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  براي هفتة آخر ماه رمضاننكاتي 
 وقت نيبهتر ناال /كند كه مقدرات تغيير مي رمضان است  24 ،يواقع ديسال جدآغاز : پناهيان

چرا  /اي اضافه كنيد كسالهيسبك  ةبرنام ،ديدر آغاز سال جد /است ساله كيريزي  برنامه يبرا
  م؟يتمام بگذار عبادت سنگ يقدر، برا يها بعد از شببايد 

ـ  خواهد يم يما هست كه هر كس اتيدر روا: گفتدر اولين سخنراني بعد از شبهاي قدر  حجت االسالم پناهيان  يدر زنـدگ  يا برنامـه  كي
طول بكشد  ديسال با كيبرنامه  نيا يكند، اجرا جاديدر خودش ا يرييكند تا تغ يزير خودش برنامه يرا برا يرفتار كي ايخودش قرار دهد، 

اُم ماه  24 روز نيبرنامه، هم نيشروع ا يروز برا نيبهتر رند،يبگ ميخودشان تصم ةسال كي يها برنامه يبرا خواهند يكه م يكسان. تا اثر بگذارد
  .»عهد بخوانم يدعاهر روز  رم،يگ يم ميمن از امروز تصم«: ديكند و بگو يزير خودش برنامه يبرا يمثالً ممكن است كس. رمضان است
  :خوانيد از اين سخنراني را در ادامه مي فرازهايي

در مرحلة جديدي مان تغيير كرده و  مقدرات/اُم ماه رمضان است 24واقعي كلمه سال جديد به معناي شروع 
  ايم قرار گرفته

 شـروع روز بيست و سوم يا بيست و چهارم ماه مبارك رمضـان  از  - نه در فرهنگ عربي يا ايراني- سال جديد به معناي واقعي كلمه 
و انـد   ايم، مقدرات ما در جهات مختلف معين شده شود؛ چون ارزاق تقسيم شده است و ما در مرحلة جديدي از زندگي قرار گرفته مي

احسـاس آغـاز   . شـود  بعد از شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان مربوط مـي به همين ايام » روز از نو، روزي از نو«گويند  اينكه مي
 . سال، اصلش بايد در اين زمان در دل انسان قرار بگيرد

 برخي نيز ممكـن  . آيد غييري پديد نميقبل و بعد از بهار، در مقدرات ما ت اماشود  بله؛ از نظر طبيعت، آغاز بهار آغاز سال محسوب مي
، يك روزي در سال قرار دهند، ولي در اين روز، ماهيتاً آغازي اتفاق نيفتـاده  )ع(است آغاز سال خود را به احترام ميالد حضرت مسيح

 .اند است، بلكه اين بنا و قراردادي است كه گذاشته

 و دگي ما متفاوت شده، تصميمات جديدي براي زندگي ما گرفته شدهبعد از شب بيست و سوم ماه رمضان، مقدرات ما فرق كرده، زن 
 .بودجة جديد بسته شده است، همة اينها از روز بيست و سوم ماه مبارك رمضان است

 دهـد، بـه    احساس تازه بودن سال، بـه انسـان تـازگي مـي     همين نيازي نيست كه آدم حتماً سال جديد خودش را جشن بگيرد، ولي
هـايي   كند زندگي خودش را تحت تأثير قرار دهـد و برنامـه   دهد و انسان با يك انگيزة بيشتري سعي مي درت ميتصميمات انسان ق
 .براي خودش بريزد

سبك  ةبرنام د،يدر آغاز سال جد /استساله  هاي يك برنامهو شروع بهترين وقت براي تنظيم  رمضان 24
 دياضافه كن يا كسالهي

 اي در زندگي خودش قرار دهد، يا يك رفتاري را براي  خواهد يك برنامه در روايات ما هست كه هر كسي مي
يك سال بايد طول بكشد تا اثـر   اجراي اين برنامه ريزي كند تا تغييري در خودش ايجاد كند، خودش برنامه

دعـائم  ؛دونَها  و لَـا يقْطَعـه   سـنَةً   علَيـه   الْخَيـرِ فَلْيـدم    أَعمـالِ   عملًـا مـنْ    عمـلَ   منْ ):ع(امام صادق(بگذارد
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إِذَا كَـانَ  ) (2/83/؛كـافي إِياك أَنْ تَفْرِض علَى نَفْسك فَرِيضَةً فَتُفَارِقَها اثْنَـي عشَـرَ هلَاال  ) (1/214/االسالم
يرِه و ذَلك أَنَّ لَيلَةَ الْقَدرِ يكُونُ فيها فـي عامـه   الرَّجلُ علَى عملٍ فَلْيدم علَيه سنَةً ثُم يتَحولُ عنْه إِنْ شَاء إِلَى غَ

