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 ��م ا� ا����ن ا����م
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 برادر جوانم:

 :السالم عليكم والرمحة اهللا وبركاته وبعد

ايم و يا در انتظار  مبارك رمضان رفته بال ماه* چند روزي بيش نيست كه به استق
فرارسيدن آنيم: و اين بدان معناست كه ما و شما چيزهاي فراواني براي گفتن و دانستن 
 داريم  ول بد تو نيز مانند ساير برادران مسلمانت از فرارسيدن اين ماه پربركت خوشحالي.

ه با صراحت و * برادر فاضلم خوشحالم در اين ماه بابركت فرصتي پيش آمده ك
ترين چيزهايي كه  پرده چون پرتو آفتاب با تو به سخن نشسته  و گرانبهاترين و گرامي بي

 در اختيار دارم به تو تقديم نمايم.
* براستي كه رگ گفتن و صراحت شايد طعم تلخي داشته باشد  ولي نتيجه اش بسيار 

چشيده و شومي  نهادن را شيرين و گوار است و همه مان طعم تلخ پرده بر عيب
 ايم. مراعات دوستي و تعارف درك نموده نمودن خطاها را بخاطر پنهان

 پرهيزگاري است و ليكن!
بينيم غرق در  * برادر جوانم  منظريست در رمضان كه بسيار شاهد آنيم: جواني را مي

اعتنا به  پروا در ارتكاب بدترين و بزرگترين گناهان و بي منج�ب شهوات و بي
 ين و آشكارترين عبادات.تر اساسي

بينيم در اين ماه مبارك در پي دانستن مسائل خرد و زير نماز و  باز همين جوان را مي
روزه است مانند اين كه: هنگام وضو چند قطره خون ناخودآگاه از بيني اش خارج شده  

كم آيا اين در وضو اثر دارد؟ و يا هنگام عبور از خيابان غباري به دهانش رفته است  ح
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آن چيست؟ وي در طرح اين سؤال خود بسياري جدي است  و حتي اگر بر وي قضا و 
 ايي آيد براي پذيرفتن آن آمادگي كامل دارد. كفاره

نمايد  نمودن در باره مسائل عبادت كه گاهي انسان با آن برخورد مي برادر عزيزم! سؤال
 بودن فرد به گناه  حق وي ايست و كسي حق ندارد كه آن را رد نمايد و مبت� چيز ارزنده

 كند. دادن و پرسش در باره طاعات و عبادات سلب نمي را در اهتمام
برند  * و ليكن آيا با من موافق نيستي كه افرادي امثال اين جوان در تناقضي بسر مي

توان براي آن تفسيري يافت؟ پس چرا در باره پرسش و عنايت به اين  كه به مشكل مي
زگاري بخرج داده در حاليكه دانسته و عمداً مرتكب اعمال حرام حتي احكام زهد و پرهي

 شود؟!. كه گناهان كبيره مي

 نظم و پايبندي عجيب
بعضي از جوانان هنگامي كه وي را از انجام كار بد نهي كرده به كارهاي نيك فرا 

نفس گوئي قناعت تام دارد  و ليكن خواهشات  گويد: وي به آنچه به او مي خواني  مي مي
توند خود را كنترل نمايد  در وهله اول اين عذر وي منطقي بنظر  بر وي چيره شده و نمي

رسد  ولي چون در حالت وي در رمضان نيك نظر كنيم  منطقي ديگر نمايان است. به  مي
دارد ولو اين كه دير  بيني كه دست از خوردن برمي رسد مي محض اين كه اذان فجر فرا مي

ه و لقمه اي در دستش باشد  و هنگام افطار و بر سفره سعي ندارد از خواب بيدار شد
پيش از آن كه اذان را بشنود دست به سوي سفره دراز نمايد  و هنگام روز هرچند كه 

افتد  ديوار روزه را بشكند و  تشنگي و گرسنگي بر وي فشار بياورد هرگز به اين فكر نمي
گمان رفتار نيكويي است و دللت  بيني  و بي نميبه حريم آن تجاوز كند. آيا اين رفتار را 

برآن ندارد كه او قادر به كنترل و غلبه بر شهوات خويش است؟ برادر عزيزم  بيشك 
گشتن و غلبه بر  دهد كه به خواست خداوند ما توانايي چيره روزه اين درس را به ما مي

 خواهشات خود را داريم.



