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 آمِنُوا بِرَبِّكُمْ أَنْ لِلْإيمانِ رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادي

 

به مهمانی فرا خوانده رمضان  درندای آسمانی در عالم طنین انداخته و خدای هستی همه را 

  1.اللَّهِ ضِیَافَةِدُعِیتُمْ فِیهِ إِلَى : است

ی می کند و ار وسعش و به مقدار اشرافش بر نیازهای مهمان از او پذیرایهر میزبانی به مقد

ه مهمانها زبانهای که به جهت محدودیتشان و جهلشان بچه بسیار می .او را تغذیه می نماید

 که میزبانش  ینی امهمااین   لیو .رهسپار کرده اندسم خورانده اند و آنها را به وادی هالکت 

ز خود او و به مهمانش او حکمت بالغه و قدرت مطلقه و ... است برخوردار از رحمت واسعه 

با  ا دعوت کرده تاانسان ر ،ستا مهربان تراز او به او و  آگاه تراز او به او و  نزدیک تربه او 

های زیان کند و شمنده بهر ،می ورزدبا عشقی که به او احاطه و آگاهی که بر او دارد و 

قعد نیست که ان تنها دهن و مری و معده و روده و آلت و مانسزیرا  ؛پاسخ دهدرا او گسترده 

لب و روح و فکر و عقل و قحافظه و پر شود و خالی گردد که عالوه بر بدن از خیال و وهم و 

یه مناسبی تغذرزقی و است که هر کدام نیاز به ار و الیه های پنهانی در وجودش برخورد سرّ

 . سانندبر قرب حقاو را به فالح و رویش و  و به جریان بیفتند ش دارند تا در مسیر رشد
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تدبر و  خلوت و ت و تعادل او را تأمین کند و فکرنیاز به رزقی دارد که صحت و سالم بدن

سنجد و برا رزق عقل قرار دهد تا  هاتوجه می خواهد تا به شناختهایی برسد و این شناخت

و اطاعت  با این عشق حرکت راانتخاب کند و عشقی را به وجود بیاورد که رزق قلب است تا 

ین مهمانی را رقم بزند و قرب را که رزق روح است به آن هدیه کند که همه این رزقها در ا

م ایشده ماه رمضان، ماهى است که به ضیافت او دعوت»: به تعبیر استاد حاصل می شود. و 

 «تا تمام وجودمان را تغذیه کنیم

تبرید و پاکسازی و تصفیه  گرسنگیرزق با ط کرونایی در این ماه بویژه در این شرایبدن ما 

 صُومُوامی شود و صحت و سالمت و تعادل خود را باز می یابد که پیام آور این دعوت فرموده: 

   ؛ روزه بگیرید تا سالم بمانید. 2 تَصِحُّوا

عظمت ه درک بو آیات بینات آن آن قردر ماه نزول قرآن با تدبر و تالوت و تفکر در فکر ما، 

و  در انسان شکل می گیردهای جدیدی  بینش خویش و هستی و هستی آفرین می رسد و

  .قرائت می کندرا  به گونه ای دیگر هستی

می سنجد وبهترین ها را نشان می دهد  عقل ما، با یقین و شناختى که نتیجه کار فکر است

و  جاری می شوددر قلب و دل  عشق حبت و با شناخت بهترین ها شعله های شوق و مو 

 هر شبهزاران اسیر در عشق های کوچک آزاد می گردد. و همین سر آزادی انسان از اسارت 
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وَ أَنْ تَفُکَّ رَقَبَتِی مِنَ از میزبان است:  و درخواست روزانه هر مهمان 3رمضان از عذاب جهنم

 ادم گردان.؛ بار الها از آتش هوس ها و هواها و حرفها و جلوه ها و وسوسه ها آزالنَّار

شور و شوق و عشق حرکت را می آفریند و اطاعت و تقوی را نتیجه رزق این ، با و این قلب

 لَعَلَّکُمْ قَبْلِکُمْ مِنْ الَّذینَ عَلَى کَما کُتِبَ الصِّیامُ عَلَیْکُمُ آمَنُوا کُتِبَ أَیُّهَا الَّذینَیا  می دهد

 ا عاشق شوید و به اطاعت و تقوی و عمل صالح روی بیاورید روزه را بر شما نوشتیم ت4؛تَتَّقُونَ

