 ‐ 10505ﻧﺼﯿﺤﺘ ﺑﺮای ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن
ﺳﻮال
ﺑﺮای ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪای ﻣﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
آﯾﺎ روزهدار ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن زﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪی ﺧﻮد را ﭘﺲ
از ﻣﺤﻢ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﯾ ﯾ از ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ او ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺮآن ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺻﺪﻗﻪ ﻣداد و ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﮐﺮد و ﺷﺐ را ﺑﻪ دﻋﺎ و ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺬراﻧﺪ ،ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ راﻫ دﯾﺮ ﯾﻌﻨ راه ﺷﯿﻄﺎن را در
ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺷﻮد و ﺧﺸﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺧﺮد؟
ﺛﺒﺎت ﻣﻮﻣﻦ و ﺷﯿﺒﺎﯾ او ﺑﺮ ﮐﺎر ﻧﯿ ﭘﺲ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪی ﭘﺬﯾﺮشِ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮک ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن و در ﭘ ﮔﺮﻓﺘﻦ راهﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن دﻟﯿﻠ اﺳﺖ ﺑﺮ ذﻟﺖ و ﺑارزﺷ و ﺧﺬﻻن ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ـ رﺣﻤﻪ
اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد او ارزش ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ ﺷﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻨﺰﻟﺘ داﺷﺘﻨﺪ آﻧﺎن را از ﮔﻨﺎه ﺣﻔﻆ ﻣﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﻨﺪه
ﻧﺰد اﻟﻪ ﺑارزش ﺷﻮد ﻧﺰد ﻫﯿﭽﺲ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ:
وﻣﻦ ﻳﻬِﻦ اﻟﻪ ﻓَﻤﺎ ﻟَﻪ ﻣﻦ ﻣﺮِم] ﺣﺞ[۱۸ :
)و ﻫﺮﮐﻪ را اﻟﻪ ﺧﺎر ﮐﻨﺪ ﮔﺮاﻣ دارﻧﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ(.
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺪﻗﻪ و اﻧﻔﺎق ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﭘﺮدازﻧﺪ و اﻫﻞ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﺑﺮﻋﺲ ﺷﺪه و اﺧﻼﻗﺸﺎن ﺑﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺑﯿﻨ ﻧﻤﺎز و اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ارﺗﺎب ﻣﻌﺎﺻ روی آوردهاﻧﺪ و از ﻃﺎﻋﺖ آن ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗُﺪوسِ ﺳﻼم
دور ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻪ ﺑﺪ ﻗﻮﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﺮ در رﻣﻀﺎن...
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ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻔﺤﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻟﻪ در
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺎت و ﻧﯿﻫﺎ اداﻣﻪ داده و از ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺑﺪی ﻫﺎ دوری
ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﯾاش ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
اﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻗﻢ اﻟﺼﻼةَ ﻃَﺮﻓَ اﻟﻨﱠﻬﺎرِ وزُﻟَﻔًﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻴﻞ انﱠ اﻟْﺤﺴﻨَﺎتِ ﻳﺬْﻫﺒﻦ اﻟﺴﻴِﯩﺎتِ ذَﻟﻚَ ذِﻛﺮى ﻟﻠﺬﱠاﻛﺮِﻳﻦ] ﻫﻮد[۱۱۴ :
)و در دور ﻃﺮف روز و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ دار ،زﯾﺮا ﺧﻮﺑﻫﺎ ﺑﺪیﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﻣﺑﺮد .اﯾﻦ ﭘﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای
ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن(.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :و در ﭘ ﺑﺪی ﻧﯿ اﻧﺠﺎم ده ﺗﺎ آن را ﭘﺎک ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺧﻼﻗ ﻧﯿ رﻓﺘﺎر
ﮐﻦ.
ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را آﻓﺮﯾﺪه ،ﻋﺒﺎدتِ او ﺑﻪ ﯾﺎﻧ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎ
ارزشﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﯾﻌﻨ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺷﻠ زﯾﺒﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﮔﺮدد .در
اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺮدم را ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ و ﻓﺮد ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪا ﻣروﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض در اوﻗﺎت آن و
ﺻﺪﻗﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺷ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎداش دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﻀﯿﻪی اﺻﻠ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺪامﯾ از آﻧﺎن
را ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﺛﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺳﺎزد؟ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺪﻫﺪ ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻋﻤﺎل ﻧﯿ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻟَﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪُ اﻟْﻠﻢ اﻟﻄﱠﻴِﺐ واﻟْﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓَﻌﻪ واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻤﺮونَ اﻟﺴﻴِﯩﺎتِ ﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاب ﺷَﺪِﻳﺪٌ وﻣﺮ اوﻟَﺌﻚَ ﻫﻮ ﻳﺒﻮر] ﻓﺎﻃﺮ[۱۰ :
)ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺎک ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎﻻ ﻣرود و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن رﻓﻌﺖ ﻣﺑﺨﺸﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﻋﺬاب ﺳﺨﺘ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻧﯿﺮﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﺎه ﻣﺷﻮد(.
ﭘﺲ ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﯿ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺰدﯾ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻫﺮ زﻣﺎﻧ اﺳﺖ .ﭘﺮوردﮔﺎر رﻣﻀﺎن
ﻫﻤﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻤﺎدی و ﺷﻌﺒﺎن و ذی اﻟﺤﺠﻪ و ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ و دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﺒﺎداﺗ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺟﻞ و ﻋﻼ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﺸﺮوع ﻧﻤﻮده در ارﮐﺎن ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ روزه ﻓﻘﻂ ﯾ از آنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﺶ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن ﺑﻪ
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ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺳﭙﺲ ارﮐﺎن دﯾﺮ ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺞ و ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ارﮐﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ وﻇﯿﻔﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ:
وﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖ اﻟْﺠِﻦ واﻧﺲ ا ﻟﻴﻌﺒﺪُونِ ]ذارﯾﺎت[۵۶ :
)و ﺟﻦ و اﻧﺲ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪهام ﻣﺮ ﺑﺮای آﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ(.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ ﯾﺎران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﯾ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ و ﺷﺘﺎب در آن ارﺷﺎد ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾ درﻫﻢ ]ﻧﻘﺮهای[ ﮐﻪ از دﯾﻨﺎری ]ﻃﻼﯾ [ﭘﯿﺸ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﻗﻪ ،ﺻﺪﻗﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از روی
ﺑﻧﯿﺎزی ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭘﺲ از آن ﺑﭼﯿﺰ ﻧﺸﻮد( و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻨﺪهای ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎلدوﺳﺖ و از ﻓﻘﺮ
ﻣﺗﺮﺳﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺻﺪﻗﻪ ﻣدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺻﺪﻗﻪی او ﻧﺰد اﻟﻪ در ﺗﺮازوی اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺳﻨﯿﻨ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ آﻧﻪ ﺻﺪﻗﻪ را
ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻣاﻧﺪازد و وﻗﺘ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﻼﻧ و ﺑﺮای ﻓﻼﻧ ،ﺗﺮس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﺳﺎﻗﻂ و ﺑارزش ﺷﻮد.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻧﱠﻤﺎ اﻟﺘﱠﻮﺑﺔُ ﻋﻠَ اﻟﻪ ﻟﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ اﻟﺴﻮء ﺑِﺠﻬﺎﻟَﺔ ﺛُﻢ ﻳﺘُﻮ ﺑﻮنَ ﻣﻦ ﻗَﺮِﻳﺐٍ ﻓَﺎوﻟَﺌﻚَ ﻳﺘُﻮب اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ وﻛﺎنَ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺣﻴﻤﺎ )(۱۷
وﻟَﻴﺴﺖِ اﻟﺘﱠﻮﺑﺔُ ﻟﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ اﻟﺴﻴِﯩﺎتِ ﺣﺘﱠ اذَا ﺣﻀﺮ اﺣﺪَﻫﻢ اﻟْﻤﻮت ﻗَﺎل اﻧّ ﺗُﺒﺖ اﻵنَ وﻻ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻤﻮﺗُﻮنَ وﻫﻢ ﻛﻔﱠﺎر اوﻟَﺌﻚَ اﻋﺘَﺪْﻧَﺎ
ﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاﺑﺎ اﻟﻴﻤﺎ ]ﻧﺴﺎء[۱۸ – ۱۷ :
)ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺰد اﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ از روی ﻧﺎداﻧ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زودی ﺗﻮﺑﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن را ﻣﭘﺬﯾﺮد و اﻟﻪ داﻧﺎی ﺣﯿﻢ اﺳﺖ ) (۱۷و ﺗﻮﺑﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﯾ از آﻧﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ
ﻣﮔﻮﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ]ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺑﻪی[ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﻔﺮ ﻣﻣﯿﺮﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻋﺬاﺑ دردﻧﺎک آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺘﻘ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﯿﺖ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ را در دل داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﻮا ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻤﯿﺸﻪ در راه ﺧﯿﺮ و دﻋﻮت و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ .روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﻣﻮﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾ
اﻧﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ در اﯾﻦ اﻧﺒﺎر ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ذﺧﯿﺮه ﻣﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او
ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﮔﺮ ﺟﺰ آن ﺑﻮد وﺑﺎﻟ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ .از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را از ﺧﺴﺮان و زﯾﺎن
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ـ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ـ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﯾ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮ
ﻧﯿ ،ﮐﺎر ﻧﯿ دﯾﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدت رﻣﻀﺎن ﺑﻨﺪه را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻨﺪه از اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ
ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزد در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی در رﮐﺎب ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﭘﺎﯾﺪاری را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻋﻮت اﻟﻪ را
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
انﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا رﺑﻨَﺎ اﻟﻪ ﺛُﻢ اﺳﺘَﻘَﺎﻣﻮا ﺗَﺘَﻨَﺰل ﻋﻠَﻴﻬِﻢ اﻟْﻤَﺋﺔُ ا ﺗَﺨَﺎﻓُﻮا و ﺗَﺤﺰﻧُﻮا واﺑﺸﺮوا ﺑِﺎﻟْﺠﻨﱠﺔ اﻟﱠﺘ ﻛﻨﺘُﻢ ﺗُﻮﻋﺪُونَ ) (۳۰ﻧَﺤﻦ
اوﻟﻴﺎوﻛﻢ ﻓ اﻟْﺤﻴﺎة اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﻓ اﺧﺮة وﻟَﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗَﺸْﺘَﻬِ اﻧﻔُﺴﻢ وﻟَﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗَﺪﱠﻋﻮنَ ]ﻓﺼﻠﺖ[۳۱ – ۳۰ :
)در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻼﺋﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮود ﻣآﯾﻨﺪ ]و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ [:ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ
و ﻏﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘ ﮐﻪ وﻋﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ ) (۳۰در زﻧﺪﮔ دﻧﯿﺎ و در آﺧﺮت ﻣﺎ دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻫﺮﭼﻪ
دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ]ﺑﻬﺸﺖ[ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎرش ﺑﺎﺷﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻳﺘَﻮل اﻟﻪ ورﺳﻮﻟَﻪ واﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ ﻓَﺎنﱠ ﺣﺰب اﻟﻪ ﻫﻢ اﻟْﻐَﺎﻟﺒﻮنَ ]ﻣﺎﺋﺪه[۵۶ :
)و ﻫﺮ ﮐﺲ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ را ﺑﻪ دوﺳﺘ ﺑﯿﺮد ]او ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ زﯾﺮا[ ﺣﺰب اﻟﻪ ﻫﻤﺎن
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻨﺪ(.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
إنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا رﺑﻨَﺎ اﻟﻪ ﺛُﻢ اﺳﺘَﻘَﺎﻣﻮا ﻓَ َﺧَﻮف ﻋﻠَﻴﻬِﻢ و ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧُﻮنَ ]اﺣﻘﺎف[۱۳ :
)ﺑﺷ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﻟﻪ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﺮﺳ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻏﻤﯿﻦ ﻣﺷﻮﻧﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﺎ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن دﯾﺮ اداﻣﻪ دارد ،زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻧﻤﺎز ﺗﺎ ﻧﻤﺎز و رﻣﻀﺎن ﺗﺎ رﻣﻀﺎن و ﺣﺞ ﺗﺎ ﺣﺞ دﯾﺮ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهی ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ رخ داده ،اﮔﺮ ]ﺑﻨﺪه[ از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﮐﺒﯿﺮه دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ .و اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ان ﺗَﺠﺘَﻨﺒﻮاْ ﻛﺒﺂﺋﺮ ﻣﺎ ﺗُﻨْﻬﻮنَ ﻋﻨْﻪ ﻧُﻔّﺮ ﻋﻨﻢ ﺳﻴِﯩﺎﺗﻢ وﻧُﺪْﺧﻠْﻢ ﻣﺪْﺧَ ًﻛﺮِﻳﻤﺎ ]ﻧﺴﺎء[۳۱ :
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)اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ از آن ﻧﻬ ﺷﺪهاﯾﺪ دوری ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪیﻫﺎی ﺷﻤﺎ را از ﺷﻤﺎ ﻣزداﯾﯿﻢ و ﺷﻤﺎ را در ﺟﺎﯾﺎﻫ ﮔﺮاﻣ در
ﻣآورﯾﻢ(.
ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎزِ ﺗﻠﯿﻒ ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﮐﺸﺘ ﻧﺠﺎت ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﻻ
اﻟﻪ اﻻ اﻟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﻪی ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﻟﻪ ﺑﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ،ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری
در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده ،ﯾﻌﻨ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روزه و دﻋﺎ و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮم
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ از اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾ و ﺑﺎ ﺑﺪیﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ آن را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮی .ﺗﻼش ﮐﻦ ﺧﯿﺮ و
ﺳﻌﺎدت را در راه ﺧﻮد ﺑﺎری و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و آﺧﺮت ﭘﺎ در رﮐﺎب آﺧﺮت ﺑﺬاری ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺸﺎرﺗﺖ ﺑﺎد ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازهی آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺸﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﯿﺎن آﻣﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ و آﻧﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎدی ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻟﺒﯿ ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ای ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﯿﺮ ،روی آورد ،زﯾﺮا اﻟﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه
ﮐﺴﺎﻧ را از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ آزاد ﻣﮐﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد :ای ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺪی ،دﺳﺖ ﻧﻪ دار ...و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را ﻟﺒﯿ ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب ﭘﺎداش ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ،
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه
ﻣﺷﻮد.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ روزه و اﻋﺘﺎف و ﻋﻤﺮه و ﺻﺪﻗﺎت ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﻘﻮی و ﭘﺬﯾﺮش
اﻋﻤﺎل و اداﻣﻪی ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺰدﯾ
ﺑﻪ اﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮدی ﮐﻪ از وی ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻮ ﺑﻪ اﻟﻪ اﯾﻤﺎن آوردم ،ﺳﭙﺲ ﭘﺎﯾﺪاری ورز )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ(.
و در رواﯾﺘ ﻧﺰد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻮ ﺑﻪ اﻟﻪ اﯾﻤﺎن آوردم ،ﺳﭙﺲ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻮرز آن
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ! رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﻮﻣ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻮرزﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﻮﻣﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ:
ﻳﺜَﺒِﺖ اﻟﻪ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ اﻟﺜﱠﺎﺑِﺖِ ﻓ اﻟْﺤﻴﺎة اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﻓ اﻵﺧﺮة وﻳﻀﻞ اﻟﻪ اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻴﻦ وﻳﻔْﻌﻞ اﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺸَﺎء] اﺑﺮاﻫﯿﻢ[۲۷ :
)اﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺎ ﺳﺨﻦ اﺳﺘﻮار ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﺘﻤﺮان را ﮔﻤﺮاه ﻣﺳﺎزد و اﻟﻪ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ(.