 )  2/82/؛ كافيذَلك ما شَاء اللَّه أَنْ يكُون

 سالة خودشان تصميم بگيرنـد، بهتـرين روز بـراي شـروع ايـن       هاي يك خواهند براي برنامه كساني كه مي
: ريزي كنـد و بگويـد   كن است كسي براي خودش برنامهمثالً مم. ماه رمضان است اُم 24برنامه، همين روز 

را بعد از هر نماز بخوانم، يـا  » دعاي اللهم كن لوليك«يا  »گيرم، دعاي عهد بخوانم من از امروز تصميم مي«
خواندم، تصميم بگيرم كه الاقل نافلـة   يا اگر قبالً نوافل نمي. بار بعد از يكي از نمازها، بخوانم الاقل روزي يك

خـوانم و بـه حضـرت    ب» يـس «يا سـورة   .را بخوانم، يا نماز غفيله را بخوانم) دو ركعت نشسته(عشاءنماز 
خوانم كـه بـراي   بالحقوق، هديه كنم، يا هر شب قبل از خواب، سورة واقعه  يا به گذشتگان و ذوي) س(زهرا

 .الطلوعين، ديگر نخوابم م كه بينگيربافزايش رزق و روزي خيلي مؤثر است، يا تصميم 

 البته بنده اينها را به عنوان نمونـه ذكـر كـردم و     .صورت روزانه براي خودش تنظيم كند تواند به هايي است كه انسان مي اينها برنامه
شـود   اي حجيم و سنگين شود، از قبل معلوم است كه نمي چون وقتي كه برنامه! ينها را با هم اجرا كنيدمنظورم اين نيست كه همة ا

از اول سنگ بزرگ برنداريم كه عالمت نـزدن  . بدي دارد د، اين شكست اثرو اگر برنامة انسان شكست بخور. دآن برنامه را اجرا كر
 !است

  براي خودتان قرار دهيد، ولـي الاقـل    )سبك(يك برنامة كمو خوب است  دان هستيدر آغاز سال جديد زندگي خودتيادمان باشد كه
 .ساله، االن است هاي يك بهترين وقت براي تنظيم برنامه. طور مداوم آن را انجام دهيد سال به يك

هاي قدر بايد بيشتر از قبل  بعد از شب /عبادت بعد از شبهاي قدر يك رفتار عاميانه است كردن رنگ كم
 دت كنيمعبا

 ما بعـد  اتفاقاً . پردازند؛ اين هم يك رفتار عاميانه است ها ديگر زياد به عبادت نمي هاي قدر، خيلي بعد از شب
هاي قـدر، مقـدراتي    چون ممكن است كه ما در شب. به عبادت بپردازيم از قبل بيشتربايد هاي قدر،  از شب

كـه  ...) ها در عرصة اجتماعي و ي و كاري، موفقيتهاي تحصيل از جمله در رزق و روزي، موفقيت(داشته باشيم
لـذا  . شده است اينها را به ما بدهند، اما برخي از مقدرات ما منوط به عبادت و تقوا و توبه و استغفار است بنا

اصالً در روايات ما اين نيامده اسـت  . شما فرداي شب قدر، باز هم بايد برنامة توبه و عبادت را داشته باشيد
لـذا شـب قـدر را هـم در آخـرين روز مـاه رمضـان         »!تعطيل استعبادت از شب قدر، يك مدت بعد «كه 

 !اند كه بعدش تعطيل كنيم و برويم دنبال كارهاي ديگر نگذاشته

 چون اوالً شما بچة پاك، نوراني و باصفايي : هفتة پاياني ماه مبارك رمضان بهترين هفتة عمرتان است هاي قدر، اين يك بعد از شب
انـد، تـو راحـت     اند و آن را مشروط به خوبيِ تو كرده ثانياً هر چيزي را كه برايت مقدر كرده. اي اي و مورد عنايت خدا قرار گرفته شده
اين كارهاي خوب را انجـام   پس.  خوب باشي و بهترين كارهاي خوب را انجام دهي تا شايستگي دريافت آنها را پيدا كنيتواني  مي
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لذا از اين جهت هم اين هفته خيلي پربركت ! صورت مشروط برايت مقدر شده بود را از آنِ خودت كن كه بهبده و همة آن چيزهايي 
يـك   هنـوز هـم   هر يك آية قـرآن  وثالثاً هنوز ماه مبارك رمضان تمام نشده و هنوز هم نفس كشيدن در اين ماه ثواب دارد، . است

آن نپرداخته است، از االن به بعد شروع كند، اثرش خيلي هـم بيشـتر از   شود، پس هر كسي كه تا حاال به قر ختم قرآن محسوب مي
 .مان ما را دعا كرده است اي، و شب قدر هم آقا و موالي تر و باصفاتر شده دو دهة قبل است؛ چون پاك

 مسـجد قـرار    پرداختند كـه تقريبـاً اسـتراحتگاه خودشـان را در     در دهة آخر ماه مبارك رمضان طوري به عبادت مي )ص(رسول خدا
 . شود اساساً رسم اعتكاف، اصلش به همين دهة آخر ماه رمضان مربوط مي. روز در مسجد بودند دادند و شبانه مي

