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  .1  
خطاب حضرت باری تعالی است با 
مؤمنین؛ گرچه کّفار نیز مانند مؤمنین 
مکّلف به فروعند، لکن به جهت آنکه 

منین اینگونه خطابات را تلّقی به قبول مؤ
 اند. کنند مخاطب قرار گرفته می

اید بر شما  ای کسانی که ایمان آورده»
که بر  روزه داشتن واجب شد همچنان

اند نیز  که قبل از شما بوده امم سالفه
واجب شده است؛ و این وجوب روزه به 
عّلت آنست که در مقام تقوی برآئید و 



 

 «ت الهی بیاورید.خود را در مصونّی

 
 

 
 

 حقیقت تقوا

 
از حضرت صادق « مجمع البیان»در 

کند که آن حضرت  علیه الّسالم روایت می
 فرمودند:
ةی و ل   ب اد 

ب  العی  أزال  ت ع 
ی
ُة نا ِفی النِّداء ذَّ

.
ی
ناء  2العی



 

دای مهربان که مؤمنین خبدیهی است 
کند و آنان را الیق خطاب قرار  را ندا می

تی که در روزه است از دهد، هر سخ می
رود و شیرینی ندا دیگر تعبی  بین می

فرماید:  گذارد. و اّما جهت آنکه می نمی

         

    ،  برای آنست که مؤمنین
 بدانند این تکلیف اختصاص به ُاّمت
پیغمبر آخر الزمان ندارد بلکه در امم 

که  پیشین بوده، و خود همین معنی



 

عمومّیت تکلیف است دشواری آنرا برای 
یَّةُ اکند که  انسان آسان می

إذا َعمَّْت  لب لی

ّما جهت آنکه غایت و غرض او  3.طاَبْت
دهد برای  از این تکلیف را تقوی قرار می

آنست که تقوی که بهترین فضیلت از 
بر این فریضه استوار  فضائل انسانی است

این است و بدون روزه انسان به اوج 
 رسد. شرف نمی

تقوی به معنی پرهیز نیست، گرچه 
ها الزمۀ آن است؛ بلکه  پرهیز از ناپسندیده

تقوی به معنی مصونّیت و در حفظ و امان 



 

ة  و  درآمدن است.  ای  ق  ی وی
قی ْقی او  ق ی ی  ه ب و 

است. خدا  4معنی حصان و حفظ
است که شما  دفرماید: شاید شما، و امی می

ئید و از گزند نفس در مصونّیت الهی درآ
اّماره و شیطان بدین فریضۀ الهّیه در امان 
خدا و حفظ او قرار گیرید. و اگر ملکۀ 
تقوی در انسان جای گرفت دیگر برای او 
بیم و هراسی نیست. وساوس شیطانّیه و 

تواند اثری  هواهای نفسانّیه در او نمی
بگذارد؛ همانطور که در علوم ماّدی برای 

ای به کار  از آفت وسیله وقایه و مصونّیت



 

 برند. می
خصی که جوش اکسیژن یا برق ش

گیرد، غّواص برای  دهد ماسک می می
مصونّیت از درندگان تحت البحری لباس 

کند و با خود کپسول  خاّصی در تن می
برد، شخصی که به کره ماه  اکسیژن می

رود با لباس خاّص و تنّفس خاصّْ  می
دت و شار و حرارت و بروفخود را از 

گازهای مختلفۀ هالک کننده در مصونّیت 
آورد. و همانطور که بواسطۀ تزریق  می

آبله و واکسن وبا و طاعون در انسان سپر 



 

نافذ  یکربمدفاع از مرض و سپر دفاع از 
گردد، همانطور بواسطۀ  و روان ایجاد می

ملکۀ تقوی یک نوع مصونّیت روحی 
 د که با آن حفظ ودگر برای انسان پیدا می

آلودۀ خفه کنندۀ  یکربهایمامان انسان به 
شود؛ شهوات انسان را  معاصی مبتال نمی

کوبند، آرزوهای پست و  به زمین نمی
زینتهای دلفریب عالم غرور در روح 
بلندمرتبۀ انسانّْ زبون و خوار جلوه 

