سخنان ايپمبر (ص) رد مورد ماه مبارك رمضان
هزدم ! هاُ خذا تا تزوت ٍ رحوت ٍ تخطص گٌاّاى ًشدیه است ؛ هاّى وِ ًشد خذا تزتزیي هاُ ّا ،رٍسّایص
تزتزیي رٍسّا ،ضثْایص تْتزیي ضثْا ٍ ساعتْاى آى تْتزیي ساعتْاست ؛ هاّى است وِ در آى تِ هیْواًى خذا
دعَت ضذُ ٍ ضوا را در ایي هاُ اس وساًى لزار دادُ اًذ وِ ضایستِ وزاهت خذا ّستٌذً .فس وطیذى ضوا در آى
تسثیح ٍ خَاتیذًتاى در آى عثادت ٍ عول ضوا در آى همثَل ٍ دعاى ضوا در آى هستجاب است  .پس تا ًیتْایى
راست ٍ ،دلْایى پان اس خذا تخَاّیذ ضوا را هَفك تِ رٍسُ آى  ٍ ،خَاًذى وتاتص ًوایذ .تذتخت وسى است وِ اس
آهزسش خذا در ایي هاُ تشري هحزٍم ضَد .
تا تطٌگى ٍ گزسٌگى خَد در آى  ،گزسٌگى ٍ تطٌگى رٍس لیاهت را تیاد آٍریذ .تِ فمیزاى خَد صذلِ تذّیذ؛
تشرگاى خَد را در آى احتزام وٌیذ؛ وَچىتزّا را هَرد رحوت خَد لزار دّیذ ٍ صلِ رحن تجا آٍریذ .ستاًْاى خَد
را حف  0وزدُ  ،دیذگاى خَد را اس آًچِ ًگاُ تِ آى حالل ًیست ٍ گَضْاى خَد را اس آًچِ گَش دادى تِ آى حالل
ًیست ً ،گْذاریذ .تا یتیواى هزدم هْزتاًى وٌیذ تا تا یتیواى ضوا هْزتاًى ضَد .تِ درگاُ خذاًٍذ اس گٌاّاى خَد
تَتِ وٌیذٌّ .گام ًواس دستْایتاى را تا دعا تغزف تاال تلٌذ وٌیذ؛ سیزا ایي ٍلت تْتزیي اٍلات است ٍ خذاًٍذ در آى
ٌّگام تا ًظز رحوت تِ تٌذگاًص ًگاُ وزدُ ٍ ٌّگاهى وِ اس اٍ تخَاٌّذ ٍ تا اٍ هٌاجات ًوایٌذ ،جَاب آًاى را هى
دّذ ٍ .اگز اٍ را صذا تشًٌذ ،تِ آًاى لثیه هى گَیذ ٍ .اگز دعا وٌٌذ ،دعایطاى را هستجاب هى وٌذ .
هزدم! ضوا سًذاًى اعوال خَد هى تاضیذ ،تا استغفار خَد را آساد وٌیذ .پطتْایتاى اس گٌاُ سٌگیي است تا عَالًى
ًوَدى سجذُ ّاى خَد آى را سثه ًواییذ .تذاًیذ خذاًٍذ تِ عشت خَد سَگٌذ خَردُ است وِ سجذُ وٌٌذگاى ٍ
ًواسگشاراى را عذاب ًىٌذ ٍ در رٍسى وِ هزدم تزاى پزٍردگار جْاًیاى تز هى خیشًذ ،آًاى را تا آتص ًتزساًذ .
هزدم ! وسى وِ تِ هؤهي رٍسُ دارى افغار تذّذ ،ثَاب آساد وزدى یه تٌذُ ٍ آهزسش گٌاّاى گذضتِ خَد را دارد.
عزض وزدًذ :رسَل خذا! ّوِ ها ًوى تَاًین ایي وار را اًجام دّین  .حضزت (صلى اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلن )
فزهَدًذ :اس آتص تپزّیشیذ ،گز چِ تا ًین داًِ خزهایى  .اس آتص تپزّیشیذ گز چِ تا جزعِ آتى .
