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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 در ماه مبارک رمضان یانتخاب حجم اعمال عباد یبرا ییها هیتوص

  پرسش:

ه ب ه ر رای    تصجّ   ب ا  خص ص   هب   با مسؤولیّت اجتماعی ماک مبار ماه در یزمان یبند میتقسیقف  حدّ

روز کفاف خ انصاده و   طی ربانه های پیش یک حجمی از کار کردن در دهس رایدامروزی چگصنه است؟ 

نیاز به کار بیش تر   بعضاًراید و  ها متفاوت رده زمانبندی امّا االن از جهت معیشت ؛کرده معیشت را می

ی ا   الجن ان  مف اتیح نم کت ا   ممکن است من خصدم نتصا .های اجتماعی متفاوت بارد تولیّؤیا مس ،بارد

در ح ا  حار ر    ی معص صمین  ائمّ ه ات را انجام دهم. س ؤالم ای ن اس ت ک ه ا  ر      خیلی از مستحبّ

 کردند؟   نبندی می زیستند چطصر زما می

 پاسخ:

 امیّ  ا ای   خ ا   روز کی ،خا  رب کی یبرا مثالً الجنان حیمفات ا ر که دیبار دارته هتصجّ را نیا الًاوّ 

دس تصر   خ ا   ف رد  کی به امام کی که ستین معنا نیا ، بهکرده نقل ی رافراوان و دمتعدّ اعما  یخاصّ

 ف رد  به بعد سا  ؛بخصان ز رانمااین  د  فتندفر کی به امام نیا !خیر ؛دهد انجام را عمل همه نیا دادند

 !دی  کن یم   تدق    .بگص را ذکر نیا  فتند یگرید فرد به یگرید امام ؛بخصان را دعا نیا تص  فتند یگرید

 ر ب  م ثالً  مستحب اعما  نهایا می فت ،می ذارت هم کنار، میکرد جمع را ها تیروا نیا ی همه ما حاال

 تم ام  ر ما  ا ر که است یا  صنه هب اعما  نیا حجم دیرا که است یعیطب .است رمضان مبارک ماه  اوّ
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 تم ام  اعم ا   نی  ا ی همه ر،کا نیا یبرا دیبگذار هم ساعت وچهار ستیب ،دیکن لیتعط هم ان راتیکارها

 ادی  ز رمعق ص  یغ ص صرت  هب   را عمل حجمما  که ستین نیا راه که دهدیم اننش خص  نیاپس  .نشصد

 ؛ندیب یم بیآس عمل تیّفیک معمصالً رصد یم ادیز عمل حجم یوقت ،میا هکرد اراره نکهیا خصصصاً .میکن

 یر اداب  و نشاط آن .درص یم کم هتصجّ و رصد یم مأتص یخستگ با معمصالً رصد یم انجام ادیز عمل یوقت

 حج م  انس ان  که رصد مین هیتصص اصالً نیاربناب .کند یم دایپ لیتقل است اتستحبّم یاثربخش ررط که

 منجر ،اعما  انجام یبرا نشاط یراداب و رغبت و رصق رفتن نیب از به که اختیار کند را عمل از یادیز

 یه ا  یبعض   خب ؛دارد یهمخصان یلیخ دعاها نیا از یبعض بامن  یروح حا  .است دمتعدّ دعاها .رصد

 ؛ی ب ا خ دا   فتگصی عنی دعا چصن .ستین نیا من یروح حا  االن یول است یقشنگ یدعاها هم گرید

 دی  با م ن  .متع ا   یخ دا  با عارقانه و یخصصص و محرمانه و فیلط یلیخ مناجات یعنی یک  فتگصی

 آن در ک ه  اس ت  یدیگ ر  زی  چ میه ا  ح رف  ا ر .بخصانم را دعا نیا خب ،نهاستیا میها حرفا ر  نمیبب

 نکت ه  کی نیا !دیکرد تدق  .راهنماست برای این انتخا  من خصد حا  یعنی .بخصانم را دعا آن دعاست

 دارند تیّظرف قدر آن که یکسان حا  به خصش هالبت  ]تمام اعما  را انجام دهیم.[ ستین الزم میبدان که

 !مینشد ریس که ما ندی صیم هم آخر ،دهند یم انجام را اعما  نیا ی همه ،تمام نشاط با که