روی در جمیع امور  کند، با عدل و میانه می
. دکن بشر در صراط مستقیم حرکت می



 

ثر این ملکۀ تقوی نفس او در گوئی در ا
شهوات جای گرفته، و با   کپسول ضّد

تزریق آمپولهای صبر و صالى و مجاهده 
و انفاق و ایثار و عدالت در مقام شامخی 
برآمده و نفس خود را واکسن کوبی کرده 

 و آشامیدن نیست حقیقت روزه فقط امساک در خوردن  است.
روزه که حقیقتًا حّظ وافری از این 

ی دارد در درجات اولّیۀ مواّد این معن
دار  تقوی قرار گرفته است. شخص روزه

به علت کّف نفس از شهوات و جلوگیری 
از افراط در لذائذ و کّف نفس از ملتّذات 



 

بصری و سمعی و لسانی که از حّد اعتدال 
خارج است خود را دائمًا به این مصونّیت 

کند و به مقام  و ملکۀ تقوی نزدیک می
رسد؛ آن  ت که حّق انسان است میانسانّی

خور  انسانّیتی که لّذات حیوانی را در
داند و رزق خود را از  روزی خود نمی

ُمنی و  مقام شامخ ِّبِّ ُیطعی ند  ر 
أبیُت عی

ی سقینیی
گیرد. و لذا باید دانست که  می 5

حقیقت روزه نه فقط امساک در خوردن و 
آشامیدن و امثال آنهاست، بلکه امساک 

از جمیع بدیها و   و اعضاء جوارح



 

به  هتجاوزات و امساک دل از غیر توّج
 خدا ]است[.

 :فرماید أمیرالمؤمنین علیه الّسالم می
هی لالّ  ن صیانی ُه نی یس  ل  ن صائیٍم ل  م نی ک 

 ُ ُه  ،اجلُوُع و الظَّم  یس  ل  ن قائیٍم ل  م نی و ک 

ناءُ  ُر و الع  ه   لالّ السَّ
هی ن قیانی بَّذا  ،نی ح 

ِی و لططاُرُهمن وُم األ  6!کیا

  چه بسیار روزه داری که بهره از روزه»
چه بسیار  وخود ندارد جز تشنگی، 

ای از قیام خود  زانی در شب که بهرهیبپاخ
ندارند جز بیداری و رنج، َبه َبه از خواب 



 

 «زیرکان و َبه َبه از إفطار آنها!
خطبه پیامبر اکرم در فضیلت ماه 

 مبارک رمضان

 
کند  نقل می« ئل الشیعهوسا» در کتاب

عن محّمد بن بکران « عیون األخبار»از 
النّقاش عن احمد بن الحسن القطان و 
محّمد بن احمد بن ابراهیم المعاذی و 

اهیم بن اسحق المکتب کّلهم رمحّمد بن اب
عن احمد بن سعید عن علّی بن الحسن 
بن فّضال عن أبیه عن الّرضا علیه الّسالم 



 

ن علّی علیه عالم عن آبائه علیهم الّس
 إَلیُکم َشهُر اهلِلأیُّها الّناُس إنَُّه َقد أقَبَل  حدیث شریف: الّسالم:

سول  اهللی  صیّل اهلل علیه و آله و ل نَّ ر 

وٍم ط قال   سّلم ب نا ذات  ی  ط  ا  :خ  أُّیه

 ُِ یُکم !النّا ُه ق د أقب ل  لل   ]علیکم[ لنَّ

مح ةی و ا  و الرَّ
ةی ک   بیالَب  

هُر اهللی ةی ش  ر 
غفی  ؛لم 

هوری و  ُل الشه  أطض 
ند  اهللی هٌر هو عی ش 

ُل   أطض 
یالیهی ُل األّیامی و ل  أّیاُنُه أطض 

ُل الّساعاتی  هو  .اللَّیای و ساعاُتُه أطض 

ةی اهللی و  هٌر ُدعیُتم طیهی لی  ضیاط  ش 

ةی اهللی  ران  ن أهلی ک 
لُتم طیهی نی  ؛ُجعی



 

