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حیف اگر در شب قدر،
قدر خود نشناسیم

تعیینکنندۀ ش���ادی و آرامش برای ما نیست ،بلکه بیشتر نوع
واکنش نس���بت به آن رخدادهاس���ت که نقش تعیینکنندهای
دارد.
حقیقت این است که بسیاری از مردم باور ندارند که میتوانند به
آنچه در دل خود دارند ،برسند .ابتدا باید باور کرد که ما میتوانیم؛
باوری که در اندیشه جای میگیرد.
ما فقط چیزهایی را جذب میکنیم ک���ه روزی آنها را در ذهن
طور صحیح بیندیشیم ،چیزهای
ایم .اگر مثبت و به
پرورش داده
ش���وند و اگر منفی و مأیوس���انه به
مثبت به طرف ما جذب می
گردند.
امور بنگریم ،مطمئن باشید که همانها به سوی ما برمی
اندیش���ی ،درهای رحمت الهی را به سوی ما باز میکند و
مثبت
گرایش انسان را به س���وی یک زندگی توأم با معنویت افزایش
میدهد.
آرزوی دستیابی به سعادت ،باالترین آرزوی یک انسان است .این
ها را به روی آن بست .همۀ ما
توان چشم
حقیقتی است که نمی
یابی به آن ،به
خواهان چنین سعادتی هس���تیم ،اما برای دست
یک ویژگی بسیار مشخص و روشن نیاز داریم؛ خصوصيتی که ما
را با ارزش وجودیمان آش���نا کند و آن ،انگیزه و اشتیاق است .با
آسای درونی ،هر
استفاده از نیرو و انرژی عظیم ،بیکران و معجزه
نظیر تبديل كند.
کسی میتواند زندگی خود را به شاهکاری بی
با دستیابی انسان به افقهای جدیدی از نگرشهای ذهنی ،حتی
حلهایی پیدا میشود.
برای دش���وارترین چالشهای زندگی ،راه
بنابراین ،راه رسیدن به آرامش و خوشبختی ،هرچند که دشوار به
نظر میرسد ،اما باور کنید که دستیافتنی است.

بهترین پرستش ،عبادت عاش���قانه است و این کمال را بهخوبی
میتوان در نسل جوان یافت؛ چرا که عشق با سرشت و سرنوشت
آنان آمیخته است و چه فضیلتی برتر از اینکه جوان در وادی این
عشق حقيقی گام نهد.
نقاش باتجربهای بر روی یک کوه بلند ﺩﺭ ﺣﺎﻝ کشیدن نقاشی از
عشق يعنی يک عبادت ،يک نماز
دشت مقابل ﺑﻮﺩ.ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ بسیار ﺯﯾﺒﺎ شده ﺑﻮﺩ!
عشق يعنی عالمی راز ونياز
ﻧﻘﺎﺵ ،آنچنان ﻏﺮﻕ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ اتمام تابلوی زیبایش ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
عشق یعنی پر کشیدن تا فلک
ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ،ﺩﺭ حالی که ﻧﻘﺎﺷﯽ خود ﺭﺍ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮﺩ ،ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻡ
عشق یعنی همنشینی با ملک
خداوند مهربان به جوانان پاک مباهات میکند و به فرش���تگان ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻋﻘﺐ ﺭﻓﺖ.
میفرماید" :به بندهام بنگرید که به خاطر من،شهوتها را در بند او در ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﻘﺐ ﺭﻓﺘﻦ ،ﭘﺸﺘﺶ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺑا ﻟﺒۀ
ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
کرده است".
رمضان ،قطعهای از بهشت است و شب قدر،چون مرواریدی در ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺵ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ابتدا ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎﺩ
آن میدرخشد .شبى که مىتوان دریاى طوفانى دل را به ساحل ﺑﺰﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺩ که ﻧﻘﺎﺵ به دلیل ﺗﺮﺱ ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ناگهان
نجات رحمت و بخشش الهی رس���اند و به آرامش رسيد؛ شبى یک ﻗﺪﻡ به عقب ﺑﺮﻭﺩ ﻭ از آن باال پرت شده و ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﻮﺩ.
س���رعت قلم موﯾﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﺍ ﺧﻂ
که هزاران فرش���ته از هفت آسمان به سوى زمین مىآیند؛ شبى ﻣﺮﺩ به
که فریاد گدایى عاش���قان اوج مىگیرد و چشمان دلسوختگان ﺧﻄﯽ ﮐﺮﺩ!!
مىبارند ،تا آلودگی گناه را از دل آنان بشويند؛ و شبى که رحمت ﻧﻘﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻠﻮ ﺁﻣﺪ
ﺗﺎ او ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ؛ ولی ﺁﻥ ﻣﺮﺩ گفت" :صبر کن" و س���پس ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺮﯾﺎﻥ
الهی مرهم دلهاى سوخته از داغ گناهان است.
چنین مبارک،بايد تقدیری زیبا از یکتای ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪﺵ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺮﺍیش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻘﻮﻁ
پس در شب قدری این
ﺑﻮﺩ.
همتابخواهیم.
بی
پروردگارا! تقدیر جوانان عزیز ما را سعادت و خوشبختی قرار بده نقاش وقتی به واقعیت پی برد ،از آن مرد تشکر کرد.
و به جوانان مجرد ،همسری پاك عطا فرما تا در كنارش به آرامش .....
مان ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ها هم بهراس���تی ﮔﺎﻫﯽ ﺁﯾﻨﺪه
های زندگی ،ما انسان
برسند و به همسران جوان كمك كن كه در سختی
صبر و گذشت را در پیش گيرند تا "نسیم مهر" ،روح آنان را بنوازد میکنیم ،ﺍﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ میبیند که ﭼﻪ ﺧﻄﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و زندگیشان را سرشار از عشق و دلدادگی کند.
بس���یاری از ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ است ،ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
رمضان است و شب قدر و سحرهایدعا
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ولی ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ هرگز نباید ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ کنیم:
حیف اگر در شب قدر،قدر خود نشناسیم
ها ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾن
پس همیش���ه خیر و صالحمان را از یکتای بیهمتا بخواهیم و
های بیانتهایش باشیم.
شکرگزار نعمت

