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یکی از شبهات مطرح این است که داستان ذوالقرنین در قرآن، از 
سروده های سریانی اسکندر تأثیر پذیرفته و با تغییراتی جزئی، در قرآن 
بازنویسی شده است و چون در سرودهای اسکندر، نامی از اسالم برده 
نشده، یعنی جنبش قرآنی، در اصل، یک جنبش مسیحی بوده است! 
از ســوی دیگر، اختالف در مصادیقی که در تفاسیر، برای شخصیت 
ذوالقرنین بیان شــده و روشن نبودن مشخصات فردی و تاریخی او، 

شبهه وحیانی نبودن این داستان در قرآن را تقویت می کند.
در پاسخ باید گفت قدرتی که خداوند به اولیای خویش می دهد، 
برای استفاده در راه خداست؛ بندگان شایسته و برگزیده خدا کسانی 
هســتند که اگر قدرتی به آنان داده شــود، به اقامه  نماز و پرداخت 
زکات و احیــای فرهنگ امر به  معروف و نهی  از منکر می پردازند)1(، 
ولی دنیامداران از قدرت خود در مسیر ظلم و بیداد استفاده می کنند؛ 
داســتان ذوالقرنین، داستان کسی است از قدرتش در راه رضای خدا 
و خدمت به بندگان او استفاده کرد و برای امنیت و رفاه مردم تالش 
نمود و قدرت مادی، او را از راه خداپرستی منحرف نساخت و همین، 

رمز ماندگاری او در تاریخ شد! 
اعتراف قرآن بر مشهوربودن ذوالقرنین

در کتاب های تفســیری شیعه)2(و سنی)3(  درباره قصه ذوالقرنین 
چنین آمده اســت: نام او قبل از نزول قرآن در میان جمعی از مردم 
شهرت داشت و گاه به گاه از پیامبر )ص( درباره سرگذشت او سؤال  
می کردند و قرآن کریم هم پاسخ آنها را این گونه می دهد: » َو یَْسَئُلونََک 

َعْن ِذي الَْقْرنَْیِن ُقْل َسَأتُْلوا َعلَْیُکْم ِمْنُه ِذْکراً «؛)4(
»و از تو درباره )ذوالقرنین ( می پرســند؛ بگو: به زودی بخشی از 

سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد«.

گمراه کردن خدا
پرسش:

از ظاهر بعضى آيات، گمراه شــدن انسان توسط خدا 
فهمیده مى شود، آيا چنین برداشتى صحیح است و انسان 
مى تواند گمراهى و ضاللت خود را به خدا نسبت دهد و خود 

را تطهیر نمايد؟
پاسخ:

پاســخ اجمالی منفی است، زیرا مگر می شود خداوند این همه 
پیامبر و کتب آسمانی را برای هدایت انسان بفرستد؛ آنگاه خودش 

او را گمراه کند؟!
بنابراین، معنای گمراه کردن خداوند این است که انسان با اختیار 
خودش راه انحرافی را انتخاب می کند و خداوند کیفر او را بســتن 

راه نجات و هدایت قرار می دهد.
به یک مثال توجه کنید: سارقی وارد منزل می شود و برای سرقت 
به زیر زمین می رود؛ اّما صاحب خانه متوجه شــده، در را روی او 
قفــل می کند و به پلیس خبر می دهد. در اینجا صاحب خانه دزد 
را گرفتار و راه را بر او می بندد؛ ولی این عمل، کیفر حرکت آزادانه 

خود سارق است.
آری، انســان ابتدا خودش راه لجاجــت و خالفکاری را پیش 
می گیرد و خداوند او را در آن راه حبس می کند. »و ما یضّل به اّل 
الفاسقین« تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد )بقره - 26(، »کذلک 
یطبــع الّل علی کّل قلٍب متکّبر جّبار« این گونه خداوند بر دل هر 
متکبر جباری ُمهر می نهد )غافر - 35(، »طبع الّل علیها بکفرهم« 

خداوند به علت کفرشان، بر دل های آنها ُمهر زده )نساء، - 155(
کسانی که با کمال جسارت به انبیا می گویند: خواه شما موعظه 

کنید یا موعظه نکنید، ما سخن شما را نمی پذیریم.
»سواء علینا أ َوَعظت أم لم تکن من الواعظین« )شعراء - 136( 
در قیامت هم می گویند: »سواء علینا أجزعنا ام صبرنا« چه بی تابی 

کنیم و چه شکیبایی، تفاوتی برای ما ندارد. )ابراهیم - 21(
مگر می شــود باور کرد کــه خداوند این همه پیامبر را با کتب 
آسمانی بفرستد و سرانجام انسان را مجبور به انحراف از راه خودش 

