د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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حقیقت این است که هر عمل احسن انسان که توام با « اخالصمندی ،نیت و اراده پاک » باشد و
آن عمل صالح بخاطر « خیر و سعادت نفس خود و خیر و سعادت بشریت » صورت گیرد  ،از جمله
بهترین بنده هللا تعالی بوده و مورد رحمت قرار میگیرد.
رمضان در اصطالحی ادبیات بمعنی « شدت حرارت » است ؛ چون حکمت هللا تعالی از حقیقت مـاه
رمضان ؛ « تقـوا » آدمی است و از جانب هم سعادت آدمی در شناخت حـق تعالی و در بندگی آن ذات
رب العالمین میباشد .
بنآ ؛ یکی از اعمال احسن « سجده و پرستش خالصانه و مجاهدت » بخاطر تهذیب و تزکیه نفس و
تقویت روح است  ،که باعث  ( :صبر  ،تحمل  ،مقاومت ،رستگاری ،سعادت و پاکی « جسم و روح »
میشود )  ،میباشد .
چنانچه رب العزت در قرآن کریم  ،سوره البقره  ،ایه  ۳۸۱فرموده است :
علَ ْیك ُم الصیَا ُم َك َما ُك ِتب عَلي الَّ ِذینَ ِمن قَ ْب ِلك ْم لَعَلَّ ُك ْم تَتَّقُو َن « . » ۳۸۱
یاأَیُّ َها الَّذِی َن ا َمنُوا ُكتِب َ
ای كسانی كه ایمان آوردهاید  ،روزه بر شما واجب شده  .همانطور كه بر اقوام قبل از شما واجب
شده بود  ،شاید با تقوا شوید « سوره البقره  ،ایه . » ۳۸۱
رمضان ؛ تزکیه نفس است  :بخاطر اینکه گرفتن روزه برعالوه اینکه اطاعت کردن از هدایت حق
تعالی است و باالی « جسم و وجود » فواید فـراوان صحیی دارد ؛ از جانب هم حکمت گرفتن روزه
باعث سوزش « روح » و تقویت « تهذیب و تزکیه نفس » میگردد.
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رمضان ؛ رحمت است :بخاطر اینکه هللا تعالی بنابرعلمیت خویش  « ،قران کریم » را که در حقیقت
آن هیچ شک و تردیدى نیست و مایه هدایت تقواپیشگان است ؛ برای بندگانش نازل فرموده تا در
« غیب » باالی آن ایمان بیاورند و به « معرفت و حقیـقت» نایل گردند .
رمضان ؛ برکت است :بخاطر اینکه رب العزت بنابر حکمت خویش ؛ شب قدر « لیلهّ القدر» که از
هزار ماه ارجمند تر و آن « صلح و سالم » میباشد ؛ در آن قرار داد  ،تا بندگانش از نعمات آن حق
تعالی  ،مستفید شوند .
الهی !
سرم درعبـادت تـو خم و دستانم به درگاه حق تو افـراشته است ؛ از تو استدعا دارم تا با برکت ماه
مبارک رمضان  ،حکمت فرما ؛ تا بندگانت با اعمال احسن  ،زمینه و وسایل حسن تفاهم و حسن خیر
را در بین بشریت برقرار سازند  ،تا همه با هم در فضای صلح و آرامش و سعادت بشری ،زندگی
نمایند.
آمین یارب العالمین
برهان الدین « سعیدی »
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بازگشت به صفحه اصلی

