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تيـغاويينهـا هدفد.يرس فرا اسالمو مانيا اهليهاقلب بهار عت،يطب بهار شدنيسپر از بعد	�� ���ز��
 است. بهشتيهانعمتبهدنيرسو خالق مغفرت جلب متعال، اهللا برابر در انسانتيعبود

(باو)133عمران/(آل� لِلْمُتَّقِينَأُعِدَّتْ وَالْأَرْضُ السَّمَاوَاتُ عَرْضُهَا وَجَنَّةٍ رَبِّكُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ إِلَى وَسَارِعُوا�
 پيشـي همـديگر بـرو بشـتابيد بهشـتيو پروردگارتـان، آمرزش سوي به بايسته)و شايسته اعمال انجام
 بـراي ارزشـي) بـا چيـز چنـين(و؛ اسـت زمـينو آسـمانها بهـاي) همچون مثال،(براي آن بهاي كه گيريد

 است. شده ديده تهيّه پرهيزگاران
 دارد. مناسـبيتوشـهو زادو صـالح عمـل بـهازين بهشت، ماندگارويابد نعماتازيمندبهرهو اهللا مغفرت جلب كه است روشن

 تـرازوي كـه كسـي� رَاضِـيَةٍ عِيشَـةٍ فِـي فَهُـوَ مَوَازِينُـهُ، ثَقُلَـتْ مَنْ فَأَمَّا�د:يفرمايم»القارعه«يسوره6و7يهيآ در محبتو مهر خداوند

 برد. مي بسر بخشي رضايتگيزند در او باشد. سنگين او نيكيهاي)و(حسنات

 توشـهو...�التَّقْـوَى... الـزَّادِ خَيْـرَ فَـإِنَّ وَتَزَوَّدُوا ...� داند.يميتقو بقرهيسوره 197يهيآرياخ قسمتدرزين را توشهنيبهترو

.است.. پرهيزگاري توشه بهترينكهديريبرگ
 زشـت اعمالدنيپوشانو گناهان بخشش شرطنيهمچنو باطل از حق شناختو اموردرشيگشا شرط سبحانيخداسوگريد از

 وَيَغْفِرْ سَيِّئَاتِكُمْ عَنْكُمْ وَيُكَفِّرْ فُرْقَانًا لَكُمْ يَجْعَلْ اللَّهَ تَتَّقُواإِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَايَا� است: آمدهنيچن انفاليسوره29يهيآ در داند.يميتقو را
 در كـه دهـد مـي شـمابهاي ويژه بينش خدا بپرهيزيد، او) فرمان مخالفتازو(بترسيد خدا از اگر مؤمنان!اي� الْعَظِيمِ الْفَضْلِ ذُو وَاللَّهُ لَكُمْ

 است. فراوان بخششو فضل داراي يزدان كه چرا آمرزد، مي را شماو زدايد مي را گناهانتانو شناسيد، مي باطل از را حق آن پرتو
 ذكراتيآبهتيعنا با عت.يشر اوامر انجام به بودنديمقو امتثالو گناهانواتيمنه از اجتناب از است عبارتيتقوصهخال طور به

 183يهيآ در منّان خداوند است. روزهيتقو كسبليوسا جمله از است. برخوردارياژهيوتياهمو گاهيجاازنيمؤمنيبرايتقو شده،

 عَلَيْكُمُ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَايَا� است: فرمودهانيب آنان شدنيمتقويتقو كسب را مانيا اهل بر روزه شدن واجب از هدف بقرهيسوره
 كسـاني بـر كه گونهانهم است، شده واجب روزه شما بر ايد! آورده ايمان كه كسانياي�تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذِينَ عَلَى كُتِبَكَمَا الصِّيَامُ

 شويد. پرهيزگار كه باشد تا است، بوده واجب اند بوده شما از پيش كه
يإِنِّقُل:يفَل شاتَمَهُ أَو قاتَلَهُ امرُؤٌإِنِوَ جهَل،يالو رفَثيفال جُنَّةٌ،اميأَلصِّ�د:يفرمايميثيحد در�محمد حضرت اسالم مكّرم امبريپ