أنفاُسُکم طیهی ت سبیٌح و ن وُنُکم طیهی 

قبوٌل و ُدعاُؤُکم عی   ن 
ُلُکم طیهی م  ٌة و ع  باد 

بَُّکم  .طیهی ُنست جاٌب  طاسألوا اهلل  ر 

ٍة أ ن  ر 
ٍة و ُقلوٍب طاهی بینیّیاٍت صادیق 

ةی کیتابیهی  الو 
هی و تی ُکم لیصیانی ق  طِّ إ نَّ  ؛ُیو  ط 

ذا   ِف ه 
م  ُغفرا ن  اهللی ن ُحری یَّ ن 

قی الشَّ

ظیمی  هری الع  کُ  .الشَّ م و و اذُکروا بیجوعی

ةی و  ومی القیان   جوع  ی 
ُکم طیهی ط شی ع 

هُ  ط ش  رائیُکم و  ،ع  یل  ُطق  قوا ع  دَّ و ت ص 

ساکینیُکم ُکم ،ن  بار 
قِّروا کی و  ،و و 

ُکم غار 
وا صی ُکم ،ارمح  لوا أرحان 

 ،و صی



 

ن ت ُکم ظوا ألسی ّم ال  ،و احف  وا ع  و ُغضه

یله  ّم ال َی  ُکم و ع   أبصار 
یهی ُر لل  یله النَّظ  َی 

ُکم  أسمع 
یهی یل   ،االستیمُع لل  نَّنوا ع  و َت  

ُکم یل  أیتانی نَّن ع  ِی ُیت ح  و  ،أیتامی النّا

ن ُذنوبیُکم و ارط عوا  ،توبوا لی  اهللی نی

 ِف أوقاتی 
ی
عاء ُکم بیالده ی 

یهی أیدی لل 

التیُکم نُظُر ،  ص   ی 
اعاتی ُل السَّ ا أطض  إَّنَّ ط 

مح ةی  لَّ طیها بیالرَّ وج  زَّ بادیهی  اهلُل ع   7لی  عی

وُه و  م لذا ناد  بِّیهی وُه و ُیل  ُُییُبُهم لذا ناج 

ُم لذا  ألوُه و ی ست جیُب َل  م لذا س  یهی
ُیعطی

وهُ  ع   .د 



 

 ُِ ا النَّا ٌة  !أُّیه رهون  ُکم ن  ل نَّ أنُفس 

ُکم وها بیاستیغفاری ُفکه و  ،بیأعملیُکم ط 

ُفوا  فِّ ُکم ط خ  ن أوزاری ٌة نی قیل  ُکم ث  ُظهور 

نها بیط و اعل موا أ نَّ  ؛ولی ُسجودیُکمع 

ب   8اهلل   ذِّ  أ ن ال ُیع 
تیهی زَّ
م  بیعی أقس 

دین  و أ ن ال 
لِّنی  و الّساجی الُمص 

بِّ  ر 
ُِ لی قوُم النّا وم  ی   ی 

ُهم بیالنّاری ع  وِّ ُیر 

 .العال منی  

 ُِ ا النّا م   !أُّیه
نُکم صائی ن ط طَّر  نی ن 

لی  ُه بیذ  هری کا ن  ل  ذا الشَّ ن ا ِف ه 
ند  ُنؤنی ک  عی

ن  م ن َض  نی
ٌة لی ر 

غفی ٍة و ن  م  تُق ن س 
اهللی عی



 

سول  اهللی  :قیل   .ُذنوبیهی  ل یس   !یا ر  ط 

نا لیک   3ُکله یل  ذ  ُر ع 
قدی صیّل اهلل ط قال   .ی 

النّار  و ] 4اهلل   اتَّقوا علیه و آله و سّلم:

