترین 

 معنوی استفاده می کنند.لذت های 

 راه و راهکارها:

 نهادینه کنند. استغفار فوری بعد از هر گناه را برای استفاده کامل از غفران الهی در زندگی خود

 سبقت به سوی خدا _جلسه هشتم 

  : ماهیت

 ردتبیین راهکار سبقت گرفتن از دیگران در سیر به درگاه الهی در ماه رمضان، به عنوان اولین قدم 

مسیر تبدیل زندگی جهنمی خدافراموشی به زندگی بهشتی خدامحوری، جهت نهادینه شدن 

  .فرهنگ مسابقه در دینداری مخاطبین

 :عوامل بروز مشکل

چرا مخاطبین برای ورود به زندگی بهشتی به دنبال سرعت گرفتن و سبقت گرفتن از دیگران 

 نیستند؟

 .، اصال ذهنیت مسابقه در دینداری ندارندچون به خاطر داشتن نگاه حداقلی به دینداری 

 :آثار و پیامد

وقتی در دینداری به دنبال مسابقه نباشند، این روحیه مسابقه در مادیات و دنیاپرستی خرج می 

 شود و وحشی گری را در جامعه ترویج می کند

برنده شدن در امیدوار بودن به رحمت الهی و امید داشتن به وصول به قرب الهی و :راه و راهکارها

مسابقه بندگی، یکی از عوامل مهم در رغبت مخاطبین به سبقت و سرعت گرفتن از دیگران برای 

 .ورود به زندگی بهشتی است
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 رفاقت با خدا -جلسه نهم docxاول. جلسه

 ماهیت:

تبیین راهکار رفاقت برای انس با خداوند متعال در ماه رمضان، به عنوان دومین قدم در مسیر 

افراموشی به زندگی بهشتی خدامحوری، جهت نهادینه شدن فرهنگ تبدیل زندگی جهنمی خد

 رفاقت در زندگی مخاطبین.

 عوامل بروز مشکل:

 چرا مخاطبین اهل رفاقت با خدا نیستند؟

 .رفاقت با خدا را پرهزینه و دست نیافتنی می بیند.1

 آثار و پیامد:

 به فریاد آدم برسد.رفاقت با خداوند باعث می شود که خدا در سختی های دنیا و آخرت 

 راه و راهکارها:

 .رفقای الهی : رفاقت با رفقای خدا1

 .کارهای الهی : انجام کارهایی که خدا دوست دارد)برنامه عبادی(2

 .صفات الهی : شبیه خدا شدن یا شبیه کسانی که خدا دوستشان دارد3

 مداومت بر درگاه الهی _جلسه دهم 

 ماهیت : 

زندگی خدامحوری بعد از ماه رمضان، به عنوان سومین قدم در مسیر تبیین راهکار مداومت بر 

تبدیل زندگی جهنمی خدافراموشی به زندگی بهشتی خدامحوری، جهت نهادینه شدن فرهنگ 

 زندگی خدامحوری در زندگی مخاطبین.
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 عوامل بروز مشکل:

 ادامه دهند؟چرا مخاطبین نمی توانند فرهنگ زندگی خدامحوری را بعد از ماه رمضان 

ند نمی به خاطر نوع سبک زندگی ها و مشغله های متعددی که در زندگی خود به وجود آورده ا

 توانند بر آن فرهنگ خدامحوری مداومت داشته باشند.

 آثار و پیامد:

 در صورت مداومت بر فرهنگ زندگی خدامحوری، تمام لذتهای ماه رمضان را در طول سال

 خواهند چشید.

ی مداومت نداشتن بر فرهنگ زندگی خدامحوری، به زندگی جهنمی خدافراموش اما در صورت

 برمیگردند و به بیماری خودفراموشی و تمام بالهای خودفراموشی مبتال می شوند.

 راه و راهکارها:

ز فرصت محاسبه در زندگی با استفاده ا _مراقبه_پیاده سازی و نهادینه کردن فرهنگ مشارطه

 ماه رمضان.

  رب العالمینوالحمدهلل

 والسالم علی من اتبع الهدی

شعبه قم -هش موسسه تخصصی امیربیانمعاونت پژو



 

 

  

 
 جلسه اول:

 «از بهشتیارمضان قطعه» 
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 ای از بهشتجلسه اول:  رمضان قطعه

 
 فرصت استثنایی

بان طلبی هست. مومن مثل یک دیدههای خوب یک مومن حقیقی، فرصتیکی از خصلت

ه زند مبادا یک دانها را، روی هوا میکند. فرصتهای خیر را رصد میچشم باز ،فرصتهوشیار، با 

 هم از دستش در برود. 

ها برای کنیم هر وقت دلمان بخواهد، فرصتهای فراوانی در زندگی داریم. فکر میسوزیما فرصت

َصُة َتُم »فرمودند:  ×ما فراهم خواهد بود. در حالی که امیرالمومنین ُفر 
 
َرَص ال

ُ
َتِهُزوا ف ان 

َ
َحاِب ف ُرّ َمَرّ الَسّ

ِر؛ َخی 
 
ببین چقدر ابرها « های خیر را دریابیدگذرند؛ پس فرصتها مانند گذشتن ابرها میفرصت 1ال

 گذرند. در آسمان به سرعت می

ها، ثابت نیستند، بلکه سیالند. حداقل توقفشان کوتاه و سرعت فوت فرصت هافرصتبنابراین؛ 

 باالست.