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آﻧﻪ ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ﻣورزد در واﻗﻊ دﻋﺎی ﺧﻮدش را اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ روزی ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺑﺎر
ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ .ﭼﺮا اﯾﻦ را در ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣآورﯾﻢ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﮔﺮ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را در ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠ آن ﺗﻨﺒﻠ ﻣورزﯾﻢ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ را در ﻋﻤﻞ و در اﻋﺘﻘﺎد و ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزﯾﻢ و در رﮐﺎب اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و در ﭘﻠﺎن ﺳﺎﻟﺎن ﻣﯿﺎن
اﯾﺎک ﻧﻌﺒﺪ و اﯾﺎک ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ و زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺸﺖﻫﺎﯾ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎﯾﺶ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺪش ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آن دو ﮔﺮوه اﺳﺖ :ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ ﻣﺑﯿﻨ در
رﻣﻀﺎن در اﻣﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺟﺰ در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺎن ﻧﻤﺑﯿﻨ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺎلِ آﻧﺎن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺮﺧ از ﻋﺎﺑﺪان ﺳﻠﻒ ﻣاﻧﺪازد و از ﺷﺪت زﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺷﻮﻧﺪ دﻟﺖ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺳﻮزد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﺮﻓﻀﯿﻠﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻬﻞ اﻧﺎری و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎز ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،اﻧﺎر در اﯾﻦ
ﻣﺎه اﺳﯿﺮ ﻃﺎﻋﺎت ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﻬﻮتﻫﺎ و ﻏﻔﻠﺖ و ﻟﻐﺰش روی آورده و ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ
ﯾ ﻣﺎه ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﻢﻫﺎ و ﻏﺼﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺷﻮد ،ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺒﺐ ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
زﺧﻢ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾ زﺧﻢ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه را از ﮔﻔﺘﻦ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻪ در ﻫﻨﺎم ﻣﺮگ
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﭘﺲ از آﻧﻪ ﯾ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻗﺮآن و دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺮب اﻟﻬ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده ﺑﻮد دوﺑﺎره ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﺰ در ﻣﻮاﺳﻢ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘﻫﺎ و ﺗﻨﻨﺎﻫﺎ
ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺪ روﺷ اﺳﺖ اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺘ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ دارﻧﺪ رو ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣآورﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺷﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ دﯾﺮ ﻧﻪ ﺳﺮاﻏ از ﻧﻤﺎز ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ روزه.
اﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﯾ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ اﮔﺮ دوﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش زﺷﺘﺶ ﺑﺎز ﮔﺮدد ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟
ﮔﺮوه دوم ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮاق رﻣﻀﺎن دردﻣﻨﺪ و اﻧﺪوﻫﯿﻦ ﻣﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺷﯿﺮﯾﻨ اﯾﻤﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻠﺨ ﺻﺒﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﺳﺎن ﺷﺪه زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﺿﻌﻒ و ﻧﯿﺎز آن ﺑﻪ ﻣﻮﻻی ﻋﺰوﺟﻞ را داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
آﻧﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و از روی ﺷﻮق ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای وداع رﻣﻀﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ و
دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﻟﺮزان ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎرﺷﺎن اﻣﯿﺪ آزادی از آﺗﺶ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎروان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را دارد .ﺣﺎل ای ﺑﺮادر از
ﺧﻮد ﺑﭙﺮس :ﺗﻮ از ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﺮوﻫ؟

7/6

ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻮ ،آﯾﺎ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻟْﺤﻤﺪُ ﻟﻪ ﺑﻞ اﻛﺜَﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ ]ﻧﺤﻞ[۷۵ :
)ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص اﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻧﻤداﻧﻨﺪ(.
ﻣﻔﺴﺮان در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻗُﻞ ﻛﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠَ ﺷَﺎﻛﻠَﺘﻪ) ﺑﻮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ(
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻤﺎن اﺧﻼﻗ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻮﻫﺸ ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺸ
ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎﻟ ﮐﻪ اﻟﻪ دوﺳﺖ دارد آنﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ .رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﻣﺮدم ﮐﺎرﻫﺎﯾ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾاش را دارﯾﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد و ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﺴﺘﻪ
ﻣﺷﻮﯾﺪ ،و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻤﻠ را اﻧﺠﺎم
ﻣدادﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣورزﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ.
و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺰد اﻟﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎدوامﺗﺮﯾﻦ آن ،اﮔﺮ
ﭼﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
از ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﻋﻤﻞ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ روزی ﺧﺎص را
]ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﯿﺸﺘﺮ[ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﮐﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،ﮐﺎر وی ﻣﺪاوم ]و ﻫﻤﯿﺸ [ﺑﻮد ،و ﮐﺪام ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻧﺠﺎم ﻣداد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش ﮐﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﺒﺎدات ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧ
و ﻣﺪواﻣﺖ ورزی.
وﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ
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