ٍة اتَّقوا النّار   ر  قِّ َت 
و بیشی ٍة [ ل  ب  و بیَش  و ل 

 
ٍ
ن ناء  .نی

ُِ أُّیه  ذا  !ا النّا نُکم ِف ه 
ن  نی سَّ ن ن ح 

یل   ا ع  واز  ُه ج  ُه کا ن  ل  هری ُخُلق  الشَّ

له طیهی األقدامُ   ی وم  ت زی
اطی ن  ،الِّصِّ و ن 

ت ی مینُُه  ل ک  ّم ن  هری ع  ذا الشَّ فَّف  ِف ه  خ 

ساب هُ 
ل یهی حی فَّف  اهلُل ع  فَّ طیهی  ،خ  ن ک  و ن 

ب   ض  نُه غ  فَّ اهلُل ع  ُه ک  َّ لقاهُ َش  و  ،ُه ی وم  ی 



 

لقاهُ  ُه اهلُل ی وم  ی  ن  یم  أکر 
تی  ی 
م  طیهی ن أکر   ،ن 

ُه اهلُل  ل  ص   ُه و 
محی  ر 

ل  طیهی ص  ن و  و ن 

لقاهُ   ی وم  ی 
مح تیهی  ُه  ،بیر 

محی  ر 
ن ق ط ع  طیهی و ن 

لقاهُ  مح ت ُه ی وم  ی  نُه ر  ن  ،ق ط ع  اهلُل ع  و ن 

ت ب  اهللُ  الٍة ک   بیص 
ع  طیهی ن  ت ط وَّ

ة  نی ُه ب راء   ل 

ُه  ،النّاری  ا کا ن  ل   ط رض 
ن أدَّی طیهی و ن 

ة  طیم  یض  بعنی  ط ری ن أدَّی س  ث واُب ن 

هوری  ن  الشه
واُه نی ن   ،سی

ن أکث ر  طیهی نی و ن 

یفه  ُه ی وم  َت  ل  اهلُل نیزان  قَّ َّ ث  یل   ع 
الةی الصَّ

وازینُ  ن  الُقرآ نی  ،الم 
ة  نی  آی 

ن ت ال طیهی و ن 

ت م  الُقرآ ن  ِف کا ن خ  ثُل أجری ن 
ُه نی  ن  ل 



 

هوری  ن  الشه
هی نی ریی  .غ 

 ُِ ا النّا ذا  !أُّیه  ِف ه 
نا نی ل نَّ أبواب  اجلی

بَُّکم أ ن ال  ٌة ط اسألوا ر  تَّح  هری ُنف  الشَّ

نُکم ها ع  لِّق  ل یُکم[، ُیغ  و أبواب   ]ع 

بَُّکم أ ن ال  ٌة ط اسألوا ر  ق  لَّ  ُنغ 
النِّریا نی

ها ع   تِّح  ٌة  ،ل یُکمُیف  غلول  یاطنی  ن  و الشَّ

ل یُکم لِّط ها ع  بَُّکم أ ن ال ُیس   .ط اسألوا ر 

 علیه الّسالم:قال  أنریالمؤنننی 

ُقلُت  ُقمُت ط  سول  اهللی  :ط  )صیل  یا ر 

ُل األعملی ِف  !اهلل علیه و آله( نا أطض 

هری  ذا الشَّ نی  :ط قال   ؟ه   !یا أبا احل س 



 

ذا الشَّ  ُل األعملی ِف ه  ُع أطض  ر  هری الو 

می اهللی  اری ن حم   9احلدیث.؛ ع 

ینجا مرحوم شیخ حّر عاملی روایت اتا 
کند، و چون ذیل آن راجع به  را نقل می

اجتهاد در عبادت  ووظائف مستحّبه 
نیست لذا حدیث را تقطیع نموده است؛ 

در « اربعین»ولکن شیخ بهائی در کتاب 
کند  تحت حدیث ُنهم ذیلش را بیان می

مّتصل خود از محّمد بن علی بن  با سند
الحسین بن بابویه القّمی: شیخنا الصدوق 
)ره(؛ و همچنین مرحوم ماّل محسن فیض 



