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 دوزخ آتش از نجات و آزادی ماه رمضان
 قرآن در است، جهانٌان پروردگار که است خداٌی مخصوص ستاٌش
ا: }فرماٌد می کرٌم َها ٌَ ٌُّ ُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ٌْ امُ  َعلَ ٌَ  َعلَى ُكِتبَ  َكَما الصِّ
قُونَ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  ! اٌد آورده اٌمان که کسانی ای: »ترجمه{ َتتَّ
 شما از پٌش که کسانی بر که گونه همان است شده فرض شما بر روزه
 نٌست براٌنکه مٌدهم گواهی ،«شوٌد پرهٌزگار تا بود، شده فرض بودند
 و سردار براٌنکه دهم می گواهی و همتا، بی و ٌکتا هللا جز برحق معبود
 فرستادهء و بنده وسلم علٌه هللا صلی مصطفی محمد حضرت ما پٌامبر
 ماه که کسی: »فرماٌد می چنٌن حدٌثی در که پٌامبری همان است، خدا

 اش گذشته گناهان بگٌرد روزه احتساب و اٌمان با را رمضان مبارک
 وَمنْ  ، وصحِبهِ  آلِهِ  وعلَى علٌَهِ  وباِركْ  وسلِّمْ  َصلِّ  اللَُّهمَّ  ،«شود می بخشٌده
ٌنِ  ٌومِ  إلَى بإحسان   َتِبَعُهمْ   .الدِّ
 !بعد اما

 که داده هاٌی وٌژگی و امتٌاز چنان را رمضان مبارک ماه متعال خداوند
 ماه همانا: امتٌازها اٌن برخی ندارد، وجود سال دٌگر های ماه در

 است، شده نازل آسمانی کتابهای آن در که است هداٌتی ماه رمضان
 اْلقُْرآنُ  ِفٌهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْهرُ : }فرماٌد می متعال خداوند که طوری
َنات   لِلنَّاسِ  ُهًدى ٌِّ  محدود روز چند آن») :ترجمه..{  َواْلفُْرَقانِ  اْلُهَدى ِمنَ  َوَب
 است شده نازل آن در قرآن که( ماهی) است رمضان ماه( اندک و
 دالٌل و ها نشانه بردارندهء در و است، مردم راهنمای که( کتابی)

 پٌامبر و ،«است باطل از حق کنندهء جدا و هداٌت از روشن آشکار
 در ابراهٌم حضرت های صحٌفه: »فرماٌد می چنٌن وسلم علٌه هللا صلی

 پس موسی حضرت تورات و شد، نازل رمضان مبارک ماه شب نخستٌن
 بعد عٌسی حضرت انجٌل و گردٌد، نازل رمضان روز شش گذشت از
 در داوود حضرت زبور و شد، نازل رمضان ماه روز سٌزده گذشت از
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 چهارمبٌست و گذشت از پس کرٌم قرآن و شد، نازل رمضان ماه هژدهم
 .«شد نازل رمضان ماه روز
: است دعاء ماه رمضان ماه اٌنکه: امتٌازات اٌن از دٌگری برخی و

 آن توسط انسان که باشد می تقربی و عبادات بزرگترٌن از دعا چون
 قرآن پٌرامون که کسی و سازد، می نزدٌک خود پروردگار به را خود
 است، آمده روزه آٌات مٌان در دعاء آٌت که درمٌابد نماٌد فکر کرٌم

 َقِرٌب   َفإِنًِّ َعنًِّ ِعَباِدي َسأَلَكَ  َوإَِذا: }فرماٌد می متعال خداوند چنانچه
اعِ  َدْعَوةَ  أُِجٌبُ  ْسَتِجٌُبوا َدَعانِ  إَِذا الدَّ ٌَ ٌُْؤِمُنوا لًِ َفْل ْرُشُدونَ  لََعلَُّهمْ  ِبً َوْل ٌَ }
 من که راستی به: بگو بپرسند، من درباره تو از بندگانم چون و: »ترجمه
 پس. کنم می اجابت بخواند؛ مرا که هنگامی را کننده دعا دعای نزدٌکم،

