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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 نده مهربانبه نام خداوند بخش
 

 برادر جوانم:
 السالم علیكم والرحمة هللا وبركاته وبعد:

بال ماه مباار  رمااار رهتاه ایای و یاا  ر      * چند روزی بیش نیست که به استق

راوانا  بارای   و این بدار معناست کاه ماا و ااچا چیی اای ه     انتظار هرارسیدر آنیی:

وال بد تو نیی مانند سایر برا رار مسلچانت از هرارسیدر ایان   گفتن و  انستن  اریی،

 ماه پربرکت خواحال .

آمده که با صاراتت   * برا ر هاضلی خواحالی  ر این ماه بابرکت هرصت  پیش

تارین  و گرانبهااترین و گراما    ،پر ه چور پرتو آهتاب با تو باه سا ن نتساته   و ب 

 چیی ای  که  ر اختیار  ارم به تو تقدیی نچایی.

ولا  نتیهاه    ،* براست  که رگ گفتن و صراتت ااید طعی تل    اااته باااد  

 ها ر را چتیده ونو  چه مار طعی تلخ پر ه بر عیب اش بسیار ایرین و گوار است

 نچو ر خطا ا را ب اطر مراعات  وست  و تعارف  ر  نچو ه ایی.اوم  پنهار
 

 پرهیزگاری است و لیکن!



بینایی  * برا ر جوانی، منظریست  ر رماار که بسیار اا د آنایی: جاوان  را ما    

پاروا  ر ارتاااب بادترین و بیرگتارین گنا اار و      غرق  ر منهالب اهوات و با  

 ترین و آااارترین عبا ات.اساس اعتنا به ب 

بینیی  ر این ماه مبار   ر پ   انستن مسائل خار  و زیار   باز  چین جوار را م 

ناخو آگااه از بینا    نچاز و روزه است مانند این که:  نگام وضو چند قطاره خاور   

یا این  ر وضو اثر  ار ؟ و یا  نگام عباور از خیاباار غبااری باه     اش خارج اده، آ

تای آر چیست؟ وی  ر طرح این سؤال خو  بسیاری جادی   ،ه است  انش رهت

ای  آید بارای پاریرهتن آر آماا گ  کامال     و تت  اگر بر وی قاا و کفاره ،است

  ار .

نچو ر  ر باره مسائل عبا ت که گا   انسار باا آر برخاور    برا ر عیییم! سؤال

  ربو ر ها  د و مبتالرا ر  نچایایست و کس  تق ندار  که آر نچاید چیی ارزندهم 

ت و عباا ات سالب   ا ا ر و پرساش  ر بااره طاعا    ر ا تچاام  به گنااه، تاق وی را  

 کند.نچ 

که اهرا ی امثاال ایان جاوار  ر تناقاا  بسار      و لیان آیا با من مواهق نیست  * 

توار برای آر تفسیری یاهت؟ پس چرا  ر بااره پرساش و   برند که به متال م م 

د و پر ییگااری ب ارج  ا ه  ر تالیااه  انساته و عچادا       عنایت به این اتاام ز ا 

 او ؟!.مرتاب اعچال ترام تت  که گنا ار کبیره م 
 

 نظم و پایبندی عجیب

بعا  از جوانار  نگام  که وی را از انهام کار بد نه  کر ه به کار ای نیک 

 و لایان  ،گاوئ  قناعات تاام  ار    گوید: وی به آنچاه باه او ما    خوان ، م هرا م 

توند خو  را کنتارل نچایاد،  ر و لاه اول    خوا تات نفس بر وی چیره اده و نچ 

ول  چور  ر تالت وی  ر رماار نیاک نظار    ،رسداین عرر وی منطق  بنظر م 

بینا   رساد ما   کنیی، منطق   یگر نچایار است. به محض این که اذار ههر هرا م 

بیدار اده و لقچاه ای  ر    ار  ولو این که  یر از خوابکه  ست از خور ر برم 

 ستش بااد، و  نگام اهطار و بر سفره سع  ندار  پایش از آر کاه اذار را بتانو     

 ست به سوی سفره  راز نچاید، و  نگام روز  رچند که تتانگ  و گرسانگ  بار    

بتااند و باه تاریی آر     یوار روزه را  ،اهتدوی هتار بیاور   رگی به این هار نچ 



گچاار رهتاار نیااوی  اسات و  اللات      بین ، و با  رهتار را نچ تهاوز کند. آیا این 

