
 بهترين ماه براي سالمتي
روزه ب��راي همه خوب اس��ت مخصوصاً براي 
آنهايي كه چاق و دنبال يك رژيم س��الم و كم 
خرج هستند. چربي كمتر و وعده غذايي كمتر 
مس��اوي اس��ت با دفع سموم و س��الم ماندن 
اعضاي بدن��ي ك��ه در تمام طول س��ال ب��ا پرخوري و 
عادت هاي اش��تباه از آنها كار كش��يده  و فرسوده شان 
كرده ايم. پس يادمان باشد خدا ميزبان است ولي حتي 
براي يك ماه مهماني هم داليل خاص دارد و شايد تنها 
ميزباني اس��ت كه به مهمان بيش از خ��ودش اهميت 

مي دهد. 

 سحرخيزي ،  نماز و معنويت
روزه داري ديگر سبك هاي اش��تباه را نيز 
تغيي��ر مي دهد ك��ه س��حرخيزي يكي از 
آنهاس��ت. ماه رمض��ان آدم ها س��حرخيز 
مي ش��وند، روز را با عبادت و مناجات آغاز 
مي كنن��د و ح��ال خوش تري دارن��د. روزي پ��ر بركت 
نصيبشان مي شود. در زندگي ماش��يني امروز اين شب 
بيداري ه��ا و مغفول ماندن از راز و ني��از با خداي متعال 
كمرنگ ش��ده اس��ت كه البته اين عادت ها نقص زمانه 

نيست، بلكه طبيعت زمانه است. 
قديم تر ها مردم روز را براي كار مي گذاش��تند، ش��ب 
نشده به خانه مي رفتند و استراحت مي كردند و شب ها  
به عبادت مي پرداختند. آدم ها مي توانستند ذهنشان 
را در پناه حضرت دوست آرام و بيشتر با خدايشان وقت 
گذراني كنند ولي حاال مردم وقت كم مي آورند. مدام 
در حال دويدن هستند براي يك لقمه نان. اصاًل خود 
بزرگان گفته اند كه آدم گرسنه دين و ايمان ندارد. نه 
صاحبخانه را مي شود با دينداري راضي به سخاوت كرد 
و نه ميوه فروش محل حاضر است در ازاي دينداري و 
اعتقاد درس��ت و درمان به ما جنس نسيه بدهد. براي 
زنده ماندن بايد تالش صد چن��دان كرد. حاال اتفاقي 
كه اين وسط ها مي افتد كمرنگ ش��دن رابطه  عابد و 
معبود اس��ت. خدا هر كجا و در هر لحظه حواسش به 
ماست ولي ما او را ميان روزمرگي ها گم مي كنيم. ميان 
چك هاي برگشتي ميان بدوبدوهاي خاص اين روزگار 
شلوغ. حاال هر كسي از خروسخوان تا شب كار مي كند 
و وقتي به راز و نياز با خدا مي رسد از خستگي خميازه 
مي كش��د و نماز را خوانده نخوانده به خواب مي رود. 
ولي ماه رمضان كه از راه مي رسد اوضاع فرق مي كند. 
يك ماه فرصت داريم اين رابطه كمرنگ را سر وسامان 
دهيم. بيش��تر براي تزكيه درونمان وقت بگذاريم و از 
فاصله افطار تا سحر بهتر استفاده كنيم. با يك عبادت 
آرامش بخش و شوق انگيز كه به ما جان دوباره بدهد نه 
اينكه خسته و كسل از سر اجبار منتظر سحري خوردن 
باشيم و بعد هم خورده نخورده بيهوش شويم. چنين 
فرصتي مغتنم است. مخصوصاً با آن نواهاي دلنشين 
دعاي س��حر كه گاهي نواي��ش از مس��اجد به گوش 
مي رسد. هرچند مسجد هم كه نباشد تلويزيون خانه را 
رنگ و بوي معنويت مي بخشد. بچه هايي كه در حالت 
عادي بايد به زور از خواب ناز بيدارشان كرد يا دم دماي 
طلوع خورشيد به زور آنها را از رختخوابشان جدا كرد 
تا خواب آلود دو ركعت نماز صبح بخوانند حاال سحري 
خورده و مسواك زده منتظرند تا نمازشان را اول وقت 
بخوانند و اين حال خوش به تمام گرس��نگي هاي روز 
مي ارزد. نماز اول وقت مي شود عادت مردم شهر. نماز 
ظهرشان را زود مي خوانند چون در قيد و بند شكم ها 
نيستند و هنوز آن قدر گرس��نگي آزارشان نداده كه 

بي حال و تشنه باشند. 