بکند و به گمراهی و ضاللت بکشاند.
آری، اگر انسان راه ضاللت و گمراهی را انتخاب کرد، بدون شک 
عواقبی متناســب با آن خواهد داشت. چنانکه منافقان می گویند: 
»انّما نحن مســتهزؤن« ما فقط )آنها را( مسخره می کنیم )بقرهـ  
14( خداوند می فرماید: »الّل یستهزء بهم« خداوند آنان را استهزا 

می کند. )بقره ـ 15(
امام رضا )علیه السالم( می فرماید: خداوند اهل مکر و خدعه و 

استهزا نیست؛ لیکن جزای مکر و خدعه و استهزا را می دهد.
کوتاه ســخن آنکه هرکس راه فسق را پیش گیرد، خداوند او را 
در مسیر انحراف قرار می دهد. »و ما یضّل به اّل الفاسقین« )بقرهـ  
26( و هر کس راه خدا را پیش گیرد، هدایت می شود. »یهدی الیه 
من أناب« هر کس را که باز گردد، به سوی خودش هدایت می کند، 
)رعدـ  27(، »یهدی به الّل من اتّبع رضوانه« خداوند به برکت آن، 
کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند، به راه های سالمت هدایت 
می کند )مائده ـ 16(، »و الذین جاهدوا فینا لنهدیّنهم ُســُبلَنا« و 
آنها که در راه ما )با خلوص نیت( جهاد کنند، قطعاً به راه های خود 

هدایت شان خواهیم کرد.  )عنکبوت- 69(
از طرف دیگر خدایی که مستجمع جمیع صفات کمالیه است، 
و هیچ گونه عجز و ضعف و نقصانی در او راه ندارد، چگونه می تواند 
بدون هیچ دلیلی مخلوقات خودش را به انحراف و تباهی بکشــاند 
و از مســیر حق و حقیقت بــاز دارد. بنابراین هرگونه صفت رذیله 
و قبیح در ذات پاک حق تعالی راه ندارد و خداوند منزه اســت از 
صفات سیئه و سلبیه. همان گونه که خداوند در سوره نساء آیه 79 
می فرماید: »ما اصابک من حســنه فمن الل و ما اصابک من سیئه 
فمن نفســک« )آری( آنچه از خوبی ها و نیکی ها به تو می رسد، از 
طرف خداست، و آنچه از بدی به تو می رسد، از سوی خود توست.

ذوالقرنین، تجلی حکومت صالحان!

يکى از شــیوه های رايج در سبک بیانى قرآن کريم، استفاده ازداستان های واقعى شخصیت ها و گروه های اجتماعى گذشته 
اســت؛ قرآن کريم همه  هســتى را معلول و مظهر اراده  ازلى خداوند يگانه معرفى مى کند و سنت ها و قوانین يکسانى را برای 
زندگى فردی و جمعى انسان ها قائل است؛ بر اين اساس، روايت سرگذشت انسان ها، اقوام و امت های پیشین، صرفا برای تبیین 
سنت های خداوند در زندگى بشر و عبرت آموزی نسل های آينده از سرنوشت خوب يا بد نسل های گذشته است؛ از اين رو قرآن 
کريم اوال هرداستانى را به  آن اندازه که در تحقق هدف درس آموزی مؤثر است و ثانیا به گونه هايى که جاذبه و روشنگری بیشتری 
داشــته باشد، توصیف و روايت مى کند؛ داســتان هايى که در قرآن آمده است اغلب برای مردم زمان نزول شناخته شده بود و 
کم و بیش تصويری از آن در کتاب های اديان گذشــته وجود داشت؛ کار بزرگ قرآن اين است که آن داستان ها را از خرافه ها و 
پیرايه ها پیراســت و از آن، نه برای داستان سرايى، بلکه برای تعلیم خوب و بد و حق و باطل، سود جست؛ گاهى درک نادرست 
از اين مسأله  مهم و ظريف، موجب شده است که برخى به ساختن شبهات و ابهاماتى درباره  اين ويژگى بیانى قرآن روی آورند 
و آن را دست مايه  ابطال حقانیت دعوت پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله قرار دهند؛ نوشتار حاضر به يکى از اين شبهات اشاره 

کرده و به بررسى و نقد آن پرداخته است. 

