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 است خداوند رحمت به رسیدن و رحم ی صله نیکی، ماه رمضان
 همان است، جهانٌان پروردگار که است خداٌی ذات مخصوص ستاٌش
ٌْسَ : }فرماٌد می کرٌم قرآن در که ذاتی  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  ُتَولُّوا أَنْ  اْلِبر   لَ

ْومِ  ِباّلل ِ  آَمنَ  َمنْ  اْلِبر   َولَِكن   َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ٌَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمََلِئَكةِ  اْْلِخرِ  َواْل
ٌٌِّنَ  ِب َتاَمى اْلقُْرَبى َذِوي ُحبِّهِ  َعَلى اْلَمالَ  َوآَتى َوالن  ٌَ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكٌنَ  َواْل
ِبٌلِ  اِئلٌِنَ  الس  َقابِ  َوِفً َوالس  ََلةَ  َوأََقامَ  الرِّ َكاةَ  َوآَتى الص   ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموفُونَ  الز 

اِبِرٌنَ   َعاَهُدوا إَِذا اءِ  اْلَبأَْساءِ  ِفً َوالص  ر   ال ِذٌنَ  ولَِئكَ أُ  اْلَبأْسِ  َوِحٌنَ  َوالض 
قُونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َصَدقُوا  را خود روی که نٌست اٌن نٌکی: »ترجمه{ اْلُمت 

 به که است کسی( ونٌکوکار) نٌکی بلکه کنٌد، مغرب و مشرق سوی به
 آورده اٌمان پٌامبران و آسمانی کتابهای و فرشتگان و قٌامت روز و خدا

 و ٌتٌمان و خوٌشاوندان به داشتنش دوس وجود با را خود مال و باشد،
 و بدهد، بردگان آزادی راه در و گداٌان و راه در واماندگان و مسکٌنان

 چون پٌمانشان به کنندگان وفا و بدهد، را زکات و دارد برپای را نماز
 هنگام به و بٌماری و زٌان و سختی و فقر در( که کسانی)و بندند پٌمان
 ،«پرهٌزگارانند آنها و گفتند راست که هستند کسانی اٌنها. شکٌباٌند نبرد؛
 و بٌهمتا، ٌکتای هللا جز برحق معبود نٌست براٌنکه دهم می گواهی
 و بنده وسلم علٌه هللا صلی محمد حضرت براٌنکه دهم می گواهی

 وَمنْ  وصحِبِه، آلِهِ  وعلَى علٌَهِ  وباِركْ  وسلِّمْ  َصلِّ  الل ُهم   است، خدا فرستادهء
ٌنِ  ٌومِ  إلَى بإحسان   َتِبَعُهمْ   .الدِّ
 !بعد اما
 و روزه ماه است، مهربانی و رحم ماه و عبادت ماه رمضان مبارک ماه
 و نٌک برکارهای همکاری و دوستی و رحم صله و داری زنده شب
 ترسی خدا و شکٌباٌی و صبر آن در که است ماهی باشد، می تقوی

 و گرسنگی دار روزه انسان پس گٌرد، می قرار امتحان مورد مسلمان
 می سرزنش را خود نفس خواهشات و هوا و کند می تحمل را تشنگی
 مانند مختلف عبادات توسط تا کند می صبر سختی و اذٌت بر و نماٌد،
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 صلح صدقات، و خٌرات داری، زنده شب استغفار، و ذکر قرآن، تَلوت
 ومردم مجتمع منفعت برای خٌر کارهای همه انجام و مردم، با آشتی و
 انسان که است احسانی اٌنها همه شود، می نزدٌک متعال خداوند به

 می متعال خداوند چنانچه آٌد، می ناٌل خداوند رحمت به آن توسط
 رحمت گمان بی: »ترجمه{ اْلُمْحِسِنٌنَ  ِمنَ  َقِرٌب   هللا ِ  َرْحَمتَ  إِن  : }فرماٌد
 فرموده وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر و ،«است نٌکوکاران نزدٌک خداوند
 کلٌد ها گنجٌنه اٌن و است، ها گنجٌنه خوبی و خٌر راستی به: »است
 قفل و خٌر کلٌد را او خداوند که ای بنده حال به خوشا پس دارد، هاٌی

