
 

 ضیافت نور

 به مناسبت ماه مبارک رمضان

 :)دهم.فرمایدد: ووه  معلقدب  دن مدت ا دن و مدت آدادا  ی  وا مدیمی وجلّخداوند عزّ امام صادق)ع 

 (۳۲۰۷الحکمن، ص )میزا 

 :)اه کاهقی و تنبقی دووی کنید هیرا آروودگداو مدما مبر دا  ا دن و اه کداو اندد  نیدز  امام صادق)ع

گیرد و خداوند  ن  بب ی  او وا می ای داوطقباننیک ووه  رای خدا ووه  ]...[ همانا یدمیکند. قدودانی می

 (۳۲۱۳الحکمن، ص  رد. )میزا  ن  بشن می

  الحکمدن، ص فاطمن ههرا )ع(: خداوند ووه  وا  رای تثبین و ا دعااوی اخد ص واجدب فرمداد. )میزا

۳۲۰۹) 

 ا  هدود  مداد، مدا  صدبر های  دیننآیامبر اکرم)ص(: هر کن خدا  داود کدن  ادیاوی اه و ا دن

  (۳۲۱۷الحکمن، ص )ومضا ( و  ن ووه اه هر ما  وا ووه   گیرد. )میزا 

  ی مکم اه غذا ا ن. )میزا  الحکمدن، ص ی دل اه اندیشید   ن گناها ،  رتر اه ووه امام عقی)ع(: ووه

۳۲۱۳) 

 الحکمدن، ص ی دل  بعر اه ووه  ه ا  ا ن و ووه  ه دا   بعدر اه ووه  مدکم. )میزا عقی)ع(: ووه  امام

۳۲۱۳) 

 داد، فرماد[: چگانن کنیزت وا آیامبر اکرم)ص( ]خطاب  ن هنی کن  ا ه ا  ووه  کنیز خاد وا دمنام می

ید  نیان،  قکن خداوند ی  کن ووه  داوی؟ ووه  فقط خادداوی اه خاود  و یمامدهی دو حالیدمنام می

اندکند  کنند قراو داد  ا ن. و  کن چناثر میوا ع و   ر ایت دو، مانع کاوها و  خنا  همن کن ووه  وا  ی

 (۳۲۱۵کشندگا . )میزا  الحکمن، ص گر نگی داوا  و چن  ایاوندووه 

  ددرد و  اددا ی خدداد جددز گر ددنگی و تشددنگی ن ددیبی نمیداوی کددن اه ووه امددام عقددی)ع(:  اددا ووه 

 (۳۲۱۳الحکمن، ص گیرد. )میزا ای نمیداوی کن اه عبادت مبانن جز نخاا ید  و ونج  بر هند مب

 نیدز دو  فرماید: ]...[ ووه  ماجب خادداوی اه مباات ا دن،امام وضا)ع( دو  یا  عقن وجاب ووه  می

نمدای یندا   امدد دو دنیا آندگای مردم ا ن، و ایشا  وا دو وا  انجام تکالیفشا  وام و ووهید  کند و واه

کدن نیاهمنددا  و مادعمندا  دو  ای ن انداه   خعی و گر نگی رای ی  ا ن کن مردم  وو ید   ن اجر، 

هایشا  واجب فرماد  ا ن،  ن ایشا  چشند آی  برند، و دو نعیجن حقاقی وا کن خداوند دو داواییدنیا می

 (۳۲۰۹الحکمن، ص  پرداهند. )میزا 



 

 ِ ن  درادوت و خامدحال  داخعت  تا امام صادق)ع(  ن وواین اه آدو  زوگااو  امام  اقر)ع(: افطاو داد 

 (۳۰۱، ص ۱۱زوگعر اه آادا  ووه  تا ن. )یثاوال ادقیت، جقد وی،  

  :)کن ووه   یووهو  ،تاانی خاما   ا  مگر اه ذکر خداو تا می ، اید وقاو ووه  دو تا  امدامام صادق)ع

 (۳۲۱۵الحکمن، ص زا یکاا  نبامد. )می یکن ووه  نداو ی ا ووه یداو

 کدرد: خداونددا] ]...[  دن امام  جاد)ع( دو دعای خاد  ن هنگام حقدال مدا  ومضدا  چندیت عدر  می

هایما   خنا   یباد  وا نشدنایم و  دا چشدمانما   دن ی ایت ما  یاویما  د  ]...[ تا  ا گا ی ووه و یقن

 ای ینچن منع مد  و   دید  چیزهای لبا نشعا یم و د عانما  وا  ن  ای حرام نگشاییم و  ا آاهایما   ن