بنابراین قرآن کریم با تکیه بر وحی الهی، داستان های عبرت آموز را 
بدون هیچ تغییر و خرافه ، برای جامعه، بیان می کند و این از نقاط قوت 
قرآن اســت که حتی داستان هایش نیز واقعی است، نه خیالی! تا افراد 
جامعه بتوانند از آن پند گرفته و انســان های وارسته  تاریخی را الگوی 
زندگی خود قرار دهند و تصور نکنند چون این الگوها واقعی نیستند، 

پس ما نمی توانیم در خودسازی همانند آنها باشیم!
 مبنای قرآن براساس واقعیت ها نه اسطوره سازی

قرآن کریم، بر خالف داســتان های افسانه ای که واقعیت خارجی 
ندارد، در مسیر اهداف خود، بر داستان هایی تکیه می کند که در تاریخ، 
به صورت واقعی اتفاق افتاده اســت؛ قرآن در نقل داستان ها هیچ گونه 
خالف واقعی را نقل نمی کند و از این رو روایت داســتانی که در تاریخ 
اتفــاق افتاده، وحیانــی بودن قرآن را نفی نمی کند، بلکه ســندی بر 
حقانیت آن است؛ داستان ذو القرنین، تنها داستانی نیست که در تاریخ 

اتفاق افتاده اســت؛ بلکه داستان هایی مانند: داستان آفرینش حضرت 
آدم)ع(، داستان پسران حضرت آدم)ع(، داستان حضرت ابراهیم )ع(، 
داستان هایی از زندگی حضرت موسی )ع( و بنی اسرائیل، داستان تولد 
حضرت عیسی )ع(، داستان اصحاب کهف و ده ها داستان دیگر... وجود 
دارد که قرآن کریم آنها را بر همان اساسی نقل کرده که اتفاق افتاده 

همچنین کســانی که برای رســیدن به اهداف غیراسالمی خودشان 
مصــداق ذوالقرنین را کوروش می دانند و بر طبل اســالم ایرانی به جای 

اسالم ناب می کوبند به خطا رفته اند.
جنبش قرآنى، جنبشى اصیل و الهى!

باور به این مطلب که در هر داســتان، اگر نامی از اســالم نباشد و 
قرآن کریم واقعیت و حقیقت آن داســتان را با حذف دگرگونی ها نقل 
کند، می توان نتیجه گرفت که اسالم از دین دیگری تاثیر پذیرفته است، 
باوری منطقی نیست؛ زیرا قرآن کریم داستانی را بازگو می کند که سال ها 
قبــل از بعثت حضرت محمد)ص( اتفاق افتاده و معنا ندارد در چنین 
داستانی، سخنی از دین اسالم باشد! از سوی دیگر، این ادعا که اسالم، 
در یک پروسه  طولنی مدت، توسط مسیحیت ساخته شده است، سخنی 
به غایت گزاف و نادرســت است؛ زیرا عالوه بر ادله  فراوانی که بطالن 
این سخن را اثبات و حقانیت و اصالت اسالم را آشکار می کند، معنای 
این ســخن این است که  خود مسیحیان، در یک پروسه زمانی، دینی 
را ساخته اند که ناسخ دین آنهاست و حقانیت خودشان را رد می کند و 
سخنانی آورده اند که برخالف آموزه های اعتقادی آن در کتاب مقدس 
اســت! دین اسالم، دینی است که پیامبران گذشته آمدنش را بشارت 
داده و حضرت عیســی)ع( نیز بر آن تاکید ورزیده اســت؛ ولی وقتی 
حضرت محمد)ص(به پیامبری رسید، جامعه  مسیحیت، وی را ساحر 
خوانده و به او ایمان نیاوردند!)6(آیا پذیرفتنی است که مسیحیان از یک 
سواسالم را درست کنند و از سوی دیگر، بشارت حضرت عیسی)ع(را 

نادیده گرفته و آورنده  دین اسالم را ساحر بپندارند؟! 
بنابراین قرآن نه تنها ســاخته  دست بشر نیست؛ بلکه حتی الفاظ 
و حروفــش نیز وحی الهی اســت و  از جانــب خداوند متعال بر قلب 
رســول الل فرودآمده است  و آن حضرت حق کوچک ترین تغییری را 

در آن نداشت!)7(
اختالف در مصاديق، در تفاسیراست نه در قرآن کريم!

اصل داســتان ذوالقرنین در قرآن کریم وحی الهی است که توسط 
جبرئیل امین بر قلب رسول خدا)ص( نازل شده است و قرآن بیش از 
این نخواسته است به جزئیات آن بپردازد؛ اما تالش عده ای از مفسران 
و تاریخ نویسان که خواسته اند مشخصات ذوالقرنین را با افرادی، تطبیق 
کنند، هدفی شــخصی را دنبال کرده اند و هیچ کدام از این افراد هم 
نگفته اند که شخصیت های موردنظرشان مصداق حقیقی ذوالقرنین است 
و هیــچ کدام از مصادیقی که برای ذوالقرنین گفته اند نیز، یقینا اثبات 
نشده است که همان ذوالقرنین باشد؛ سخن مفسران فقط یک تخمین 
و گمانه زنی است و روشــن است که اختالف مفسران و تاریخ نگاران، 