ها مثل گذرند. فرصتهای ساعت، از جلوی چشم ما میشبیه گذشتن حرکت عقربه ها،فرصت

 توان گفت قابل بازیافت و برگشت نیست. زمان است، لذا می

فهمند، تا گذرند. این حرف را پیرمردها خوب میمثل گذشتن جوانی، به سرعت می ها،فرصت

کنند همیشه نشاط و سالمتی و انرژی جوانی را میدانند، فکر شان را نمیجوان هستند قدر جوانی

 «جوانی کجایی که یادش بخیر.»گویند: شوند میدارند. این طور نیست وقتی پیر می

                                                             
 .471. نهج البالغة )للصبحی صالح( ص1
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ِد؛»حضرت فرمودند:  docxاول. جلسه َعو 
 
ِت، َبِطیَئُة ال َفو 

 
َصُة َسِریَعُة ال ُفر 

 
روند و به ها، به سرعت از دست میفرصت1ال

 «گردندنمیآیند و بر سادگی به دست هم نمی

 2«گل را زندگانی جز دمی نیست.»کوتاه است. به قول شاعر « هاگل»ها شبیه عمر عمر فرصت

 یک هفته بیشتر نمیدهند، طراوت و زیبایی و تازگیگلی به شما هدیه می
ً
ماند. بعد گل اش، نهایتا

نی، از دستت ها استفاده نکها عمر کوتاهی دارند. اگر از آنها، مثل گلشود. فرصتخشک می

 رود. می

، فرصت استثنایی و بزرگی است که به لطف خدای متعال امسال ماه رمضان، ماه ضیافت الهی

ضیافت الهی حاضر شویم.  هم، این فرصت به ما داده شد که بتوانیم در این ماه مبارک بر سر سفره

رصت طالیی ماه مبارکی این فرصت استثنایی در طول سال نظیر ندارد، برای این که قدر و قیمت ف

 کنم:که در آن قرار داریم را بیشتر بدانیم، روایتی محضرتان تقدیم می

و  »فرمودند: | شد، پیامبرکند در حالی که ماه رمضان نزدیک میابو مسعود انصاری نقل می»
َ
ل

َنَة؛ اگر  وَن َرَمَضاُن السَّ
ُ
ن  َیک

َ
ُد َما ِفي َرَمَضاَن َیَودُّ أ َعب 

 
ُم ال

َ
ل دانستند که چه ظرفیتی در رمضان مردم میَیع 

، شخصی سؤال کرد مگر در رمضان چه خبر «ها رمضان باشداست، دوست داشتند که تمام سال آن

ُن »دانست مایل بود همه سال او رمضان باشد؟ حضرت فرمودند: است که اگر آدم می ُتَزیَّ
َ
َة ل َجنَّ

 
ِإنَّ ال

 
 
ی ال

َ
ِل ِإل َحو 

 
ِل؛ بهشت آراسته میِلَرَمَضاَن ِمَن ال ، )یعنی «شود برای ماه رمضان از سالی تا سال دیگرَحو 

ماند.( زمانی که اولین شب ماه اش تا رمضان سال آینده باقی میشود آراستگیامسال که آراسته می

خورد، های بهشت به هم میهای باغوزد و برگشود نسیمی از تحت عرش خدا میمبارک رمضان می

َنا ِمن  ِعَباِدَك »گویند: کنند به این وضعیت و به خدای سبحان میگاه میحورالعین ن
َ
 ل

 
َعل َیا َربِّ اج 

ُیُنُهم  ِبَنا؛ در این ماه برای ما از بندگانت همسران ع 
َ
ُیُنَنا ِبِهم  َو َتَقرُّ أ ع 

َ
 َتَقرُّ أ

ً
َواجا ز 

َ
ِر أ ه 

َّ
ا الش

َ
ی را قرار ِفي َهذ

  3«ها باشیم.ی ما باشند و هم ما مایه چشم روشنی آنها مایه چشم روشنبده که هم آن

                                                             
 .113. عبدالواحد ابن محمد تمیمی، غررالحکم و درر الکلم، ص 1

 . پروین اعتصامی، دیوان اشعار، مثنویات، شعر عمر گل.2

 .425ص ،7. حسین بن محمد تقى نورى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج3
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 از فرصت 
ً
اگر این زیبایی و عظمتی که در روایت متبلور شده است مورد توجه قرار گیرد، قطعا

پذیرایی ویژه صاحب خانه، استفاده حداکثری کرده، توشه ساالنه خود را برخواهیم داشت. توجه به 

 هشت، ظرفیت عظیم این ماه را بیشتر روشن خواهد نمود. های مشترک این ماه عزیز با بویژگی

 
 های رمضان با بهشتشباهت و رابطه

هایی بین ماه مبارک رمضان و کنیم، شاهد شباهتتأمل می^وقتی در کالم و سیره اهل بیت

ق کند. از طرفی دیگر روابطی عمیهای دیگر سال متمایز میبهشت ابدی هستیم که این ماه را از ماه

توانیم با استفاده از کنیم که میدر خور توجه میان رمضان المبارک و بهشت خدا مشاهده می و

ها و روابط ما را های موجود در این ماه زندگی خود را بهشتی نماییم. مجموع این شباهتظرفیت

 تشنه چشیدن طعم بهشتی این ماه خواهد نمود: 
 رمضان، بهشت خالی از کینه -1

ورود به بهشت اخروی و بهشت رمضان، نداشتن بغض و کینه نسبت به یکی از شروط اصلی 

 مومنین است.

