
 

 

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 روزه از افضل عملي:  عنوان

 عظمت ماه مبارك رمضان  موضوع :

 98مناسبت : پيشواز ماه رمضان 

 چهلمسخنراني :              @m_asemani              كانال منبر آسماني

 بلند آسمان به رو را دستانمان دارد جا كم كم بوي ماه خدا به مشام مي رسد،1

 .                                                                                                    العالمين رب الحمدهلل:  بگوييم و كنيم زمزمزمه هم با وجود تمام با و كرده

 ماهي وارد بندگانشدوباره دارد اجازه مي دهد تا  كه را خدايي سپاس و حمد 

 كه است( ماهي)رمضان ماه:  فرمايند مي اش درباره صادق امام كه شوند

 ويژه حرمتي و حق ماه اين براي و نيستند آن شبيه ي سالماهها از كدام هيچ

 2.است

 ماهي وارد بندگانش تا دهد مي اجازه دارد دوباره كه را خدايي سپاس و حمد

 بدبخت و شقي محروم،:  ميفرمايد اش درباره اسالم الشان عظيم پيامبر كه شوند

 .بشود محروم رمضان مبارک ماه در خدا آمرزش از كه است كسي

                                                           

 انگيزه سازي 1
 916 ص ،2ج الکافي،.  حُرْمَة وَ حَقٌ لَهُ  الشُّهُورِ مِنَ ءٌشَيْ يُشْبِهُهُ لَا رَمَضَانَ شَهْرُ 2



 

 

 ماهي وارد بندگانش تا دهد مي اجازه دارد دوباره كه را خدايي سپاس و حمد

 ردم بزني، نهيبم را من اگر خدايا:  ميفرمايند شا درباره سجاد امام كه شوند

.  هستم سمجي گداي من شود، نمي سرم ها حرف اين من ببندي، هم را در بکني،

 زنم مي ناله قدر اين سابانم، مي سر قدر اين ات خانه در به. كنم مي چاپلوسي من

 آقايي، خيلي تو كه آمده من قلب در معرفت چون. كني باز رويم به درب كه

 3.هستي بزرگوار كريمي،

 ماه اين عظمت از اي گوشه فقط خواندم شما براي كه مبارک حديث چند اين4

 نکات و حقايق بيان از قاصر من همچون افرادي زبان كه است باعظمت و بزرگ

 بسيار و دقيق و موثق حديث يك امروز ما.  مي باشد ماه اين آور حيرت و لطيف

 بعد ميمطمئن كه ايم آورده مبارک ماه اين داران روزه مقام درباره اميدواركننده

 گرم روزهاي اين در بيشتر هرچه نيرويي با نوراني و شريف روايت اين شنيدن از

 شيخ مرحوم المحدثين رئيس را روايت اين.  نمود خواهيد داري روزه تابستان

 و انصاري عبداهلل بن جابر از 317ص 1ج خصال گرانسنگ كتاب در صدوق

 :  كند مي نقل مصطفي محمد مرتبت ختمي حضرت از جابر

                                                           

 الْمَعْرِفَةِ مِنَ قَلْبِي أُلْهِمَ لِمَا تَمَلُّقِك عَنْ  كَفَفْتُ  َلا وَ بَابِكَ مِنْ بَرِحْتُ مَا انْتَهَرْتَنِي لَوِ عِزَّتِكَ فَوَ 3

 590ص ؛ 2ج ؛ المتعبد سالح و المتهجد مصباح.  رَحْمَتِك سَعَةِ وَ بِکَرَمِكَ
 اقناع انديشه 4



 

 

                         قَبْلِي نَبِي   أُمَّةُ يُعْطَهُنَّ  َلمْ خَْمساً رَمَضَانَ َشهْرِ فِي أُمَّتِي أُعْطِيَتْ

 :                                                 ميفرمايند شريف بياني در اسالم پيامبر