 ،«ٌابند راه که باشد بٌاورند، اٌمان من وبه بپذٌرند، مرا دعوت باٌد آنان
 پذٌرفته به تر نزدٌک دار روزه دعای براٌنکه اٌست اشاره امر دراٌن
 روزه شخص دعای: »فرماٌد می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر است، شدن
 رد شخص سه دعای: »فرماٌد می همچنٌن و ،«شود نمی مسترد دار
 می دعا افطار هنگام که داری روزه دوم عادل، پادشاه ٌکی: شود نمی
 برداشته ابرها مافوق آن دعای که طوری مظلوم شخص دعای سوم کند،
 جالله جل پروردگار و شود، می گشوده آسمان های دروازه و شود می
 از پس اگرچه گردانم می پٌروز را تو حتما که عزتم به سوگند: گوٌد می

 .«باشد بوده مدتی
 ماه متعال خداوند که است اٌن رمضان وٌژگٌهای مهمترٌن از شاٌد و

 که طوری است، داده قرار دوزخ آتش از آزادی ماه را رمضان مبارک
 ماه شب نخستٌن هرگاه: »فرماٌد می وسلم علٌه هللا صلی کرٌم نبی

 می کشٌده زنجٌر به سرکش جنٌات و شٌاطٌن دررسد رمضان مبارک
 های دروازه همه و بسته استثنا بدون دوزخ های دروازه همه و شوند،
 ای: گوٌد می و زند می فرٌاد منادی و شود، می گشوده باز کامال بهشت
 و بشتابٌد، تان خوبی و خٌر به هستٌد خوبی و خٌر خواهان که کسانی



(3) 

 دست تان شرارت از هستٌد بدی و شرارت خواهان که کسانی ای
 در و ،«کند می آزاد دوزخ آتش از را ها بسٌاری خداوند و بردارٌد،
 هر فرارسٌدن نزد متعال خداوند همانا: »فرماٌد می دٌگری حدٌث

 هدف و ،«کند می آزاد دوزخ آتش از را شماری شب هر در و افطاری
 اٌن به و خداوند احسان و فضل به که است اٌن دوزخ از او شدن آزاد از

 .شود نمی دوزخ وارد هٌچگاه دوباره شامخ نعمت و بزرگ مناسبت
 که است اٌن روزه خصلت و است، خٌر های دروازه از ٌکی روزه پس

 صلی پٌامبر که طوری کند، می خالص دوزخ آتش از را مسلمان انسان
 آتش از بنده آن توسط که است سپری روزه: »فرماٌد می وسلم علٌه هللا

 ٌک که ای بنده هر: »گوٌد می دٌگری حدٌث در و ،«مٌابد نجات دوزخ
 ٌک اٌن توسط خداوند بگٌرد روزه هللا سبٌل فی و مخلصانه را روز
 .«سازد می دور دوزخ آتش از خرٌف هفتاد را او روی روزه روز
: گوٌد می که است رواٌت عنه هللا رضی جبل بن معاذ حضرت از و

 به را خودم و بودم وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر همراه سفر ٌک در روزی
 انجام که بگو براٌم را عملی! خدا رسول ای: گفتم نموده نزدٌک جنابشان

 راستی به: »فرمود نماٌد، دورم دوزخ از و بسازد بهشت وارد مرا آن
 که کسی برای عمل اٌن و پرسٌدی، من از را بزرگی و مهم موضوع
 هٌچ و بکن را خداوند عبادت است، آسان بسازد آسان او بر خداوند
 بده، را مالت وزکات بدار، برپا را نماز مٌاور، شرٌک او به را چٌزی
 بٌاور، بجا را شرٌف هللا بٌت حج و بگٌر، روزه را رمضان مبارک ماه

 ندهم؟ نشان براٌت را پٌروزی و خٌر های دروازه آٌا: فرمود سپس
 را اشتباه و گناه صدقه و است سپر روزه:( فرمود بده، نشان بله: گفتم)

 روزه همچنٌن. «سازد می خاموش را آتش آب که کند می محو چنان
 می قٌامت روز در را آن شفاعت خداوند که است گرانی شفاعت از ٌکی

 در قرآن و روزه: »فرماٌد می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر چون پذٌرد،
! پروردگارا ای: گوٌد می روزه کند، می شفاعت انسان برای قٌامت روز
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 را شفاعتم پس بازداشتم شهوت و نوشٌدن خوردن، از روز در را او من
 از شب در را او من: گوٌد می کرٌم قرآن و کن، قبول اش باره در