قیَن فیقرآن در وصف بهشتیان فرموده:  ُمتَّ
 
نا  ِإنَّ ال وها ِبَسالٍم آِمنیَن*َو َنَزع 

ُ
ُخل اٍت َو ُعُیوٍن *اد  َجنَّ

 َعلی ما فی
ً
وانا  ِإخ 

ٍّ
ها و )کنار( چشمه سارانند؛ اهل تقوا در باغ همانا 1ُسُرٍر ُمَتقاِبلین؛ ُصُدوِرِهم  ِمن  ِغل

های ای در سینهها وارد شوید؛ و ما هر گونه کینهشود:( با سالمت و امنیت به باغ)به آنان خطاب می

 ها روبروی یکدیگرند.ایم، )در نتیجه آنان( برادرانه بر تختآنان را برکنده

 دانند؛اه صیام مینداشتن کینه را از مقدمات ورود به م ×امام رضا 

                                                             
دُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَِِّی هَدانا لِهِنیز این تعبیر وجود دارد:  43. )در سووره اعرا  آیه 47. الحجر، آیه1 ا وَ ما وَ نَزَعْنا ما فِی صوُ

 (كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ ال أَنْ هَدانَا اللَّه
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 docxاول. جلسه
وارد شدم،  ×در روز جمعه آخر شعبان بود که بر علی بن موسی»روایت کرده که  عبدالّسالم هروی

ا آِخُر ُجُمَعةٍ »فرمود: 
َ

َثُرُه َو َهذ ک 
َ
د  َمَضی أ

َ
َباَن ق ع 

َ
ِت ِإنَّ ش

 
ل َبا الصَّ

َ
ِصیَرَك َیا أ ُه َتق  َتَداَرك  ِفیَما َبِقَي ِمن 

َ
ُه ف   ِمن 

ُه؛ ای ابا صلت ماه شعبان بیشترش گذشت و این جمعه آخر آن است.ِفیَما َم   «َضی ِمن 

بر تو باد به انجام آنچه به حال تو مفید است و ترك »فرمایند: حضرت در فراز اول به اباصلت می

تا این که در فراز دوم « ... ای ندارد، و دعا و استغفار و تالوت قرآن را زیاد کنآنچه برای تو فائده

َتُه؛»فرماید: می  َنَزع 
َّ

ِمٍن ِإال ی ُمؤ 
َ
 َعل

ً
دا ِبَك ِحق 

 
ل

َ
 ِفي ق

َ
و نیز در دلت کینه هیچ مؤمنی نباشد مگر  1َو ال

 «این که آن را از دل بیرون کنی.

 بیندحال اگر انسان با دل پر از عصبانیت وکینه وارد ماه مبارک شد شب قدر اثر منفی آن را می

ای که در ماه رجب و شعبان و ماه رمضان قدر خداوند به اندازه در شب×چون طبق نقل امام رضا

ح  تا آن هنگام )شب قدر( آمرزیده است، می
َ

ِخیِه ش
َ
َن أ َنُه َو َبی   َبی 

ٌ
 َرُجل

َّ
َناُء؛ مگر مردی را که آمرزد، ِإال

 فرماید: میان او و برادرش دشمنی و کینه
ّ

 ای باشد. پس خداوند عّز و جل

« 
َ

ِظُروا َهُؤال ن 
َ
َطِلُحوا؛أ ی َیص   «اینان را رها کنید تا زمانی که با هم آشتی کنند. 2ِء َحتَّ

امروز ما در جامعه شاهد بروز بسیاری از مشکالت اخالقی و اختالفات خانوادگی و اجتماعی 

توزی نسبت به یکدیگر است. ها، کینهتوان گفت سرمنشأ اصلی تمام این گرفتاریهستیم که می

 ها است. چنان چهتوزیها و کینهم این ماه بهشتی خدا از بین بردن این کدورتیکی از برکات عظی

شود. انگار تر از گذشته میکنیم در این ماه بسیاری از روابط اصالح و مشکالت کمرنگمشاهده می

عم الله بتوانید طشود. لذا برای این که انشاءهای مردم به برکت این ماه شریف صاف و زالل میدل

 تی این ماه شریف را بچشید، همین االن هر چه حقد و کینه از برادران و خواهران دینی خود دربهش

 دل دارید بیرون بریزید تا خدای مهربان هم در این ماه عزیز به خوبی از شما میزبانی نماید! 