خللی در درستی و وحیانی بودن قرآن وارد نمی کند!)8(

اهداف قرآن از قصه گويى!
قرآن کریم در ذکر داســتان ها، غالبا به جزئیات خصوصیات افراد، 
اشــخاص و موضوعات نمی پردازد؛ بلکه تنها نقاط کلیدی و اساســی 
داستان، که در راستای هدف اوست را مطرح کرده و در مواردی، حتی 

نتیجه گیری آن را هم به مخاطب واگذار می  کند. 
در مورد خصوصیات شخصی ذوالقرنین، فقط به خداپرست بودن و 

توانایی جسمی و مدیریتی او، اکتفا کرده و در مورد تاریخ زندگي اش، 
تنها به سفرهای سه گانه او اشاره نموده و درباره  فعالیت های او فقط به 
ذکر کارهایی چون برخوردش با مردم ســرزمین های مختلف، در طی 
همان سفرهای ســه گانه پرداخته است؛ البته، روح زندگی یک فرد و 

آنچه می تواند برای دیگران آموزنده باشد، همین اندازه است!
آری! خداوند متعال از ذکر داستان ذوالقرنین اهدافی دارد که برای 
رســیدن به این اهداف، نیازی به دانستن مشخصات فردی، تاریخی و 
محل زندگی او نیســت؛ زیرا آنچه از شخصیت افراد، قابل الگوبودن و 
آموختن است، منظومه  تفکر، منش و رفتارهای آنان است و مشخصات 
تاریخی آنان اهمیتی ندارد؛ بر همین اســاس، قرآن کریم از ذکر آنها 
خودداری می کند؛ این سبک بیانی از آن روست که قرآن کریم کتابی 
است که برای هدایت جامعه نازل شده است، و یک کتاب تاریخ نگاری 

و داستانی نیست! )9(
 مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم 
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3- طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن ، ج 16، ص7. ؛ سیوطی، الدر المنثور 
فی تفسیر المأثور،ج 4، ص240.
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* قرآن درمورد خصوصیات شخصى ذوالقرنین، فقط به 
خداپرست بودن و توانايى جسمى و مديريتى او، اکتفا 

کرده و در مورد تاريخ زندگي اش، تنها به سفرهای 
سه گانه او اشاره نموده و درباره  فعالیت های او فقط به 
ذکر کارهايى چون برخوردش با مردم سرزمین های 

مختلف، در طى همان سفرهای سه گانه پرداخته 
است؛ البته، روح زندگى يک فرد و آنچه مى تواند برای 

ديگران آموزنده باشد، همین اندازه است!

* خداوند متعال از ذکر 
داستان ذوالقرنین اهدافى 

دارد که برای رسیدن 
به اين اهداف، نیازی 
به دانستن مشخصات 
فردی، تاريخى و محل 
زندگى او نیست؛ زيرا 

آنچه از شخصیت افراد، 
قابل الگوبودن و آموختن 

است، منظومه  تفکر، منش 
و رفتارهای آنان است و 
مشخصات تاريخى آنان 

اهمیتى ندارد.

و افسانه ها را به دور ریخت؛ دروغ ها را برداشت و غیرواقعیت ها را مشخص 
نمود و ذوالقرنین واقعی را آن گونه که بود، برای مردم ترسیم کرد:

در داســتان افســانه ای اسکندر، داســتان پردازان، او را به خدایی 
می رساندند؛ ولی قرآن، ذوالقرنین را موحد معرفی می کند؛

اســکندر به کمک آهنگران مصری، سد آهنین می سازد؛ ولی در 
داستان قرآن، ذو القرنین خود سد را می سازد؛

در داستان افسانه ای اسکندر، از قیر استفاده می شود؛ ولی در داستان 
قرآن، ذو القرنین از مس گداخته استفاده می کند؛ 

و ... ؛
بنابراین قرآن کریم از افســانه ها تأثیر نگرفته، بلکه اصل داستان 
واقعــی را بیان کــرده و دگرگونی هــای نادرســت را برطرف کرده

است)5(.

* اصل داستان ذوالقرنین در قرآن کريم وحى الهى است که توسط جبرئیل امین بر قلب رسول خدا)ص( 
نازل شده است و قرآن بیش از اين نخواسته است به جزئیات آن بپردازد؛ اما عده ای از مفسران و تاريخ نويسان 

که خواسته اند مشخصات ذوالقرنین را با افرادی، تطبیق کنند، هدفى شخصى را دنبال کرده اند و هیچ کدام از اين 
افراد هم نگفته اند که شخصیت های موردنظرشان مصداق حقیقى ذوالقرنین است و هیچ کدام از مصاديقى که برای 

ذوالقرنین گفته اند نیز، يقینا اثبات نشده است که همان ذوالقرنین باشد.