 کلٌد را او خداوند که ای بنده حال به باد هَلکت و است، گردانده شرارت
 .«است داده قرار خٌر قفل و شرارت

 می خٌر و نٌک اعمال انجام در رقابت ی صحنه رمضان مبارک ماه و
 و رسٌدن برای نٌک اعمال انجام با بندگان ماه اٌن در که طوری باشد،

 وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر حال و نماٌند، می مسابقه خداوند به نزدٌکی
 که است رواٌت عنهما هللا رضی عباس ابن از بود، چنٌن رمضان در

 بٌشترٌن و بود، مردم ترٌن سخاوتمند وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر: فرمود
 مَلقات امٌن جبرٌل با که هنگامی رمضان مبارک ماه در را سخاوت

 مَلقات رمضان شب هر در جبرٌل حضرت با و داد، می انجام نمود می
 وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر پس گرفت، می فرا را قرآن او از و کرد می

 .«بود پٌشه سخاوت آزاد هوای و باد از بٌشتر
 به دادن غذا وٌژه به است، نٌکوکاری برای آزاد صحنهء رمضان پس
 از وٌکی مبارک ماه اٌن های نشانه از عمل اٌن که مساکٌن و فقرا

 می عنه هللا رضی سَلم بن هللا عبد است، ما مبٌن دٌن های وٌژگی
 آوردند تشرٌف مدٌنه به وسلم عٌله هللا صلی پٌامبر که هنگامی: فرماٌد
 با که بودم کسانی جمله از من و نمودند، فرار شتاب با مردم او از پٌش
 روی که دانستم دٌدم را( ص) او روی که هنگامی پس گرٌختم، شتاب
: فرماٌد می که شنٌدم و دادم فرا گوش او به پس نٌست، گو دروغ آدم
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 و کنٌد، افشا را سَلم تان مٌان در و دهٌد غذا نواٌان بی به! مردم ای»
 خوابند، در مردم که نماٌٌد ادا نماز حالی در و باشٌد، داشته رحم ی صله
 پٌامبر سخن اٌن ،«شوٌد می بهشت وارد سَلمتی با کارهاٌی چنٌن با

 مرتبط آن خصلت سه دارد، بر در را خصلت چهار وسلم علٌه هللا صلی
 کردن افشا دادن، غذا: از عبارت آنها و است؛ مردم مٌان روابط به

 به مرتبط ها خصلت اٌن چهارم و است، داشتن رحم ی صله و سَلم،
 نماز: از است عبارت آن و باشد؛ می پروردگارش با بنده عَلقهء
 هللا صلی پٌامبر از مردی و درخوابند، مردم که درحالی شب در خواندن
 به دادن غذا: »فرمود است؟ بهتر اسَلم کدام: پرسٌد وسلم علٌه

 شناسی می را آنها است برابر مردم مٌان سَلم کردن افشا و نٌازمندان،
 .«شناسی نمی ٌا
 داند نمی او چون بشمارد، حقٌر ٌا خورد را نٌکی کار هٌچ انسان نباٌد و
 می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر پذٌرد، می را عمل کدام متعال خداوند که

 صلهء اعطای اگرچه نگٌرٌد کم دست را نٌکی کار هٌچ: »فرماٌد
 بر خود آبرٌز ٌا دلو از اگر ٌا و باشد، بوده کفش بند اعطای ٌا رٌسمان
 دور مردم راه از را مضر چٌزی اٌنکه وٌا برٌزی، آب خواهی آب ظرف
 به و نماٌی دٌدار باز جبٌن با خود مسلمان برادر همراه اٌنکه ٌا و کنی،
 رفتار الفت با زمٌن روی در غمگٌن انسان با اٌنکه ٌا و بدهی، سَلم او

 آنچٌز که کند جوٌی عٌب و بدهد دشنام آنچه به را تو کسی اٌنکه و نماٌی،
 را او و بدانی او در آنرا مانند تو و مٌداند، او و است موجود تو در