 ،برآر ندار  که او قا ر به کنترل و غلبه بر ااهوات خاویش اسات؟ بارا ر عییایم     

  ااد کااه بااه خواساات خداونااد مااا توانااای  بیتااک روزه ایاان  ر  را بااه مااا ماا 

 گتتن و غلبه بر خوا تات خو  را  اریی.چیره
 

 روار نیاار()کا ایی؟آیا آنها را دیده

آیا  یچ اده است که به مسهدی از مساجد بروی که خداوند امام  باا آوازی  

یااب  کاه   ای از جوانار خوب را ما  و مهچوعه ،بسیار زیبا و گیرا نصیب آر کر ه

عیم برآر بسته اند پیش روی خداوند به نچاز ایستند، اگرچه تا ساحر نیای باه  رازا    

از جچاعت را تر  کر ه اناد؟ و اگار  ر   اه    کتد،  ر زمان  که برخ  اصال  نچ

یااب ، زیارا بارای تصاول اجار و      آخر رماار بیای  بهی اندک  کس   یگر نچا  

ثواب چند برابر و مففرت گنا ار به سوی خانه خدا اتاهته اند،  ر وقت  که برخ  

 ااو  گررانند که بر تو پوایده نیست، چاه ما    ا را با چیی ای  م  یگر این اب

را نادار    گر ی و گتت و گرار  ر بازار اا چین جوار که کاری جی خیاباراگر  

خادا ااوم آنهاا     او  که من  ی یاا  از ایان جواناار باا    از خو  بپرسد: مگر نچ 

برناد آنهاا نیای     ر تالیااه  ر  چان مهتچاس بسار ما       ،چگونه کامیااب گتاته اناد   

 ای ؟.ارندهای  و من نیی خوا تات  و باز خوا تات   ارند و باز ارنده

 .؟/آیا توانای  آنها را ندارم؟ آنها توانستند و تو چرا..
 

 خواستن توانستن است

و  ،* برا ر بیرگوار، جوانار بسایاری  ر جاا ه انحاراف و راه غفلات باو ه اناد      

مرتاب کار ای  اده اند که غیر آنها نیی انهام  ا ه اناد، ساپس باه پاا  و منات      

تغییر کار ه و باه قاهلاه صاالحار و هرماانبر ارار       اارخداوند  دایت یاهته و تالت

 پیوسته اند.

* و ااید بعا  از آنها  وست و رهیق تو بو ه اند، پاس چگوناه ایان گاروه از     

این مانس عبور کر ه اند و بقیه ناکام مانده اند؟ چرا اینها توانساته اناد توباه کنناد و     

ز توباه و  یناداری بااز    غیر آنها خیر؟ نی  بسیاری از جواناار چیایی کاه آنهاا را ا    

بلاه اتسا  عدم توانای   ر تغییر و تحول باوری و ضعف ایچار نیست،  ار  نام 



خیاال    ، و عادم تواناای   ای زناده بارای وی نیسات    اا نچوناه  است، و آیا این مثال

   نیست؟گساخت
 

 پیش از این که این گل پژمرده گردد:

* برا ر جوار! البد آر که پتت خای کار ه و عصاا پاای ساوم وی گر یاده و       

کن  کاه  یا گچار م ای، آاست را  یدهبر چهره اش  وید ای گرات زمار نتانه

چنین بدنیا آمده؟ یا این کاه روزی چاور تاو نیرومناد و چاباک باو ه اسات، آیاا         

و چه  ، ان  که روزی من و تو نیی اگر زنده بچانیی به این تالت خوا یی رسیدنچ 

س ت است روزی که این طراوت و زیبای  رخت بربند  و این  یهار و نتاط رو 

 د.به زوال نه

او  اگر هرصت گرانبهای جوان  را غنیچات ااچر ه و   چه م  ،پس برا ر عییی

آر را  ر طاعات و عباا ت    ،پیش از آر که آر را از  ست  ا ه و پتیچار گار یی 

 بگررانیی.
 