و همه  تحریف هایی که در طول تاریخ در پیرامون این داستان ها بافته 
شــده را از آنها زدوده و اصالح کرده است؛ با تطبیق داستان فرزندان 
حضرت آدم)ع(، داســتان حضرت نوح )ع(، داستان حضرت لوط)ع(، 
داستان حضرت یوسف)ع(، داستان حضرت موسی)ع( و یا داستان به 
آسمان رفتن حضرت عیسی )ع( و به صلیب کشیده شدن او در قرآن 
کریم و کتاب مقدس،  به روشــنی وحیانی بودن قرآن و تحریف های 

رخ داده در کتاب های گذشته را بر مال می کند!
تحريف های تاريخى در داستان ذوالقرنین

در طول تاریخ، داستان سرایان در داستان ذوالقرنین مطالبی را اضافه 
کرده و خصوصیاتی برای اسکندر )که می گفتند همان ذوالقرنین است( 
می شمارند که افسانه ای بیش نیست؛ این شخصیت پردازی از ذوالقرنین، 
موجب شد شخصیت جدید و افسانه ای به نام اسکندر ساخته شود که با 
واقعیات زندگی انسانی مغایر بود؛ قرآن کریم این تحریف ها را اصالح کرد 

ماه مبارک رمضــان که از آن به عنوان )عید اولیاي الهي( 
ياد شده است، ممتاز ترين زمان پیوند خلق با خالق و موسم 
میهماني پر راز و رمز الهي براي انســان است. اهمیت ايجاد 
آمادگي الزم براي ورود به اين ضیافت آسماني از وظائف معنوِي 
حتمي براي سیر و سلوک کامل و جامع در ماه خدا محسوب 

مي شود.
تحلیل معّلم بزرگ اخالق، »حضرت آيت اهلل جوادي آملي« 
در اين باره، ره توشه سالکان وخداجويان مومن است که از نظر 

خوانندگان عزيز مي گذرد.

برکات ماه رمضان
 آيت اهلل جوادي آملي

*آنها که مسائل اقتصادي و مالي دارند؛ اگر کشاورز 
باشند، سال مالي شان اّول پائیز است و امثال اينها. 
اگر تاجر باشند، برابر تجارتشان براي خودشان سال 
مالي دارند که در اين سال چقدر سود بردند، چقدر 

سود نبردند؛ متضرر شدند يا نه. اّما آنها که اهل سیر و 
سلوکند، اهل طي اخالقي اند؛ اّول سالشان اّول ماه مبارک 

رمضان است. 

*درماه مبارک رمضان انسان به فکر گرسنگي و تشنگي قیامت مي افتد. چون در قیامت اينچنین نیست که انسان 
احتیاج به غذا نداشته باشد. احتیاج به غذا و آب دارد  و هیچ چیز هم در آنجا نیست!! هر کس مهمان سفره خودش 

است. يک عّده گرسنه اند، يک عّده هم متنّعمند. اگر کسي به فکر تأمین مال ديگري نبود، به فکر تکاثر بود، نه به فکر 
کوثر؛ در صدد گران کردن و توّرم و کم فروشي بود، مشکل ديگران را افزوده کرد؛ اين شخص همیشه گرسنه مي ماند.

* خدا عاقل تر از انبیاء و اولیاء خلق نکرده است. اگر 
بیراهه رفتن لّذت داشت، آنها مي رفتند. اينها که 

عاقلترين مردمان عالمند، گفتند: ما مسافريم؛ هر چه 
ُفوا تَْلَحُقوا.اگر خواستید اهل سیر  سبک تر، بهتر: تََخَفّ
و سلوک باشید، اگر خواستید به اولیاء برسید و به آنها 

ملحق بشويد،آدم بايد سبکبار باشد، بار کسي روي 
دوشش نباشد و علم و معرفت و اخالق الهي، انسان را 

سبکبار مي کند.

نیل به فرشته خوئي، اثر ماه مبارک رمضان در انسان
این فرمایشــي که مرحوم سّید محّمد کاظم در عروه دارد، این 
یک فرمایشي نیست که خود ایشان گفته باشد؛ این را بزرگان فقهي 
ما مثل صاحب جواهر )رض( دارند. این در فقه ما مطرح اســت که 
اصاًل روزه فضیلتش این اســت که انسان شبیه فرشته بشود. اینکه 
فرمود:اَنفاُسُکْم فِیِه تَسِبیح، نُوُمُکْم فِیِه ِعباَده )1(. شما در آن خطبه اّول 
نهج البالغه یا سائر خطبه ها مي بینید وقتي وجود مبارک حضرت 
امیر )ع( فرشــته ها را معرفي مي کند، شئون فرشته ها به تسبیح و 
تهلیل و تکبیر و تَحمید بر مي گردد. انســان یک چنین خوئي را، 