: فرماٌد می همچنٌن ،«باشد می گناه او بر و اجر تو بر پس ندهی دشنام
 دادن صدقه به چٌزی اگر: گفت کسی ،«است صدقه مسلمان هر بر»

 از خودش پس کند کار خود دستان با: »فرمود کند؟ کار چه باشد نداشته
 نتواند کرده کار اگر: شد گفته ،«بدهد صدقه همچنٌن و شود مستفٌد آن
: گفت نکرد؟ چنٌن اگر: گفتند ،«نماٌد ٌاری را نٌازمندی: »گفت چه؟
 چنٌن اگر: گفتند ،«نماٌد امر عدالت به و نٌک کار به را دٌگران»
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 براٌش کار اٌن دارد، باز شرارت و بد کار از را آنها: »گفت نتواند؟
 .«است صدقه

 و خوب خصال همه برای جامع اسم نٌکوکاری براٌنکه کنٌم می تأکٌد ما
 و شود، می مردم منفعت و خداوند رضای باعث که است افعالی همه
 صلی پٌامبر که همٌنجاست از شود؛ می جمع نٌک اخَلق در آنها همه
 ،«است اخَلقی نٌک معنای به نٌکوٌی: »است فرمده وسلم علٌه هللا

 نٌکوکاران خوبی و فضل به کردن اعتراف و وعده به وفا همچنٌن
 شاعر شود، نمی آراسته آن به خوب انسانهای جز که است نٌکی اخَلق
 : فرماٌد می
 خَلف وعده خسٌس انسان چون*  است فرض کرٌم انسان بر وفا همانا
 .است
 کند می پٌشه انصاف کند رفتار هرکس با کرٌم انسان که بٌنی می
 .کند نمی پٌشه انصاف گاه هٌچ که بٌنی می را خسٌس انسان اما
 :گوٌد می دٌگری شاعر و

 دست به مال و رسٌدند جاٌی به که هنگامی کرٌم انسانهای براستی
 آوردند

 .شناختند می را آنها فقر هنگام که کنند می را کسانی ٌاد
 اهل، مٌان وارتباط رحم ی صله اٌجاد نٌکی صور بزرگترٌن از و

 سبب بزرگترٌن موضوع اٌن و باشد، می مردم همه و ها همساٌه اقارب،
 همه مٌان مهربانی ارزشهای نشر و روابط و مهربانی و الفت تحقق
 بخٌَلن و بخل برای مجالی رمضان مبارک ماه در پس است، مردم
 روابط اٌن رأس در پس باشد بوده روابط ماه رمضان ماه وقتی نٌست،

 علٌه هللا صلی پٌامبر و است، رحم ی صله آن ٌکی: دارد وجود امر دو
 رواٌت جهانٌان پروردگار از که قدسی حدٌث در آنرا جاٌگاه و قدر وسلم
 رحم ی صله هستم، رحمن من هستم، هللا من: »دارد می بٌان است نموده
 نماٌد وصل آنرا که کسی پس کردم، انتخاب آن بر اسمم از و آفرٌدم را
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 رابطه قطع او با من نماٌد قطع آنرا که کسی و شوم، می وصل او با من
 باشٌد خواسته اگر: »فرمود وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر سپس ،«کنم می
ُتمْ  فَهلْ : }بخوانٌد را متعال خداوند فرموده اٌن ٌْ ُتمْ  إِنْ  َعَس ٌْ  ِفً ُتْفِسُدوا أَنْ  َتَول 

ُعوا اْْلَْرِض  ُ  لََعَنُهمُ  ال ِذٌنَ  أُولَِئكَ *  أَْرَحاَمُكمْ  َوُتَقطِّ ُهمْ  هللا   َوأَْعَمى َفأََصم 
ُرونَ  أََفََل *  أَْبَصاَرُهمْ  َتَدب   آٌا پس: »ترجمه{ أَْقَفالَُها قُلُوب   َعلَى أَمْ  اْلقُْرآنَ  ٌَ

