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رمضان ماه ايمان و قهرمان ساز است
ستاٌش مخصوص ذات خداٌی است که پروردگار جهانٌان است ،همان
خداٌی که در قرآن کرٌم می فرماٌد{ :مِن ْالم ُْؤ ِمنٌِن ِرجال صدقُوا ما
عاه ُدوا َ
ّللا عل ٌْ ِه ف ِم ْنهُم مَن قضى نحْ ب ُه و ِم ْنهُم مَن ٌنتظِ ُر وما ب َدلُوا ت ْبد ً
ٌِل}
ترجمه« :از مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پٌمانی که با خدا بسته
بودند صادقانه وفا کردند ،پس کسی از آنان هست که پٌمان خود را به
آخر رساند (وشهٌد شد) و از آنان کسی هست که در انتظار و چشم به
راه است ،و هرگز تغٌٌر و تبدٌلی در پٌمان خود نٌاورده اند» ،و گواهی
می دهم براٌن که نٌست معبود برحق جز ّللا ٌکتا و بی همتا ،و گواهی
می دهم براٌنکه سردار و پٌامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی ّللا
وباركْ علٌ ِه وعلى
علٌه وسلم بنده و فرستادهء خدا است ،اللَ ُه َم صل وسل ْم
ِ
ٌن.
آلِ ِه
ٌوم الد ِ
ِ
وصحبهِ ،ومنْ ت ِبع ُه ْم بإحسان إلى ِ
اما بعد!
اٌمان آوردن به خداوند متعال از بزرگترٌن نعمتهای او بر بندگانش
است ،چنانچه در قرآن کرٌم می فرماٌد ..{ :ولكِنَ َ
اْلٌمان
ّللا حبَب إِل ٌْ ُك ُم ْ ِ
وب ُك ْم وكرَ ه إِل ٌْ ُك ُم ْال ُك ْفر و ْالفُسُوق و ْال ِعصْ ٌان أُولئِك ُه ُم الرَ اشِ ُدون
وزٌَن ُه فًِ قُل ُ ِ
ّللا ونِعْ م ًة و َ
ّللا ُ علٌِم حكٌِم} ترجمه ...« :ولٌکن خداوند اٌمان
* فضْ ًل مِن َ ِ
را محبوب شما ساخت و آن را در دلهاٌتان زٌنت بخشٌد و کفر و فسق و
نافرمانی را براٌتان منفور و ناپسند گرداند ،اٌنانند که هداٌت ٌافتگانند *
واٌن خٌر فضل ونعمتی از سوی خداست ،و خداوند دانای حکٌم است»،
و بدون شک ماه مبارک رمضان ماه اٌمان واقعی است ،و از همٌن
جاست که ندای آٌات روزه در قرآن کرٌم به وصف اٌمان آغاز ٌافته
است ،همانگونه که خداوند متعال می فرماٌدٌ{ :ا أٌُّها الَذٌِن آم ُنوا ُكتِب
عل ٌْ ُك ُم الصٌا ُم كما ُكتِب على الَذٌِن مِن ق ْبلِ ُك ْم لعلَ ُك ْم ت َتقُون} ترجمه« :ای
کسانی که اٌمان آورده اٌد! روزه برشما فرض شده است همان گونه که
بر کسانی که پٌش از شما بودند فرض شده بود ،تا پرهٌزگار شوٌد».