یک چنین فضیلتي را پیدا مي کند.
ماه مبارک رمضان، ظرف نزول قرآن کريم

خداونــد هم وقتي این ماه را معرفي مي کند، مي گوید: ماهي 
است که قرآن درآن نازل شده، نه ماهي که روزه در آن واجب شده. 
وقتي قرآن باشد، صدها ُحکم و ِحکم هست که یکي از آنها جریان 
روزه است. فرمود: َشــهُر َرَمضان الَِّذي اُنِزَل فِیِه الُقرآن )2(، نه َشهُر 
یام! روزه یکي از زیر مجموعه  َرَمضــان الَِّذي ُکِتَب فِیِه َعلِیُکــُم الِصّ

هاي قرآن کریم است.
قرآن که ِشــفاء مردم بیدار و بینا است، اّما َو ل یَِزیُد الّظالِِمیَن 
إل َخســاراً. هیچ کتابي براي ُملحدان و کافران و فاسقان و عاصیان 
تلخ تر از قرآن نیست! سخت تر از قرآن نیست. زیرا مخالفت با قرآن، 
عــذاب ألیم و ابد را به همراه دارد و چیزي هم براي تبهکاران بدتر 
از ماه مبارک رمضان نیســت. هیچ شــبي به اندازة شب قدر براي 

معصّیت کاران بَدتر نیســت. این هم هست. اگر قرآن ِشفاٌء لِلّناس 
ُل ِمَن الُقرآِن َما ُهَو ِشفآٌء َو َرحَمه، َو ل یَِزیُد الّظالِمیَن إل  است، َو نَُنِزّ
َخساراً )3(.لِیلَهُ  الَقدِر ِخیٌر ِمْن ألِْف َشهر)4(، همین لِیلة قدر که بهترین 
شب هاي سال است، براي عاصیان و فاسقان بَدترین شب ایّام است. 

زیرا گناه در آن شب با گناه شب هاي دیگر فرق دارد. 
 ماه مبارک رمضان، آغاز سال سالکان طريق معرفت

مطلب مهم این است که اآلن در پایان ماه شریف شعبان هستیم، 

وارد دهه سّوم شــدیم. آنها که مسائل اقتصادي و مالي دارند؛ اگر 
کشاورز باشند، سال مالي شان اّول پائیز است و امثال اینها. اگر تاجر 
باشــند، برابر تجارتشان براي خودشان سال مالي دارند که در این 
ســال چقدر سود بردند، چقدر سود نبردند؛ متضرر شدند یا نه. اّما 
آنها که اهل سیر و سلوکند، اهل طي اخالقي اند؛ اّول سالشان اّول 

ماه مبارک رمضان است. 
امثــال ابن طاووس ها وقتي مي خواهند کتاب دعاهایشــان را 
تدویــن کننــد، اّولین بابش همین ماه مبارک رمضان اســت. ماه 
شعبان آخرین ماهشان اســت. این بزرگواران ماه شعبان که شد، 
خیلي سراسیمه اند. چون ســال اخالقی شان دارد تمام مي شود؛ 

امسال من چه کردم! اواخر شعبان در نهایت تالش و کوششند که 
خسارت ها را جبران کنند. 

ضرورت بهره برداري معنوي از ماه شعبان
آن بزرگوار اگر گفته است: 

 ماه شعبان مده از دست َقدح کین خورشید
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد
همین است،  چون اهل این راه است. مي گوید: دریاب ماه شعبان 
را، وگرنه ماه مبارک رمضان خبري نیســت! ماه مبارک رمضان ماه 
راه اســت، نه ماه جائزه! شــب و روز ماه رمضان باید بدوي تا شب 
عید فطر و روز عید فطر که لِیلَُه الَجوائِز و یُوُم الَجوائِز است، جائزه ها 
را بدهند، چیزي گیرت بیاید! وگرنه این خورشید وصال وقتي ماه 

شعبان تمام شد، دیگر خبري نیست تا شب عید فطر. 
حال وقتي عید شوال شد، عید رمضان شد، عید فطر شد؛ 

روز عید است و من مانده در این تدبیرم
که دهم حاصل سي روزه و ساغر گیرم
جائزه که مي دهند، در برابر کار مي دهند! لذا این چند روز را 
خیلي باید دریابیم، این یک. خطبة نوراني وجود مبارک رسول گرامي 
)ص( که یا در آخرین روز ماه شــعبان یا آخرین جمعة ماه شعبان 

ایراد کرده اند. در آن خطبه این تحلیل عقلي را رعایت کرده اند. 
فرمودند: مردم! بسیاري از شما بدهکارید؛ کیست که مي تواند 
بگوید: من نه حُقّ الل به عهده دارم، نه حُقّ الّناس؟! پس اصل اّول 
این است که ما مدیونیم. کسي مي تواند اّدعا کند که من نه حقُّ الل 