هایما  جز  ن ینچن تا خبر ای دو خاد جای ندهد و ه ا هایما  جز ینچن وا تا ح ل کرد ناپاویم و مکم

ای گایددا نشدداد و ونددج نکشددیم جددز  ددرای ینچددن  ددن آددادا  تددا نزدیددک کنددد. بیا  فرمدداد  دای و داد 

 (۳۲۱۵الحکمن، ص )میزا 

 

***** 

 

 

ارو هاکآمدددها ددد رِا،بربندددهان دددناا  ا دددنا

ا

ابنگدددرا ندددرارو ها، ندددرادددد رناایهیدددنا

ا اتا هدهابدرا دریدتنجا،آاا نهانواصهاکش ر

ا

اکآمدددهاکردددرارو ها،ناا وتدددریدددبربندددهاما

ا انییّدعلایبرپدرا د ا،نیناعنلماچ اا د ّی 

ا

ا ونا  ا  ددرارو ها،نیبددبسددنناا  ددرا دد ا

ا انامده ید اینراکد رها،بن رمدتای قرهای 

ا

ا  ددهرا ددررارو ها،آتددکاکندده ادددهمتا

ا اما ددهیمددرایسددینراعا،رو ها ددما مددد ا دده

ا

ا وانرا دد رارو ها،بددرارددنر اچددنر ا ددها

ا اجدناایکا مل داکد اپدرّا،ک اپدرا ناامرادنا

ا

ارو هارِواآاا سدتاپ دا،ند یچارِنا سدتاپ دی ا

ا اصددهاگ  دد ا نددران رنا،گددرارو هارددرران رن

ا

ا دددرارو های ددد ن ا،نگدددران رنای ددد ن ا

ا اپنهناا ههاچ اانلبرا،ناچننرینارو هانرا ی 

ا

او جددد ادبدددرارو ها،  اچدددننرا وابگددد را

ا ارددناکنددها  امددرنای ا،کاکنددهاگددرنایددبنر

ا

ا خدددرارو هایمسدددنا،تخرددد ا خدددرادددد رناا

ا اوا دراپدنایپنا دراکندا،نینانریرو انرا ای 

ا

ا  ددهراگهددرارو ها،مدد اای ایر دداتددنانرا

ا ارشیدل اواتدویواآاا ا،رشیطناا ر اتهبی 

ا

ا دد رارو هکایپددا،رشیددبش سددتا ردد اتا

ا اهیدتدرا اتد ابرگ د شا،د نارو هاکراوافرّ

ا

انرارو هایبگشدددددنا،گ دددددننانربندددددهانرِا

  ۲۳۰۷، غزل مماو  مالای، دیاا  ممسا

 
 

 



 

 

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

مداهی کدن ندزد ای مردم] همانا ما  خدا، همرا   ا  رکن و وحمن و یمره ،  ن مما ووی یوود  ا ن؛ 

ها و  اعاتش  رتدریتِ  داعات هایش  رتریتِ مبها ن و ووههایش  رتریتِ ووهها، مبخدا  رتریتِ ما 

 ا ن.

 اید.اید و اه مایاعگا ِ کرامن البی قراو داد  مد ماهی ا ن کن دو ی   ن میبمانی خدا دعات مد 

دو ی  آذیرفعن و دعایعا  دو ی  ماود  هایعا  دو ی  تابیح ا ن، خاا عا  دو ی  عبادت، عمقعا نَفَس

 اجا ن ا ن.

داوی ی  و تد وت کعداب های آا ، اه آروودگاوتا   خااهید تا  درای ووه های وا ن و دلآس  ا نین

 خایش، تافیقعا  دهد؛ چرا کن  د خن، کای ا ن کن دو ایت ما   زوگ اه یمره  البی محروم  ماند.

 ا گر نگی و تشنگی خاد دو ایت ما ، گر نگی و تشنگی ووه قیامدن وا یداد کنیدد؛  دن نیاهمنددا  و 

هایعا  ترحّم، و  دن  ادعگانعا  نیکدی خاد احعرام، و  ر کاچک المندا   یناایانعا  صدقن  دهید؛  ن 

 کنید؛

هایعا  وا اه ینچن نید؛ گا هایعا  وا اه ینچن نگا   ن ی  ح ل نیان،  پاماه انعا  وا نگن داوید؛ چشم

 محبّن کنید تا  ر یعیما  مما محبّن ووهند؛ نیان، فرو  ندید؛  ن یعیما  مردممنیدنش ح ل 

اه گناهانعا   ن آیشگا  خداوند تا ن کنید؛ دو هنگام نماهها، د دعانعا  وا  در ی دعا  او  دن دعدا  قندد 

