
اند  اي ايراد فرموده خطابه [2]١ماه مبارك رمضان ه جمعه آخر شعبان دربار) ص(رسول اآرم 

داريم و نزديك ماه مبارك رمضان ) ع(هدي  هاي متعدد از رسول خدا و ائمه آه گرچه خطابه

ماه را گوشزد مي فرمودند اما اين خطابه فرازهاي بلندي هايشان اهميت اين  ايشان در خطابه

 :اين خطبه چنين نقل شده . دارد آه آنرا ممتاز آرده است

ِان َرسوَل اهللا َخَطَبنا ذات َيْوم فقال َايُّها : قال ) ع(عن ابيه عن الرضا عن آبائه عن علٍي « 

ِباْلَبَرَآه َو الرَّحمه َو المغفَره َشْهٌر ُهَو ِعنَد اهللا َاْفَضُل الشُُّهر َو الناس ِانُه َقْد َاْقَبَل ِاَلْيُكم َشْهُر اهللا 

اّيامُه َاْفَضُل االّيام َو لياليه َاْفَضُل اللَّيالي ُهَو َشْهٌر ُدعيُتم فيه ِالي ضيافه اهللا َانفاُسُكم فيه 

فيه مستجاٌب فاسئلوا اَهللا َربَُّكم َتْسبيٌح َو نْومُكم فيه عباَده َو َعمُلُكم فيه مقبوٌل َو دعاُؤُآم 

ِبنّياٍت صاِدَقه َو ُقلوٍب طاهره َان ُيَوفَِّقُكم ِلصيامه َو ِتالَوه آتابه َفِان الشَِّقيَّ من ُحِرم ُغْفران اهللا 

وا في هذا الشَّْهر العظيم َو اْذُآُروا ِبُجوِعُكم َو َعَطِشُكم فيِه جوَع َيْوم القيامه َو َعَطَشُه َو َتَصدَّق

علي ُفَقراِئُكم َو مساآينُكم َو قِّروا ِآباَرُآم َو اْرَحموا ِصغاَرُآم َو ِصلوا َاْرحامُكم َو اْحَفظوا َاْلِسنَتُكم 

َو ُتوبوا ِالي اهللا من . َو ُغضُّوا َعما الَيِحلُّ النَظُر ِاَلْيه َاْبصاَرُآم َو الَيِحلُّ اِالْسِتماُع ِاَلْيِه َاْسماَعُكم

اْرَفُعوا ِاَلْيِه َاْيِدَيُكم ِبالدُّعاِء في َاْوقاِت َصَلواِتُكم َفِانها َاْفَضُل الّساعاِت َينُظُر اُهللا َعزَّ َو َجلَُّ ذنوِبُكم َو 

فيها ِبالرَّْحمه ِالي ِعباِدِه ُيجيُبُهم ِاذا ناَجْوُه َايُّها الناس ِان َانُفَسُكم مْرهونه ِبَاْعماِلُكم ِان َانُفَسُكم 

  ٣»ْعماِلُكم َفُفكُّوها ِباْسِتْغفاِرُآم َو ُظهوُرُآم َثِقيَله من َاْوزاِرُآممْرهونه ِبَا

اند آه اميرالمومنين  نقل آرده) ع(از پدران بزرگوارش و آنان از اميرالمومنين ) ع(امام هشتم 

اي ايراد آردند در بعضي از  نزديك ماه مبارك رمضان آه بود خطابه) ص(پيغمبر اآرم : فرمود) ع(

  آخر ماه شعبان بود آه اين ماه ماهي است آه ههاي ديگر است آه در جمع ابهخط

  »َايُّها الناس ِانُه َقْد َاْقَبَل ِاَلْيُكم َشْهُر اهللا ِباْلَبَرَآه َو الرَّحمه َو المغفَره« 

ماه خدا با برآت و رحمت و . دارد به استقبال ماه خدا برويد آه به سوي شما گام بر مي

  .ها و جمال به سوي شما در حرآت است همه زيبايي

  »َشْهٌر ُهَو ِعنَد اهللا َاْفَضُل الشُُّهر« 

  .هاست ماه مبارك رمضان باالترين و برترين ماه

  » َو اّيامُه َاْفَضُل االّيام َو لياليه َاْفَضُل اللَّيالي« 

  .روزهايش بهترين روزها و شبهايش بهترين شبهاست در سال

  » فيه ِالي ضيافه اهللا ُهَو َشْهٌر ُدعيُتم« 

ايد، صاحبخانه خداست و  ماهي است آه شما از جانب خدا به مهماني خدا دعوت شده

  .شما وارد بر پروردگار عز و جل هستيد

  »َانفاُسُكم فيه َتْسبيٌح َو نْومُكم فيه عباَده َو َعمُلُكم فيه مقبوٌل َو دعاُؤُآم فيه مستجاٌب « 

وابتان عبادت و اعمالتان مورد قبول و دعايتان در اين ماه هاي شما در آن تسبيح و خ نفس

برده  آن قدر اين ماه بزرگ است و آن قدر احترام به اين ماه انسان را باال مي. مستجاب است