 شفاعت پس: »فرمود «بپذٌر درحقش را شفاعتم پس بازداشتم خوابٌدن
 .«شود می پذٌرفته دو آن

 است، بهشت های راه از ٌکی و مغفرت اسباب از ٌکی روزه همچنٌن
 بزرگ پاداش و مغفرت وعدهء داران روزه برای متعال خداوند چون
 َواْلُمْؤِمِنٌنَ  َواْلُمْسلَِماتِ  اْلُمْسلِِمٌنَ  إِنَّ : }فرماٌد می که طوری است، نموده

ـاِدِقٌنَ  َواْلَقاِنَتـاتِ  َواْلَقـاِنِتٌنَ  َواْلُمْؤِمَنـاتِ  ـاِدَقـاتِ  َوالصَّ ـاِبِرٌنَ  َوالصَّ  َوالصَّ
ـاِبَراتِ  ِقٌنَ  َواْلَخاِشَعاتِ  َواْلَخاِشِعٌنَ  َوالصَّ َقاتِ  َواْلُمَتَصدِّ اِئِمٌنَ  َواْلُمَتَصدِّ  َوالصَّ
اِئَماتِ  اِكِرٌنَ  َواْلَحاِفَظاتِ  فُُروَجُهمْ  َواْلَحاِفِظٌنَ  َوالصَّ َ  َوالذَّ  َكِثًٌرا هللاَّ
اِكَراتِ  ُ  أََعدَّ  َوالذَّ ْغِفَرةً  َلُهم هللاَّ  مردان همانا: »ترجمه{ َعِظًٌما َوأَْجًرا مَّ
 فرمانبردار مردان مؤمن، زنان و مؤمن مردان مسلمان، زنان و مسلمان

 و صابر مردان راستگو، زنان و راستگو مردان فرمانبردار، زنان و
 و دهنده صدقه مردان خشوع، با زنان و خشوع با مردان صابر، زنان
 که مردانی دار، روزه زنان و دار روزه مردان دهنده، صده زنان

 کنند می حفظ را خود شرمگاه که وزنانی کنند، می حفظ را خود شرمگاه
 می ٌاد بسٌار را خدا که زنانی و کنند می ٌاد بسٌار را خدا که مردانی و

 کرده آماده عظٌمی پاداش و آمرزش آنان همهء برای خداوند کنند؛
 مبارک ماه که کسی: »فرماٌد می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر و ،«است

 بخشٌده اش گذشته گناهان بگٌرد روزه احتساب و اٌمان با را رمضان
 و اٌمان با را رمضان شبهای که کسی: »گوٌد می همچنٌن و «شود می

 اٌن در بلکه ،«شود می بخشٌده اش گذشته گناهان بدارد زنده احتساب
 و قرآن تالوت عبادت، با را شب آن کسی اگر که دارد وجود شبی ماه
 قدر شب از عبارت شب واٌن شود، می بخشٌده گناهانش بدارد زنده دعا
 با را قدر شب که کسی: »گوٌد می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر باشد، می

 .«شود می آمرزٌده اش گذشته گناهان بدارد برپا احتساب و اٌمان



(5) 

 علٌه هللا صلی پٌامبر است بهشت های راه از ٌکی روزه اٌنکه باره در و
 آن بٌرون که دارد وجود خانهء بهشت در همانا: »فرماٌد می چنٌن وسلم
 را خانه اٌن خداوند شود، می دٌده بٌرونش از آن داخل و داخلش از

 نرم سخن دهد، می غذا نٌازمندان برای که است ساخته آماده کسی برای
 می نماز او درخوابند مردم که درحالی و گٌرد، می روزه پٌهم گوٌد، می

 روزی که است رواٌت عنه هللا رضی هرٌره ابی حضرت از و ،«خواند
 شما از کسی چه: »پرسٌد خود اصحاب از وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر
 من: فرمود عنه هللا رضی صدٌق ابوبکر «است؟ دار روزه امروز
 عٌادت به امروز شما از کسی چه: »فرمود باز هستم، دار روزه امروز
 شخصی کدام: »فرمود من،: فرمود( رض) ابوبکر «است؟ رفته بٌماری

 من،: گفت( رض) ابوبکر «است؟ شده حاضر جنازه به امروز شما از
 ابوبکر «است؟ داده غذا را مسکٌنی امروز شما از کدام: »فرمود باز
 خصلت اٌن: »فرمود وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر سپس من،: گفت( رض)
 بهشت وارد را او که مگر شود نمی جمع مرد ٌک در روز ٌک در ها
 هللا رسول نزد عنه هللا رضی الباهلی أمامه ابو که زمانی و ،«سازد می