 من از پيش پيغمبري هيچ امت به كه شده داده چيز پنج رمضان ماه در من امت به

 نموده تمام آخرالزمان پيامبر امت حق در را لطف خداوند يعني ، است نشده داده

 . است

 مَنْ  وَ  إِلَيْهِمْ  جَلَّ  وَ  عَزَّ اللَّهُ نَظَرَ رَمَضَانَ  شَهْرِ مِنْ  لَيْلَةٍ أَوَّلُ كَانَ  فَإِذَا وَاحِدَةٌ أَمَّا-1

  أَبَداً يَُعذِّبْهُ لَمْ  إِلَيْهِ اللَّهُ نَظَرَ

 رحمت و لطف نظر با آنان سوي به خداوند رسد فرا رمضان ماه اول شب هرگاه 

 در او رضايت آوردن دست به و او اطاعت براي آنها ميبيند اينکه براي كند مي

 ايشان به و ميبرد لذت فعل و نيت اين از خدا و هستند روزه براي نمودن نيت حال

 عذاب را او هرگز بنمايد، رحمت نظر او به خدا كه كسي و كند مي مباهات

 :ميفرمايند اينکه با اهلل رسول ، است عجيب خيلي روايت اينجاي ، كند نمي

 بي خداي مهرباني عمق از نشان اين كه آورند مي نيز را ابدا كلمه ولي يعذبه لم

 . است اسالم پيامبر امت به نسبت همتا

 مِنْ أَطَْيبُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدَ يُمْسُونَ حِينَ أَفْوَاهِهِمْ خَلُوفَ فَإِنَّ الثَّانِيَةُ أَمَّا وَ -2

  الْمِْسكِ رِيحِ



 

 

 .است مشك بوي از خوشبوتر خدا نزد در غروب هنگام به آنان دهان بد بوي

 مطلب يك نکته اين اينکه با كنم عرض خدمتتان مشك درباره نکته يك فقط

 عرض خدمتتان را نکته اين محسوس به معقول تشبيه باب از ولي است مادي

 ارزش دالر هزار 60 حدود تا گاه ختن آهوي مشك كيلو هر اينکه آن و ميکنم

 اندازه به قيمتي يك كنيم حساب تومان 14000  را دالر هر اگر كه دارد مالي

 اين از بخوان مفصل حديث خود تو ديگر.  ميشود تومانهشتصد و چهل ميليون 

 . دارد رفيعي جايگاه خدا نزد دار روزه انسان دهان بوي چقدر كه مجمل

                   َنهَارِهِمْ وَ لَيْلِهِمْ فِي لَهُمْ  يَسْتَغْفِرُونَ الْمَلَائِکَةَ فَِإنَّ الثَّالِثَةُ أَمَّا وَ -3 

 كه هايي نامه بخش از يکي.كنند مي استغفار روز و شب در ايشان براي مالئکه 

 وقت تمام كه است اين ميکند مالئکه همه به رمضان مبارک ماه ايام در خداوند

. دهند قرار اهلل رسول امت از ماه اين داران روزه براي غفران طلب را خود

 اين براي خداوند اوال هستيم خواب در كه هم ساعاتي در شماو  من يعني اين

 خداوند از ما بخشش طلب حال در مالئکه همچنين و مينگارند ثواب ما خواب

 امتي هيچ براي كه ميگويند افزوده ارزش را الهي موهبت اين نام ، هستند متعال

 . است نبوده ما از قبل



 

 

 فَُيوشِكُ  لِعِبَادِي تَزَيَّنِي وَ اسْتَغْفِرِي أَنِ جَنَّتَهُ يَأُْمرُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ الرَّابِعَةُ أَمَّا وَ -4

  كَرَامَتِي وَ جَنَّتِي إِلَى يَصِيرُوا وَ  أَذَاهَا وَ الدُّنْيَا نََصبُ عَنْهُمْ يَذَْهبَ أَنْ