آند به قدري شخصيت آدمي گسترده  آند، انسان را به خدا وصل مي انسان را بزرگ مي



ارد و خوابش عبادت است و اعمالش همه شود در حدي آه نفسهايش ثواب تسبيح خدا د مي

انسان در اين ماه با احترام . اش مقبول و دعايش مستجاب است اعمال صالحه. پذيرفته است

شود آه اگر در تمام سال انسان اين توجه  به اين ماه و توجه به نماز و روزه اين قدر بزرگ مي

  . آند را بكند چنين عظمتي را پيدا نمي

  : چنين است پس به چند نكته توجه آنيدحاال آه اين ماه 

  »فاسئلوا اَهللا َربَُّكم ِبنّياٍت صاِدَقه َو قلوٍب طاهره«  :١

  .پس از خدا بخواهيد و دعا آنيد با نيات صادق و قلوب پاك

آنند در ماه رمضان چه آنيم؟  سوال مي) ع(در حديث ديگر است آه از اميرالمومنين 

  .ناه دعا و استغفاردعا و استغفار از گ: فرمايند مي

از خدا خير بخواهيد، آخرت بخواهيد، دنيا بخواهيد و در رأس آنها توجه به معنويات  :٢

  . بخواهيد، از خدا بخواهيد خدا به شما توفيق روزه بدهد و توفيق تالوت آتاب او قرآن را

  »َان ُيَوفَِّقُكم ِلصيامه َو ِتالَوه آتابه« 

عجيب است آه . خدا بخواهيد آه به قرآن توجه آنيد، قرآن بخوانيد و به قرآن عمل آنيداز  

  .آند، در لطف حق ترديدي نيست اگر انسان از خدا خواست خدا به آدمي لطف مي

  »َفِان الشَِّقيَّ من ُحِرم ُغْفران اهللا في هذا الشَّْهر العظيم « 

  .محروم شودشقي آن آسي است آه از رحمت خدا در اين ماه 

  » َو اْذُآُروا ِبُجوِعُكم َو َعَطِشُكم فيِه جوَع َيْوم القيامه َو َعَطَشُه « 

ها و نوجوانان مخصوصًا  بچه. نابراين اول از خدا بخواهيد موفق به روزه و تالوت قرآن شويدب

ق افراد شايسته تشوي هدر مساجد به تالوت قرآن و تجويد قرآن و احيانًا تفسير قرآن بوسيل

ها محروم گردد، وقتي  شقي آسي است آه از اين ارزش. ماه ماه قرآن و ماه نور است. آنيد

شويد ياد قيامت و آخرت بيفتيد، در عالم برزخ هم غذايي است به نوع  گرسنه و تشنه مي

در عالم قبر تشنه و گرسنه آه خودش در قيامت هم آه معاد جسماني است غذايي است 

ياد آنيم آن تشنگي و . در قيامت گرسنه و تشنه و سرگردان نباشيم نباشد قالب مثالي ما،

  .گرسنگي را و به خودمان بينديشيم

  » َو َتَصدَّقوا علي ُفَقراِئُكم َو مساآينُكم« :٣

  .به مساآين صدقه دهيد ،صدقه دهيد به فقراء 

در اين  هاي آبرومند باشند آمك آنيد به آنها الزم نيست مسكين باشند، چه بسا خانواده

  .ها در زندگي دچار مشكل باشند نگذاريد خانواده. ماه

  .آخر ماه شعبان بود هفرمايد در جمع در حديث ديگر از رسول اآرم است مي

  .فرمود با فقراء و آنان آه ندارند مواسات آنيد، يكرنگ باشيد پيامبر مي

  :لزوم دوري از اسراف

شان تهي از  اسالمي افرادي سفره هبيند در جامع خيلي جاي تأسف است آه آدم مي



خيلي جاي تأسف آه آدم اسراف و تبذير . شان رنگي از غذاست غذاست و افرادي سفره

ها و ولخرجي در  چقدر مهماني. نكنيم اين همه اسراف و اين همه ولخرجي. بيند مي

 آنيم چقدر در اين ها، حتي مهمانان خارجي آه دعوت مي ها، غير عروسي عروسي ،ها دعوت

ها  ها، چه عزاها، چه عروسي در مراسم. آند خدا به ما غضب مي. رود ها غذا هدر مي هتل

  .  اين همه ولخرجي نكنيم

. را در پيش بگيريم زندگي آه خدا بر آن راضي است هاز اين ماه مبارك توشه بگيريم شيو

از طرف ديگر ولي روي هم رفته . ان، انفاق بر فقيرانستمواسات بر تهديد: فرمايد اينجا مي

اينها گناهان علني . ريختن است بدتر از اسراف است وراسراف چيزي حرام است، تبذير آه د