نگرد و خداوند  ا نظر وحمن  ن  ندگانش می ها ن ووقن نماه[،  رتریتِ  اعن=کنید، کن ی  هنگام ]

گایدد و چدا  او وا دهد و چا  او وا صدا  زنند، جاا شا  میهر گا   ا او مناجات کنند، آا خشا  می

 کند. خاانند، اجا عشا  می

 ،ینبا وا یهاد  اهید ا طقب یمره های مما دو گرو کاوهای مما ن، آس  ای مردم] جا 

های خداد، ینبدا وا  دبک او گناهانعا   نگیت ا ن، آس  دا طدال داد   دجد های مما اه  و آشن

 کنید،

و  دانید کن خداوند د کن یاد  واال ن د  ن عزّت خاد  اگند خاود  ا ن کن نمداهگزاوا  و  دجد  

کندد و دو ووهی کدن مدردم دو آیشدگا  آروودگداو جبانیدا  ] درای حادداب[ کننددگا  وا عدذاب نمی

  اهد.ا  ا یتش، هرا ا  نمیایاعند، ینا  ومی

داوی وا افطاو دهد، آادا  او  رای ی  عمل نزد خدا، همچا  ای مردم] هر کن اه مما دو ایت ما ، ووه 

 یهاد کرد  یک  ند  و یمره  گناها  گذمعن او ن.



 

 «ای آیامبر خدا ] همن ما تاانایی ایت کاو وا نداویم]»آس گفعند: 

رماد: خاد وا اه یتش نگن داوید، هر چند  ا یک دانن خرما؛ خاد وا اه یتش آیامبر صقی اهلل عقین و یلن ف

 نگن داوید، هر چند  ا یک جرعن یب.

 ای مردم] هر کس اخ قش وا دو ایت ما  ، نیکا  اهد ،  رای او و یقن عباو اه صراط خااهد  اد ...

ووه دیداو ، غضب خدایش وا اه او و هر کس دو ایت ما ، مرّ خاد وا ]اه دیگرا [  اه داود، خداوند دو 

ا  خااهد  اه خااهد دامن؛ و هر کن دو ایت ما ، یعیمی وا گرامی  داود، دو ووه دیداو، خداوند، گرامی

 دامن؛

و هر کن دو ی   ن خایشاوند خاد نیکی کند، دو ووه دیداو، خداوند  دا وحمدعش  دن او نیکدی خااهدد 

 ، خداوند دو ووه دیداو، وحمعش وا اه او قطع خااهد نماد؛کرد؛ و هر کس دو ی  اه خایشا  خاد  بُرد

... 

های دیگر، خعم قری  کدرد  ای اه قری  ت وت کند، آادا  کای وا داود کن دو ما هر کس دو ی ، یین

 .ا ن

ای مردم] دو ایت ما ، دوهای  بشن  اهند، آس اه آروودگاوتا   خااهید کن ینبدا وا  در مدما نبنددد؛ و 

 هدا دو  ندندد،اند، آس اه آروودگاوتا   خااهید کن ینبا وا  ر مما نگشاید؛ و میطا  اعن دوهای دوهخ

 آس اه آروودگاوتا   خااهید کن ینبا وا  ر مما ماقّط نااهد.

 «ای آیامبر خدا]  رتریتِ کاوها دو ایت ما  چیان؟»دو ایت هنگام عقی)ع(  رخا ن و گفن: 

 های البی ا ن.کاوها دو ایت ما  ، آرهیز اه حرام: ای ا ا الحات]  رتریتِ فرماد
 

***** 
 

ابخشیا  انعنیا من ا  ننا)ع(انراون عابنامنهامبنرکارمضناا)نعنیاچهلاواپن ماصحی  ا  ننی (:
ابهرونا یابدرگنرینامنهاده اوا یاعیهانو ننااده ا...»

ارا)وافر و ا(ا  تا...بهرونا یامن یاک اآر و نانراآاا دنیکا  تاوا عرنلا) یک(انراآاامننش
ابهرونا یا رهمیاک اوج نشاگر میاوا  ان تارفننکانرنآورا  تا...

ابهروناک اچ ابسینر هاآ  نا هگناِاده انرات ا...
ابهرونا یامن یاک ابر یاگنن  نر اابسار ا یاب نیاوانرانلهنیامؤمنناابساپر   ها...

ا نییاک اب ابرکتات اب امنان نها هها...د بیچ ابسنابهیهنییاک ابنات ا  امنانوراگشن اواچ ابسینرا
 «بهرون!انیرو اچ ا ختاب ات انلابسن اب نیماوافرن اچ ابسینراب ات امشننقاد   یماب ن.