 م  ا یپرس  ت یم   ز ر  د یته   زمان  ه خ  م
 

 م ا  یمس ت  ب ه  ها باده نیا دهد یک کفاف 

 

 ندار ته  تیّ  ظرف ق در  آن دیر ا  و میستین ما آنها یول ،یخاصّ افراد هستند بله !کند ینم ریس را ما نهایا

  یم.کن اریاخت خصدمان ظرف با متناسبباید  ما .میبار

  ییایدن یها تیّالفعّ از مقدار کانسان ی رمضان مبارک ماه در رده هیتصص رحا ه به ،نکهیا گرید ی نکته

 ؛کردمیم دنبا  همرا  سصم و دوم رغل ؛ستادمیا یم هم کار ارافه منراید  رگید یها ماه .کند کم خصد

به این ر کل ک ه ی ک     می صینم .دیکن بسنده ررورت حدّ آن به دیتصان یم تا رده هیتصص ماه نیا یول

 ح دّ  از شیب   ی ا  ر انس ان وق تش را   ول   خیر! ؛بمانند رسنه  اش هبچّ و زن و نرود کارر س کار ر اصالً
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 هیّر عبان  ی خطب ه  رد یحت  .تقلیل بدهدخص  است  کند. بگذارد، ررر می ییصیدن اعما  یبرا تررور

 ب ه  خ رده  کی .دیکن کم را شانیکار ساعات دیدار زیر دستتان ییها کار ر ای ها کارمند ا ر رده هیتصص

 ک ه  است یزیچ آن ،نیا .بپردازند عبادت به یراداب با و یخستگ بدون بتصانند که دیریبگ تر سبک آنها

 هم طرف آن ازصد، نه ر فلج شیزند  که دکن لیتعط کالً را ها تیّالفعّ نهانسان  است. مطلص  و معقص 

 و دع ا  یبرا یوقت که دکن افراط نهایا امثا  ی واقتصاد و ییایدن ی اجتماعی یا کارهایکارها در یصرط

 و بخ ر  و یم ادّ  یه ا  چ الش  از ینار   یروح   یها یخستگ ریدر  چنان .نماند یحال ای نماند، مناجات

 یراداب آن د وبار و کدر کسل روح اصالً که صدر ییایدن یحرفا نیا و ،کن یآرت و کن دعصا و بفروش

 ک ل   اینکه واال  ؛کند مراعات رخص مقدار کی را نهایا. بارد ندارته را عبادت و مناجات قشنگ حا  و

 یول   .ده د  انج ام  دیبا و کند لیتعط دینبا الزم و یررور حدّ آن در خیر. کند لیتعطرا ش یها تیّالفعّ

 مق دار  کی رصد یم .می ذاریم وقت برای کارهای دنیایی شتریب خرده کیر هم گید مصاقع معمصالً ماها

 روز ه ر و  بده د  یساعت یصمرخ  خصدشه بفرد  .داد یصمرخ  کمی اقل ال را ماه کی آن و کرد جمعش

 بگ ذارد.  رمض ان  کمب ار  م اه  تیّ  معنص از ب ردن  به ره  و یعباد یها خلصت یبرا یشتریب فرصت یکم

 .اهللءرا ان

 پرسش: 

در واق ع در   .میکن کار شتریب طلبد یم معیشت  یررا نیا در االن  صییم می که ماست تصصّر نیاراید 

 دوره نی  ا در االن که یانیجر نیا به کردن هتصجّ قدر نیا ؛رسانده را ما یروز خداوند ها دوره نیا ی همه

 کار کنیم، راید درست نبارد. شتریب دیبا زمانه و

 پاسخ:

 امث ا  و ی ی   را لتجمّ   و یطلب   عتنصّ از ،میکن شهیپ قناعت ا ر الًاوّ .است ییجدا یها بحث که نهایا بله

 یها زمانه و دوره چه و زمانه و دوره نیا در چه ،میکن بسنده یزند  یررور یازهاین به و میبکاه نهایا
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 را خصدم ان  م ا  ک ه  دبار   مصک ص   که ستین صرط . اینکند یم نیمأت خدا را ما ازین مصرد رزق آن ،گرید

 ر من ؛ میبکن   ییای  دن یها تالش صرف را عمرمان ی همه یافراط رکل به و میبزن آتش و آ  بهحتماً 

 از یل  یخ دان ش  شرفتیپ و یژتکنصلص راید امروز ه است.نبصد آسان آنچنان کارها هم  ذرته در نکهیا