 کاری انجام به مرا هللا رسول ای: فرمود و آمد وسلم علٌه هللا صلی
 برخود را روزه همٌشه: »فرمود شوم، بهشت وارد آن با که بده دستور
 .«ندارد مثٌلی آن چون بگردان، الزم
 حقٌقت کسی هٌچ که پروردگارش و بنده مٌان است رازی روزه همانا
 کند می خلوت خود با دار روزه گاهی چون تواند، نمی کرده درک آنرا
 تناول را آنچه تواند می و بٌند، نمی کسی هٌچ متعال هللا جز را او و

 کاری چنٌن ولی است، کرده حرام او بر روزه با آنرا خداوند که نماٌد
 و کار همه از پروردگارش که داند می ٌقٌن به او که زٌرا کند، نمی
 او عقاب از ترس و خدا رضای برای آنرا تناول پس است، آگاه او امور
َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ : }فرماٌد می متعال خداوند کند، می ترک ْعلَمُ  هللاَّ  ِفً َما ٌَ

َماَواتِ  ُكونُ  َما اْْلَْرِض  ِفً َوَما السَّ  َواَل  َراِبُعُهمْ  ُهوَ  إاِلَّ  َثاَلَثة   َنْجَوى ِمنْ  ٌَ
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نَ  َمَعُهمْ  ُهوَ  إاِلَّ  أَْكَثرَ  َواَل  َذلِكَ  ِمنْ  أَْدَنى َواَل  َساِدُسُهمْ  ُهوَ  إاِلَّ  َخْمَسة   ٌْ  َكاُنوا َما أَ
ُئُهمْ  ُثمَّ  َنبِّ ْومَ  َعِملُوا ِبَما ٌُ اَمةِ  ٌَ ٌَ َ  إِنَّ  اْلِق ء   ِبُكلِّ  هللاَّ ًْ  {.َعلٌِم   َش
 خود به دادن نسبت با را او خداوند که است عبادتهاٌی جمله از روزه و

 صلی پٌامبر است، داده قرار خود مخصوص را او پاداش و داده عزت
 از آدم اوالد اعمال همه: »فرمود متعال خداوند: فرماٌد می وسلم علٌه هللا
 می را آن پاداش من و است من از آن پس روزه، مگر است آنها خود
 کرده دوچند آدم بنی اعمال همه: »است وارد دٌگری رواٌت در و« دهم
 شود، می داده پاداش چند هفتصد تا نٌکی ده به نٌکی ٌک شود، می

 می آنرا پاداش من و است من از آن چون روزه، مگر: فرمود خداوند
 از روزه برتری همٌن: گوٌند می علم اهل اساس همٌن به ،«پردازم
 می گفته و است، من از روزه: گوٌد می خداوند که کافٌست عبادات ساٌر
 روزه با خداوند غٌر هٌچگاه که است است اٌن اضافت اٌن سبب: شود

 رٌاء آن در است، خداوند خالص عبادت روزه پس شود، نمی پرستٌده
 خداوند عبادات محبوبترٌن از روزه که شود می گٌفته و شود، نمی داخل
 .است
 ماه اٌن در تا خواهد می متعال خداوند از همٌشه دار روزه شخص پس

 آزادشدگان جملهء از را او و نماٌد نازل را خوٌش رحمت او بر مبارک
 .بدهد قرار دوزخ آتش

 ولكم لً هللا وأستغفر هذا قولً أقول
*    *    * 

 درود و است، جهانٌان پروردگار که است خداٌی ذات مخصوص ستاٌش
 هللا صلی مصطفی محمد حضرت پٌامبران خاتم بر سالمتی و رحمت و

 .باد او ٌاران و آل همه بر و وسلم علٌه
 !مسلمان برادران
 ای روزه همان شود می دوزخ آتش از آزادی سبب که ی روزه درواقع
 دارد می باز زشت و بد رفتارهای و کارها از را خود صاحب که است
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 است روزه ثمرهء و هدف که تقوای و شود می او گناه ارتکاب مانع و
 تجاوز کسی آبروی به خورد، نمی حرام پس سازد، می متحقق او بر را
 کند، نمی سخنچٌنی مردم مٌان و کند، نمی غٌبت را کسی هٌچ و کند نمی