  همدلي ميان اعضاي خانواده
ماه رمضان براي ما نم��اد دورهمي هاي 
اعضاي خانه اس��ت. در حالت عادي و در 
گذر از اي��ن زندگي پر تكرار ماش��يني، 
فرصت مغتنمي است تا اعضاي خانواده 
كنار يكديگر باشند و افطار يا سحري را با عشق كنار هم 
ميل كنند. در وقت هاي ديگر هر كس��ي برنامه  غذايي 
خودش را دارد. يكي رژيم ورزشي دارد يكي رژيم الغري. 
آن يكي هم وقت كالسش است و اصالً شام را خانه نيست. 
ولي ماه رمضان اوضاع فرق مي كند. بوي خوش مطبخ و 
خوراكي هاي رنگارنگ آدم را به س��وي خانه مي كشاند. 
فصل نوبرانه هاس��ت و هر كس هر چ��ه هوس كند مادر 
برايش بر ديده منت مي پزد. بوي فرني، بوي  آش و حلوا و 
شله زرد آدم را مست مي كند. خوراكي هايي كه فقط بايد 

روزه دار باشي تا طعمش را بفهمي. 
اين وس��ط خانه هايي كه روزه اولي دارند يا بچه هايي 
كه از لحاظ بنيه بدني كمي ضعيف تر هستند رمضان 
در خانه هايشان حال و هواي ديگري دارد. چون مادر 
برايشان س��نگ تمام مي گذارد و زيبايي سفره افطار 
و سحري را به عش��ق و انگيزه فرزند روزه دار سنجاق 
مي كند تا او اين خاطره خوش را نه با گرس��نگي هاي 
طوالني بلك��ه با عادت هاي خوش به خاطر بس��پارد و 
عاشق شود. عاشق خدايي كه در همه حال عاشق اوست 
و حاال اين بندگي را دوس��ت دارد. حت��ي خواب بنده 
روزه دارش را عبادت مي داند. درست مثل يك عاشق 
كه تمام رفتارهاي معش��وق را روي چشم مي گذارد و 
قدر مي نهد. حتي صداي نفس هاي بنده اش در خواب 
را دوست دارد و براي آن هم سخاوتمندانه اجر معنوي 

تعيين مي كند. 

 كم شدن جرائم از معجزه هاي ماه بندگي 
مسئوالن هر سال بعد از ماه مبارك رمضان 
گزارشي ارائه مي دهند كه در اين ماه آمار 
جرم ها به ش��دت كاه��ش يافته اس��ت. 

مي دانيد علتش چيست؟
حتي اگر در اين يك ماه هركس به هر بهانه اي براي روزه 
نگرفتن عذر بياورد و خودش را از انجام اين واجب شرعي 
تبرئه كند، باز هم شهر رنگ و بوي خدايي دارد. يك پرده 
شرم جلوي ديدگان اهالي شهر را مي پوشاند و نمي گذارد 
خطا كنند. روزه دار بودن ش��هروندان مانعي مي ش��ود 
براي خطا نكردن. يكي از داليل ديگر اين كم ش��دن ها 
برمي گردد به شب زنده داري روزه دارها. اينها از معجزات 
ماه مهماني خداست؛ يعني در يك رابطه  سودمند هم از 

طعام ميزبان سيراب مي شوي و هم مورد پناه امن او قرار 
مي گيري و خطر كمتري متوجه تو مي شود. 