 انج ام  ک ار  ه م  یش تر بی تمش ق   و یدر صار  ب ا  و نب صده  نهایا  ذرته در ؛ ولیکرده تر آسان را کارها

 های معن صی  ها و خلصت عبادت یبرا ییها فراغت اًعواق که بصدند ییها انسان  ذرته در هم یول ه؛رد یم

 ار تغاالت  میی صیم که زهایچ نیا اوج در که ییها انسان هستند امروز هم، کردندیم فیتعر ناخصدر

 اس ت   رس نه  ر کمتان  رما یوقت چطصراند.  ر بها دادهگید یها جنبه آن به اًعواق ،ستا روزانه یررور

 ک ه  دی  کنیم   ت الش  ،دی  کنیم   هیّ  ته غ ذا  دیرو یم و دیدهیم تیّاهمّ ه آنب یواقع ازین کی عنصان به

 وق ت  نآ دن  یبب یجدّ قدر نیهم هم را روح ی رسنگ رخص ا ر خب ،دیکن برطرف را نابدنت ی رسنگ

 یب را  ه م  مقدار کی .کند ریس را رکمش نکهیا یبرا  ذارد ینم را زمان ی همه رگید وقتش میتقس در

 ب ه  اعتم اد  آن .کن د یم   یزی  ر برنامه و  ذاردیم وقت ،وردآ دسته ب یمعنص و یروحان یغذاها نکهیا

ا  ر انس ان ب ه ای ن      میبفهم اًعواق دیبا که است یمهمّ اریبس ی لهأمس کردند اراره که هم خدا تیّاقرزّ

 را یمعن ص  امصر از یاریبس .ستا عبصر قابل قشنگ چقدر زند ی ندیب یم بحث رزّاقیّت خدا اعتماد کند،

   در کار مصال.د ،ایدن کار در دست : فت .داد انجام ییایدن یها تیّالفعّ با همزمان رصد یم

 انج ام  ک ه  ه م  یظ اهر  یکاره ا  نیهم   در را یمعن ص  حا  و خصش حا  و هتصجّ آن رصد یم واقع در

 فق  ساعت قسمت نیا مییبگص و مینک یبند قسمت ما که ستین طصر نیا ه باریم.دارت همراه میده یم

  تیّن هم ؛هستند آخرت نیع هم شییایدن یها تیّالفعّ منؤم !خیر ،آخرت فق  ساعت قسمت آن ،ایدن

 یه ا  تیّالفعّ در ،دهد یم انجام یمستحبّ کار، دهدینم انجام حرام عمل هم یعنی و؛ا عمل قالب هم او،

 از یفرم انبر  عنصان با ؛است یاله ی زهیانگ کار آن در اش زهیانگ هم دهد، انجام می یدیمف کار شیصیدن

 ک رد یرو یک کردشیرو .کردن یزراندوز و کردن جمع پص  یبرا نه ؛خدا خلق به خدمت عنصان با ،خدا

 و ریس   و رر د  ی هی  ما وعب ادت   الصاقع یف هم شیاقتصاد تالش آن خصد اصالً لذا ؛است یاله و یمعنص
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 ها احساس آن ا ر ،دبار ها هتصجّ نیا ا ر .صدریم واقع ها جنبه همان در ی همبخش و رصد؛ می سلصکش

 هم ان  و کن د یم یمعنص ررد هم ها تیّالفعّ آن در یحت ؛ بارد بایز یمعنص پاک یها تیّن آن ا ر ،دبار

 عبادت است. دهدیم انجام دارد که هم یکار

 نماز سراغ رگیدو  میدهیم انجام را ها عبادت طصر نیا اش همه ما مییبگصکه  میفتین هم طرف آن از هالبت 

هم   صنه ؛ ایننهایا و ریخ تیّن با میبکن یاقتصاد کار میخصاه یم شا ههم ؛میرو ینم نهایاو  ذکر و روزه و

 یحت    تصاند یم منؤم منتها .میبگذار وقت و میبده بها خصدش ی اندازه به یزیچ هر به رحا ه به .نشصد

 و یمعن ص  یه ا  به ره  ه م  شیصی  دن یها تیّالفعّ و کارش و کسب از .ببرد یاخرو ی بهره هم شیایدن از

  برد.ب یاخرو

 

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 