 و گوٌد، نمی است خداوند رضای که آنچه جز و دهد، نمی دروغ گواهی
 کند، می دفع مناسب اسلوب به آنرا بلکه دهد؛ نمی پاسخ بدی با را بدی
 می متعال خداوند باشد، می داران روزه اخالق دارای که حالی در

 بٌهوده سخن چون و: »ترجمه{ َعْنهُ  أْعَرُضوا اللَّْغوَ  َسِمُعوا َوإَِذا: }فرماٌد
 َعنِ  ُهمْ  َوالَِّذٌنَ : }فرماٌد می همچنٌن ،«کنند می اعراض آن از بشنوند
 لهو از که اند کسانی( واقعی مؤمنان)= آنها و: »ترجمه{ ُمْعِرُضونَ  اللَّْغوِ 
 و: »فرماٌد می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر و «گردانند می رو لعب و

 با نباٌد پس بود شما از ٌکی روزهء روز هرگاه پس است، سپر روزه
 را او کسی اگر پس کند، اختالف و جنگ نباٌد و شود، همبستر خود خانم
 دار روزه انسان من: بگوٌد او به باٌد کرد جنگ او با ٌا داد دشنام
 نوشٌدن و خوردن از پرهٌز تنها روزه: »گوٌد می همچنٌن ،«هستم
 نٌز همسر با همخوابی و بٌهوده کارهای از پرهٌز همچنٌن بلکه نٌست؛
 .«باشد می
 همان مٌکند کماٌی پاداش خوٌش روزهء از که واقعی دار روزه همانا
 شود، می ظاهر دٌگران با او تعامل و رفتار در روزه آثار که است کسی
 جماع و نوشٌدن و خوردن از پرهٌز بر را خود صاحب روزه چون
 و دنٌا خوبی و خٌر به که تا دهد، می عادت نفس بر سٌطره و کردن
 نفسش را او بگذارد آزاد را خود نفس جلو انسان اگر پس برسد، آخرت
 می نماٌد سٌطره برآن و گردد آن امر مالک اگر و مٌاندازد، هالکت در

 امر اٌن کند، رهبری مطالب ترٌن خوب و مراتب بلندترٌن به آنرا تواند
 بزرگی و عظمت و بگٌرد، واقعی روزهء که شود می متحقق کسی برای

 اعضای همه و زبان فرج، شکم، پس نماٌد، احساس را خود پروردگار
 .بگٌرد روزه است داده قرار حرام خداوند که آنچه همه از او بدن
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 به و بدهد انجام نٌک اعمال که است کسی واقعی دار روزه همچنٌن
 می که هنگامی هللا خلٌل ابراهٌم حضرت باشد، مخلص خود پروردگار
 اٌن تا خواهد می خود پروردگار از سازد بنا را شرٌف کعبهء خواهد
 باره اٌن در متعال خداوند که طوری بپذٌرد، او از را بزرگ و نٌک کار
ْرَفعُ  َوإِذْ : }فرماٌد می تِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  إِْبَراِهٌمُ  ٌَ ٌْ َنا َوإِْسَماِعٌلُ  اْلَب ا َتَقبَّلْ  َربَّ  ِمنَّ
ِمٌعُ  أَْنتَ  إِنَّكَ   ابراهٌم که را هنگامی( آورٌد ٌاد به) و: »ترجمه{ اْلَعلٌِمُ  السَّ
( گفتند می و) بردند، می باال را کعبه خانه های پاٌه اسماعٌل و

 .«دانا شنوای توٌی که همانا بپذٌر، ما از! پروردگارا
 به بٌشتر عمل انجام به نسبت: فرمود می وجهه هللا کرم علی حضرت و

: اٌد نشنٌده را متعال خداوند فرمودهء اٌن آٌا بدهٌد، اهتمام آن شدن پذٌرفته
َما} َتَقبَّلُ  إِنَّ ٌَ  ُ ِقٌنَ  ِمنَ  هللاَّ  می پرهٌزگاران از فقط خداوند: »ترجمه{ اْلُمتَّ

 .«پذٌرد
 پذٌرفته جملهء از و دوزخ آتش از شدگان آزاد جمله از را ما! الها بار

 .بده قرار شدگان