 بندگانم براي كه نميکند نامه بخش مالئکه براي ماه اين در فقط متعال خداوند 

 زيبايي تمام و اش طبقه هشت و بهشتِ  به مرتبه بلند خداوند بلکه كنيد استغفار

 را خود و بنما استغفار من بندگان براي كه كند مي امر نيز حشمش و خدم و ها

 در را آنها دنيا، اذيتهاي و سختيها كه است نزديك چه پس. كن تزيين آنان براي

 .بروند من كرامت و من بهشت سوي به و ببرد فرو خود

  جَمِيعاً لَهُمْ  غَفَرَ لَيْلَةٍ  آخِرُ كَانَ فَإِذَا الْخَامِسَةُ أَمَّا وَ  -5

 كه است نموده عنايت اسالم امت داران روزه به خداوند كه فضيلتي آخرين و 

 همه خداوند رسد، فرا آخر شب هرگاه كه باشد مي اين نيست وصف قابل واقعا

 . آمرزد مي را آنان

  بده قرار مبارک ماه اين در داري روزه به موفق رو ما پروردگارا

 مرحبا ايمان نور سراپا اي                       مرحبا داران روزه اي مرحبا

 افتخار مالئك نزد كند مي                       دار روزه لبان بيند خدا چون

 بهترين آفرينش كل به اي                    آفرين صد مرحبا، را شما پس



 

 

 الست در نخستين روز همان در                 است فرموده خدا گويم، نمي من

 رسيد فرمان خدا از مالئك بر                 ديد بنده اطاعت در را شما چون

 كنيد آدم بر سجده جمعي دسته                    كنيد محکم كمر بر خدمت بند

 امام گهربار سخن اين به تا خواندم برايتان را روايات اين همه دار روزه عزيزان

 روايت اين نه و بودم ديده را روايت اين نه امروز به تا خودم كه برسم ع كاظم

 . بودم شنيده را

 5صِيَامِك مِنْ أَفْضَلُ  الصَّائِمَ أَخَاکَ تَفْطِيرُکَ قَالَ أَنَّهُ ع : الْحَسَنِ  أَبِي عَنْ

 كرديم تبيين عزيزان شما خدمت را داري روزه مقام ، شريفه روايات بر بنا اينکه با

 روزه از باالتر و افضل منزلتش و مقام كه است عملي :ميفرمايد ع كاظم امام اما

 .  باشد مي دارت روزه و مومن برادر به دادن افطاري آن و است داري

 . شويم متذكر خدمتتان شريف حديث اين درباره بايد را مهم نکته چند

 ارزيابي در اما گيرد، نمي را واجب روزه جاي دادن افطاري هرگز ترديد بي:  اوال

 است بيشتر افطاري ثواب گاهي ثواب،
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 دل در سرور ادخال و دادن مهماني بعدش يك. دارد بعد چند دادن افطاري:  ثانيا

 دعاي كه است عبادت يك خود كه است دادن انجام رحم صله همان يا و مومن

 دارد شگرف ثوابي خود امر اين كه دارد همراه به را ديگران قلوب ليفأت و خير

 . ميکنم عرض خدمتتان ديگر اي جلسه در اهللءشا ان كه

 افطاري كه كنيم اشاره مطلب اين به بايد روايت اين در ترمهم نکات همه از:  ثالثا

 عين در اما دارد ناگفتني بس مقامي و است انفاق اينکه عين در خدا ماه در دادن

 كه باشد مي خدا مهمانان و بندگان مقدس ساحت به نمودن ادب و پذيرايي حال

 كارمان اين با ما زيرا گردد مي حق حضرت رضايت و شادي سبب بسيار امر اين

 ائمه و انبياء پاي جا دقيقا و آييم مي در حق حضرت ياوران و ياران صنف در

 . ميگذاريم هدي

 روزه امام كه هايي زمان يك ، آورند مي سجاد امام احواالت در لذا6

 نمايند قطعه قطعه را اعضايش و كنند ذبح را گوسفندى داندمى فرمان ، گرفتندمى

 به سر بودند روزه كه حالى در امام ، رسيد مي كه غروب هنگام كه بعد بپزند، و

 ، كردمى استشمام را خوشمزه آبگوشت بوى كه جايى تا بردمى غذا هاىديگ

 خانواده فالن و خانواده فالن براى و بياوريد را هاظرف:  دادند مي دستور سپس

                                                           

 احساستحريك  6



 

 