 و کنٌد، فساد زمٌن در که است امٌد اٌن جز رسٌدٌد حکومت به اگر
 لعنتشان خداوند که هستند کسانی اٌنان! * ببرٌد؟ را خوٌشاوندانتان پٌوند
 نابٌنا را چشمهاٌشان و نموده کر را آنان( گوشهای) پس است، کرده
 ،!«قفلهاست؟ دلهاٌشان بر ٌا کنند نمی تدبر قرآن در آٌا*  است کرده
 و دوشنبه روزهای هر در: »گوٌد می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر
 روز دو اٌن در پس شود، می عرضه خداوند به بشر اعمال پنجشنبه
 نمی را کسی مگر آمرزد، می را نٌاورد شرٌک او به که بنده هر خداوند
 می گفته پس باشد، داشته وجود دشمنی برادرش با او مٌان که بخشد
 .«نماٌند صلح تا بگذار را دو اٌن: شود
 قرار اٌمان های پشتوانه از را رحم صله وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر و

 نخست روزهای در: گفت که است رواٌت عبسه بن عمرو از است، داده
 هستی؟ چه تو: وگفتم شدم داخل وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر بر بعثت
: فرمود است؟ چه خدا پٌامبر: گفتم «هستم خدا پٌامبر من: »فرمود

 با: گفتم «بله: »گفت است؟ فرستاده خدا را تو آٌا: گفتم «خدا ی فرستاده»
 ٌگانگی به خداوند اٌنکه به: »فرمود است؟ فرستاده را تو چٌزی چه

 ها بت باٌد و نشود، آورده شرٌک چٌزی هٌچ او به و شود پرستٌده
 نشانه از ٌکی را رحم صله ،«شود برقرار رحم صله و شوند، شکسته
 و خدا به که کسی: »فرماٌد می که طوری است، داده قرار اٌمان های
 امر اٌن بر و ،«باشد داشته رحم صله باٌد پس دارد اٌمان رستاخٌز روز

 َبْعُضُهمْ  اْلَْرَحامِ  َوأُْولُواْ : }فرماٌد می نموده تأکٌد آٌتی در متعال خداوند
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 نسبت خدا کتاب در خوٌشاوندان و: »ترجمه{ هللاِ  ِكَتابِ  ِفً ِبَبْعض   أَْولَى
 .«سزاوارترند ٌکدٌگر به

 ما اطراف در که کسانی تمام با رابطه داشتن، روابط از دٌگری جانب
 صورت رحم صله قطع کسی هٌچ با نباٌد که طوری باشد، می هستند
 بر نٌست درست: »فرماٌد می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر چون گٌرد،
 نماٌد، قهر خود مسلمان برادر با روز سه از بٌشتر اٌنکه مسلمان مرد
 بهتر و گرداند، می روی دٌگری از ٌکی: شوند می برو رو هم با وقتی
 که نٌست معنا اٌن به ،«دهد می سَلم نخست در که است کسی همان آنها
 که هرآنچه طبق بلکه بگوٌد، سَلم اول بٌند می راه در را او وقتی تنها
 به نماٌد، رفتار او با خواهد می خود شامل و عام مفهوم با سَلم واژه
 در زبان به تنها شکلی سَلم نه باشد، بوده واقعی سَلم باٌد سَلم اٌنکه
 نفس، همراه دل از سَلم باٌد بلکه نماٌد، نفرت او از قلب در که حالی

 با باْلخره و جمادات حٌوان، انسان، هر رفٌق، همساٌه، اهل، دوست،
ا: }فرماٌد می متعال خداوند چون باشد، بوده جهان تمام َها ٌَ ٌُّ  آَمُنوا ال ِذٌنَ  أَ

ْلمِ  ِفً اْدُخلُوا ِبُعوا َوَل  َكاف ة   السِّ َطانِ  ُخُطَواتِ  َتت  ٌْ هُ  الش  { ُمِبٌن َعُدو   لَُكمْ  إِن 
 خدا اطاعت و اسَلم به همگی! اٌد آورده اٌمان که کسانی ای: »ترجمه
 دشمن شما برای او که بدرستی نکنٌد، پٌروی را شٌطان گامهای و درآٌٌد
 «است آشکار