-بینیم این هست که کینه کسی را به دل نمیهای بارزی که در سیره شهدا مییکی از ویژگی»

رفتند؛ مانند شهید سید حسین علم الهدی که وقتی توسط مأموران رژیم شاه دستگیر شد، در گ

                                                             
 .51، ص 2، ج×. محمد بن على ابن بابویه، عیون أخبار الرضا1

 .71، ص2، ج×. محمد بن على ابن بابویه، عیون أخبار الرضا 2
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های وارده بر سید حسین علم های فراوانی را تحمل کرد. شدت شکنجههای ساواک شکنجهزندان

الهدی چنان بود که تا هنگام شهادت )حدود دو سال بعد( آثار شکنجه و سیگارهایی که بر بدنش 

مثاًل پاهایش بر اثر شکنجه طوری آسیب دیده بود که همیشه یک ابر  .رده بودند، پیدا بودخاموش ک

 گذاشت تا بتواند راه برود.را توی کفشش می

گر خود نیز بدانید تا متوجه اما جالب است درباره نحوه رفتار شهید حسین علم الهدی با شکنجه

عد از پیروزی انقالب، در روزهایی که حسین دادند. بشوید شهدا هرگز کینه به دل خود راه نمی

مسئول کمیته انقالب اهواز بود، به او اطالع دادند که مأمور شکنجه شما دستگیر شده است، شما 

در دادگاه انقالب حاضر شوید و شکایت خود را مطرح کنید. حسین به دادگاه انقالب مراجعه کرد و 

ت میز دادگاه قرار گرفت و گفت: بسم الله الرحمن پس از ساعتی مذاکره با مأمور شکنجه خود، پش

 1...«الرحیم. اینجانب سید حسین علم الهدی از این آقا هیچ شکایتی ندارم و او را بخشیدم 
 شادی روزه دار در رمضان و بهشت -2

انگیز به ارتباطی عمیق میان رمضان و بهشت اشاره در روایتی بسیار زیبا و دل |رسول خدا

َرُح ال»فرماید: می اِئُم َیف  َة؛ صَّ َجنَّ
 
ُه ال

ُ
ِخل د 

ُ
أ

َ
َقاِنی ف

 
َرُب َو ِحیَن َیل

 
َعُم َو َیش َیط 

َ
ِطُر ف ِن ِحیَن ُیف  َحَتی  دار روزه 2ِبَفر 

آشامد و دیگری موقع دیدار من که در خورد و میدو قسم شادی دارد یکی هنگام افطار که می

 «بهشتش جای خواهم داد.

کنید، ر که خود را میان زمین و آسمان بر دستان مالئک خدا حس مییعنی آن لحظات زیبای افطا

 کنید. لذا این فرصت طالیی را نبایددارید همان طعم زیبای لحظه ورود به بهشت خدا را تجربه می

توجه به این لحظات کمیاب فقط به فکر خوردن و آشامیدن افطار از دست بدهید. برخی افراد بی

کنند. باید در لحظات افطار خود را در محضر عنوی خودشان را محروم میهستند و از این شادی م

 خداوند متعال در ورودی بهشت ببینیم و ارتباط قلبی خود را با خدای مهربان، تقویت کنیم.

                                                             
artگرش را بخشید. ). پایگاه اینترنتی تبیان، شهیدی كه شکنجه1 i cl e.t ebyan.net.) 

 .42، ح45، ص 1. محمد بن على ابن بابویه، الخصال )للصدوق(، ج2
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 docxاول. جلسه
 رمضان نردبان بهشت -3

 نقل شده است که فرمودند: |در روایتی از وجود نازنین رسول خدا

وَ » ب 
َ
اُس ِإنَّ أ َها النَّ یُّ

َ
یَراِن أ َواَب النِّ ب 

َ
م  َو أ

ُ
ک ی 

َ
َقَها َعل

ِّ
 ُیَغل

َ
ن  ال

َ
م  أ

ُ
ک وا َربَّ

ُ
ل
َ
أ اس 

َ
َحٌة ف ِر ُمَفتَّ ه 

َّ
ا الش

َ
ِجَناِن ِفي َهذ

 
 اَب ال

 
َ

ن  ال
َ
م  أ

ُ
ک وا َربَّ

ُ
ل
َ
أ اس 

َ
ٌة ف

َ
ول

ُ
ل َیاِطیَن َمغ 

َّ
م  َو الش

ُ
ک ی 

َ
َحَها َعل  ُیَفتِّ

َ
ن  ال

َ
م  أ

ُ
ک وا َربَّ

ُ
ل
َ
أ اس 

َ
َقٌة ف

َّ
؛ یُ ُمَغل م 

ُ
ک ی 

َ
َطَها َعل

ِّ
 1َسل

ها را به روی شما اي مردم درهای بهشت در ماه رمضان گشوده است؛ از خدا بخواهید که آن 

اید، ها را نگشنبندد، درهای دوزخ در این ماه بسته است؛ از پروردگار خود بخواهید که به روی شما آن

 « ها را بر شما مسلط نکند.گر آنشیاطین در آن در بندند؛ از خدا پروردگار خود بخواهید که دی

ها و روابطی که میان ماه رمضان و بهشت خداوند بخشنده و مهربان وجود دارد، جنس این شباهت

ال ای است از بهشت که خداوند متعنماید. گویا قطعههای دیگر سال جدا میاین ماه عزیز را از ماه

ای از بهشت ست. ما باید ماه رمضان را قطعهبرای ایجاد یک تغییر بزرگ در زندگی ما قرار داده ا

 خشد.تواند ما را از این زندگی دنیایی نجات ببخشد و به زندگی ما رنگ و بوی بهشتی ببببینیم که می

ما در »فرمایند: بری از ماه رمضان به تشبیهی زیبا اشاره میرهبر فرزانه انقالب درباره این بهره

خودمان ]به سوی خداوند[ در چالش با هواهای نفسانی، با طول سال و در مسیر طوالنی حرکت 

آوریم، با مشکالتی مواجه وجود میدست خودمان به گناهان، با فضاهای تاریکی که خودمان به

ای ماه رمضان، آن قطعه شویم؛ اما قطعههای خود احاطه میها و گناهخالف وسیلهشویم. بهمی

خواهید به ست؛ مثل این است که در این راه دشواری که میاست که حرکِت در آن قطعه آسان ا

محلی یا به شهری برسید، گاهی مجبورید پیاده راه را طی کنید؛ گاهی مجبورید از آب بگذرید؛ 

رسید به فرودگاهی که هواپیمای مجهزی آماده است جا هم میگاهی مجبورید از باتالق بگذرید؛ یک

احت و پس از طی مسیر طوالنی به مقصد برساند. آغاز ماه رمضان، دردسر و با خیال ر تا شما را بی

 2رسیدن به همین فرودگاه است. 