 انجام جاهالنهيكارهادينباو اورديب برزبان زشت حرفدينبا دارروزه پس گناه، برابر در استيسپر روزهه)يعل(متفق�نِيمَرَّتَمٌ،ئصا

 هستم. روزه من هستم. روزهمند:يبگو آن مقابل در است الزم دهد، دشناميوبهاي كند مرافعهو دعوااوبايكس اگر دهد.
ميو تشنگيگرسنگيدار سختروزه و پرهيخرد. رنج دوريرا به جان و لذتز از خواستهيجستن ويهـا ها حـالل را بـا جسـم

م ايوجود خود احساس و با انتخاب سعيهاتين محدوديكند بيدارد تا از گناهانيمحسوس، و معنويشتر جنبهيكه ينامحسوس
كبيدارند، دور و مرتكب آنها نشود. گناهان غيارهيجسته و خواهريچون دبت برادر عيمسلمانش، تمسخر از مـردم،ييبجويگران،

كيو بددهنيافراد جامعه، سوءظن، فحاشيخصوصيتجسس در زندگ و غرور، كه ارتكاب هر كدام از آنهـا، انسـان را بـهي، نه، كبر
و نابوديورطه پيميهالكت لَم�فرموده است:�امبر اسالميكشاند. وَ العَمَلَ بِهِيمَن فيفَلَ دَعَ قَولَ الزُّورِ دَعَيأَنيسَ لِلّهِ حاجَةٌ

و شَرابَهُ بيدارهر انسان روزه�طَعامَهُ و عمل كردن به سخنان نيكه سخن باطل و باطل را ترك نكند، خداوند و غـذايازيهوده بـه آب
)يح بخاري(صح نخوردن او ندارد.

-روزهنيچنيبهرهو باشدينم متعال اهللا قبول موردو بوده باطل باشد، نداشتهيپ در را گناهانويمعاص ترككهياروزه واقع در
 داشت. نخواهديابهرهياخروويمعنو اجرازو بودهيگرسنگويتشنگ تنهااشروزهازيدار
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فضيدر مورد اهم و و عظمت عبادت روزه در صححيت پيت از ابوهرين به روايلت كل�ن فرموده است:يچن�امبر خدايره(رض)
إِلينِ آَدمَ عَمل اب لِيضاعَفُ الحَسَنهُ بِعَشرِ أَمثالِها : إِلَّا اَلصَّومَه فَإِنَّهُ . قالَ اهللا عَزَّوَجَلَّ أَجزيسَبعِمِائهٍ ضِعفٍ وَيبِهِيوَ أَنَا دَعُ شَهوَتَهُ

أَجل لِقاءِ رَبِّيطَعامَهُ مِن وَ فَرحَهٌ عِندَ : فَرحَهٌ عِندَ فِطرِهِ، أَط. للِصّائمِ فَرحَتانِ و لَخُلُوفُ فَمِهِ رِيهِ يهمـه�حِ المِسـكِيبُ عِندَ اهللاِ مِن
وياجر از ده برابر تا هفتصد برابر است. اهللا عزّوجلّ فرمود: جز روزه كه داراياعمال انسان دارا زياجر و برتر است. را روزه فقـط يـ ژه

ميبرا و خودم به آن پاداش {كـه رهـايك شـاد يـ ود دارد، وجـيدار دو شـاد روزهيدهم. بـرايمن است وياز تشـنگييهنگـام افطـار
شيضهيفريق در اداين توفيو همچنيگرسنگ و شكست و شاديروزه ديديطان است} و بـويگر به هنگام بـد دهـنيدار پروردگـارش

بوروزه و مشك پاكتر است.يدار از  عطر
 ماهيروزهكهكسآن�ذَنبِهِمِنتَقَدَّمَماغُفِرَلَهُ احِتساباً،و ماناًيإنَرَمضا صامَمَن� كه: است فرمودهگريديثيحد در اسالم امبريپ