 ایی؟جوانی را چگونه گذرانده

را انیده و یا به یا   اری کاه   ص* برا ر گرام ! بیگچار این گفته پیامبر اکرم 

روز قیامت دو پای بندده از جدای خدود تکداو ندواهدد      »ه اند: هرمو 

چیز سؤال شدود: از عردرد در چده    خورد، پیش از آو که از چهار 

و از جدوانی اد چگونده آو را فدر      ،چیز آو را گذراندده اسدت  

و از مالش که آو را از کجا بدست آورده و در چه چیدز آو   ،نروده

 . ]روایت ترمری[«را خرج کرده است

کنناده  یا پاس   قانسیا و  ر تقیقت امروز خو  نیک بینیدیتی آب ،ا ر عییی* بر

پیش روی کس   «اییجوانی را چگونه گذرانده»  نده برای سؤال و نهات

که  یچ چیی از نظر او پنهار نبو ه و نیست،  اریی؟ و آیا با این تالت کنون  خو  

پاس چارا ایان هرصات      و عچر جوان  آما گ  گررانادر ایان امتحاار را  اریای؟    

 مثال را غنیچت نتچر ه و برای امتحار  اوار آر روز آما ه نتویی؟.ب 
 

 * هفترینِ هفت رستگار



خبر  ا ه اند: روز قیامت خوراید به انادازه میلا  باه خالئاق      ص* پیامبر اکرم 

و س ت  و متقت و عرق به باالترین تد خو  خوا اد رساید، و    ،او نی یک م 

و ناوازش وی برخاور ار       ستند که از نعچت ساایه خداونادی   ر آر روز کسان

جوان  که  ر طاعت و عبا ت خداوناد عیوجال پارورش    »جچله:  اوند، از آرم 

پس چه چییی مانس از آنست که تو نیی یا  از آر گروه رستگار ااوی؟ و  «. یاهته

ه چه چیی میار تو و رسیدر به این ارف عظیی تائل است؟ پاس باه خاو  بیاا و را    

ای بارای   رست را اختیار کن، و از این ماه مبار  و این هرصات گرانبهاا وسایله   

رسیدر به این منیلت بساز. چه با ارزش و گرانبهاست آنچه که  ر این ماه مبار  

 کن !.تقدیی م 

بین  که اتوال بسیاری از مار م  ر ایان   بیگچار  یده و یا م  * برادر جواو!

کنندگار قرآنااریی پار   که مساجد از نچازگرارار و تالوتبین  ماه تغییر یاهته، م 

کننادگار و معتافاار اسات و امااوال  ر    و امااکن مقدساه مچلاو از طااواف    ،گتاته 

 ای خیر سرازیرند، یا  به نچاز متغول و یا  به تالوت و یا   ست به  عاا  راه

 کند.و  یگری  ر راه خدا انفاق م  ،بر ااته

یار  چه اینها؟ آیا  یچ جایگا   برای خاو   ر  ایگاه تو  ر م* پس کهاست ج

 ای؟.این نقته جسته

آور ی بهتاار از توبااه نصااوح و اعااالر آمااا گ  تاار و  سااتآیااا عچلاا  اهااال

 چسفرادر با کاروار نیاار سراغ  اری پیش از آر که اجل هرا رسایده و  نیاا را   

ظر قارار  برای  چیته و اع گوی ، پس آیا این  ادف را  ر ایان مااه مباار  مادن     

  ر تالیاه ب واست خداوند توانای  آر را  اری؟. ،ای  ا ه
 

 توبه و موعد موهوم

کنند و آرزو م  ،پیچایند قانس اندبو ر را   که م * بسیاری از جوانار به ااتباه

تا این که یاا  از خویتااوندانش    ،گر ندکه آر را تغییر   ند و  نبال هرصت م 

ای عبرتنا  او  که او را تاار   د و به توباه وا ار . و  بچبر  و یا او  چار تا ثه

لیان از کها معلوم که آر میت خو  او نبااد و  یگرار از وی عبارت گیرناد؟ و   

 کتید تا توبه کند، و لایان ایان تا ثاه   بو  که انتظارش را م  ایاین  چار تا ثه



صت بیش ندار  و خو  به زندگ  اش پایار  ا . برا ر جوار! انسار  ر  نیا یک هر

 نباید خو  را  ر آر به م اطره انداخت.

یا اکناور تصاچیی گرهتاه ایای کاه توباه کار ه و راه راسات و  رسات را          پس آ

 بپیچاییی؟.

و نیااز باه    ،آید ه بر نفس بسیار  اوار و س ت م اار بدور اک این تصچیی و

وناد  خواسات خدا ه اایبای  و تحچل پیاماد ا و از خو گرااتگ   ار ، لایان با    

 انهام  نیاو و ثچرب ش  ار .

 

 

 

 مکتبة األنصار

 اا عناوار   برای اولین بار  ر اارجه با  ه

کتاب هارس  نوار ای س نران  به زباار  

 اا و مهاالت ایرانا   ر    هارس  روزنامه

 زبانار گرام .خدمت هارس 

 

 وار الساااعه  –اااارجه  آدرس مددا:

 اإلستئناف. محکمةجنب 

    

 

 

 

 

 

 

 