                                                             
 .95محمد بن على ابن بابویه، األمالی )للصدوق(، ص. 1

 .۲۴/۰۸/۱۳۸۳های نماز عید سعید فطر( درجمع عموم مردم مصلی نماز جمعه تهران . بیانات مقام معظم رهبری )خطبه2

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3260 
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 ناپذیرحسرت جبران

کنند. لذا اما باید توجه داشته باشیم که همگان از این فرصت استثنایی، به خوبی استفاده نمی

ستفاده حداکثری کنند، برنده ماه رمضان یک میدان واقعی مسابقه است و کسانی که از ماه رمضان ا

واقعی در این مسابقه خواهند بود، و کسانی که از این ماه استفاده حداکثری نکنند در قیامت 

 حسرت خواهند خورد.

روز عید فطر بر گروهي از مردم گذر کرد که مشغول بازي و خنده بودند، باالي سر  ×امام حسن 

َیس  »آنان ایستاد و فرمود: 
َ
ِقِه ف

 
 ِلَخل

ً
َمارا َر َرَمَضاَن ِمض  ه 

َ
 ش

َ
َه َجَعل

َّ
لل

َ
َضاِتِه ِإنَّ ا ی َمر 

َ
« َتِبُقوَن ِفیِه ِبَطاَعِتِه ِإل

ربایند و پیروز ای گوی سبقت میه است. دستهخدا ماه رمضان را میدان مسابقه بندگان قرار داد

 شوند. مانند و سرافکنده میشوند و تعدادی هم از دیگران عقب میمی

َفاُزوا»
َ
ٌم ف و 

َ
َسَبَق ق

َ
یگران دای توانستند پیشی بگیرند و از در این ماه رمضانی که گذشت، عده« ف

 ها پیروز و موفق شدند؛جلو بیفتند؛ و این

َخاُبوا» 
َ
َر آَخُروَن ف صَّ

َ
توانستند ها ندیگری، در همین ماه رمضان کوتاهی کردند. آن اما عده« َو ق

 خود را به درگاه رحمت الهی برسانند، و ناکام ماندند؛

ِذي ُیَثاُب ِفیِه »
َّ
ل
َ
ِم ا َیو 

 
ل
َ
ِعٍب ِفي ا

َ
َعَجِب ِمن  َضاِحٍك ال

 
ل
َ
 ا

ُّ
َعَجُب ُکل

 
ال

َ
ِسُنوَن َو ف ُمح 

 
ل
َ
وَن  ا

ُ
ِطل ُمب 

 
ل
َ
َسُر ِفیِه ا ؛ َیخ 

پس بسیار بسیار عجیب است حال شخصی که امروز خندان و اهل بازي است، در روز قیامت که در 

 اند.گران، زیانکار گردیدهگیرند و بیهودهآن روز نیکوکاران پاداش می

ِسَن » ُمح 
 
ل
َ
نَّ ا

َ
َعِلُموا أ

َ
ِغَطاُء ل

 
ل
َ
و  ُکِشَف ا

َ
ِه ل

َّ
لل

َ
ُم ا ی 

َ
مَّ َو ا

ُ
 ِبِإَساَءِتِه ث

ٌ
ُغول

 
ُمِسيَء َمش

 
ل
َ
َساِنِه َو ا  ِبِإح 

ٌ
ُغول

 
َمش

 بدانند که امروز نیکوکار مشغول به نیکوکاري به خدا سوگند اگر پرده 1َمَضی؛
ً
برداري شود، حتما

 «های خود است.خویش است و بدکار گرفتار بدی

                                                             
 .236، ص’. حسن بن على ابن شعبه حرانى، تحف العقول عن آل الرسول1
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ید خوشحال باشند و چه کسانی باید ها کنار رود معلوم خواهد شد که چه کسانی بایعنی اگر پرده docxاول. جلسه

حسرت از دست دادن این فرصت استثنایی را بخورند. اما چون این امر ممکن نیست، زیانکاران 

کنند، در روز قیامت متوجه اوج خسران خود خواهند شد. تفاوت عبور میواقعی که از این ماه بی

ُهم  یَ »الحسره نامیده شده است: روزی که یوم ِذر  ن 
َ
ٍة َو ُهم  ال َو أ

َ
ل ف 

َ
ُر َو ُهم  ِفي غ م 

َ  
ِضَي اْل

ُ
 ق

 
َرِة ِإذ َحس 

 
َم ال و 

ِمُنون بترسان چون تمام مردم در روز قیامت حسرت « روز قیامت»یعنی ایشان را از روز پشیمانی  1«ُیؤ 