 شود.يمدهيبخشاويگذشته گناهان تمام آورد، جا به نفس،يمحاسبهو مراقبتبانيهمچنو اسالمعتيشرو اهللا به باور با را رمضان
 ذكـر، قـرآن، تـالوتليـقبازيعبادت دارد.يپ در مؤمنيبراژهيويبركتو اجر عبادت است، قرآن نزول ماه كه مبارك ماهنيا در

 باشد.يم شتريب اجريداراوترديمق اوقاتگريدازو... بخششو احسانو اعتكاف دعا، نماز،

 دارد. قرار رمضان آخريدهه در است، فرمودهيمعرف ماه هزارازترريخو بهتر را آن متعال اهللا كه قدر شب

 است. بهتر ماه هزار از كه است شبي قدرشب� شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ� است: فرموده قدريسورهدرميكر رآنق

 ماناًيإِ القَدرِ لَةَيلَ قامَمَن� است: فرمودهنيچن قدر شب ارزشولتيفض باب در است، آمدهيبخارحيصحدركهيثيحد در�امبريپ

يگذشـته گناهان تمام كند،اميق عبادتيبرا پروردگار به مانياونيقيو باور با را قدرشبكسهر�دَنبِهِمِنتَقَدَّمَماغُفِرَلَهُ ساباًإِحتِ وَ
 شود.يمدهيبخش او

ـ روا بـهيثيحـد در اسـت.ميكر خداوند درگاه به بخششو عفويدعاشبنيا عبادتنيبهترينبوتيهدا طبق طبعاًو  سـننتي

 درك را قـدر شـب اگـرد:يپرس�خدا رسول محبوبش شوهراز-عنهااهللايرض-قهيصديشهيعانيالمؤمنأم كه شدهتيروايترمذ

و عفـو اهـل تـو پروردگارا�يعَنِّ فَاعفُ العَفوَ، تُحِبُّمٌيكَرعَفُوٌّ إِنَّكَ أللّهُمَّ� بگو فرمود: جواب در امبريپم؟يبگو چه شب آن در ردم،ك
 كن. عفو مراپس،يدار دوست را بخششو عفو.يهست بخشش
 دعا، ذكر، چونيتاعباد با را آن فرمود،تيعنااوبهراميعظيهاشبنيا دركقيتوف خداوند اگر كه است الزميمسلمان هر بر لذا

 كند.يسپر قرآن تالوتو نماز

 حسـاسِطيشـرا در اسـت.آنيهـا آموزهو اسالم از بهتر شناختو دركيبرا مناسبيفرصت رمضان، ماه مسلمان خواهرو برادر

 كـرده كـرراانيـ جهان گوشيدمكراسانيمدعنيدروغيادعاهايكرناو بوقيصداكهيزماندروميبريمسربهآندرماكهيفعل

 راه تنهـا كـه دهـديم مسلمانانبهرااميپنيا،تمام وضوحويروشن به مصر،درينظاميكودتا الخصوصيعلو منطقه حوادث است،

 اسـالم در تنهـايجمعـ نظـرويرأ بـهيواقع احترام است.عتيشر اوامرو اسالم احكام به تمسك امت،يقوايدندريسرافرازو نجات

 عهدبهودهدا جامعه آحاد به را انتخابويرأحقيشور قالب در مردم عموم دعوت با اسالم ابد.ييمينيع مصداقو افتهيتيموضوع

يايـدنيادعاهـا بـه كردن خوشدليجابهو شناخته بهتر را خودنيد است واجبيمسلمان هر بر پس است. وفادار هم خود مانيپو
يقيحقيآزاد كه بداندوديننما باورو...،يآزادو مردميرأحقويدمكراسليقبازيپركن دهننيعناووهانام تحتنيضددوكيالئ
 ابد.ييمتينيعوتيموضوع اسالمنيد در تنهاياسالم جوامعيبرايواقع صورتبه}يمردم{دمكراس انتخابويأرحقو

م.يدار آرزو بندگانشونيد به خدمت راه در را همگانقيتوف سبحانيخدا از
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