
  ضیافت نور

  به مناسبت ماه مبارك رمضان

 3207الحکمه، ص  میزان( .دهم روزه متعلق به من است و من پاداش آن را می: فرماید می وجلّخداوند عزّ ):ع(امام صادق(  

 یـک روز بـراي خـدا     [...] همانا آدمـی . کند از کاهلی و تنبلی دوري کنید زیرا پروردگار شما مهربان است و از کار اندك نیز قدردانی می ):ع(امام صادق

  )3213الحکمه، ص  میزان. (برد گیرد و خداوند به سبب آن او را به بهشت می می اي داوطلبانه روزه

  3209الحکمه، ص  میزان. (خداوند روزه را براي تثبیت و استواري اخالص واجب فرمود): ع(فاطمه زهرا(  

 و سـه روز از هـر مـاه را روزه بگیـرد    ) رمضـان (اش زدوده شـود، مـاه صـبر     هـاي سـینه   هر که خـوش دارد کـه بسـیاري از وسوسـه    ): ص(پیامبر اکرم .

   )3217الحکمه، ص  میزان(

 3213میزان الحکمه، ص . (ي شکم از غذا است ي دل از اندیشیدن به گناهان، برتر از روزه روزه): ع(امام علی(  

 3213الحکمه، ص  میزان. (ي دل بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم روزه): ع(علی امام(  

 که روزه داري؟ روزه فقط  دهی در حالی چگونه کنیزت را دشنام می]: داد، فرمود خطاب به زنی که با زبان روزه کنیز خود را دشنام می) [ص(پیامبر اکرم

 وه که چـه . کنند قرار داده است اثر می یدن نیست، بلکه خداوند آن را عالوه بر این دو، مانع کارها و سخنان زشت که روزه را بیخودداري از خوردن و آشام

  )3215میزان الحکمه، ص . (کشندگان گرسنگی داران و چه بسیارند اندکند روزه

 داري کـه از عبـادت شـبانه جـز نخوابیـدن و رنـج        زنده برد و بسا شب ي خود جز گرسنگی و تشنگی نصیبی نمی داري که از روزه بسا روزه): ع(امام علی

  )3213الحکمه، ص  میزان. (گیرد اي نمی بهره

 نیز در دنیا پندگوي مردم اسـت، و ایشـان را در راه انجـام     روزه موجب خودداري از شهوات است،: [...] فرماید در بیان علت وجوب روزه می) ع(امام رضا

که نیازمندان و مستمندان در  اي به اندازه سختی و گرسنگیبراي آن است که مردم  ونماي آنان باشد در رسیدن به اجر، تکالیفشان رام و ورزیده کند و راه

  )3209الحکمه، ص  میزان. (هایشان واجب فرموده است، به ایشان بپردازند چشند پی ببرند، و در نتیجه حقوقی را که خداوند در دارایی دنیا می

 آثارالصـادقین،  . (زرگتر از پـاداش روزه توسـت  به برادرت و خوشحال ساختن وي، ب تو افطار دادنِ): ع(به روایت از پدر بزرگوارش امام باقر) ع(امام صادق

  )301، ص 11جلد 

 کسـان نباشـد  ی يکـه روزه نـدار   يبـا روز  يکه روزه دار يروزو  ،توانی خاموش باش مگر از ذکر خدا و تا می ،باید وقار روزه در تو باشد): ع(امام صادق .

  )3215الحکمه، ص  زانیم(

 هایمان  تا با گوش[...] ي این ماه یاریمان ده  ي روزه به وسیله! [...] خداوندا: کرد در دعاي خود به هنگام حلول ماه رمضان چنین عرض می) ع(امام سجاد

سـوي آنچـه منـع شـده ره      سخنان بیهوده را نشنویم و با چشمانمان به دیدن چیزهاي لهو نشتابیم و دستانمان را به سوي حرام نگشاییم و با پاهایمان بـه 

اي گویا نشود و رنج نکشیم  اي و بیان فرموده هایمان جز به آنچه تو خبر داده اي در خود جاي ندهد و زبان هایمان جز آنچه را تو حالل کرده نسپاریم و شکم