خورند، اما نیکوکاران حسرت خورند؛ گنهکاران به خاطر گناهشان و عذابشان حسرت میمی

 چرا حسنات بیشتری جمع نکردند.خواهند خورد 

ای کاش این امکان برای ما فراهم بود که بتوانیم شدت حسرت از دست دادن این فرصت استثنایی 

قدری ما را در درک این حسرت  |ماه عزیز خدا را درک کنیم. شاید این بیان شریف پیغمبر اکرم

 بزرگ کمک نماید که فرمودند: 

 َو »
َّ

ٍة ِإال
َ
ل ی 

َ
ُك َما ِمن  ل

َ
ِت  َمل َمو 

 
  ُیَناِدي ال

َ
ل ه 

َ
ُقُبوِر ِلَمن  َتغ   َیا أ

 
لِ ال ُمطَّ

 
 ال

َ
ل ُتم  َهو  د  َعاَین 

َ
َم َو ق َیو 

 
ِع؛ ِبُطوَن ال

کند ای ساکنین قبرها برای چه امروز غبطه و ندا می الموتگذرد مگر این که ملكهیچ شبی نمی

، یعنی ورود در قبر و اطالع پیدا کردن از «که بر شما ظاهر شد هول مطلعافسوس دارید و حال آن

 آنچه در مراحل بعد باید در آن واقع شوید؟ 

ِمِنیَن » ُمؤ 
 
ِبُط ال َما َنغ  َتی ِإنَّ َمو 

 
 ال

ُ
َیُقول

َ
ي  ف  ُنَزکِّ

َ
َکاَة َو ال ُتوَن الزَّ ي َو ُیؤ 

ِّ
 ُنَصل

َ
وَن َو ال

ُّ
ُهم  ُیَصل نَّ

َ
ِفي َمَساِجِدِهم  ِْل

َر  ه 
َ

قَو َیُصوُموَن ش  َنَتَصدَّ
َ

ُن ال  َعن  ِعَیاِلِهم  َو َنح 
َ

َضل
َ
وَن ِبَما ف

ُ
ق  َنُصوُم َو َیَتَصدَّ

َ
ها پس مرده 2؛َرَمَضاَن َو ال

گزارند و ما بریم بر مؤمنین که در مساجد خود در دنیا هستند نماز میگویند که: ما افسوس میمی

گیریم، از آنچه گیرند و ما نمیمی ان روزهدهیم، در ماه رمضدهند و ما نمیگزاریم زکات مینماز نمی

و  پس چه بسیار است حسرت« دهیم.دهند و ما نمیآورند صدقه میاز مخارج خود و عائله زیاد می

 افسوس ما بر آنچه در خانه دنیا از دست ما رفت.

                                                             
 .39. مریم، آیه1

 . 53، ص 1ج، إرشاد القلوب إلى الصواب . حسن بن محمد دیلمى،2
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 های باالی ماه مهمانی خداست کهشود، ظرفیتهایی که در آخرت مایه حسرت مییکی از فرصت

 ضرر خواهد کرد؛ در حالی که بعضی اگر انسان استفاده نکند و یا استفاده
ً
اش حداقلی باشد، یقینا

 اند.مومنین زیرک، با تالش زیادتر نورانی شده و این حسرت را تبدیل به شوق و لذت نموده

 داندرمـزهـا در رمـضـان اسـت، خـدا می

 داندبرتـر از فهم و گمان است، خدا می

 لقـدر، کدامین شب این ماه خداست؟لیلة ا

 داندچه شبی برتـر از آن است، خدا می

 هـر شبی توبـه کنیم از گنه و پاک شویم

 داندلیلـة القـدر، همـان است، خـدا می

 موسم بندگـی چشم و زبان و گوش است

 داند نه همین صوم دهان است، خدا می

 گـر نباشـد همه اعضای تـو تسلیـم خـدا

 داندی نان است، خدا میات صرفهروزه

  بار عـام و همـه مهمـان خداونـد کریـم

 داندمـاه آزادی جـان  اسـت،  خدا  می

یی ای از بهشت قرار داده که از بندگان خودش در این بهشت دنیاخداوند متعال ماه رمضان را قطعه

 ت آسمانی قدم بگذاریم و از اینپذیرایی کند. حاال ما چگونه و با چه حالی قرار هست در این بهش

 مهمانی بهره ببریم؟
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 docxاول. جلسه

 
 بری از این فرصتسطوح بهره

ت مند شود و طعم بهشتی آن را به خوبی بچشد باید درجااگر انسان بخواهد از فرصت این ماه بهره

ان سه درجه دار روزه. داران را بشناسد تا خود را به سطوح باالتر از این درجات برساندروزه و انواع روزه

 و رتبه دارند:

 سطح عوام (1

ل دار مراقب باشد، عملی را که مبطبری از این ماه به همین میزان است که روزهاولین سطح بهره

روزه است، انجام ندهد و تالش کند در احکام روزه، طبق رساله مرجع تقلیدش عمل کند؛ چنین 

 ، اجر و پاداشش را نیز به دنبال دارد:|کند و طبق فرمایش نبویای قضای آن را ساقط میروزه