 شود از هفتة آخر ماه رمضان، خوب بهره نبريم موجب مي عواملي كه

 1 .»هـاي   شبي بعد از شبها(شود كه انسان از اين ايام خاص چند عامل موجب مي/»اشباع«و » سيري«و احساس » عجب
لذا يك احسـاس  ! شته استكند خيلي درِ خانة خدا مايه گذا ت كه انسان فكر مييكي غرور و عجب عبادت اس. خوب بهره نبرد )قدر

 . شود عجب هم موجب حبط عمل مياين عجب است و . دارد شدنسيري و اشباع 

 2 .هاي قدر، عبادت نكند، اين اسـت   ود انسان بعد از شبش يكي ديگر از عواملي كه موجب مي/عدم تحمل سطح معنوي باال
را ندارد، يك مدتي ) براي اين سطح باال(ولي چون شايستگي الزم رود ميمقدار سطحش باال  هاي قدر، يك انسان در شب گاهي كه
خواهد سـطح   بي بشود، لذا ميخورد كه زياد آدم خو اش نمي انگار به گروه خوني. گذراند تا سطحش دوباره پايين بيايد به غفلت مي را

 .انگيزي است و اين هم اتفاق خيلي غم! تر بياورد خودش را پايين

 3 .اگر شـب قـدر   «: مأيوس شده باشد و پيش خودش بگويد شگاهي از اوقات هم ممكن است انسان از پروردگار /يأس از خدا
صـورت مشـروط    كه خيلي از اوقات، در شب قـدر، آدم را بـه  در حالي كه بايد دقت كنيم » !بخشند ه باشند، االن هم نمي مرا نبخشيد

 .شود بخشند و اگر بعد از شب قدر، پيگيري كنيد، اين بخشش براي شما تثبيت مي مي

 بايد رفتارهاي ما بعد از شب قدر، با رفتارهاي قبل از شب قدر متفاوت باشد

 هاي ما، بايد رفتارهـاي  در فرهنگ ما خصوصاً در بين مذهبي. نيممانده از ماه مبارك رمضان را خيلي بايد قدر بدا اين چند شب باقي 
وقت نبايد از پروردگار عالم مأيوس شويم، بلكه بايد اميد خودمـان   هيچ. بعد از شب قدر، با رفتارهاي قبل از شب قدر متفاوت باشد ما

 . را افزايش دهيم

 شب قدر، دلم براي عبادت تنگ نشود،  هاي بعد از ام، اگر در اين شب من كه شب قدر را پشت سر گذاشته
اگر شـب قـدر عبـادت    ! ام اميدوار باشم شود كه زياد هم نبايد به گذشته معلوم مي. خيلي جاي تعجب دارد

بـراي عبـادت بيشـتر،    دلش شود،  كسي مقبول شده باشد، بالفاصله فردا شب، دلش براي عبادت تنگ مي
ما بايد اين اثر را بعد از شب قدر در خودمان ببينـيم و آن   و. شود تنگ ميبراي تعقيبات، براي قرآن خواندن 

 .را تمنا كنيم
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 تمام بگذاريد هاي قدر، براي عبادت سنگ بعد از شب /چه كسي مزة عيد فطر را بهتر خواهد چشيد؟

 و قدر خوشحال مي هاي قدر، لحظات خودمان را به غفلت سپري كنيم، شيطان آن ما بعد از شب اگر حساب ندارد؛ همان  شود كه حد
 كه ما خودمان براي خودمان شـيطان بيند  تواند ما را وسوسه كند، اما وقتي مي هايش بسته است و نمي شيطاني كه االن هنوز دست

 .كشانيم خودمان را به خرابي مي دهيم و انجام ميتواند براي ما انجام دهد، خودمان  هايي كه او نمي ايم و تمام آن وسوسه شده

 و . اين سخنان را لمس خواهـد كـرد و تجربـه خواهـد كـرد     تمام بگذارد، حقانيت  هاي قدر، براي عبادت سنگ ي بعد از شباگر كس
هـاي   شده است؛ آن هم فقط با سنگ تمام گذاشتن براي عبادت در شب يخواهد ديد كه ماه رمضانش واقعاً يك ماه رمضان متفاوت

ست كم نگذاريم تا به شب عيد فطر برسـيم  ن اماترين هفتة عمر اي كه نوراني هفتهر پس بياييد د! به همين سادگي! بعد از شب قدر
ت حق، از كل ماه رمضـان  عنايت و رحمت حضر - طبق برخي از روايات - العادگي خاصي دارد و ت هم يك فوقكه اين شب باعظم

گذرد و او مـزة   ر خوش ميواقعاً عيد فطر به كسي كه اين هفتة آخر را گرامي داشته است، بهت. هم بيشتر است
 . عيد فطر را بهتر خواهد چشيد

  


