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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ماه مبارک رمضان از زبان امیر مؤمنان امام علی (ع) روزاولین  ی بهخط

زیبا را ایراد  ی حرضت علی (ع) در اولین روز ماه رمضان در مسجد کوفه این خطبه

 :فرمودند

دیگر برتری داده است،  یها ماهماه، ماهی است که خداوند، آن را بر  نای مردم! ای

 یدرهاآس�ن و  یدرهاآن، ماهی است که  و بر دیگر مردم یتب اهلمانند برتری ما 

ماهی است که  ؛ وگردند یمآتش در آن بسته  یدرهاو  شود یمرحمت، در آن گشوده 

 .گیرد یمم قرار گریه مورد ترح و گردد یمو دعا مستجاب  شود یمدر آن ندا شنیده 

ماهی است که در آن شبی وجود دارد که فرشتگان از آس�ن فرود آمده، بر مردان و 

شب «و آن شب،  دهند یم، به اذن پروردگارشان تا طلوع سپیده سالم دار روزهزنان 

است. دو هزار سال پیش از آنکه آدم (ع) آفریده شود والیت من در آن شب، » قدر

هزار ماه است و عمل در آن برتر از عمل  یدار  روزهد. روزه گرفت آن، برتر از مقدر ش

 در هزار ماه است.

و ماه آن با  تابد یم، با رحمت دار روزهای مردم! خورشید ماه رمضان بر مردان و زنان 

و هیچ روز و شبی از این ماه نیست، مگر آنکه  کند یم ینورافشانرحمت بر آنان 

هر کس از ریزش نعمت الهی  پس .افشاند یمپروردگار متعال، بر رس این امت، نیکی 

گردد، در روز دیدارش با خدا، نزد خدا، گرامی خواهد بود و هیچ  مند بهره یا ذره

 .دهد یمرار نزد خدا گرامی نگردد، مگر آنکه خداوند بهشت را جایگاه او ق یا بنده

دیگر برتری داده است،  یها ماهماه، ماهی است که خداوند، آن را بر  نای مردم! ای

 یدرهاآس�ن و  یدرهاآن، ماهی است که  ؛ وبر دیگر مردم یتب اهلمانند برتری ما 

ماهی است که  ؛ وگردند یمآتش در آن بسته  یدرهاو  شود یمرحمت، در آن گشوده 

 .گیرد یمم قرار و گریه مورد ترح گردد یمو دعا مستجاب  دشو  یمدر آن ندا شنیده 
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و برترین روزهاست  یشروزهانیست.  ها ماهبندگان خدا! این ماه ش�، همچون دیگر 

و ساعاتش برترین ساعات است. آن، ماهی است که  ها شببرترین  یشها شب

را  ها اجلو  ها یروز ؛ ماهی که خداوند در آن، اند یزنداندر آن در بند و  ها یطانش

 یو رضاکه اهل ای�ن با آمرزش  یماه ؛نویسد یمرا  اش خانه یه�نانو م افزاید یم

الهی و با خشنودی فرمانروای دادگر و توانا، پذیرفته  یها نعمتالهی، با شادی و 

 .شوند یم

! در کار خویش نیک بنگر، که در این ماه، میه�ن پروردگار خویش هستی. دار روزهای 

و چگونه اعضای خود را از نافرمانی خدا حفظ  یا چگونهگر که در شب و روزت بن

. بنگر تا مبادا شب در خواب باشی و روز در غفلت؛ پس این ماه بر تو بگذرد کنی یم

خود  یها پاداش داران روزهو بار گناهت همچنان بر دوشت مانده باشد؛ پس آنگاه که 

 نائلکه به کرامت فرمانروای خویش  آنگاهو باشی  کاران یانز، تو از گیرند یمرا 

، از مررومان گردید و آنگاه که به همسایگی با پروردگارشان سعادتند شوند یم

 باشی. طردشدگان، تو از شوند یم

! اگر از درگاه صاحبت رانده شوی، به کدام درگاه روی خواهی آورد؟ و اگر دار روزهای 

دهد؟ و اگر تو را خوار شمرد، کیست که  ات یروز پروردگارت مرروم سازد، کیست که 

اکرامت کند؟ و اگر ذلیلت ساخت، کیست که عزتت بخشد؟ و اگر تو را واگذاشت، 

را به آستان  ات یبندگدر جمع بندگانش نپذیرفت،  تو راکند؟ و اگر  ات یاریکیست که 

برای آمرزش گناهانت به که امید  درنگذشتچه کسی خواهی برد؟ و اگر از خطایت 

 خواهی بست؟ و اگر حق خویش را از تو طلبید، حجت تو چه خواهد بود؟

! در شب و روزت با تالوت کتاب خدا، به او تقرب بجوی، که ه�نا کتاب دار روزهای 

خدا، شفیعی است که روز قیامت، شفاعتش برای قرآن خوانان پذیرفته است و با 

 .روند یمبهشت باال  یها درجهز خواندن آیات آن، ا

در آن، واجب، نفس کشیدنت  ات یدار  روزه! تو در ماهی هستی که دار روزه یا  مژده

در آن، تسبیح، خفتنت در آن، عبادت، طاعتت در آن، پذیرفته، گناهت در آن آمرزیده، 
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 حبیبم پیامرب خدا از صداهایت در آن شنیده شده، و مناجات در آن مورد ترحم است.

 :فرمود یمشنیدم که 

خداوند متعال را در هنگام افطار هر شب ماه رمضان، آزاد شدگانی از آتش است که 

آنان، نزد او بر علم غیب است. پس  ش�ر .داند ی�ش�ر آنان را کسی جز خداوند 

کسانی که در تام این ماه آزاد  ی ه، خداوند به ش�ر همماه شود نچون آخرین شب ای

 خواهد �ود.کرده، آزاد 

 کاش در این رمضان الیق دیدار شوم

 سرری با نظر لطف تو بیدار شوم

 کاش منت بگذاری به رسم مهدی جان

 تو لرظه افطار شوم ی سفره تا که هم

 اَللُهَم َصِل َعلی ُمَرَمد َو آِل ُمَرَمد َو َعِجل فَرََجُهم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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