 خدايي شدن كارها در ماه رمضان
تا حاال از خودتان پرسيده ايد شما چقدر 
خدا را در رفتارهايتان مالك قرارمي دهيد؟ 
چقدر به بزرگ��ي و وعده هاي��ي كه داده 
اعتماد داريد؟ خدا براي برخي از ما شده 
دكان. در دفتر امالك روزي صد بار قسم به خدا و حضرت 
عباس مي شنويم كه اوضاع مسكن چنين است و چنان 
است. خودمان را به آب و آتش مي زنيم تا مشتري را براي 
يك معامله پرسود راضي كنيم. يا قرار است چكي پاس 
كنيم. به ظاهر مي گوييم خدا بزرگ است ولي در باطن 
سراغ هر كس��ي مي رويم غير از بزرگي خدا. خيلي از ما 
وقتي كم مي آوريم به جاي رفتن به ساحل امن خدايمان 
چنگ مي اندازيم به هر رابطه اي كه دم دس��تمان است. 
گاهي براي رفع مشكلمان سراغ پول نزول مي رويم ولي 

باز هم خدا را در حد گرفتن همان پول به زبان مي آوريم. 
وقتي براي گول زدن خودم��ان پول را مي گيريم رنگ و 
بوي خدايي مي دهيم و مي گوييم براي پرداختش خدا 
بزرگ است. موقع درماندگي ها در آخرين پله سراغ خدا 
مي رويم. وقتي همه بنده ها دست رد به سينه مان زدند و 
آب پاكي روي دستمان ريختند كه براي حل مشكل ما 
حقيرند، آن وقت يواشكي در خلوت ش��بانه سراغ خدا 
مي روند و دلتنگي هايشان را به دامان او مي برند. اما خدا 
مهربان است. حتي آن اس��تغاثه ديرهنگام و توسل آخر 
وقت را سخاوتمندانه مي پذيرد. ولي اين وسط اتفاقي كه 
مي افتد طوالني شدن مس��ير ما براي رسيدن به هدف 
است. انگار لقمه را دور سر بچرخانيم و در دهان بگذاريم. 
ماه رمضان فرصت خوبي اس��ت تا تمري��ن كنيم اول به 
ساحت خدا پناه ببريم و يادمان بيايد او از هر نزديكي به 
ما نزديك تر و از هر محرمي به اسرارمان محرم تر است. او 
مش��كالت و درماندگي مان را جار نمي زند و كمك هاي 
بي منتش را در بوق و كرنا نمي كند. خوبي ماه رمضان اين 
است كه به خدا نزديك مي شويم و اول سراغ او مي رويم. 

 گسترش كمك هاي همدالنه
ماه رمضان فرصت خوبي اس��ت تا غير از 
خودمان كمي هم به اوضاع زندگي ديگران 
بينديش��يم. فصل همدلي ه��اي مؤمنانه 
است. كس��ي كه دهانش روزه است دلش 
مي خواهد اين آرامش براي همه باشد. سفره همه پر خير 
و بركت و رنگي باشد و هيچ پدري شرمنده  شكم گرسنه 
و نگاه منتظر فرزندش نباشد. ما همه مهمان يك خداييم 
پس الزم نيست بار اضافي برداريم. بهتر است همه با هم 
آراسته و با شرايطي مشابه به ديدار خدا برويم. اگر كاسب 
هستيم بيشتر هواي مشتري ها را داشته باشيم. انصاف را 
رعايت كنيم و دنبال سود بيش��تر نباشيم. هواي جيب 
بقيه را داشته باشيم. اگر كارفرما هستيم و كارگرهايمان 
روزه هستند شرط انصاف را رعايت كرده و هواي آنها را 
داشته باش��يم. براي استراحت وقت بيش��تري در نظر 
بگيريم و اگ��ر امكان دارد كارهاي س��نگين كمتري به 
روزه دارها محول كنيم. يادمان باشد شرايط كاري سخت 
مغاير با روزه داري است و براي انجام اين وظيفه همه بايد 

دست به دست هم دهيم. 