 

ا در کتاب ریل آنذست ا رده ک  قلن  کاشانی
در باب فضل شهر رمضان، ص « وافی»

و نسبت داده است آنرا به صدوق در  35
عن احمد بن « َعرض المجالس»کتاب 

احمد بن محّمد بن  الحسن القّطان عن
ّضال عن أبیه عن ف  سعید الهمدانی عن ابن

و آن دو عالم جلیل  ،10الرضا علیه الّسالم
و سید بن طاووس ذیلش را بدینگونه نقل 

 حضرتعلیهما الّسالم از کیفّیت شهادت آن إخبار رسول اهلل به أمیرالمؤمنین  :کنند که می
ی ُقلُت  ؛ُثمَّ ب ک  نا یبکیک یا رسول  :ط 

نک  ِف  ؟اهلل له نی م ُیست ح 
ط قال  أبکی لی



 

هری  ذا الشَّ یلِّ  ؛ه  أّّن بیک  و أنت  ُتص  ک 

بِّک   ر 
لنی  و  ،لی ی األوَّ ث  أشق   انب ع 

دی و ق 

 ث مود  
ةی قیُق عاقیری ناق  رین  ش 

اآخی

ب   ض  رنیک  ط خ  یل  ق  ة  ع  ب  ب ک  َض  ط َض  

 ْ
نها حلی ُقلُت  .ی ت ک  نی سول  اهللی  :ط  و  !یا ر 

ن دینی ٍة نی الن  ک  ِف س 
لی یلَّ ط قال   ؟ذ  ص 

لَّم:  و س 
یهی و آلیهی ل  ن  اهلُل ع  ٍة نی الن  ِف س 

صیّل اهلل علیه و آله و ُثمَّ قال   .دیینیک  

ه  سّلم:
یلی ت ل نی و  !یا ع  د ق  ق  ت ل ک  ط  ن ق  ن 

نی ض  د أبغ  ق  ک  ط  ض  ن أبغ  نّی  ،ن  ألنَّک  نی

ن طین تی  ن فیس و طین ُتک  نی ی و أنت  ک 



 

تی یل  ُانَّ ی ع 
تی لیف  یِّی و خ 

صی  11.و 

« عرض المجالس»ً کتاب اظاهر و
صدوق است، ولیکن چون « امالی»همان 

آن  35شد و در ص « امالی»مراجعه به 
آنرا پس از  کند ذیل این روایت را نقل می

آنکه حضرت رسول صّلی اهلل علیه و آله 
ن دیینیک  ِفی فرمودند:  ٍة نی الن  ونه بدینگ  س 

 کند: ذکر می
ه  :ُثمَّ قال  

یلی ت ل نی  !یا ع  د ق  ق  ت ل ک  ط  ن ق  ن 

ن  نی و ن  ض  د أبغ  ق  ک  ط  ض  ن أبغ  و ن 

ن فیس نّی ک  بَّنی ألنَّک  نی د س  ق  بَّک  ط   ،س 



 

ن  ن روحی و طیین ُتک  نی روُحک  نی

نی  ؛طیین تی ل ق  ک  و ت عای  خ  بار  ل نَّ اهلل  ت 

ّن  و لّیاک  و اصط فاّن و لّیاک   و اختار 

ةی  إلنان 
ک  لی  و اختار 

ةی لنهُبوَّ
ر  ط   ،لی ن أنک  م 

یت ر  ُنُبوَّ د أنک  ق  ت ک  ط  ه  .لنان 
یلی أنت   !یا ع 

وُج ابن تی و  یِّی و أبو ُولدی و ز 
صی و 

یایت و ب عد   تی ِف ح  یل  ُانَّ تی ع  لیف  خ 

ویت یی ،ن  ُیک  َّن   ؛أنُرک  أنری و َّن 

ث نی بی  ع  ُم بیالَّذی ب 
ل نی ُاقسی ع   و ج 

ةی النهُبوَّ

هی و  لقی یل  خ   ع 
ُة اهللی ُجَّ ةی لنَّک  حل  یَّ ی ری  الَب  خ 

بادیهی  یل  عی ُتُه ع  لیف   و خ 
هی ِّ
یل  ِسی ؛ أنینُُه ع 



 

 12انتهی.