  )3215الحکمه، ص  میزان. (جز براي آنچه به پاداش تو نزدیک کند

***  

  بنگـــر هنـــر روزه ،هنـــر خـــوردن يدیـــد    روزه کآمـــد شـــکرِ ،بربنـــد دهـــان از نـــان

ـ تاج ،آن شاه دو صد کشور ــد م    ت نهـد بـر سـر   ی ــبربنـ ــریـ ــر روزه  ،ان زوتـ ــد کمـ   کآمـ

ـ عل يبرپـر سـو   ،نین عالم چون سـج یز ــق      نیی ــر ح ــتان نظ ــ بس ــر روزه ،نیب   زود از نظ

ـ ا ي در کـوره  ،باحرمـت  ي نقره يا ــدمت      ن مـدت ی ــدت خ ــش کن ــرر روزه  ،آت ــدر ش   ان

  او در ســفر روزه  ،بــر طــارم چــارم شــد       م شــدیمــر یســیدر ع ،روزه نــم زمــزم شــد

ـ  کـو پـرّ   ،کو پـر زدن مرغـان   ـ  یا    جـان  يک املَ ـ   ،نـه یچ رِن هسـت پ روزه رِو آن هسـت پ  

ــه هنــر دارد ،گــر روزه ضــرر دارد ــودا    صــد گون ــر دارد يسـ ــودا ،دگـ ــر روزه يسـ   سـ

ــذر     پنهان شده چون دلبر ،ن چادرین روزه در ایا ــادر او بگـ ــر روزه  ،از چـ ــو خبـ   واجـ

ــبار ــردنی ــد گ ــردن یا ،ک کن ــد از م ــن کن ــوردن     م ــر خـ ــه اثـ ــت ،تخمـ ــر روزه یمسـ   اثـ

ـ   ،این دریروز در ا یس   انــدر گهــر روزه  ،مــوال يا یرســ تــا در    و سـر پـا   یپا سـر کن

ـ له و تزویو آن ح ،رشیطان همه تدبیش ــه ت     رشی ــت هم ــبشکس ــ ،رشی ــپر روزهیپ   ش س

ـ تـر ز تـو برگو   خوش ،خود و فرّروزه کر    در روزه يبگشـــــا ،گفـــــتن دربنـــــد درِ    دی

    2307، غزل شماره مولوي، دیوان شمس



  :در آخرین جمعه ماه شعبان) ص(پیامبر اکرمهایی از خطبه  بخش

هاست و روزهایش برتـرینِ روزهـا،    ماههمانا ماه خدا، همراه با برکت و رحمت و آمرزش، به شما روي آورده است؛ ماهی که نزد خدا برترینِ ! اي مردم

  .ها و ساعاتش برترینِ ساعات است هایش برترینِ شب شب

  .اید اید و از شایستگانِ کرامت الهی قرار داده شده ماهی است که در آن به میهمانی خدا دعوت شده

  .در آن مورد اجابت است هایتان در آن تسبیح است، خوابتان در آن عبادت، عملتان در آن پذیرفته و دعایتان نَفَس

داري آن و تالوت کتاب خویش، توفیقتان دهد؛ چـرا کـه بـدبخت، کسـی      هاي پاك، از پروردگارتان بخواهید تا براي روزه هاي راست و دل پس با نیت

  .است که در این ماه بزرگ از آمرزش الهی محروم بماند

خود احتـرام،  سالمندان یامت را یاد کنید؛ به نیازمندان و بینوایانتان صدقه بدهید؛ به با گرسنگی و تشنگی خود در این ماه، گرسنگی و تشنگی روز ق

  هایتان ترحم، و به بستگانتان نیکی کنید؛ و بر کوچک

؛ بـه یتیمـان   نیست، فرو بندیدهایتان را از آنچه شنیدنش حالل  هایتان را از آنچه نگاه به آن حالل نیست، بپوشانید؛ گوش زبانتان را نگه دارید؛ چشم

  محبت کنید تا بر یتیمان شما محبت ورزند؛ مردم

، برتـرینِ  ]وقـت نمـاز  =[از گناهانتان به پیشگاه خداوند توبه کنید؛ در هنگام نمازها، دسـتانتان را بـر آسـتان او بـه دعـا بلنـد کنیـد، کـه آن هنگـام          