 3  فقط براي جوانان در رمضان

 

 )ايي؟ (كاروان نيكان آيا آنها را ديده
آيا هيچ شده است كه به مسجدي از مساجد بروي كه خداوند امامي با آوازي بسيار 

يابي كه عزم برآن بسته  اي از جوانان خوب را مي زيبا و گيرا نصيب آن كرده  و مجموعه
اند پيش روي خداوند به نماز ايستند  اگرچه تا سحر نيز به درازا كشد  در زماني كه 

ا ترك كرده اند؟ و اگر در دهه آخر رمضان بيايي بجز اندكي برخي اص�ً نماز جماعت ر
يابي  زيرا براي حصول اجر و ثواب چند برابر و مففرت گناهان به سوي  كسي ديگر نمي

گذرانند كه بر  ها را با چيزهايي مي خانه خدا شتافته اند  در وقتي كه برخي ديگر اين شب
گردي و گشت و  ه كاري جز خياباناگر همين جوان ك شود تو پوشيده نيست  چه مي

شود كه من هم يكي از اين جوانان با  گذار در بازارها را ندارد از خود بپرسد: مگر نمي
برند آنها نيز  خدا شوم آنها چگونه كامياب گشته اند  در حاليكه در همن مجتمع بسر مي

 .ايي؟ ايي و من نيز خواهشاتي و بازدارنده خواهشاتي دارند و بازدارنده
 .؟آيا توانايي آنها را ندارم؟ آنها توانستند و تو چرا..

 خواستن توانستن است
* برادر بزرگوار  جوانان بسياري در جاده انحراف و راه غفلت بوده اند  و مرتكب 
كارهايي شده اند كه غير آنها نيز انجام داده اند  سپس به پاس و منت خداوند هدايت 

 اند. له صالحان و فرمانبرداران پيوستهو به قافشان تغيير كرده  يافته و حالت
* و شايد بعضي از آنها دوست و رفيق تو بوده اند  پس چگونه اين گروه از اين مانع 
عبور كرده اند و بقيه ناكام مانده اند؟ چرا اينها توانسته اند توبه كنند و غير آنها خير؟ نزد 

دارد ناباوري و ضعف ايمان  ينداري باز ميبسياري از جوانان چيزي كه آنها را از توبه و د
اي زنده  ها نمونه نيست  بلكه احساس عدم توانايي در تغيير و تحول است  و آيا اين مثال

 براي وي نيست  و عدم توانايي خيالي ساختگي نيست؟
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 پيش از اين كه اين گل پژمرده گردد:
هاي  * برادر جوان! لبد آن كه پشت خم كرده و عصا پاي سوم وي گرديده و نشانه

كني كه چنين بدنيا آمده؟ يا  اي  آيا گمان مي گذشت زمان بر چهره اش هويداست را ديده
داني كه روزي من و تو نيز  اين كه روزي چون تو نيرومند و چابك بوده است  آيا نمي

ت خواهيم رسيد  و چه سخت است روزي كه اين طراوت و اگر زنده بمانيم به اين حال
 زيبايي رخت بربندد و اين هيجان و نشاط رو به زوال نهد.

شود اگر فرصت گرانبهاي جواني را غنيمت شمرده و پيش از  پس برادر عزيز  چه مي
 آن كه آن را از دست داده و پشيمان گرديم  آن را در طاعت و عبادت بگذرانيم.

 ايي؟ گونه گذراندهجواني را چ
را شنيده و يا به ياد داري كه  ص* برادر گرامي! بيگمان اين گفته پيامبر اكرم

روز قيامت دو پاي بنده از جاي خود تكان نخواهد خورد  پيش از آن كه از «اند:  هفرمود
چهار چيز سؤال شود: از عمرش در چه چيز آن را گذرانده است  و از جواني اش چگونه 

نموده  و از مالش كه آن را از كجا بدست آورده و در چه چيز آن را خرج  آن را صرف
 .[روايت ترمذي] .»كرده است

كننده و  * برادر عزيز  بيا و در حقيقت امروز خود نيك بينيديشم آيا پاسخي قانع
پيش روي كسي كه هيچ چيز از  »ايي جواني را چگونه گذرانده«دهنده براي سؤال  نجات

نبوده و نيست  داريم؟ و آيا با اين حالت كنوني خود و عمر جواني آمادگي  نظر او پنهان
مثال را غنيمت نشمرده و براي  گذراندن اين امتحان را داريم؟ پس چرا اين فرصت بي

 امتحان دشوار آن روز آماده نشويم؟.