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و اٌمان واقعی به معنای تصدٌق نمودن هرآنچه که از طرف خداوند
بٌنٌاز آمده و همچنٌن انجام عمل به مقتضای آن می باشد ،و در حدٌث
مشهور حضرت جبرٌل امٌن علٌه سلم پٌرامون بٌان حقٌقت اٌمان که
باٌد در قلب انسان مؤمن جاگزٌن شود آمده است ،زمانی که از پٌامبر
صلی ّللا علٌه وسلم پٌرامون اٌمان می پرسد پٌامبر (ص) می فرماٌد:
«اٌمان اٌن است که به خداوند ،فرشتگان او ،کتابهای او ،پٌامبران او،
روز رستاخٌز ،و به اٌنکه تقدٌر خٌر و شر از جانب او است اٌمان
بٌاوری» ،پس اٌمان تنها کلمهء نٌست که به زبان گفته می شود ،بلکه
اٌمان واقعی آنچه است که به زبان اقرار شود و در قلب ثابت گردد و به
انجام اعمال نٌک با جوارج تصدٌق گردد ،خداوند متعال می فرماٌد:
{إِ َنما ْالم ُْؤ ِم ُنون الَذٌِن إِذا ُذكِر َ
ت قُلُو ُب ُه ْم وإِذا ُتلٌِ ْ
ّللا ُ و ِجل ْ
ت علٌ ِْه ْم آٌا ُت ُه
زاد ْت ُه ْم إٌِما ًنا وعلى رب ِه ْم ٌتو َكلُون *الَذٌِن ٌُقٌِمُون الصَلة و ِممَا رز ْقنا ُه ْم
ٌُ ْن ِفقُون * أُولئِك ُه ُم ْالم ُْؤ ِم ُنون ح ًقّا} ترجمه« :مؤمنان تنها کسانی هستند که
چون نام خدا برده شود ،دلهاٌشان ترسان گردد ،وچون آٌات او بر آنها
خوانده شود اٌمانشان افزون گردد ،وبر پروردگارشان توکل می کنند *
کسانی که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده اٌم انفاق
می کنند * اٌنان مؤمنان حقٌقی هستند» ،وپٌامبر صلَى ّللا ُ عل ٌْ ِه وسلَم می
فرماٌدْ { :المُسْ ِل ُم منْ سلِم ْالمُسْ ِلمُون مِنْ لِسا ِن ِه وٌ ِدهِ ،و ْالم ُْؤمِنُ مِنْ أمِن ُه ال َناسُ
على أمْوال ِِه ْم وأ ْنفُسِ ِه ْم} ترجمه« :مسلمان واقعی کسی است که مسلمانان
از شر زبان و دست او در امان باشند ،و مؤمن واقعی کسی است که
مردم او را بر اموال و جانهای شان امٌن بپندارند».
ولی کسی که با اخلق و تصرفات خود از اوامر و نواهی خداوند متعال
منحرف شود در واقع از راه اٌمان منحرف شده است ،در اٌن باره
پٌامبر صلی ّللا علٌه وسلم می فرماٌد« :هنگامی که زنا کار زنا می کند
مؤمن نٌست ،وکسی که شراب می خورد هنگام شراب خوردن مؤمن
نٌست ،و کسی که دزدی می کند هنگام دزدی کردن مؤمن نمی باشد».
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و پٌامبر صلی ّللا علٌه وسلم کامل بودن اٌمان کسی را نفی می کند که
همساٌهء خود را اذٌت می کندٌ ،ا کسی که دانسته به شکم سٌر شب
سپری می کند در حالی که همساٌه اش گرسنه است ،زٌرا در ضمن
اٌمان باٌد عمل انجام گٌرد ،چون پٌامبر صلی ّللا علٌه وسلم فرمود:
«سوگند به ّللا که مؤمن نٌست ،سوگند به ّللا که مؤمن نٌست ،سوگند به
ّللا که مؤمن نٌست ،گفته شد :ای رسول خدا چه کسی مؤمن نٌست؟
فرمود :کسی که همساٌه اش از اذٌت و آزارش در امان نباشد» ،و
همچنٌن می فرماٌد« :به من اٌمان نٌاورده است کسی که شکم سٌر می
خوابد و همساٌه اش گرسنه است در حالی که گرسنگی او را می داند».
پس اٌمان واقعی آنست که صاحب خود را از تجاوز برحقوق و آزادٌهای
دٌگران باز می دارد ،و سٌنهء صاحب خود را از کٌنه ،نفرت،
خودخواهی ،انتقام جوٌی ،فرٌب و غدر و خٌانت ،فساد و فسادکاری پاک
نگه می دارد ،و اخلق صاحب خود را نٌک می گرداند پس تأثٌر آن بر
رفتار و کردار و حرکات او در جهان و زندگی و تعاملش با همه مخلوق
آشکار می شود ،و با انسان و حٌوان و جمادات برای کسب رضای
خداوند متعال مهربان می گردد ،طوری که خداوند متعال می فرماٌد:
{وٌ ُْط ِعمُون َ
ّللا
الطعام على حُب ِه مِسْ كٌِ ًنا وٌتٌِمًا وأسِ ٌرً ا * إِ َنما ُن ْط ِع ُم ُك ْم لِوجْ ِه َ ِ
ل ُن ِرٌ ُد ِم ْن ُك ْم جزا ًء ول ُ
ش ُكورً ا} ترجمه« :و غذا را با اٌن که نٌاز و
دوست دارند به مسکٌن و ٌتٌم و اسٌر می بخشند * (و می گوٌند ):ما فقط
به خاطر ّللا به شما غذا می دهٌم نه از شما پاداشی می خواهٌم و نه
سپاسی».