گویـد   دهد و چون او را صدا بزنند، جوابشان مـی  ناجات کنند، پاسخشان مینگرد و هر گاه با او م هاست و خداوند با نظر رحمت به بندگانش می ساعت

  .کند و چون او را بخوانند، اجابتشان می

  ،آنها را آزاد سازید  ا طلب آمرزشهاي شما در گرو کارهاي شماست، پس ب جان! اي مردم

  ها را سبک کنید،هاي خود، آن هاي شما از بار گناهانتان سنگین است، پس با طول دادن سجده و پشت

کند و در روزي کـه مـردم    و بدانید که خداوند ـ که یادش واالست ـ به عزّت خود سوگند خورده است که نمازگزاران و سجده کنندگان را عذاب نمی  

  .سازد ایستند، آنان را با آتش، هراسان نمی می] براي حساب[در پیشگاه پروردگار جهانیان 

داري را افطار دهد، پاداش او براي آن عمل نزد خدا، همچون آزاد کردن یک بنده و آمرزش گناهـان گذشـته    ماه، روزه هر که از شما در این! اي مردم

  .اوست

  »!همه ما توانایی این کار را نداریم! اي پیامبر خدا «: پس گفتند

  .خود را از آتش نگه دارید، هر چند با یک جرعه آبخود را از آتش نگه دارید، هر چند با یک دانه خرما؛ : پیامبر صلی اهللا علیه و آله فرمود

  ...هر کس اخالقش را در این ماه ، نیکو سازد ، براي او وسیله عبور از صراط خواهد بود ! اي مردم

ر این ماه، یتیمی را باز دارد، خداوند در روز دیدارش، غضب خویش را از او باز خواهد داشت؛ و هر که د] از دیگران[و هر کس در این ماه، شرّ خود را 

  اش خواهد داشت؛ گرامی بدارد، در روز دیدار، خداوند، گرامی

، و هر که در آن به خویشاوند خود نیکی کند، در روز دیدار، خداوند با رحمتش به او نیکی خواهـد کـرد؛ و هـر کـس در آن از خویشـان خـود ببـرد       

  ... خداوند در روز دیدار، رحمتش را از او قطع خواهد نمود؛

  .هاي دیگر، ختم قرآن کرده است اي از قرآن تالوت کند، پاداش کسی را دارد که در ماه هر کس در آن، آیه

اند، پس از پروردگارتان بخواهید  در این ماه، درهاي بهشت بازند، پس از پروردگارتان بخواهید که آنها را بر شما نبندد؛ و درهاي دوزخ بسته! اي مردم

  .پس از پروردگارتان بخواهید که آنها را بر شما مسلّط نسازد ها در بندند، نگشاید؛ و شیطانکه آنها را بر شما 

  »برترینِ کارها در این ماه چیست؟! اي پیامبر خدا«: برخاست و گفت) ع(در این هنگام علی

  .هاي الهی است برترینِ کارها در این ماه ، پرهیز از حرام! اي ابو الحسن: فرمود

*****  

  ):دعاي چهل و پنجم صحیفه سجادیه(در وداع با ماه مبارك رمضان ) ع(ز دعاي امام سجاد بخشی ا

  ...بدرود اي بزرگترین ماه خدا و اي عید دوستان خدا «

  ...است ) و فراوان(در آن منتشر ) نیک(بدرود اي ماهی که آرزوها در آن نزدیک است و اعمال 

  ...رفتنش دردآور است بدرود اي همدمی که وجودش گرامی و از دست 

  ...بدرود که چه بسیارند آزاد شدگانِ خدا در تو 

  ...بدرود اي ماهی که براي گناهکاران بس طوالنی بودي و در دلهاي مؤمنان بس پرشکوه 

  ...هایی که به برکت تو به ما داده شده  چه بسا بدیهایی که با تو از ما دور گشته و چه بسیار خوبی

 ».سخت به تو دل بسته بودیم و فردا چه بسیار به تو مشتاق خواهیم بوددیروز چه ! بدرود