زاد می آاست که در سایه ی این اطاعت و تقوی به وسعت می رسد و از تنگناها روح این و 

  بار می یابد. ءاشود و به قرب و لق

سال  ت کهکند و بی جهت نیس همه وجود انسان را تغذیه می ،و اینگونه رمضان ماه مهمانی 

ماه  فصل بهار و سال طبیعت گر زآغانسان با رمضان آغاز می شود همانگونه که سلوکی ا

 . است فرودین

 ،جابت دعوت به ضیافت در رمضانطبیعت زنده می شود و حیات می یابد و است ،در بهار

. 5کُمْ لِما یُحْییکُمْیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاحیات انسان می شود:  ثباع

این قلب حیات یافته و این دل زنده را  ،و این حیات با مرگ انسان از بین نمی رود و میزبان
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وَ اعْلَمُوا با مرگِ بدن، از بین برود؛ اجازه نمی دهد حائل می شود و پیش خود نگه می دارد و 

  .أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ

 باید این ماه را شناخت که چه ماهى است و چه اولبه تعبیر استاد  اینجاست که

 هایى دارد.سرشارى

 

 هایى داریم؟اینکه ما چه کسرى دوم و

توانیم هاى این ماه که به دست آمد، در نتیجه مىهاى ما که مشخص شد و سرشارىکسرى

بردارى آنچه که در این ماه است بتوانیم بهرهبهترین بهره را از آن بگیریم؛ مخصوصاً اگر از تمام 

رساند ها را به دست ما مىهاى قدرى که اندازه گیرىهایى که هست، از شبکنیم: از حادثه

 نورتوانند ها چه بسیار که مىهایى که در این ماه هست. این حادثهو از تولدها و شهادت

 شهادتو  تولدرا شناخته باشد و  قدراشد و بدهند، اگر انسان با آگاهى با آنها روبه رو شده ب

 6را درک کرده باشد.

هاى ها را از حاال شروع کند و خودش را بسنجد و اندازهگیرىانسان باید قدر و اندازهبنابرین 

هایى خودش رابیابد و ببیند که چقدر کم دارد. فکرش را ببیند، که با این فکر چه برداشت

توانسته به دست بیاورد و االن شناختش تا هایى را مىشناخت توانسته داشته باشد و چهمى

چه حد است؟ چه چیزهایى را شناخته است؟ آیا خودش را شناخته که چقدر است؟ آیا 
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است؟ و آیا راهش را شناخته که چقدر طوالنى است؟ و آیا نقش خودش را درک کرده

 هایى را به دست آورده است؟مالک

و یا  7مل رشد، عوامل رکود و عوامل انحطاطاش را ارزیابى کرده است؟تر اینکه آیا عواو مهم

 اینکه فکرش عقیم است؟

ا ربا عقلش چه چیزى را سنجیده و تا به حال چه سنجشى داشته است؟ چه سود و ضررى 

سنجیده؟ آیا سود و ضرر خودش را هم درک کرده است یا فقط سود و ضرر دخلش را 

  فهمد؟!مى

 هایى آمده است؟ها و چه کینهاند و چه ترسیى جا پیدا کردههادر دلش چه بت

 شکند؟! آیا یک جمله ازاش او را مىروحش چقدر خُرد و ضعیف است؟ آیا مریضى بچه

با یک  کند؟! آیا روحى است به اندازه یک انگشت دانه کهدوست و یا دشمن او را خرد مى

 شود؟!قطره سرشار و لبریز مى

بى را از خودش داشت و فهمید که بدن و مغز و قلب و عقل و روحش چه کسى که این ارزیا

فهمد که این ماه دارند و در چه سطحى هستند و قدر و اندازه آنها را مشخص کرد، تازه مى

 .8دهدبه او چه چیزهایى مى
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این نکته بود تا اهل طلب در این ایام کوتاه با دعای آنچه گفته آمد همه مقدمه و یادآوری 

ود شهر رمضان امام العارفین و سید الساجدین انس بگیرند و برای فهم و بهرمندی از آن، ور

ن آگاه و مهربان درهای اکتاب بهار رویش استاد را مطالعه کنند باشد که خدای رحمان و میزب

از صفحه رحمتش را بر ما بگشاید و موانعی چون کفر و شرک و نفاق و کبر و عجب و غرور را 

    . آمین يا رب العالمینز میان برداردوجود ما ا

 