 خود را با رمضان هماهنگ كنيم
مردم به جاي آنكه روزه داري را با كار خود 
هماهنگ كنند بايد در ايام ماه مبارك، كار 
را با فريض��ه روزه داري هماهنگ كنند؛ 
يعني به گونه اي برنامه ريزي كنند كه از 
حجم كارهاي غير ضروري كاسته شود و بر ميزان انرژي 
الزم براي روزه داري بيفزايند. معقول نيست براي انجام 
يكس��ري كارهاي غير ض��روري روزه خ��واري كنيم يا 

سفرهاي غير ضروري را در ماه رمضان انجام دهيم. 
اگر قرار است جامعه را ديندار كنيم بايد جوان ها را عاشق 
كنيم. عاشق موال علي )ع(. با زور و تهديد نمي شود كاري 
كرد. بايد خوبي مطلق را در همه جا نش��ان داد تا عشق به 
معبود در گيتي گسترده شود. اگر هم جايي براي اين عشق 
پيدا شود و در دلش��ان خدا را مهمان كنند زمين مي شود 
عين يك بهش��ت كوچك. چون جايي كه عشق به معبود 
باشد حتماً گناه نيست و كسي براي خوبي كردن و بد نبودن 
منتي نمي گذارد و مزدي طلب نمي كند. يك ماه تا چشم 
روي هم بگذاريم مثل باقي روزهاي عمرمان چون برق و 
باد سپري مي شود. كاش بتوانيم در اين روزهاي نوراني در 
چشمه زالل معرفت خودمان را پيدا كنيم و دست دلمان را 

در دست خدا بگذاريم تا هيچ وقت گم نشويم. 
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راهنما

شمار و غناي فرمايشات مقام معظم رهبري در 
باره ماه مبارك رمضان و ابعاد و بركات اين ماه 
شريف به قدري است كه احصاي آنها چندين 
كتاب مي ش�ود. آنچ�ه در ادام�ه مي خوانيد 
گلچيني از بيانات در اين زمينه در ديدارهاي 
اقش�ار و گروه هاي مختلف با ايش�ان اس�ت. 

         
    بهار قرآن

نف��س روزه  م��اه رمضان اس��ت كه ي��ك زمينه  
روحانيت و نورانيت، براي روزه دار مي باش��د و او 
را براي كسب فيوضات الهي، آماده مي كند. اين 
مجموعه  م��اه رمضان، با نماز و ب��ا وظايف مقرره  
هميش��گي و با روزه و با دعاهايش اس��ت كه اگر 
ش��ما به اينها توجه  و تالوت ق��رآن را هم به آن 
اضافه نماييد - كه گفته اند ماه رمضان، بهار قرآن 
است - يك دوره  بازسازي و بازيابي و نجات خود 
از پوسيدگي ها و فسادها و امثال اينها خواهد بود؛ 

دوره  خيلي مغتنمي است. ۱۳۶۹/۱/۱۸ 
    فرصت جبران

در ماه رمضان، دس��تور و اراده الهي اين است كه 
انسان مؤمن، با همه استعداد خود، با توان كامل، 
در راه تكام��ل، در راه خودس��ازي، در راه ترقي و 
عروج، حركت ش��تاباني انجام دهد. هدف از ماه 
رمضان اين است. همين اس��ت كه انسان مؤمن 
اين فرصت را پيدا كن��د كه در اين م��اه، خود را 
شست وشويي دهد و تطهير كند. انسان دچار سهو 
و نسيان است؛ دچار گرفتاري است؛ دچار غفلت 
است؛ گناه مي كند؛ از خدا دور مي شود؛ از هدف 
خلقت خود دور مي افتد. بايد به انس��ان مؤمن و 
پرهيزكار فرصتي داد كه بتواند آن عقب ماندگي ها 
را جبران كند. اين فرصت در بهترين فصلش، ماه 

رمضان است. ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ 
    ماه عبادت

در اين ماه، هر كار نيكي كنيد، هر س��خن حقي 
بگوييد، هر كلمه اي را به كسي كه محتاج تعليم 
اس��ت، تعليم دهيد، هر كلمه اي ك��ه براي خدا 
فراگيريد و در راه خدا به كار شما بيايد؛ هر ركعت 
نماز، هر آيه  قرآن، هر س��اعت گذراندن با دهان 
روزه و هر اجتناب از گناهي، باارزش است. دروغي 
نگويي��د و غيبتي نكنيد كه زمينه ب��راي دروغ و 
غيبت مقتضي است. شما اجتناب و امتناع كنيد. 
هر عمل حسنه اي كه انجام دهيد، احسان، اطعام 
و كمك به كسي، احوالپرسي از مستحقي، اقدامي 
براي مردم محروم، اقدامي براي جامعه  اسالمي، 
كاري براي پيش��رفت زندگي م��ردم؛ همه  اينها 