هزدم ! ّز وذام اس ضوا وِ اخالق خَد را در ایي هاُ اصالح وٌذ ،رٍسى وِ در صزاط پاّا هى لغشد ،جَاسى تز صزاط
خَاّذ داضت ّ ٍ .ز وذام اس ضوا وِ تز تٌذُ ٍ وٌیش خَد آساى تگیزد ،خذاًٍذ در حساب تز اٍ آساى خَاّذ گزفت
؛ ٍ وسى وِ ضز خَد را در آى تاس دارد ،خذاًٍذ در رٍسى وِ اٍ را تثیٌذ غضة خَد را اس اٍ تاس هى دارد .وسى وِ
یتیوى را تشري تذارد ،خذاًٍذ در رٍسى وِ اٍ را تثیٌذ اٍ را تشري خَاّذ داضت ؛ ٍ وسى وِ در ایي هاُ صلِ رحن
وٌذ ،خذاًٍذ رٍسى وِ اٍ را تثیٌذ اٍ را تِ رحوت خَد ٍصل هى وٌذ .وسى وِ در آى لغع رحن وٌذ ،خذاًٍذ رٍسى
وِ اٍ را هى تیٌذ رحوت خَد را اس اٍ لغع خَاّذ ًوَد ٍ .وسى وِ یه ًواس هستحثى تخَاًذ خذاًٍذ تزاى اٍ
خالصیى اس آتص هى ًَیسذ ٍ .وسى وِ عول ٍاجثى اًجام دّذ ثَاب وسى وِ ّفتاد ٍاجة را در هاّى غیز اس ایي
هاُ اًجام دّذ ،خَاّذ داضت  ٍ .وسى وِ در ایي هاُ سیاد تز هي صلَات تفزستذ ،رٍسى وِ تزاسٍّا سثه است ،
خذاًٍذ تزاسٍى اٍ را سٌگیي هى ًوایذ ٍ .وسى وِ یه آیِ اس لزآى تخَاًذ ،هاًٌذ پاداش وسى وِ لزآى را در هاّى
غیز اس ایي هاُ ختن وٌذ ،خَاّذ داضت .

هزدم ! درّاى تْطت در ایي هاُ تاس است  ،اس پزٍردگار خَد تخَاّیذ آى را تِ رٍى ضوا ًثٌذد؛ درّاى جٌْن ًیش
تستِ است اس پزٍردگار خَد تخَاّیذ آى را تِ رٍى ضوا تاس ًىٌذ؛ ضیاعیي ّن در سًجیزًذ ،اس پزٍردگار خَد
تخَاّیذ آًاى را تز ضوا هسلظ ًىٌذ .
اهیزالوؤهٌیي (علیِ السالم ) فزهَد :تزخاستن ٍ عزض وزدم یا رسَل خذا! تزتزیي اعوال در ایي هاُ چیست ؟
فزهَدًذ :اتاالحسي ! تزتزیي اعوال در ایي هاُ دٍرى گشیذى اس حزام ّاى خذاى عشیش ٍ تشري است  .سپس گزیِ
وزد .عزض وزدم چزا گزیِ هى وٌى رسَل خذا؟ فزهَد :على ! تخاعز حالل ضوزدى تَ در ایي هاُ است ؛ گَیا تا تَ
ّستن ٍ تَ تزاى پزٍردگارت ًواس هى خَاًى ٍ تذتخت تزیي اٍلیي ٍ آخزیي ّ ،واًٌذ ((پى وٌٌذُ ضتز ثوَد)) ضزتِ
اى تِ جلَ سزت هى سًذ وِ هَى صَرتت تا آًاى رًگیي هى ضَد .
اهیزالوؤهٌیي (علیِ السالم ) فزهَد :عزض وزدم  :رسَل خذا (صلى اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلن )! آیا در آى حال دیٌن
سالن است ؟ فزهَد :آرى دیٌت سالن است  .سپس فزهَد :على ! وسى وِ تَ را تىطذ هزا وطتِ ٍ وسى وِ تا تَ
دضوٌى وٌذ تا هي دضوٌى ًوَدُ ٍ وسى وِ تِ تَ ًاسشا تگَیذ ،تِ هي ًاسشا گفتِ  ،سیزا تَ هاًٌذ ًفس هي ّستى
رٍح تَ اس رٍح هي ٍ سزضت تَ اس سزضت هي است ؛ خذاى عشیش ٍ تشري هزا آفزیذ؛ تَ را ًیش آفزیذ ٍ هزا تزگشیذ! ٍ
تَ را؛ هي را تزاى پیاهثزى اًتخاب ًوَد ٍ تَ را تزاى اهاهت اختیار وزد .
تٌاتزایي وسى وِ اهاهت تَ را اًىار وٌذ پیاهثزى هي را اًىار وزدُ  .على ! تَ ٍصى هي  ،پذر فزسًذاًن ّ ،وسز
دختزم ٍ جاًطیي هي در هیاى اهتن در سًذگى هي ٍ تعذ اس هزي هي ّستى  .اهز تَ اهز هي ٍ ًْى تَ ًْى هي است .
تِ وسى وِ هزا تِ پیاهثزى تزاًگیختِ ٍ هزا تْتزیي هزدم لزار داد ،لسن هى خَرم وِ تَ حجت خذا تز خلك اٍ ٍ
اهیي اٍ تز راسش  ٍ ،جاًطیي اٍ در هیاى تٌذگاًص هى تاضى )).
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