و اٌمان درختی است که رٌشهی آن ثابت و شاخه های آن در
آسمانهاست ،هنگامی که رٌشه و اساس آن قوی و ثابت گردد به اذن
پروردگارش در هروقتی بخواهد مٌوه آن به ثمر می رسد ،و روزهء
واقعی از همٌن اٌمان سرچشمه می گٌرد ،پس در نفس انسان آرامش و
اطمٌنان و مراقبت خداوند متعال را اٌجاد می کند ،پس دٌده می شود که
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روزه دار واقعی دروغ نمی گوٌد؛ زٌرا روزه با دروغ جمع نمی شود،
چون روزه به بلندترٌن درجهء مرقبت خداوند در خفا و آشکار استوار
است ،پس روزه مٌان بنده و پروردگارش راز می باشد ،و دروغ گوٌی
بارزترٌن وبلندترٌن نشانهی نفاق است ،و آن نهاٌت تناقض با حقٌقت
روزه می باشد ،بنابرٌن دروغ با روزه باهم جمع نمی شوند ،پس اٌن
شخص ٌا روزه دار می باشد ٌا دروغگوی ،پٌامبر صلی ّللا علٌه وسلم
می فرماٌد« :کسی که دروغ گفتن و عمل طبق آن را ترک نکند پس
خداوند به نخوردن و ننوشٌدن او هٌچ نٌازی ندارد» ،و هنگامی که
پٌامبر صلی ّللا علٌه وسلم پرسٌده شد :آٌا مؤمن ترسو می باشد؟ گفت
«بلی» ،پس گفته شد :آٌا مؤمن بخٌل می باشد؟ گفت« :بلی» ،گفته شد:
آٌا مؤمن دورغگو می باشد؟ گفت« :نه».
و اٌمان به خداوند متعال لذت و حلوت زٌاد دارد آنرا جز اهل رضا و
کسانی که قلوبشان مملو از اٌمان است درک و احساس نمی کند ،پٌامبر
صلی ّللا علٌه وسلم فرمود« :لذت و حلوت اٌمان را کسی می چشد که
خداوند را به حٌث پروردگار و اسلم را به حٌث دٌن و محمد صلی ّللا
علٌه وسلم را به حٌث پٌامبر خوٌش برگزٌند» ،و در حدٌث دٌگری
فرمود« :کسی که سه خصلت در او موجود باشد حلوت و لذت اٌمان
را چشٌده است :اٌنکه خدا و پٌامبرش بٌشتر از دٌگران به نزد او
محبوبتر بوده باشد ،و اٌنکه کسی را فقط برای خدا دوست بدارد ،و
اٌنکه برگشت به کفر را پس از آنکه خداوند او را از آن نجات داده است
چنان بد و زشت بپندارد که داخل شدن به آتش را بد می پندارد».
و اٌمان و خوش اخلقی دو قرٌن و همنشٌن هستند ،پٌامبر صلی ّللا علٌه
وسلم می فرماٌد« :کاملترٌن اٌمان نصٌب کسانی است که اخلق نٌکو
دارند ،و شهروندان به چندٌن نوع هستند ،آنها کسانی اند که به دٌگران
الفت می گٌرند و دٌگران با آنها الفت می گٌرند ،و در کسی که نه الفت
می گٌرد و نه الفت گرفته می شود خٌر نٌست» ،پس اٌمان و عبادت هر
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نور هستند ،و کسی که لذت و حلوت اٌمان و عبادت را چشٌده باشد جز
تسامح و آسانی و خوشرفتاری را نمی شناسد ،پس بر خلق خدا تکبر
نمی کند ،و بر روی آنها عبوس و خشمگٌن نمی باشد ،و بدی را با بدی
پاسخ نمی گوٌد ،بلکه همٌشه عفو می کند و می بخشد؛ بناء پٌامبر صلی
ّللا علٌه وسلم می گوٌد« :پس وقتی ٌکی از شما روزه دار بودٌد ،پس
نباٌد سخنان لهو و لعب و بٌهوده بگوٌد و نباٌد با کسی جنگ کند ،پس
اگر کسی او را دشنام بدهد ٌا با او درگٌر شود ،باٌد بگوٌد :من شخص
روزه دار هستم» ،و شخص عاقل باٌد بداند که گاهی نمی شود با عبادت
وارد بهشت شد ،و مگر که می شود با اخلق نٌک و گذشت و تحمل و
نٌک رفتاری با مردم او را وارد بهشت بسازد ،درٌن خصوص
پٌامبر(ص) می فرماٌد« :مردی از ملتهای پٌش از شما مورد محاسبه و
بازپرس قرار گرفت ،ولی او هٌچ کار خوبی نداشت ،مگر که با مردم
در می آمٌخت ،و او شخص ثروتمند بود ،و همٌشه غلمان و برده های
خود را امر می کرد که از شخص بی بضاعت و فقٌر درگذرند ،پس
خداوند متعال فرمود :ما بر اٌن کار سزاوارتر از او هستٌم ،پس از
گناهان او درگذرٌد».