يك توجيهي به . خاصي است هاين چه فرهنگي است آه بين ما مردم و طبق. جامعه ماست

خواهد، بايد در پيشگاه خدا  اينها همه گناه است، اينها همه پاسخ مي. وضع زندگي است

آنها گناهان آبيره است و . گناه آه فقط غيبت و تهمت و فحشا و دروغ نيست. مجواب بدهي

  .بجاي خود محفوظ است، اينها هم گناه است

  » َو َتَصدَّقوا علي ُفَقراِئُكم َو مساآينُكم «  

  .به پيرمردان احترام آنيد و به آودآان رحم آنيد ،ه فقرا و مسكينان صدقه دهيدب

  » م َو اْرَحموا ِصغاَرُآم َو قِّروا ِآباَرُآ«  :۴

در . ها، پدران و مادران را احترام آنيد ها و مادربزرگ پيرمردان را احترام آنيد، پدربزرگ

ها و بزرگسال محترم نباشد رحمت خدا از سر آن جامعه دور  اي اگر پيرمردها و پيرزن جامعه

  .شود مي

ها را هم شفقت آنيد و  آوچكاي مادرها، اي آساني آه پير هستيد  ،اي پدرها ،اي آبار

  .دست مالطفت بر سرشان بكشيد

  »َو ِصلوا َاْرحامكم «  :۵

  .در اين ماه به ارحامتان برسيد و با آنها ارتباط برقرار آنيد

 َو اْحَفظوا َاْلِسنَتُكم َو ُغضُّوا َعما الَيِحلُّ النَظُر ِاَلْيه َاْبصاَرُآم َو الَيِحلُّ اِالْسِتماُع ِاَلْيِه« : ۶

  ».َاْسماَعُكم

زبانتان را حفظ آنيد، چشمانتان را از گناه بپوشانيد، اي مردان، به زن اجنبي نگان نكنيد و 

در ، در آالس  ،اي زنان به مرد بيگانه چشم ندوزيد، عفت را پيشه آنيد، ارتباط در ادارات

 هآارهاي ديگر براساس عفت و تقوا باشد مخصوصًا در اين ماه آه ماه ذخيره آردن و ايجاد ملك

  .تقوا در آدمي است

خودتان را به گناه نزديك نكنيد، استماع گناه نكنيد، استماع آنيدآنچه حق است نه آنچه 

  .باطل و گناه است

  » َو َتَحننوا علي َاْيتام الناس « : ٧

  .ي آه فاقد سرپرستند رسيدگي آنيديها هبه يتيمان و بچ



  .شود شود، با اين حرآات انسان مي خدا مي هبا اين حرآات انسان جلو

  ۴»] ُاْجزي به [ ِان اهللا تبارك َو تعالي  الصَّْوم لي َو انا َاْجزي به «) ص(قال 

 گيرد به من آسي آه روزه مي. گير هستم باشد يعني من خودم پاداش روزه »جزيُا« اگر

  رسيده است 

  .ها رسيده است ها و زيبايي ارزش هيعني به هم

  »َو ُتوبوا ِالي اهللا من ذنوِبُكم َو اْرَفُعوا ِاَلْيِه َاْيِدَيُكم ِبالدُّعاِء في َاْوقاِت َصَلواِتُكم « : ٨

دعا آنيد در روز » توبه آنيد به سوي خدا از گناهانتان و به سوي خدا دست دعا بلند آنيد«

  .آند خداوند دعاي شما را مستجاب مي. سحرها ها و و شب

  »َفِانها َاْفَضُل الّساعاِت َينُظُر اُهللا َعزَّ َو َجلَُّ فيها ِبالرَّْحمه ِالي ِعباِدِه ُيجيُبُهم ِاذا ناَجْوُه « 

اين ماه ،پذيرد آدمي را  ر دارد و مير و سِّآنند خدا هم با آنها َس وقتي با خدا مناجات مي

  .شدن انسان است، ماه ضيافت خداست، ماه مهمان شدن خداستماه پذيرفته 

  »َايُّها الناس ِان َانُفَسُكم مْرهونه ِبَاْعماِلُكم « 

ي ديگر هاش را وثيق گذارد، خانه اش را رهن مي ها همان طوري آه آسي خانه اي انسان

اعمال . ا بدهدگيرد ديگر خانه در گرو ديگريست تا اينكه برود و پولش ر گذارد و پولي مي مي

  شما اين چنين است يعني 

  »ِان َانُفَسُكم مْرهونه ِبَاْعماِلُكم « 

  انفس شما به اعمال شما مرهون است يعني گرو اعمال شماست

  » َفُفكُّوها ِباْسِتْغفاِرُآم « 

  .با استغفار اين دل را و اين جان خود را آزاد آنيد

  » َو ُظهوُرُآم َثِقيَله من َاْوزاِرُآم « 

ايد آه قد شما خميده  اين قدر گناه آرده. شما اين پشتهايتان از گناه خميده شده است

بايد از خدا خواست تا خدا به انسان عنايت . آند گناه اين طور انسان را تباه مي. شده است

  .ها از لطف خداست ها و اين همه توجه اين همه عنايت: گويد آند و به قول حافظ مي

               آه سحر, ناله شب ,  اشك روان, نور دل 

  بينم اين همه از نظر لطف خدا مي                                              

          نيست در دايره يك نقطه خالفش آم و بيش

  بينم چون و چرا مي آه من اين مسئله بي                                    

 