 .ولُكمْ  لًِ هللاَ  وأستغفرُ  هَذا، قولًِ أقولُ 
******* 

 وگواهی است، جهانٌان پروردگار که است الهی ذات مخصوص ستاٌش
 گواهی و لشرٌک، و واحد هللا جز برحق معبود نٌست براٌنکه دهم می
 علٌه هللا صلی مصطفی محمد حضرت ما پٌامبر و سردار که دهم می
 آلهِ  َوعلى ، علٌهِ  َوبارك وسلمْ  َصلّ  اللُهم   است، خدا فرستاده و بنده وسلم

ٌِن ٌومِ  إِلىَ  بإحسان   َتبَعُهمْ  َومن ، أجمعٌنَ  وصحبهِ   .الدِّ
 !مسلمان برادران
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 را رمضان مبارک ماه اخٌر روز ده تا نمود تقاضا متعال خداوند حکمت
 انجام نٌک اعمال بشتر نٌکوکار انسانهای آن در که دهد قرار فرصتی
 اٌن پس درٌابند، را شده ترک اٌشان از که آنچه مقصر وانسانهای دهند

 بندگان بر خداوند که باشد می الهی بخششهای و فضل از مملو روزها
 در روزها درٌن را خود مسلمان هر باٌد پس است، نموده احسان خود

 علٌه هللا صلی پٌامبر چون بدهد، قرار متعال خداوند رحمات معرض
 بخششهاٌی سال روزهای در پروردگارتان همانا: »فرماٌد می وسلم
 شما از ٌکی به اگر شاٌد دهٌد؛ قرار آها معرض در را خود پس دارد،

 صلی پٌامبر بنابرٌن ؛«شود نمی بدبخت هٌچگاه آن از بعد برسد بخششی
 می اختصاص را رمضان مبارک ماه اخٌر روز ده همٌشه وسلم علٌه هللا
 .کند حاصل خداوند به تقرب و نماٌد عبادت بٌشتر آن در تا داد
: دهٌم انجام رمضان مبارک ماه پاٌانی روز ده در باٌد که کارهاٌی و

 وسلم، علٌه هللا صلی پٌامبر بر اقتدا با آن، شبهای داری زنده بر تَلش
 اوقات دٌگر از بٌشتر روز ده اٌن در وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر چون
 که است رواٌت عنها هللا رضی عائشه حضرت از زٌرا نمود، می تَلش
 هللا صلی پٌامبر شد می وارد رمضان ماه اخٌر روز ده هرگاه: »فرمود
 را خود اهل و کرد می بٌداری شب و نمود می تَلش بٌشتر وسلم علٌه
 .«نمود می بٌدار عبادت برای

 و بزرگترٌن رمضان ماه اخٌر شب ده اٌن در متعال خداوند براستی
 صلی محمد حضرت خود حبٌب امت تقدٌر و اکرام برای را شبی بهترٌن

 مجاهد از است، قدر شب از عبارت آن و است داده قرار، وسلم علٌه هللا
 بنی از مردی وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر که است رواٌت عنه هللا رضی
 بود، برداشته سَلح ماه هزار خدا راه در که نمود آوری ٌاد را اسرائٌل

 را آٌات اٌن خداوند پس: فرمود نمودند، تعجب مسلمانان پس: گوٌد می
ا: }نمود نازل لَةِ  ِفً أَْنَزْلَناهُ  إِن  ٌْ لَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما*  اْلَقْدرِ  لَ ٌْ لَةُ *  اْلَقْدرِ  لَ ٌْ  اْلَقْدرِ  لَ
ر   ٌْ نْ  َخ لُ *  َشْهر   أَْلفِ  مِّ وحُ  الَمَلَِئَكةُ  َتَنز  ِهمْ  ِبإِْذنِ  ِفٌَها َوالرُّ *  أَْمر   ُكلِّ  ِمنْ  َربِّ
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ًَ  َسَلَم    شب در را( قرآن)= آن ما همانا: »ترجمه{ الَفْجرِ  َمْطلَعِ  َحت ى ِه
 از بهتر قدر شب*  چٌست؟ قدر شب که دانی چه تو و*  کردٌم نازل قدر
 فرمان به شب آن در( جبرئٌل)= روح و فرشتگان*  است ماه هزار

