طبق فرمایش نورانی پیامبر اکرم ,در خطبه شعبانیه ،مؤمنین در این ماه مبارک به ضیافت الهی دعوت شدهاند.

ُ«ه َو َش ْه ٌر ُد ِع مُیت ِفی ِه إ�یل ضِ یا َف ِة هللا»

مهمان بایستی کاری بکند که صاحبخانه میکند ،مهمان خدایی که « ُیطع ُِم و ال ُیط َعم» است ،اگر خدای سبحان میبخشد
و نمیگیرد ،انسان هم بایستی در این ماه خویی پیدا کند که ببخشد و نگیرد ،چون هیچ دستی بهتر از دست بخشنده نیست.
اگر کسی تالش و کوشش کرد که دیگران در کنار سفره او به بهشت بروند ،این ید بخشنده دارد ،و اگر تالش کرد که به
برکت دیگران به بهشت برود ،این دست گیرنده دارد.
ل
ل
در بیانات پیامبر ,هست که حضرت میفرماید« :ال َی ُد العُلیا خ ٌری ِّمن ا َید ا سُّ فیل»
در شبهای ماه مبارک رمضان این روح بلند را به انسان میآموزند و میگویند هر شب بگویید« :خدایا تو که دینت را حفظ
میکنی و ممکن نیست که دست از دینت برداری ،آن توفیق را بده که دین تو بدست من زنده بشود» ،نه این که دیگران
دین تو را زنده کنند و من کنار سفره دین بنشینم ،بگذار که نماز و روزه به دست من و با خون من زنده بشود که دیگران
مهمان من باشند ،نه این که دیگران بجنگند و خون بدهند و دین را احیا کنند و من نماز بخوانم و روزه بگیرم.

همچنین ماه رمضان ،ماه عفو ،اغماض و گذشت است؛ بنابراین چشم پوشى و تغافل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
امیرالمؤمنین } فرمود :چشم پوشى از خطاها را پیشه خود كن ،تا كارهایت به وجه احسن و خوب پیش رود.
و نیز فرمود :كسى كه از بسیارى از آگاهى ها چشم پوشى نكند ،زندگى او از لذت بدور مى ماند.
یكى از عوامل ترفیع درجه روزه ،عفو و اغماض و گذشت است؛ عفو و گذشت در این ماه ارزش بسیار و اهمیت ویژهاى دارد.
اغماض در پرتو نادیده انگاشتن برخى از نامهربانیها و خطاهاى دیگران ،بهتر مى تواند تجلى خویش را بازیابد.
امیرالمؤمنین } فرمود :شریفترین عملكرد انسان بزرگوار ،تغافل او از خطاها و نامهربانى هاى دیگران است.
همچنین آن حضرت در جاى دیگر فرمود :ارزشمندترین اخالق آدم بزرگوار ،نادیده گرفتن خطاهایى است كه با خبر است.
امید است که بتوانیم در این ماه به این سجایای اخالقی دست یابیم.