ِق » ِة َو َیس  َجنَّ
 
ِعَمُه ِمن  َطَعاِم ال ن  ُیط 

َ
ِه أ

َّ
ی الل

َ
 َعل

ً
َتِهیِه َکاَن َحّقا

 
ُم ِمن  َطَعاٍم َیش و  َیُه ِمن  َمن  َمَنَعُه الصَّ

َراِبَها؛ 
َ

و از غذاهای بهشتی اش باز دارد بر خداست که به اکسی که روزه او را از غذاهای مورد عالقه 1ش

 «های بهشتی به او بنوشاند.بخورانند و از شراب

کنند، آن کنند و تنها چیزی که از این ماه استفاده میبرخی از مردم به همین مقدار بسنده می

 داری است. که ممکن است در برخی موارد هم چنین روزه گرفتن برای آنسطح ظاهری روزه
ً
ها صرفا

فرمودند: |که آثار و نتایجی در زندگی به دنبال نداشته باشد. رسول خدا هایی باشدتحمل سختی

َهُر؛ چه» ُه ِمن ِقیاِمِه السَّ
ُّ

ُه ِمن ِصیاِمِه الجوُع َو الَعَطُش، و ُربَّ قاِئٍم َحظ
ُّ

داری که بسا روزهُربَّ صاِئٍم َحظ

اش از سحرخیزی، بسا نمازخوانی که بهرهاش از روزه خویش، گرسنگی و تشنگی است و چهبهره

 2« بیدار ماندن است!

  

                                                             
 .163، ص1، كشف الغمة فی معرفة األئمة، ج. على بن عیسى اربلى1

 .166، األمالی، ص . طوسى، محمد بن الحسن2
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 سطح خواص  (2

کنند، داری میداران یک رتبه باالترند؛ یعنی عالوه بر این که از مبطالت روزه خوداما بعضی روزه

 کنند.دار است و از تمام گناهان و محّرمات نیز پرهیز میاعضاء و جوارحشان هم روزه

 فرمایند:در روایتی می×امام صادق 

دهد. فرمود تا شنیدند که یکی از بانوانش با دهان روزه خادم خود را دشنام می|ل خدارسو»

 برایش خوراکی حاضر کنند و بعد به آن خانم گفت: میل کنید. خانم گفت: من روزه دارم. 

ِت َجاِرَیَتِك؟!»رسول خدا به او گفت:  د  َسَبب 
َ
وِنیَن َصاِئَمًة َو ق

ُ
َف َتک َم  1َکی  و  َعاِم َو ِإنَّ الصَّ َس ِمَن الطَّ ی 

َ
ل

َراب
َّ

دهی؟ روزه گرفتن فقط با دهان بستن از خوراك ای که خادم خود را دشنام می؛ چه گونه روزهالش

 «.و آب نیست

 به نخوردن و نیاشامیدن بسنده کنیم .امام سجادلذا نباید در روزه
ً
ه بدر دعای ورود ×داری صرفا

 خواهند که:ماه رمضان از خدا می

ِغَي َو »  ُنص 
َ
ی ال ِضیَك َحتَّ َماِلَها ِفیِه ِبَما ُیر  ِتع  َجَواِرِح َعن  َمَعاِصیَك َو اس 

 
فِّ ال

َ
ی ِصَیاِمِه ِبک

َ
ا َعل ِعنَّ

َ
أ

وٍر وَ 
ُ

ظ ی َمح 
َ
ِدَیَنا ِإل ی 

َ
ُسَط أ  َنب 

َ
ی ال ٍو َو َحتَّ ه 

َ
ی ل

َ
َصاِرَنا ِإل ب 

َ
ِرَع ِبأ  ُنس 

َ
ٍو َو ال غ 

َ
ی ل

َ
َماِعَنا ِإل س 

َ
 َنخ   ِبأ

َ
َداِمَنا ال

 
ق

َ
ُطَو ِبأ

ُجوٍر؛ ی َمح 
َ
سان که اعضای بدن خویش از معاصی تو بازداریم،  و ما را به روزه داشتن یاری ده؛ آن 2 ِإل

و در آنچه سبب خشنودی توست به کار داریم؛ تا به هیچ سخن بیهوده گوش نسپاریم و به هیچ لهو 

 «، و به هیچ ممنوع دست نگشاییم و به سوی هیچ حرامی گام بر نداریم.و بازیچه ننگریم

یم. و بهره خود از این ماه را حداقلی قرار نده داری بسنده کنیمما هم نباید به سطح ظاهری روزه

ین اما بسنده کردن به این سطح دوم استفاده از مهمانی خدا نیز کم است. ما باید خود را به باالتر

 سطح برسانیم.

 

                                                             
 .437، ص 7. كلینی، محمد ابن یعقوب، الکافی، ج1

 .188، ص ة السجادیة، الصحیف ×. على بن الحسین2
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 docxاول. جلسه
 الخواص سطح خاص  (3

بری از این ماه شریف است، یعنی انقطاع از عالم ماده و الخواص باالترین سطح بهرهسطح خاص

درباره این سطح از ×دار نباشد؛ امام علیات، که غیر از خدا هیچ چیز دیگری در دل روزهمادی

ِن؛»فرمایند: داری میروزه َبط 
 
ٌر ِمن  ِصیاِم ال ساِن َخی 

ّ
ُم اِلل ساِن َو َصو 

ّ
ٌر ِمن  ِصیاِم اِلل ِب َخی 

 
َقل

 
ُم ال  1َصو 

 «شکم است. روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه

شود، دار باید به جایی برسد که نه تنها از مفطرات روزه خودداری کند و مرتکب گناهان نیعنی روزه