بــه عهده دارم، نه حُقّ الّناس؟! اصل دّوم؛ اگر ما بدهکاریم، حقُّ الل 
داریم یا حُقّ الّناس داریم، این بدهکار باید گرو بسپارد. چون مدیون 

باید گرو بدهد. 
اصل ســّوم؛ اگر کســي دین مالي داشته باشد به بانک و امثال 
بانک؛ حال یا خانه، یا زمین، یا فرش، اینها را گرو می سپارد. اّما اگر 
به خدا بدهکار بود، چه را گرو مي ســپارد؟ فرش را، زمین را، خانه 
را؟! یا گوهر خودمان را گرو مي گیرند!! این هم اصل چهارم. فرمود:  

شما بدهکارید، شما را به چنگ آوردند، در گروئید. این بیان نوراني 
حضرت که در آن خطبه آمده است، به استناد آیاتي است که در قرآن 
فرمود: ُکُلّ امِرٍئ بَِما َکَسَب َرهیٌن )5(، ُکُلّ نَفٍس بَِما َکَسَبْت َرهیَنهٌ )6(. 
این » رهین « َفعیل به معني مفعول است؛ یعني مرهون، یعني گرو. 

ترسیم صحنه قیامت در احوال انسان روزه دار
ماه مبارک رمضان در آن خطبة نوراني وجود مبارک پیغمبر)ص( 
برکات فراواني دارد که یکي اش این است که روزه گرفتن، شما را از 
بسیاري از معارف آگاه مي کند. یکي اینکه اوضاع قیامت را براي شما 
ترسیم مي کند. عّده اي از شما به عمره مفرده یا حج مشّرف شدید 
یا إن شــآءَ الل مشّرف مي شوید. انسان وقتي احرام بست، بسیاري 
از فضائــل را در دوران احــرام تمرین مي کند که وقتي از احرام به 
در آمد، برابر همان امور تمرین شده،جامعه خودش را اصالح کند. 
درماه مبارک رمضان هم انسان به فکر گرسنگي و تشنگي قیامت 
مي افتد. چون در قیامت اینچنین نیست که انسان احتیاج به غذا 
نداشــته باشــد. احتیاج به غذا و آب دارد  و هیچ چیز هم در آنجا 
لیَن َو اآلِخریْن  نیست!! هر کس مهمان سفره خودش است. إَنّ األَوّ
لََمجُموُعوَن إلي ِمیقاِت یُوٍم َمعُلوم )7(. لذا یک عّده گرســنه اند، یک 
عّده هم متنّعمند. اگر کســي به فکــر تأمین مال دیگري نبود، به 
فکر تکاثر بود، نه به فکر کوثر؛ در صدد گران کردن بود، توّرم بود، 
تَطفیف و کم فروشي بود، مشکل دیگران را افزوده کرد؛ این شخص 

همیشه گرسنه مي ماند. 
حضرت در این خطبة نوراني فرمود که شما روزه مي گیرید تا 
با گرسنگي و تشــنگي این ماه به فکر گرسنگي و تشنگي قیامت 

باشید)8(؛ مشکالت دیگران را حل کنید.

فرزندان، امتحان و دشمن براي انسان
آنوقت دیگر هیچ کس حاضر نیســت به تعبیر آنها، براي آینده 
ذخیره بکند که معلوم نیست آینده بّچه ها به چه صورت در بیاید. به 
ما فرمودند: اگر فرزندانتان آدم هاي بدي اند که داعي نداري دینت 
را براي بّچه هاي بد از دست بدهي؛ اگر آدم هاي خوبي اند که خدا 
اینها را رها نمي کند! قسمت مهم اینهائي که وضع مالي شان خوب 
است؛ این پولها را یک عّده به فکر ربا هستند یا در فکر تولید صحیح 
نیستند.اینها خیال مي کنند براي آینده مثاًل نافع است. دربارة آینده 
هم خداي سبحان فرمود: این فرزندها یک آزموني اند)9(، بعضي هم 

دشمنند براي شما؛)10(. 
این ماه مبارک رمضان همة این ارزیابي ها را به انســان تفهیم 
مي کند. فرمود: خودتان را با قرآن بســنجید. این میزان شماست، 
شما موزونید. معارف قرآن،  آیات قرآن، اخالق قرآن، حقوق قرآن، 
فقه قرآن وزن اســت؛  با اینها خودتان را بسنجید تا قرآني بشوید و 
حالت هاي خاصّي که در ماه مبارک رمضان پیش مي آید، شما را 

به یاد قیامت متذّکر بکند،آنگاه احساس مي کنید راحتید. 
سبکبار بودن، راه ملحق شدن به انبیاء و اولیاء

