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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺑﺮادر ﺟﻮاﻧﻢ:

اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ واﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ وﺑﻌﺪ:
* ﭼﻨﺪ روزی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن رﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﯾﺎ در اﻧﺘﻈﺎر
ﻓﺮارﺳﯿﺪن آﻧﯿﻢ :و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ و
داﻧﺴﺘﻦ دارﯾﻢ ،وﻻ ﺑﺪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺖ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺎه
ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ.
* ﺑﺮادر ﻓﺎﺿﻠﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و
ﺑﯽﭘﺮده ﭼﻮن ﭘﺮﺗﻮ آﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارم ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
* ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ رگ ﮔﻔﺘﻦ و ﺻﺮاﺣﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮔﻮار اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎن ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻋﯿﺐﻧﻬﺎدن را ﭼﺸﯿﺪه و ﺷﻮﻣﯽ
ﭘﻨﻬﺎنﻧﻤﻮدن ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮاﻋﺎت دوﺳﺘﯽ و ﺗﻌﺎرف درک ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ!

* ﺑﺮادر ﺟﻮاﻧﻢ ،ﻣﻨﻈﺮﯾﺴﺖ در رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﻫﺪ آﻧﯿﻢ :ﺟﻮاﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﻏﺮق در ﻣﻨﺠﻼب ﺷﻬﻮات و ﺑﯽﭘﺮوا در ارﺗﮑﺎب ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ
ﺑﻪ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ و آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدات.
ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮان را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک در ﭘﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺮد و زﯾﺮ
ﻧﻤﺎز و روزه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻮ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه از ﺑﯿﻨﯽ اش
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ﺧﺎرج ﺷﺪه ،آﯾﺎ اﯾﻦ در وﺿﻮ اﺛﺮ دارد؟ و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻏﺒﺎری ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ وی در ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺪی اﺳﺖ ،و
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ وی ﻗﻀﺎ و ﮐﻔﺎرهاﯾﯽ آﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد.
ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰم! ﺳﺆالﻧﻤﻮدن در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺒﺎدت ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰ ارزﻧﺪهاﯾﺴﺖ و ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ آن را رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدن ﻓﺮد ﺑﻪ
ﮔﻨﺎه ،ﺣﻖ وی را در اﻫﺘﻤﺎمدادن و ﭘﺮﺳﺶ در ﺑﺎره ﻃﺎﻋﺎت و ﻋﺒﺎدات ﺳﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
* و ﻟﯿﮑﻦ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺟﻮان در ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﺴﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ﺗﻔﺴﯿﺮی ﯾﺎﻓﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا در ﺑﺎره ﭘﺮﺳﺶ و
ً
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم زﻫﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﺑﺨﺮج داده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﻤﺪا ﻣﺮﺗﮑﺐ
اﻋﻤﺎل ﺣﺮام ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد؟!.
ﻧﻈﻢ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻋﺠﯿﺐ

ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺪ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺗﺎم دارد ،و ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺸﺎت
ﻧﻔﺲ ﺑﺮ وی ﭼﯿﺮه ﺷﺪه و ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در وﻫﻠﻪ اول اﯾﻦ ﻋﺬر وی
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن در ﺣﺎﻟﺖ وی در رﻣﻀﺎن ﻧﯿﮏ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ اذان ﻓﺠﺮ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ از
ﺧﻮردن ﺑﺮﻣﯽدارد وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﻟﻘﻤﻪ ای در دﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻫﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر و ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﺳﻌﯽ ﻧﺪارد ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ اذان را ﺑﺸﻨﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻔﺮه
دراز ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻫﻨﮕﺎم روز ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ وی ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،دﯾﻮار روزه را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ آن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ،و ﺑﯽﮔﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮآن ﻧﺪارد ﮐﻪ او ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﻬﻮات ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؟ ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰم ،ﺑﯿﺸﮏ روزه اﯾﻦ درس را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﯿﺮهﮔﺸﺘﻦ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺸﺎت ﺧﻮد را دارﯾﻢ.
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آﯾﺎ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪهاﯾﯽ؟ )ﮐﺎروان ﻧﯿﮑﺎن(

آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮوی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺎ آوازی
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﮔﯿﺮا ﻧﺼﯿﺐ آن ﮐﺮده ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮب را ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﺰم
ﺑﺮآن ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﯿﺶ روی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﺪ ،در
ً
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ؟ و اﮔﺮ در دﻫﻪ آﺧﺮ رﻣﻀﺎن
ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﺠﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ و
ﻣﻔﻔﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎ را
ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮان ﮐﻪ
ﮐﺎری ﺟﺰ ﺧﯿﺎﺑﺎنﮔﺮدی و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺑﺎزارﻫﺎ را ﻧﺪارد از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ :ﻣﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﻮم آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻫﻤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎزدارﻧﺪهاﯾﯽ و ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪهاﯾﯽ؟.
آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارم؟ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ ﭼﺮا...؟
ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ

* ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﺎده اﻧﺤﺮاف و راه ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ،و ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺎس و ﻣﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻟﺖﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداران ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ.
* و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ ﺗﻮ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﯾﻦ
ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﯿﺮ آﻧﻬﺎ
ﺧﯿﺮ؟ ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺗﻮﺑﻪ و دﯾﻨﺪاری ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﻧﺎﺑﺎوری و
ﺿﻌﻒ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ ،و آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای زﻧﺪه ﺑﺮای وی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
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ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده ﮔﺮدد:

* ﺑﺮادر ﺟﻮان! ﻻﺑﺪ آن ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻢ ﮐﺮده و ﻋﺼﺎ ﭘﺎی ﺳﻮم وی ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﭼﻬﺮه اش ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ را دﯾﺪهای ،آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ
آﻣﺪه؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روزی ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﭼﺎﺑﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ روزی
ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ،و ﭼﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ روزی ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮاوت و زﯾﺒﺎﯾﯽ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد و اﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎن و ﻧﺸﺎط رو ﺑﻪ زوال ﻧﻬﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺟﻮاﻧﯽ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ آن را از دﺳﺖ داده و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدﯾﻢ ،آن را در ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت
ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ.
ﺟﻮاﻧﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪهاﯾﯽ؟

* ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ! ﺑﯿﮕﻤﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص را ﺷﻨﯿﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داری ﮐﻪ

ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :روز ﻗﯿﺎﻣﺖ دو ﭘﺎی ﺑﻨﺪه از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ
از ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ ﺳﺆال ﺷﻮد :از ﻋﻤﺮش در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ آن را ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،و از ﺟﻮاﻧﯽ اش
ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺻﺮف ﻧﻤﻮده ،و از ﻣﺎﻟﺶ ﮐﻪ آن را از ﮐﺠﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورده و در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ آن
را ﺧﺮج ﮐﺮده اﺳﺖ«] .رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی[.

* ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﯿﺎ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻨﯿﺪﯾﺸﻢ آﯾﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه و

ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﺳﺆال »ﺟﻮاﻧﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪهاﯾﯽ« ﭘﯿﺶ روی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ از ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ،دارﯾﻢ؟ و آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد و ﻋﻤﺮ
ﺟﻮاﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن را دارﯾﻢ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽﻣﺜﺎل را ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﻧﺸﻤﺮده و ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن دﺷﻮار آن روز آﻣﺎده ﻧﺸﻮﯾﻢ؟.
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* ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ :روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﺋﻖ

ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ و ﻋﺮق ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،و در
آن روز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی و ﻧﻮازش وی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
از آن ﺟﻤﻠﻪ» :ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ« .ﭘﺲ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از آن ﮔﺮوه رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮی؟ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮف ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺎﺋﻞ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎ و راه درﺳﺖ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ ،و
از اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺴﺎز .ﭼﻪ
ﺑﺎ ارزش و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ!.

* ﺑﺮادر ﺟﻮان! ﺑﯿﮕﻤﺎن دﯾﺪه و ﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺣﻮال ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﺎه

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ از ﻧﻤﺎزﮔﺬاران و ﺗﻼوتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ ﭘﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،و
اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻃﻮافﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻌﺘﮑﻔﺎن اﺳﺖ و اﻣﻮال در راهﻫﺎی ﺧﯿﺮ
ﺳﺮازﯾﺮﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻐﻮل و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻼوت و ﯾﮑﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،و
دﯾﮕﺮی در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
* ﭘﺲ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ؟ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺴﺘﻪای؟.
آﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ اﻓﻀﻞﺗﺮ و دﺳﺖآوردی ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺼﻮح و اﻋﻼن آﻣﺎدﮔﯽ
ﻫﻤﺴﻔﺮﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﺎروان ﻧﯿﮑﺎن ﺳﺮاغ داری ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ اﺟﻞ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ وداع ﮔﻮﯾﯽ ،ﭘﺲ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهاﯾﯽ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را داری؟.
ﺗﻮﺑﻪ و ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻮﻫﻮم

* ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎهﺑﻮدن راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻊ اﻧﺪ ،و آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻤﺒﺮد

ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن در رﻣﻀﺎن

٦

و ﯾﺎ او دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪای ﻋﺒﺮﺗﻨﺎک ﺷﻮد ﮐﻪ او را ﺗﮑﺎن دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ وادارد .و ﻟﯿﮑﻦ از
ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ آن ﻣﯿﺖ ﺧﻮد او ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮان از وی ﻋﺒﺮت ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اش ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺑﺮادر ﺟﻮان! اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺶ ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در آن
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺖ.
ﭘﺲ آﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و راه راﺳﺖ و درﺳﺖ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ؟.
ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اراده ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ دارد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎﻣﯽ
ﻧﯿﮑﻮ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ دارد.
ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻷﻧﺼﺎر
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺷﺎرﺟﻪ ﺑﺎ دهﻫﺎ ﻋﻨﻮان
ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮارﻫﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ.
آدرس ﻣﺎ :ﺷﺎرﺟﻪ – دوار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺟﻨﺐ ﻣﺤﮑﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف.