 

 

 
 
 

 

                                                 
 .355( آیه 2سوره البقرى )ـ 1
، ذیل تفسیر آیه فوق 094، ص 2، ج مجمع البیان فی تفسیر القرآنـ 2

]لّذت و شیرینی خطاب با پروردگار مشّقت و سختی عبادت و رنج آن را الّذکر: 
 گرداند. مترجم[ زایل می
 ]گرفتاری اگر عمومّیت پیدا کند آسان خواهد شد. مترجم[ـ 3

ُه َعن األَذی و َصاَنُه و : َوَقاُه َیِقیِه ِوَقاَیًة و َوق  أقرب المواردـ 4 ًیا و َواِقَیًة: َسََتَ
  َحِفَظُه.

، ص 36، ابواب البرزخ و القبر و عذابه؛ ج 245، ص 6، ج بحار األنوار ـ5
]من چه بسا روزگارم ، باب صوم: 255، ص 2، ج عوالی اللئالی؛ 33، باب 594

کند.  یراب میدهد و س نمایم درحالیکه او مرا غذا می را با پروردگارم سپری می



 

                                                                                                                   
 مترجم[

 .303، کلمات قصار، کلمه نهج البالغى ـ6
مَحِة إیل ِعباِدهِ بِ : الواِفو یف  ـ7 ِدرُ الوافییف نسخة ـ  5 .الرَّ  .: َیق 
ُرهُ الوافییف  ـ8  .: و َلو بِِشقِّ ََتَرة  الوافییف ـ  0 .: َتعایَل ِذک 
ستحباب ، فی کتاب الصوم باب تأّکد ا535، ص 34، ج وسائل الشیعى ـ9

و مرحوم  اقبالنیز این حدیث شریف را مرحوم سّید در  و ؛االجتهاد فی العبادى
عیون أخبار د، و در کتاب نا نقل نموده أعمال السنىحاج میرزا جواد آقا ملکی در 

امام رضا علیه الّسالم از پدرانش از ]موجود است:  263، ص 2، ج الّرضا
کنند که آن حضرت فرمود:  لّسالم روایت میطالب علیهم ا بن أبی أمیرالمؤمنین علی

فرمود و چنین فرمودند: ای مردم! بدرستی  روزی رسول خدا برای ما خطبه ایراد می
آید درحالیکه نوید برکت و رحمت و آمرزش را به همراه  که ماه خدا بسوی شما می

و  تر است و روزها و شبها دارد، ماهی که از همه ماهها نزد پروردگار با فضیلت
ساعات آن بر سایر روزها و شبها و ساعات ماههای دیگر برتری دارند. ماهی که 

اید و از جملۀ افرادی که مورد کرامت و تکریم  برای میهمانی پروردگار دعوت شده
آید  اند واقع شدید. نفسهای شما در این ماه تسبیح بحساب می پروردگار قرار گرفته

شود، اعمال شما در این ماه مورد قبول  ه میو خواب شما در این ماه عبادت نوشت
حضرت حّق و دعاهای شما به مرتبه اجابت خواهد رسید. پس با قلبی خالص و 
نّیتی پاک و صادق از خدا بخواهید که شما را موّفق به روزه داری و تالوت قرآن 

بدارد. به تحقیق که شقی و بدبخت آن کسی است که از آمرزش الهی در این ماه با 
 ظمت محروم گردد.ع