ماجرای نقاشی زیبایی که...

نیروی عظیم درون ما

خیلیها در زندگی خود خواهان آرامش هس���تند ،اما این آرامش،
رسد .حتی کسانی که در زندگی
نیافتنی به نظر می
اغلب دس���ت
اندیشند و در نهایت هم به آن
خود به ثروت و موفقیتهای مادی می
کنند که عمیقاً شاد نیستند و آرامش
یابند ،احساس می
دست می
درونی ندارند .تجربۀ آرامش در زندگ���ی ،در حقیقت چندان به
عوامل بیرونی مانند موفقیت مالی وابسته نیست.
تواند اطمینان خاطر و آرامش
هیچ چیزی و هیچ ش���خصی نمی
را به ما بدهد ،چون آنچه ما به دنبالش هس���تیم ،تنها به احساس
درونی خودمان و نگرشی که نسبت به پیرامون خود داریم ،بستگی
دارد و این موضوع اس���ت که تعیین میکند آیا واقعاً خوشبخت
دهد ،آنقدر
هستیم یا نه؟ در واقع ،آنچه در زندگی برای ما رخ می

اهميت شب قدر در كالم
معصومين (عليهم السالم)
اهميت شب قدر به حدی است كه بسياری
از امامان دين بر احيای اين ش��ب حتی
درحال بيماری نيز سفارش كردهاند.
از پيامبر گرامی اسالم(ص) نقل است:
از خداوند به دور باد و نفرين بر كس��ی
كه به شب قدر برس��د و زنده باشد ،اما
آمرزيده نشود.
درخصوص ش��ب زنده داری در این شب
روایات بسیاری در دست است .به عنوان
نمونه از حضرت رسول(ص) نيز پيرامون
شب زنده داری ش��ب قدر نقل است كه
فرمودند :كس��ی كه ش��ب قدر را شب
زندهداری كند ،تا شب قدر آينده ،عذاب
دوزخ از او دور گردد.
از امام باقر (ع) نيز درباره به وجود آمدن
شب قدر نقل است :كه اگر خداوند كارهای
مؤمنان را چند برابر نكند به سر حد كمال
نمی رسند ،اما از راه لطف كارهای نيكوی
آنها را چند برابر می فرمايد تا كاس��تی
هايشان جبران شود.
راز سعادتمند شدن انسانها در شب قدر،
عمل اختياری صالحی است كه با عنايت
خداون��د ،بركت يافت��ه و چند برابر می
شود.
امام موس��ی بن جعفر (ع) نيز در اينباره
فرمودند :كس��ی كه در شب قدر غسل
كرده و تا س��پيده صبح شب زندهداری
كند ،گناهانش آمرزيده می شود.
پیامبر اکرم (ص) همچنین فرمود :هر کس
شب قدر را احیا بدارد تا سال بعدی عذاب
از او برداشته میشود.
ایش��ان درجایی دیگر با اشاره به اهمیت
این ش��ب در روز قیامت م��ی فرمایند:
هرکس ش��ب قدر را باایمان و محاسبه
اش
بیدار ماند تمام گناهان گذشته و آینده
بخشیده میشود.
ام��ام صادق (ع) نیز م��ی فرمایند :قلب
ماه رمضان شب قدر اس��ت .و در جایی
دیگر ازقول رسول اکرم(ص) می فرمایند:
حضرت درباره شب قدر فرمود:شب فاطمه
است و قدر خداوند است پس هر کس حق
شناخت فاطمه را به جا آورد،شب قدر را
درک کرده است.
امام ص��ادق (ع) همچنین درجایی دیگر
می فرمایند :تقدیرات در ش��ب نوزدهم
است و حتمی شدن آن در شب بیست و
یکم و امضای آن در شب بیست و سوم.
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