 طلوع تا( شب آن* ) شوند می نازل کاری هر انجام برای پروردگارشان
 شب اٌن در اخَلص با عبادت پس ،«باشد می( ورحمت) سَلمتی فجر
 .است خدا راه در جهاد ماه هزار از بهتر
 اٌن در عبادت و بٌداری که دهد می خبر وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر و

 که کسی: »فرماٌد می که طوری شود، می گناهان آمرزش سبب شب
 را اش گذشته گناهان خداوند بدارد برپا احتساب و اٌمان با را قدر شب
 در عبادت و بٌداری بر تا است لزم مسلمان بر پس بنابرٌن ،«بخشد می
 او گناهان و شود، نزدٌک خداوند به تا نماٌد، تَلش بزرگ شب اٌن

 قدر شب ما تا کند می تشوٌق وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر و شود، آمرزٌده
 اٌن در چون نماٌٌم، جستجو رمضان ماه اخٌر روز ده تاق شبهای در را
 هللا صلی پٌامبر که زٌرا است، شمار بی و بٌحد الهی کرم و عطا شب
 ماه اخٌر روز ده تاق شبهای در را قدر شب: »فرماٌد می وسلم علٌه

 شب: »است آمده دٌگری رواٌت در و ،«نماٌٌد جستجو رمضان مبارک
 در مانده، باقی روز نه در کنٌد، طلب رمضان اخٌر روز ده در را قدر
 .«ماند باقی که روز پنج در ماند، باقی که روز هفت
 اخراج شود می داده انجام روز ده اٌن در که نٌکی اعمال مهمترٌن از و

 مساکٌن و فقرا غذای و دار روزه پاکی باعث که باشد می فطر صدقه
 پٌامبر: »فرمود که است رواٌت عنهما هللا رضی عباس ابن از است،
 و لعب و لهو از دار روزه پاکی برای را فطر صدقه وسلم علٌه هللا صلی
 کسی است، نموده فرض مساکٌن و فقرا برای غذا و بٌهودگی، و جنگ
 باشد، می شده پذٌرفته ی صدقه آن پس نماٌد ادا نماز از پٌش آنرا که

 .«باشد می صدقات از ٌکی آن پس نماٌد ادا نماز از پس آنرا که وکسی
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 امٌد وقتی پس است، دعا انجام بر تَلش: نٌک اعمال از دٌگری برخی و
 اخٌر شب ده در پس شود، پذٌرفته رمضان ماه در دعا که شود می برده
 حضرت المؤمنٌن ام از و شود، پذٌرفته که شود می برده امٌد بٌشتر آن

 رسول ای: گفتم: فرمود که است رواٌت عنها هللا رضی صدٌقه عائشهء
 درک را قدر شب ٌعنی است قدر شب که دٌدم وقتی شما نظر به! خدا

 تحب کرٌم عفو إنک اللهم: بگو: »فرمود بگوٌم، چه شب آن در نمودم
 .«عنی فاعف العفو
 روزهای اٌن در نموده استفاده فرصت اٌن از تا نماٌٌم تَلش باٌد پس

 که تا نماٌٌم، قرآن تَلوت و دعا و ذکر بٌشتر مبارک قدر شب و بابرکت
 در محرومٌت چون نباشٌم، متعال خداوند رحمت از محرومان جمله از
 می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر زٌرا است، واقعی محرومٌت شبها اٌن

 ماه هزار از بهتر آن در عبادت که دارد شبی ماه درٌن خداوند: »فرماٌد
 شده محروم چٌز همه از واقع در شود محروم آن از که کسی است،
 .«است
 .عنا فاعف العفو تحب کرٌم عفو إنک اللهم