گرسنگی و عطش در این ماه شما را به یاد گرسنگی و عطش روز قیامت بیندازد. بر 
فقراء و تنگدستان ببخشائید، بزرگانتان را تعظیم و تکریم و زیردستان را مورد رأفت و 

  قرار دهید. ارحام و خویشان خود را صلۀ رحم کنید. زبان خود را نگهرحمت 



 

                                                                                                                   
را از آنچه مورد سخط و غضب الهی است بپوشانید و دارید و چشمان خود 

است ببندید. بر یتیمان مردم رأفت  ی خود را از آنچه شنیدنش نکوهش شده گوشها
کنند. و از گناهان خویش به درگاه   کنید تا بر یتیمان شما رأفت و عطوفت 

شگاه الهی طلب مغفرت نمائید. و در اوقات نماز دستهای خود را برای دعا به پی
خدا بلند کنید، و بدانید که اوقات نماز برترین اوقات است در نزد پروردگار که 

اندازد. اگر او را بخوانند پاسخ  خدای متعال به بندگانش نظر لطف و مرحمت می
دهد و اگر از او چیزی  پذیرد و جواب مثبت می دهد و چون او را ندا کنند می می

 نماید.  نها را رّد نمیکند و دعوت آ درخواست کنند عطا می
ای مردم! بدانید که افعال و اعمال، جانهای شما را در بند گرفتاریها و عالم شهوات 
و دنیای دنّی درآورده است، پس با طلب آمرزش از خدا آنها را رها سازید و از قید 
عالم شهوت بیرون آورید. آثار و پیامدهای کردار ناشایست بر پشت شما سنگینی 

های طوالنی این بار گران را از دوش خود بردارید.  ت، پس بواسطۀ سجدهنموده اس
و بدانید که خدای متعال به عّزت و جالل خود سوگند یاد کرده که نمازگزاران و 

کنندگان را به عذاب کیفر ندهد. و به آتش دوزخ آنان را بیمناک نسازد در  سجده 
 شوند.  می روزی که همه در پیشگاه حساب اعمال نزد او حاضر

ای  ای مردم! کسی که در این ماه روزه داری را افطار دهد مانند کسی است که بنده
گیرد.  را در راه خدا آزاد نموده است و تمام گناهان گذشته او مورد آمرزش قرار می

داران را به افطار دعوت  بعضی به پیامبر عرض کردند: همه ما قادر نیستیم که روزه
افطار دادن به مقدار ه ید گرچه بئبرای خود تحصیل نما د: تقوی راکنیم. پیامبر فرمو

 ای از آب.  ای از خرما باشد یا جرعه  اندازۀ تّکه 
ای مردم! کسی که در این ماه اخالق خود را نیکو کند در روزی که قدمها بر باالی 

 لرزد او جواز عبور از صراط دریافت خواهد کرد و کسی که بر غالمان و صراط می
کنیزانش آسان بگیرد خدای متعال در روز بازپسین بر او آسان خواهد گرفت. و 



 

                                                                                                                   
کسی که آزارش به دیگران را در این ماه کنترل نماید خداوند در روز قیامت او را 

قرار ندهد، و کسی که یتیمی را در این ماه گرامی بدارد مورد سخط و غضب خود 
ی خواهد داشت. و کسی که ارتباط با گرامرا  خدا در روز مالقات با بندگانش او

بین خود و او در روز جزا به رحمت  خویشان خود را در این ماه پیوند دهد خداوند
اش پیوند برقرار نماید. و کسی که قطع رحم نماید خدا رحمتش را در روز  واسعه

تش بخواند خداوند برائت از آای  قیامت از او دریغ نماید. و کسی که در این ماه نافله
در این ماه انجام    نویسد. و کسی که واجبی از واجبات را دوزخ را برای او می

دارد. و  دهد خدای متعال ثواب هفتاد عمل واجب در غیر این ماه برای او منظور می
کسی که در این ماه بر من درود بفرستد )اللهّم صّل علی محّمد و آل محّمد( 