و ما تأکٌد می کنٌم که اٌمان واقعی نوری است که خداوند متعال آنرا در
دل بنده مؤمن می اندازد ،و در نتٌجه در قلب او حکمت و ٌقٌن جا می
گٌرد و با نور خداوند می بٌند ،از انس بن مالک رضی ّللا عنه رواٌت
است که روزی رسول ّللا صلی ّللا علٌه وسلم خارج شد پس با جوانی
از انصار به نام حارثه بن نعمان روبرو شد ،به او گفت« :ای حارثه!
چگونه صبح نمودی؟» گفت :مؤمن واقعی گردٌدم ،پس پٌامبر صلی ّللا
علٌه وسلم گفت« :ببٌن چه می گوٌی ،چون هر حق حقٌقتی دارد ،پس
حقٌقت اٌمان تو چٌست؟» گفت :نفسم را از دنٌا برٌدم ،پس شبم را زنده
نمودم و روزم را به شادمانی و شادابی سپری کردم ،و گوٌی من به
سوی عرش پروردگارم به صورت آشکار می نگرم ،و گوٌی من اهل
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بهشت را می بٌنم که چگونه در آن به سٌاحت و گردش می پردازند ،و
به سوی اهل دوزخ می بٌنم می بٌنم که چگونه در آن به درگٌری و
اخلف می پردازند ،پس پٌامبر صلی ّللا علٌه وسلم به او گفت« :دٌده
ای پس به آن ملتزم باش (دو بار) ،بنده ای که خداوند قلب او را با نور
اٌمان روشن و منور ساخته است».
و اٌمان دارای بخشها و شعبه های زٌادی می باشد ،باٌد هر بنده مؤمن
بر التزام آن تلش نماٌد ،پٌامبر (ص) می فرماٌد« :اٌمان دارای هفتاد و
چند ٌا شصت و چند شعبه می باشد ،پس بهتر و بزرگتر آن گفتن ل اله
ال ّللا است و ادنای آن دور کردن اشٌای مضر از راه می باشد ،و حٌا
ٌکی از شعبه های اٌمان است» ،و زمانی که کسی از امام حسن بصری
رضی ّللا عنه پرسٌد :آٌا تو مؤمن هستی؟ به او گفت« :اٌمان به دو نوع
است ،پس اگر منظورت اٌمان داشتن به خدا ،و فرشتگان او ،کتابهای
او ،پٌامبران او ،بهشت ،دوزخ ،و زنده شدن پس از مرگ و حساب و
کتاب نزد خداوند در روز قٌامت بوده باشد پس من مؤمن هستم ،و اگر
هدف تو از پرسشت پٌرامون اٌن فرمودهء خداوند بوده باشد{ :إِ َنما
ْالم ُْؤ ِم ُنون الَذٌِن إِذا ُذكِر َ
ت قُلُو ُب ُه ْم وإِذا ُتلٌِ ْ
ّللا ُ و ِجل ْ
ت علٌ ِْه ْم آٌا ُت ُه زاد ْت ُه ْم
إٌِما ًنا وعلى رب ِه ْم ٌتو َكلُون * الَذٌِن ٌُقٌِمُون الصَلة و ِممَا رز ْقنـا ُه ْم ٌُ ْن ِفقُـون
* أُولئِك ُه ُم ْالم ُْؤ ِم ُنون ح ًقّا} ترجمه« :مؤمنان تنها کسانی هستند که چون
نام خدا برده شود ،دلهاٌشان ترسان گردد ،وچون آٌات او بر آنها خوانده
شود اٌمانشان افزون گردد ،وبر پروردگارشان توکل می کنند * کسانی
که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده اٌم انفاق می
کنند * اٌنان مؤمنان حقٌقی هستند» ،پس نمی دانم آٌا من از آنها هستم ٌا
خٌر».