عبادت است.۱۳۷۵/۱۰/۲۸ 
    درسي براي يك سال

رحمت الهي در ماه رمضان، ناش��ي از حس��ناتي 
است كه شما در اين ماه مبارك توفيق آن را پيدا 
مي كنيد. در ماه رمضان، توجه به خدا و احس��ان 
به مس��تمندان و صله ي رحم و توجه به ضعفا و 
پاكدامني و پارسايي هست؛ آشتي با كساني كه از 
آنها دوري گزيده ايد، هست؛ انصاف با كساني كه 
با آنها دشمني داشته ايد، هست. ماه رّقت و توجه 
و توسل اس��ت؛ دل ها نرم و جان ها با نور فضل و 
رحمت الهي نوراني مي ش��ود و انسان نسبت به 
انجام اين حس��نات توفيق پيدا مي كن��د. اين را 
تا س��ال آينده ادامه دهيد؛ درس م��اه رمضان را 
براي دوره  س��ال فرا گيريم. اين مي شود يكي از 
بزرگ ترين پاداش هاي خداوند كه چنين توفيقي 
را به ما بدهد. رضا و رحمت و قبول و عفو و عافيت 

را از خداي متعال طلب كنيم. ۱۳۸۰/۹/۲۵ 
    زمان خودسازي

بزرگ ترين درس ماه رمضان، خودس��ازي است. 
اولين و مهم ترين قدم خودس��ازي هم اين است 
كه انس��ان به خود و به اخالق و رفتار خود با نظر 

انتقادي نگاه كند؛ عيوب خود را با روشني و دقت 
ببيند و سعي در برطرف كردن آنها داشته باشد. 
اين از عهده  خ��ود ما برمي آيد و اي��ن تكليفي بر 

دوش ماست. ۱۳۸۰/۹/۲۵ 
    ماه خويشتنداري

ماه رمضان، ماه كفِ ّنفس و خويشتنداري است. 
حداقل آن خويشتنداري از خوردن و آشاميدن و 
لذايذ جسماني است؛ اما حداكثر آن خويشتنداري 
از گناهان و خطاهاي اخالقي و رفتاري است؛ آن 
هم در معناي صوم و وظايف ماه صيام هست و ما 
را به آن وادار و تحريض كرده اند. اگر روزه بگيريم، 
اين خويشتنداري  كه در اين ماه تمرين مي كنيم، 
ما را به همان تقوا و مراقبت نزديك مي كند؛ چون 
از خود مراقب��ت مي كنيم تا از صراط مس��تقيم 
تخطي نكنيم. اين خويشتنداري هم تمرين همين 
مراقبت است؛ يعني تخطي نكردن. وظيفه  ما در 
فضاي ماه مبارك رمضان اين است. خداي متعال، 
بركات و رحمت خود را در ماه رمضان براي بندگان 
خود مقدر و مقرر كرده است. در روايت داريم كه 
درهاي آسمان در ماه رمضان گشوده است؛ يعني 
رابطه  قلبي انس��ان با خدا در اين ماه آس��ان تر از 
هميش��ه اس��ت. در روايت داريم  درهاي بهشت 
در ماه رمضان گشوده است؛ يعني به بركت روزه 
و توجه و خشوعي كه الزمه  روزه است، فرصت و 
توفيق كار نيك براي انس��ان وج��ود دارد. البته 
فرصت به معناي تحقق آنچه انسان از آن فرصت 
جست وجو مي كند، نيست؛ اراده و دنبال گيري و 
خواست و حركِت ما را الزم دارد. در هر حال اين 
فرصت وجود دارد و ما مي توانيم از آن بهره ببريم 