های ترازوی اعمال سبک است  وزی که کّفهخداوند کّفه ترازوی عمل او را در ر
ای از قرآن بخواند مانند کسی است  سنگین خواهد نمود. و کسی که در این ماه آیه

 که یک ختم قرآن در غیر این ماه نموده است.
ای مردم! درهای بهشت در این ماه باز است، پس از خدا بخواهید تا بر روی شما 

بسته است پس از خدا تقاضا کنید تا بر روی  نبندد. و دربهای جهّنم بر روی شما
اند، پس از خدا بخواهید  شما نگشاید. و بر دست و پای شیاطین در این ماه بند نهاده

 که آنها بر شما مسّلط نگردند. 
أمیرالمؤمنین علیه الّسالم فرمود: من ایستادم و عرض کردم ای رسول خدا! بهترین 

 اعمال در این ماه چه عملی است؟
ترین اعمال در این ماه دوری  رت فرمودند: ای ابالحسن با فضیلتحض

 [جستن از محّرمات الهی است؛ تا آخر حدیث. مترجم
تمام حدیث را از  اقبالو نیز مرحوم سّید بن طاووس در اّول کتاب  ـ10

با إسناد  بشارى المصطفی لشیعى المرتضی محّمد بن أبی القاسم طبری در کتاب
بن فّضال از حضرت علی بن موسی الّرضا از یک یک از آباء  خود از حسن بن علّی



 

                                                                                                                   
طالب علیه الّسالم نقل  گرامیش به ترتیب تا حضرت أمیرالمؤمنین علی ابن ابی

 کند. می
 مناقباز کتاب  35، طبع اسالمبول ص ینابیع الموّدىاین تّتمه را در  ـ11

یه با إسناد خود از أصبغ از ابن بابو 29ص  غایى المرامکند؛ و نیز در  ت میینیز روا
 کند. بن نباته روایت می

]سپس رسول خدا گریه کردند، من عرض کردم: چه چیزی باعث گریه شما ـ 12
آمدی است که در این ماه بر تو وارد خواهد  است؟ فرمود: گریه من برای پیششده 

بینم که تو در محراب عبادت مشغول نماز و راز و  هم اکنون می   شد. گویا
ترین افراد در روی زمین که همسان  باشی در این هنگام شقی از با پروردگارت مینی

خیزد و با شمشیر ضربتی بر فرق تو وارد  کنندۀ ناقه و شتر صالح است برمی پی
 کند که محاسنت به خون سرت خضاب خواهد شد. می

ی عرض کردم: ای رسول خدا! آیا در این وقت دینم سالم است و با یقین به مبان
و سلوک در صراط مستقیم این واقعه پیش خواهد آمد؟ رسول خدا فرمود: بلی یا 
علی در سالمت و استقامت در دین این مسأله رخ خواهد داد. آنگاه رسول خدا 
فرمود: یا علی! کسی که تو را بکشد مرا کشته است و کسی که تو را به غضب آورد 

گوید به من ناسزا گفته است زیرا  مرا به غضب آورده است. و کسی که به تو ناسزا
تو از من هستی مانند جان من. روح تو از روح من و سرشت تو از سرشت من 

 است.
خدای متعال من و تو را خلق نمود و من و تو را برگزید، مرا برای رسالت و تو 
را برای امامت اختیار نمود پس کسی که امامت تو را انکار کند نبّوت مرا انکار کرده 

 ت. اس
باشی،  ای علی! تو جانشین منی و پدر فرزندان من هستی و همسر دختر من می

باشی. دستور تو دستور  و جانشین من بر اّمت در زمان حیات و پس از فوت من می



 

                                                                                                                   
 من و نهی تو نهی من است.

قسم به ذاتی که مرا به پیامبری برگزید و مرا برترین افراد مخلوقاتش قرار داد 
باشی و  ّجت خدا بر خلق او هستی و امین پروردگار بر سّر او میبدرستی که تو ح

 خلیفۀ خدا بر بندگانش هستی. مترجم[