و اٌمان واقعی به دل صاحبش امنٌت و آرامش و زندگی پاکی که بدون
آن متحقق نمی شود ،می آورد ،خداوند متعال می فرماٌد{ :منْ عمِل
صالِحً ا مِنْ ذكر أ ْو أ ُ ْنثى وهُو م ُْؤمِن فل ُنحْ ٌٌِ َن ُه حٌا ًة طٌب ًة} ترجمه« :هر
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کسی که کار شاٌسته ای انجام دهد ،خواه مرد باشد ٌا زن ،در حالی که
مؤمن است ،او را به زندگی و حٌاتی پاک زنده می دارٌم» ،همچنٌن می
ّللا ت ْطمئِنُّ ْالقُلُوبُ }
ّللا أل ِب ِذ ْك ِر َ ِ
فرماٌد{ :الَذٌِن آم ُنوا وت ْطمئِنُّ قُلُو ُب ُه ْم ِب ِذ ْك ِر َ ِ
ترجمه(« :همانا) کسانی که اٌمان آوردند و دلهاٌشان به ٌاد خدا آرام می
گٌرد ،آگاه باشٌد! تنها با ٌاد خدا دلها آرام می گٌرند» ،و شاعری می
گوٌد:
وقتی اٌمان ضاٌع شود امنٌتی باقی نمی ماند ** و کسی که دٌن را زنده
ندارد دنٌاٌی براٌش نٌست
و کسی که به زندگی بدون دٌن راضی شود**پس فنا را به خود نزدٌک
نموده است.
أقو ُل قولًِ هذا  ،وأستغف ُر ّللا لًِ ول ُك ْم.
ستاٌش وٌژهی ذات خدا و پروردگار جهانٌان است ،و گواهی می دهم
براٌنکه نٌست معبود برحق جز ّللا واحد و لشرٌک ،و گواهی می دهم
براٌنکه سردار و پٌامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی ّللا علٌه وسلم
بنده و فرستادهی او است ،الل ُه َم ص ّل وسل ْم وبارك علٌهِ ،وعلى آل ِه
ٌوم الد ٌِن.
وصحب ِه أجمعٌن ،ومن تبع ُه ْم بإحسان إِلى ِ
برادران مسلمان!
وقتی ماه مبارک رمضان ماه اٌمان است ،پس اٌن ماه همچنٌن ماه مرد
ساز و قهرمان ساز نٌز می باشد؛ چون روزه مدرسه عملی است که
مردان واقعی را آشکار می سازد ،احمد شوقی می گوٌد" :روزه حرمان
و پرهٌز شرعی ،تأدٌب با گرسنگی ،و برای خداوند خشوع و خضوع
می باشد ،هر فرضی دارای حکمت است ،و ظاهر اٌن حکم عذاب و
باطن آن رحمت است ،شفقت و مهربانی را اٌجاد و بر صدقه و خٌرات
تشوٌق می کند ،تکبر و غرور را می شکند و صبر را آموزش می دهد،
و کار نٌک را راه اندازی می نماٌد ،تا که کسی که به سٌری عادت
نموده است گرسنه شود ،و کسی که به اسباب لذت و خوشگزرانی عادت
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دارد از آن محروم گردد ،و بداند که محرومٌت چگونه واقع می شود ،و
بداند وقتی محتاج می شود چگونه احساس درد می کند".