 براى همه آميز بهت نگاه در آنگاه شد،مى خالى هاديگ همه تا ببريد و كنيد پر

 7.بود حضرت افطار همان و آوردندمى خرما و نان مقداري حضرت خود

 شيريني از راحتي به كه برساند مقام اين به هم را ما كه بخواهيم خدا از بايد واقعا

 آن و غذا اين و غذا آن حب دلمان در اي ذره آنکه بي ، بکنيم دل دنيا لذات و ها

 . باشد غيره و حليم و آش و باميه اين و زولبيا

 انجام در و ببنديم عهدي رمضان مبارک ماه ايام كه قبل از رسيده آن زمان حاال8

 به پايبند مبارک ماه در عمر آخر تا شااهلل ان و نکنيم كوتاهي اي ذره عهد اين

 بعد حتي را عهد اين تا كنيم وصيت هست توانمان در اگر و باشيم عهدمان اين

 داران روزه به دادن افطاري آن و دهند انجام فرزندانمان و ورثه نيز مرگمان از

 نشد ، دهد افطار ماه يك ، باشد مي توانش در كسي حال.  باشد عزيز ماه اين

 يك الاقل نبود توانمان در باز اگر و  روز سه نشد ، روز ده نشد ، روز بيست

 كه نيستيم متوجه زياد امروز ما.  كند مبادرت حسنه سنت و امر اين به روز

 خواهم مي.  شويم مي فقر اين متوجه حشر روز بلکه است خالي دستمان چقدر
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 خواندنش شرط اما بخوانم عزيزان شما براي دادن افطاري باب در روايت يك

 . است محمد آل و محمد بر صلوات

 در را دارروزه مومن يك فقط مؤمن يك كس هر: فرمايند مي ص خدا رسول

 مايه و داشته، خدا نزد بنده يك كردن آزاد با برابر پاداشى دهد، افطارى ماه اين

 همگى اهلل، رسول يا:  گفتند اصحاب بود، خواهد نيز وى گذشته گناهان آمرزش

 تعالى و تبارک خداى: فرمود پس نيستيم، دارى روزه به دادن افطارى بر قادر ما

 آبى، با آميخته شير اي جرعه با جز نتواند كه شما از كسى به كه است كريم چنان

 انفاق بر و دهد افطارى را دارىروزه خرما دانه چند يا گوارايى، آب شربت يا

 9.كندمى عطا را ثواب همين نباشد، قادر اين از بيش چيزى

 گذاشت كم مهم اين در نبايد كه كند مي تمام همه بر را حجت ديگر روايت اين

 . بود انگار سهل و

                                                           

 عَزَّ اهللِ عِنْدَ بِذَلِكَ لَهُ كَانَ صَائِماً مُؤْمِناً الشَّهْرِ هَذَا فِي فَطَّرَ مَنْ( آله و عليه اهلل صلي)النَّبِيُّ قَالَ وَ 9

 نُفَطِّرَ  أَنْ عَلَى نَقْدِرُ كُلُّنَا لَيْسَ اهللِ رَسُولَ يَا لَهُ فَقِيلَ ذُنُوبِهِ مِنْ مَضَى لِمَا مَغْفِرَةٌ وَ رَقَبَةٍ عِتْقُ جَلَّ وَ

 لَبَنٍ مِنْ مَذْقَةٍ عَلَى إِلَّا يَقْدِرْ  لَمْ مَنْ مِنْکُمْ الثَّوَابَ هَذَا يُعْطِي كَرِيمٌ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اهللَ إِنَّ فَقَالَ صَائِماً

 الفقيه، يحضره ال من. ذَلِك مِنْ أَكْثَرَ عَلَى يَقْدِرُ لَا تُمَيْرَاتٍ أَوْ عَذْبٍ مَاءِ مِنْ شَرْبَةٍ أَوْ صَائِماً بِهَا يُفَطِّرُ

 134ص ،2ج



 

 

 و است محترم و عزيز باشد كه هر. كندنمي فرقي هم ميهمان دادن افطاري در

 اطعام البته نمود دعوت را  فقرا  حتما افطاري ثواب به رسيدن براي نيست الزم

 خويشاوندان به افطار اما شودمي محسوب نيز انفاق افطاري، ثواب بر عالوه فقرا

 .دارد ارجحيت