و استفاده كنيم. ۱۳۸۱/۸/۲۰ 
    چشيدن طعم فقر

فرصت تقويت حيات معنوي و نش��اط مادي به 
بركت ماه رمضان، براي مس��لمان فرصتي پيش 
مي آيد ك��ه باي��د از آن در جه��ت تقويت حيات 
معنوي و نشاط مادي خود اس��تفاده كند. يكي 
از درس هاي بزرگ ماه رمضان كه در خالل دعا ، 
روزه و تالوت قرآن در اين ماه بايد آن را فرا بگيريم 
و استفاده كنيم، اين است كه با چشيدن گرسنگي 
و تشنگي، به فكر گرس��نگان و محرومان و فقرا 
بيفتيم. در دعاي روزهاي ماه رمضان مي گوييم: 
»الّلهم اغن كّل فقير. الّلهم اشبع كّل جائع. الّلهم 
اكس كّل عري��ان«. اين دعا فقط ب��راي خواندن 
نيست براي اين است كه همه خود را براي مبارزه 
با فقر و مجاهدت در راه ستردن غبار محروميت از 
چهره  محرومان و مستضعفان موظف بدانند. اين 
مبارزه، يك وظيفه  همگاني است. در آيات قرآن 
مي خوانيم: »أرأيت الّذي يك��ّذب بالّدين. فذلك 
الّذي يدّع اليتيم. و اليحّض علي طعام المسكين«. 
يكي از نشانه هاي تكذيب دين اين است كه انسان 
مقابل فقر فقي��ران و محرومان بي تفاوت باش��د 
و احس��اس مس��ئوليت نكند. در ماه رمضان، به 
بركت روزه، طعم گرسنگي و تشنگي و نرسيدن 
به آنچه اشتهاي نفس انسان است را درك كرديم 
و چشيديم. اين بايد ما را به احساس مسئوليتي 
كه اسالم در قبال مسئله  مهم فقر و فقير از يكايك 
مسلمانان خواسته اس��ت و بر دوش آنان وظيفه 

نهاده است، نزديك كند. ۱۳۸۱/۹/۱۵ 
    ذخيره تقوا

 ماه رمضان در ما ذخي��ره  تقوا ايجاد مي كند. اين 
تقوا هم خود وسيله  ا ي براي منازل عالي تر است. 
تقوا مركبي اس��ت كه مي تواند ما را به آن منازل 
عالي برساند: »و اتّقوا الَلّ لعلّكم تفلحون«، »فاتّقوا 
 .» الَلّ لعلّكم ترحمون« و »و اتّقوا الَلّ و يعلّمكم الَلّ
علم و هدايت و رحمت الهي بر اثر تقوا از س��وي 
خداوند به انس��ان عطا مي ش��ود. از همه باالتر، 
فالح است. فالح و رس��تگاري بر اثر تقوا به دست 
مي آيد. عزيزان من! اي��ن ذخيره  تقوا را كه در ماه 
رمضان به دس��ت آورديم - اگر ان شاءالَلّ به دست 
آورده باشيم - اگر بر سر سفره  زيارت الهي درنگ 
كرده باش��يم و از آن بهره برده باشيم، بايد حفظ 
كنيم؛ اين محصول بس��يار ارزش��مندي است؛ 
مثل آن كش��اورزي كه زحمات خود را مي كشد، 
محص��ول گندم خ��ود را درو، بع��د آن را در يك 
سيلوي مطمئني به دست اميني مي سپارد تا در 
طول سال بتواند از آن اس��تفاده كند. اين آذوقه  
طول سال ماست. در طول سال، اين آذوقه تهديد 
مي شود: وسوسه ها هس��ت، زرق وبرق ها هست، 
شهوات و هواهاي نفساني هست و گناهان؛ اينها 
همه آفت اين ذخيره ي ارزشمندند. از اين ذخيره 
براي مقابله با آن آفت ها استفاده كنيد و اين ذخيره 

را حفظ كنيد. ۱۳۸۳/۸/۲۴

آثار و بركات ماه مبارك رمضان در كالم رهبر انقالب

 دوره  بازيابي
و نجات خود از پوسيدگي ها

7 نكته درباره موهبت هاي ماه خودسازي

زندگي مان را با رمضان هماهنگ كنيم

سبك تعالي

در اين ماه، هر كار نيكي كنيد، هر 
س�خن حقي بگوييد، هر كلمه اي 
را به كسي كه محتاج تعليم است، 
تعليم دهيد، هر كلم�ه اي كه براي 
خدا فراگيريد و در راه خدا به كار شما 
بيايد؛ هر ركعت نماز، هر آيه  قرآن، 
هر ساعت گذراندن با دهان روزه و 
هر اجتناب از گناهي، باارزش است