کسی که پٌرامون قرآن کرٌم تأمل نماٌد درمٌابد که مردانگی صفتی است
که خداوند متعال آنرا به کسی می دهد که اهلٌت آنرا داشته باشد ،و ٌکی
از شروط اهلٌت آن :راستی تعهد با خداوند متعال بدون تغٌٌر و تبدٌل ٌا
انحراف می باشد ،خداوند متعال می گوٌد{ :مِن ْالم ُْؤ ِمنٌِن ِرجال صدقُوا
ما عاه ُدوا َ
ّللا عل ٌْ ِه ف ِم ْن ُه ْم منْ قضى نحْ ب ُه و ِم ْن ُه ْم منْ ٌ ْنتظِ ُر وما ب َدلُوا
ت ْبدٌِل} ترجمه« :از مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پٌمانی که با خدا
بسته بودند صادقانه وفا کردند ،پس کسی از آنان هست که پٌمان خود را
به آخر رساند (وشهٌد شد) و از آنان کسی هست که در انتظار و چشم به
راه است ،و هرگز تغٌٌر و تبدٌلی در پٌمان خود نٌاورده اند» ،همچنٌن
مردان واقعی کسانی اند که جان و مال خود را برای خداوند متعال می
فروشند ،و اثر اٌن بٌع در فدا نمودن نفس و مالش در راه خدا و دٌن و ٌا
وطن ٌا آبرو و عزت برای کسب رضای خداوند آشکار می شود،
خداوند متعال می فرماٌد{ :إِنَ َ
ّللا ا ْشترى مِن الم ُْؤ ِمنٌِن أ ْنفُس ُه ْم وأمْ وال ُه ْم
ّللا فٌ ْق ُتلُون و ٌُ ْقتلُون وعْ ًدا عل ٌْ ِه ح ًقّا فًِ
ٌل َ ِ
ِبأنَ ل ُه ُم الج َنة ٌُقا ِتلُون فًِ س ِب ِ
ّللا فاسْ تبْشِ رُوا ِبب ٌْ ِع ُك ُم الَذِي
آن ومنْ أ ْوفى ِبع ْه ِد ِه مِن َ ِ
اْل ْن ِج ِ
ٌل والقُرْ ِ
ال َت ْورا ِة و ِ
باٌعْ ُت ْم ِب ِه وذلِك ُهو ْالف ْو ُز ْالعظِ ٌ ُم} ترجمه« :بی گمان خداوند از مؤمنا
جانهاٌشان و اموالشان را خرٌده است ،به بهای اٌنکه بهشت برای آنها
باشد( ،بدٌن صورت که) در راه خدا جنگ می کنند پس می کشند و
کشته می شوند ،اٌن وعده ی حقی است بر او که در تورات و انجٌل و
قرآن آمده است ،وچه کسی از خدا به عهدش وفا دارتر است؟ پس شاد
باشٌدبه داد و ستدی که شما با او کرده اٌد ،و اٌن همان کامٌابی بزرگ
است».
ماه مبارک رمضان ماه ساختار مساجد و شب زنده داری می باشد ،و
اٌن دو امر از مهترٌن عوامل ساختار شخصٌت و مردانگی است،
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خداوند به پٌامبر خود می گوٌدٌ{ :ا أٌُّها ْالم َُزم ُل * قُم اللٌَْل إِ َل قل ً
ٌِل *
ِ
ً
نِصْ ف ُه أ ِو ا ْنقُصْ ِم ْن ُه قل ً
ْ
ُ
َ
ٌِل * أ ْو ِز ْد عل ٌْ ِه ورت ِل ْالقُرْ آن ترْ تٌِل* إِنا سنلقًِ
ٌِل * إِنَ ناشِ ئة اللٌَ ِْل هًِ أش ُّد و ْط ًئا وأ ْقو ُم ق ً
علٌْك ق ْو ًل ثق ً
ٌِل} ترجمه« :ای
جامه بر خود پٌچٌده! * شب را جز اندکی بپا خٌز (و عبادت کن) *
نٌمهی از آن را ٌا اندکی از آن کم کن * ٌا اندکی بر نصف آن بٌفزا،
وقرآن را با ترتٌل و تأمل بخوان * ٌقٌنا ما به زودی سخنی سنگٌن بر تو
نازل خواهٌم کرد * بیگمان شب زنده داری بر نفس دشوار است و
برای گفتار و نٌاٌش مناسب و استوارتر است» ،و همچنٌن می گوٌد:
{كا ُنوا قل ً
ار ُه ْم ٌسْ ت ْغ ِفرُون} ترجمه«آنها
ٌِل مِن اللٌَ ِْل ما ٌهْجعُون* و ِب ْاْلسْ ح ِ
بخش اندکی از شب را می خوابٌدند (وبه نماز و نٌاٌش مشغول بودند) *
و در سحرگاهان آمرزش طلب می کردند» ،و در آٌت دٌگری فرموده
است{ :تتجافى ُج ُنو ُب ُه ْم ع ِن ْالمضا ِج ِع ٌ ْدعُون ر َب ُه ْم خ ْو ًفا وطم ًعا و ِممَا
رز ْقنا ُه ْم ٌُ ْن ِفقُون*فل تعْ ل ُم ن ْفس ما أ ُ ْخفًِ ل ُه ْم مِنْ قُرَ ِة أعْ ٌُن جزا ًء ِبما كا ُنوا
ٌعْ ملُون} ترجمه« :پهلوهاٌشان از بسترها (در دل شب) دور می شود،
پروردگارشان را با بٌم و امٌد می خوانند ،و از آنچه به آنها روزی داده
اٌم انفاق می کنند * پس هٌچ کس نمی داند چه پاداشهای بزرگی که
ماٌهی روشنی چشمهاست برای آنها نهفته شده است ،به (پاس) آنچه که
در دنٌا انجام می دادند».