خدا عاقل تر از انبیاء و اولیاء خلق نکرده است. اگر بیراهه رفتن 
لّذت داشــت، آنها مي رفتند. اینها که عاقل ترین مردمان عالمند، 
ُفوا تَلَْحُقوا. آن بیان  گفتند: ما مسافریم؛ هر چه سبک تر، بهتر: تََخَفّ
ُفون )11(، همان بیان را  نوراني رسول خدا )ص( که فرمود: نََجا الُمَخَفّ
ُفوا تَلَْحُقوا)12(.  امیر المؤمنین)ع( با این جملة آهنگین تعبیر کرده؛ تََخَفّ
اگر خواستید اهل سیر و سلوک باشید، اگر خواستید به اولیاء برسید، 
به آنها ملحق بشوید، َو الاّلِزُم لَُهْم لِحق )13(، در این صلوات هنگام 
زوال ماه شعبان مي خوانید؛ اگر بخواهید به اینها ملحق بشوید، آدم 
باید سبکبار باشد، بار کسي روي دوشش نباشد و علم و معرفت و 

اخالق الهي انسان را سبکبار مي کند.
برگرفته از بیانات معظم له در نماز جمعه قم؛ 
 24/ 7/ 1383  و  1/ 6/ 1387
و درس اخالق در دیدار با طالب حوزه علمیه تهران، 
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و مسئولن رادیو معارف؛
پائیز 1382

___________________

روزه زکات بدن
قال االمام على)ع(: »لکل شیئ زکاه، وزکاه البدن الصیام«

امام علــی)ع( فرمود: »برای هر چیزی زکاتی اســت، و زکارت بدن 
روزه است.«)1(

ـــــــــــــــــــــــــــ
1- نهج البالغه، حکمت 136

)1( وسائل الشیعه/ 10/ 313
)2( بقره/ 185
)3( اسراء/ 82

)4( قدر/ 3
)5( طور/ 21
)6( مّدثر/ 38

)7( واقعه/ 49 و 50

)8( وسائل الشیعه/ 10/ 313
)9( انفال/ 28

)10( ر. ک:  تغابن/ 14
)11( مکارم األخالق/ 440

)12( نهــج البالغه/ خ 21 و 
167

)13( بحار األنوار/ 84/ 67

برکات ماه رمضان

بهشت سازی سالکان الى اهلل
)بدان ای سالک راه خدا!( اگر کسی بخواهد از نظر التذاذات دنیویه یا 
نفسانی، بیش از آنچه که نیاز دارد، لذت ببرد و خود را از طریق مشروع، 
در وادی عیاشی و کیافی بیندازد، دچار آثار سویی از جمله وابستگی به 
دنیا و ســخت جان کندن، ترس شــدید از مرگ، بغض و کینه نسبت به 
خدا و ســختی های فراوان آخرتی می گردد، ولو اینکه داخل بهشت شود. 
اولیای خدا چون در دنیا وابستگی نداشتند، در قیامت یک نوع خالقیت 
پیدا می کنند و می  توانند، هرچه می خواهند، خودشــان خلق کنند. این 
مسئله غیر از تجسم اعمال نیک انسان است که بهشت او را می سازد، بحث 
در اینجا این است که انسان صالح خودش می تواند در قیامت بهشتش را 
بسازد، یعنی یک نوع خالقیتی پیدا می کند که می تواند هرچه می خواهد 
را خلق کند، همان طور که خدا خلق می کند، مومن در بهشت هرچیزی 
را که اراده کند با اراده »کن«، »فیکون« می شود. این خالقیت در قیامت 
بر اثر ریاضت های شــرعیه ای است که بنده در دنیا متحمل می شود. این 
آیاتی که می فرماید: در بهشــت هرچه دلت بخواهد و هرچه اراده کنی، 
برایت به وجود خواهد آمد، مخصوص کســانی است که در دنیا به سراغ 
هرچه دلشان می خواسته نرفته اند، و اصال به همین خاطر است که اینان 

در بهشت، هرچه دلشان بخواهد، خلق خواهد شد.«)1(
ـــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی- آیت الل شیخ مجتبی تهرانی، ص 173

مالک کريم و لئیم بودن
نقل شــده است میان سلمان فارسی و شــخصی مباحثه ای صورت 
گرفت، آن شخص به حضرت سلمان گفت: تو کیستی؟ )یعنی تو حسب 
و نسب نداری( سلمان در جواب این مطالب را بیان کرد: اول من و تو آب 
گندیده و آخر من و تو نیز جیفه گندیده خواهد بود. چون قیامت شــود 
و ترازوهای اعمال نصب گردد، هر که ترازوی حســنات او سنگین باشد، 

کریم بوده و هر که سبک باشد لئیم خواهد بود. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه ورام، ج 1، ص 203

)کهف /۸۳(