ماه رمضان فرصت خوبي اس�ت ت�ا غير از 
خودمان كمي هم به اوضاع زندگي ديگران 
بينديش�يم. فصل همدلي ه�اي مؤمنانه 
اس�ت. كس�ي كه دهانش روزه است دلش 
مي خواهد اي�ن آرامش براي همه باش�د. 
س�فره همه پر خير و بركت و رنگي باشد و 
هيچ پدري شرمنده  ش�كم گرسنه و نگاه 
منتظر فرزندش نباش�د. ما هم�ه مهمان 
يك خداييم پس الزم نيس�ت ب�ار اضافي 
برداريم. بهتر اس�ت همه با هم آراس�ته و 
با ش�رايطي مش�ابه به ديدار خ�دا برويم

  مرضيه باميري
 اين دومين ماه رمضاني اس�ت كه در فصل ش�يوع ويروس جهانش�مول 
كرونا، ب�ا دغدغه هايي از جنس دين�داري و معرفت از راه مي رس�د. ماه 
مهماني خدا ك�ه روزگاري نه چندان دور با س�فره هاي گش�اده از افطار 
و س�حري نمود پيدا مي كرد و آدم ها در رس�يدن به اجر معنوي افطاري 
دادن به مؤمن از هم پيشي مي گرفتند، اگر عيد نوروز فصل همدلي هاي 
خانوادگ�ي و ديد و بازديدهاي پرنش�اط بود، اگر به بركت عيد س�فره ها 
رنگين مي ش�د و دورهمي ه�ا رنگ و ب�وي محبت و همدل�ي مي گرفت، 

به بركت صد چن�دان ماه مبارك رمض�ان، همه اتفاق ه�اي خوب تكرار 
مي شد. اصاًل ماه عجيبي است رمضان. هر كس�ي ديندار يا غير ديندار، 
چه آن كه امور ديني را واو به واو انجام مي دهد و چه آن كه س�هل انگاري 
مي كند و كمي�ت اعتقادش كمي مي لنگ�د، همگي م�اه رمضان متحول 
مي ش�وند. قديم ها مادرم مي گفت روز اول كه روزه پيشواز يا همان يوم 
الش�ك را مي گيريم خدا دانه  گندم بهش�تي را در وجودمان مي كارد تا 
ما براي يك مهماني آماده ش�ويم. مي گفت معج�زه وار دچار يك صبر و 
طاقت زياد مي ش�ويم كه اگر در روزهاي عادي ساعت به 9 صبح نرسيده 

قار و قور ش�كممان در مي آمد، ح�اال تحمل مي كنيم و ن�ه تنها صبحانه 
بلكه وع�ده ناهار را ه�م از قلم مي اندازي�م. نمي خوريم و نمي آش�اميم 
و س�فره مان ب�ه برك�ت ميزباني خ�داي بزرگ مي ش�ود رنگي�ن و پر از 
خوراكي هاي خوش�مزه كه فقط در حال و هواي روزه داري طعم مي دهد. 
مثل همان طعم بي نظير زولبيا و باميه و رش�ته خوشكار كه فقط با دهان 
روزه مي ش�ود در صف ايس�تاد و آن را خريد تا كاممان را ش�يرين كند. 
يا س�وپ هاي مقوي و خوش�مزه اي كه فقط براي افطار آماده مي شود تا 
وعده  اول سبك ميل ش�ود و جا براي شام يا وعده س�حري باقي بماند. 

مردم به جاي آنكه روزه داري را با كار 
خود هماهنگ كنند بايد در ايام ماه 
مب�ارك، كار را با فريض�ه روزه داري 
هماهن�گ كنن�د؛ يعني ب�ه گونه اي 
برنامه ريزي كنند كه از حجم كارهاي 
غير ضروري كاسته شود و بر ميزان 
انرژي الزم براي روزه داري بيفزايند

خانه هاي�ي ك�ه روزه اول�ي دارن�د 
يا بچه هاي�ي كه از لح�اظ بنيه بدني 
كم�ي ضعيف تر هس�تند رمضان در 
خانه هايشان حال و هواي ديگري دارد