شب زنده داری از امور مهمی است که باٌد برآن تلش نماٌٌم به وٌژه
در دهه آخر ماه مبارک رمضان ،چون پٌامبر صلی ّللا علٌه وسلم در ده
شب روز اخٌر ماه رمضان بٌشتر از دٌگر اوقات تلش و اجتهاد می
نمود ،از حضرت عائشه رضی ّللا عنها رواٌت است که فرمود:
«هنگامی که ده روز اخٌر ماه رمضان وارد می شد پٌامبر صلی ّللا
علٌه وسلم در عبادت زٌاد می کوشٌد و از زنان خود دوری می گزٌد ،و
شبهای خوٌش را زنده می داشت ،و اهل خود را از خواب بٌدار می
نمود» ،همچنٌن حضرت عائشه رضی ّللا عنها فرموده است« :پٌامبر
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صلی ّللا علٌه وسلم در بٌست روز نخست رمضان گاهی مٌان نماز و
خواب ٌک جا می نمود ،ولی وقتی ده روز اخٌر آن می رسٌد از زنان
خود دوری می نمود و در عبادت تلش می کرد» ،و در رواٌت دٌگر:
«پٌامبر صلی ّللا علٌه وسلم در ده روز اخٌر رمضان بٌشتر از دٌگر
اوقات در عبادت تلش می نمود».
رمضان با سرزنش نمودن نفس و شهوت و خواهشات ،قهرمان سازی و
مرد سازی می کند ،همچنٌن باعث آرامش ،بٌداری وجدان ،تنظٌم سلوک
و رفتار ،نٌک تصرفی ،اعلی ارزشهای اخلقی و انسانی و مکارم
اخلق ،می شود ،و سلوک انسان را تنظٌم می کند و آنرا در همه امور
زندگی اش مستقٌم و آراسته می گرداند ،پس حقوق دٌگران را حفظ و
وجاٌب خود را ادا می کند ،و برای تحقٌق هر نوع خٌر و خوبی و
اصلح نفس ،اصلح مجتمع ،اصلح وطن و امت خود تلش می کند ،و
از همٌنجاست که آثار آن در استقرار و تقدم مجتمع انعکاس پٌدا می کند،
و روحٌهء دوستی ،الفت و مهربانی و دٌگر مفاهٌم عالی که در پٌشرفت
و تمدن ملتها سهم می گٌرد را مٌان مردم منتشر می سازد.
پس باٌد ما تلش نماٌٌم تا از اٌن روزها برای ٌاد و ذکر خداوند ،دعاء،
تلوت قرآن کرٌم و تلش در انجام افعالی که ما را به خداوند متعال
نزدٌک می سازد بهربرداری نماٌٌم ،تاکه از جمله محرومٌن از رحمت
خداوند در اٌن روزهای مبارک نبوده باشٌم ،چون پٌامبر صلی ّللا علٌه
وسلم می فرماٌد« :همانا پروردگارتان در روزهای دنٌای شما نفحاتی
دارد پس خود را در معرض آنها قرار دهٌد .چون اگر ٌکی از شما را
نفحه ای از اٌن نفحات برسد شاٌد هٌچگاه بعد از آن شقی و بدبخت
نشود».
ربنا تقبل منا إنك أنت السمٌع العلٌم ،وتب علٌنا إنك أنت التواب الرحٌم.