از  داری این است که انسان قلب خود را خانه خدا کند وبلکه فکر گناه هم نکند! باالترین سطح روزه

گونه که مقام معظم رهبری این ماه عزیز برای بهشتی کردن زندگی یک سال خود استفاده کند. آن 

 فرمودند: 

است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما آن را  ای از بهشتقطعهماه رمضان در هر سال، »

الهی در این ماه، وارد بهشت  دهد که خودمان را بر سر این سفرهکند و به ما فرصت میوارد می

 2«.کنیم

ین ادهد تا در ای از بهشت" قرار میزندگی ما را "قطعهماه  12خداوند مهربان، هر سال یک ماه از 

 زندگی جهنمی مادی غرق نشویم و هر ساله راه بهشت را دوباره پیدا کنیم. استفاده از فرصت رمضان

-برای تبدیل زندگی جهنمی خدافراموشی به زندگی بهشتی خدامحوری باالترین سطح و رتبه روزه

ه داری شکم عبور نموده و باست. چنانچه بتوانیم از سطح روزه مندی از این ماه شریفداری و بهره

 داری قلب برسیم و قلب خودداری لسان برسیم و بعد از آن به باالترین سطح، یعنی روزهسطح روزه

 را خانه خدا کنیم برنده واقعی این ماه خواهیم بود.

                                                             
 .306على بن محمد لیثى واسطى، عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص . 1

 .17/11/1372، &بیانات رهبری در دیدار جمعی از روحانیون در حسینیه امام خمینی  . 2

ht t p://f arsi .khamenei .i r /speech-cont ent ?i d=2702 
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ُهمَّ »خوانیم: کما این که در دعای ورود ماه مبارک نیز می
َّ
لل

َ
ِلَك ا

َ
اِم َکذ یَّ

َ  
ُهوِر َو اْل

ُّ
َنا ِفي َساِئِر الش

 
َعل  َو اج 

َتَنا؛ ر  یعنی این نوع « ایم چنین باشیم.ها و روزها تا زندهای خداوند، چنان کن که در دیگر ماه 1َما َعمَّ

 کنیم، در طول سال هم در زندگی خود پیاده کنیم. از زندگی بهشتی را که در ماه رمضان تمرین می

 ث اصلی ما در سلسله جلسات آینده، مربوط به باالترین سطح استفاده از ماه آسمانی است. بح

در جلسات بعدی تشریح خواهیم نمود که چگونه ارتباط این ماه عزیز را با بهشت درک نماییم و 

حقیقت آن را بشناسیم و از ظرفیت عظیم آن برای ایجاد سبک زندگی بهشتی در طول عمر خود 

 نماییم.استفاده 

 
 حـال  و  احـوال  گـرفـتـار  تمـاشـا  دارد

 کـار تمـاشـا داردی عـبـد گـنـهگریـه

 آمـدم گـریـه کنـم تـا کـه نگاهـی بکنی

 چـون ستـاره بـه شب تـار تماشـا دارد

 هر چه شد بین من و تـو ز همه پوشاندی

 آبــرودارِی   ســتّـار   تـمــاشـا   دارد

 امهـمـه قـول و قـرارم زدهبــارهـا زیـر 

 گیـرِی تـو  هـر بـار تمـاشـا دارددست
 
ای مهربان خدای من ... خدایی که هر بار زمین خوردم دستم را گرفت ... خدایی که هر بار گناه 

ها را ندانستم ... خراب کردم ... آبروریزی کردم ... کردم به من فرصت داد ... اما من قدر فرصت

ماه رمضانیه عنایتی به دل ما کن ... بتوانم از این ماه بهتر بهره ببرم ... به حق آن آقایی خدایا در این 

                                                             
 .192، الصحیفة السجادیة، ص ×. على بن الحسین1
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ُحَسیِن  docxاول. جلسه
 
َدَك َوِجیها ِبال ِنی ِعن 

 
َعل ُهَمّ اج 

َّ
که نزد تو آبرو دارد ... ما را در دنیا و آخرت آبرومند قرار بده ... الل

یا َو اآل ِخَرِة ... به حق آن آقایی که × ن  فرمود ... وقتی جد ما را در گودال  ×امام باقر  ِفی الُدّ

یف یک عده با شمشیر میزمین  ِبالسَّ
َ

ِتل
ُ
َقد ق

َ
نان یک عده با نیزه میگیر کردند: ل زدند َو زدند َو السَّ

ِب َ َوِبالَعصا بعضیای با سنگ میِبالِحجاَرِة عده
َ

 زدند.ها با چوب و عصا میزدند َو ِبالَخش

وَطُنوُه ذرت مییا صاحب الزمان مع
َ
َقد ا

َ
خواهم ... یک جمله دیگر دارد ... بگم ناله بزنید ... َو ل

 َبعَد  ذلک
َ

 ای با اسب بر بدن حسین ...عده 1الَخیل

 دشمنت کشت ولی نـور تـو خاموش نشد

 آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست

  بزنیم ... یاااااحسینمندها صدا ها را باال بیارید ... حاجتهر جای جلسه نشستید دست

 

                                                             
 .369محمد، ص آل . سوگنامه1



 

  

 

 
 

 معرفی محصوالت
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