 هفتمينِ هفت رستگار 
يلي به خ�ئق نزديك اند: روز قيامت خورشيد به اندازه م خبر داده ص* پيامبر اكرم

شود  و سختي و مشقت و عرق به بالترين حد خود خواهد رسيد  و در آن روز  مي
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شوند  از آن جمله:  كساني هستند كه از نعمت سايه خداوندي و نوازش وي برخوردار مي
پس چه چيزي مانع از ». جواني كه در طاعت و عبادت خداوند عزوجل پرورش يافته«

ي از آن گروه رستگار شوي؟ و چه چيز ميان تو و رسيدن به اين آنست كه تو نيز يك
شرف عظيم حائل است؟ پس به خود بيا و راه درست را اختيار كن  و از اين ماه مبارك 

اي براي رسيدن به اين منزلت بساز. چه با ارزش و  و اين فرصت گرانبها وسيله
 كني!. گرانبهاست آنچه كه در اين ماه مبارك تقديم مي

بيني كه احوال بسياري از مردم در اين ماه تغيير  بيگمان ديده و يا مي برادر جوان! *
كنندگان قرآنكريم پر گشته  و اماكن  بيني كه مساجد از نمازگذاران و ت�وت يافته  مي

هاي خير سرازيرند  يكي به  كنندگان و معتكفان است و اموال در راه مقدسه مملو از طواف
به ت�وت و يكي دست به دعا برداشته  و ديگري در راه خدا انفاق  نماز مشغول و يكي

 كند. مي
* پس كجاست جايگاه تو در ميان همه اينها؟ آيا هيچ جايگاهي براي خود در اين 

 اي؟. نقشه جسته
آوردي بهتر از توبه نصوح و اع�ن آمادگي همسفرشدن با  تر و دست آيا عملي افضل

از آن كه اجل فرا رسيده و دنيا را براي هميشه وداع گويي   كاروان نيكان سراغ داري پيش
ايي  در حاليكه بخواست خداوند  پس آيا اين هدف را در اين ماه مبارك مدنظر قرار داده

 توانايي آن را داري؟.

 توبه و موعد موهوم
آن كنند كه  پيمايند قانع اند  و آرزو مي بودن راهي كه مي * بسياري از جوانان به اشتباه

گردند  تا اين كه يكي از خويشاوندانش بمبرد و يا او  را تغيير دهند و دنبال فرصت مي
اي عبرتناك شود كه او را تكان دهد و به توبه وادارد. و ليكن از كجا معلوم  دچار حادثه

اي بود كه  كه آن ميت خود او نباشد و ديگران از وي عبرت گيرند؟ و اين همان حادثه
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كشيد تا توبه كند  و ليكن اين حادثه خود به زندگي اش پايان داد. برادر  انتظارش را مي
 جوان! انسان در دنيا يك فرصت بيش ندارد و نبايد خود را در آن به مخاطره انداخت.

 پس آيا اكنون تصميم گرفته ايم كه توبه كرده و راه راست و درست را بپيماييم؟.
آيد  و نياز به  ر دشوار و سخت ميبدون شك اين تصميم و اراده بر نفس بسيا

شكيبايي و تحمل پيامدها و از خودگذشتگي دارد  ليكن به خواست خداوند انجامي نيكو 
 و ثمربخش دارد.

 مكتبة األنصار

هـا عنـوان كتـاب     براي اولين بـار در شـارجه بـا ده   
ها  فارسي نوارهاي سخنراني به زبان فارسي روزنامه

 زبانان گرامي. يو مج�ت ايراني در خدمت فارس
 

 جنب حمكمة اإلستئناف. ةدوار الساع – شارجه آدرس ما:
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