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 د ادر م ي ا ل زآ  

 آ  اطع دا ا و م  ا؛  مس او    ؤال

        ه ا از ط ،دام  اا  ه ي را ل ه

 ه ده و اّو ف ا        ه ي ل

؛  ا رو    ا ؟ و ه اول   

    اول ا آم  ؟ و اا ي ا ر ل در

 م؛ ا ار ه ا؟ و ر ه  ف       

   د  و را ه ا؟
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ر � آغاز سال ���ی �    س� عا�نـدا

. در ن  مس ت دارد  ه  اا آز ل ا واب

و ا دا و ذ در ن  م از  از ااب ده، و 

 ا ت در ن ااب ر ى  دا و از ى    

ن  دوران   از ا ا، و   رواج  آ    

         دت و ر  هد ؛ و ا  و در ى ا 

 ف ده؛ و  ط    در آن دوران رواج  

ه ام ن   از آن  ده؛ و ا.  

  ا؟  ز  ر و دات و وا از اى ره ا

 ر ازظ ا م   ن    و ذ  ري  ام 

  از وا ان ن د؛ را    از

)   ان  در ظى   ) ة و ده؛ ود ر

 ي از دم ،د  ارى و دات و در ار  در

د  ش و     وف  را   وري  و  وزآم 

 د؛   ة ا زه نم ن وما   ؛ و 

 سم  اا  ع و ن و آم ؛و ا      ا 
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 و ا ار ا د؛ اع   ار  و آن، از ظ و

      ( ار  ا    دا از را  روز؛ آن او وري

و  (ى زدودن و  ز  دا.  

       از ري د؛ ي از

 در دم؛ ه ا ) ذه( ان  ن  م آن مدم؛

 رن ا    دات ق  وو ا      د    ،دم 

 ن آن  دات ا و  اا  ؛دم   م 

  از  م  ى و آن در  م.  

   ا  و ار امدر اوج ا     در

       ن ن در ات از  د؛ق ادر (ا

 دوران (     را  م از     آم  ؛آ )  ط

 ا   (ون از  ارده دم،   ) د  ن 

       ورا  در  ز ا وزا   ر آن؛ زىز

ا وا ا (  و و ا  حرا ا م آن  ا

  ،دام آن دا  را  ده ازون ا    

 دم :      دزه و م   ز نطار    دم ا

 ن ز    ! را ا  داد  ( ي (ا؛  ا ر 
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م  و م  م  دات وي در.  

 ا     اى   ) ؛  و   ار  ام  ارد د از

   آن ا م ( :ع   وع و ر 

د، ا  ر ا   از ر   قد، اا  و 

 ندر ز م م  ر   د      ر  ،   

 دا  ان ر را  ،د  ت       د  او 

دادم  هز م   و ر م ر ي !ن و  از 

 را    ت  اردادن أ او   ا؟ ر أ

 ،دم و ا   ،دا أ ا دتو     

  دم م آموز  ن ااد از ري دم   را

 از     در و اوا      راظ  ده  ا  ،دم 

   و د،  ا از ن و اع دآور اره ر أ ا وا

 أ ار  آن د  زود      دم ع  و  أ  ر 

 ش ات د ا    ،د ف  از وط  ن : د 

 ت   وع  و دو ق اا   د؛آن و ا  م 

  عم  و ر ب  دو    ،  ا  ا    ت 
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  ر  ؛ روز آن زا و      ل    ا    أ 

  .ا ده اول من  ن در ي

   ار  در     رخ  )  اى  ار د از

 (اى      آن  ا  ؛ع  م  زل  آ در 

 د، ا د ط و  ا  و ر  اي 

  ؛ع م زل آ  وع از د آن ى م  

  .مد  و
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   ار   رة در زل آ  

ن ا و ط   ري وه   ه  از 

ر   را   را  راده  آ ت  و  ، و   

 م      وداع؛   در     و و ف

 را  )  ت     ( اا   ىد ر 

 رام د؛ اى  آن در م  ه وزام  ر ود 

  ) ت  ارد )  ز   ب  و ح  و  وا 

د و زم و  نا م  ؛ و  ا او ا  

  تاا  م  ر  ؛از د      نر     

   از   ه  من  ن  در و و ر  اد و 

  م و و ور  م      ده؛  و رإ  رك  رام )  

 م ان  را   دادم(،  ا  ط  ام  ز 

 و اا  ن  م م  آم از  و د،  را من

 دا    م  ) ا  و مب  و ) مذي

ا.  

 ْت ْى( م  من  م   از   م مع
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   م    دم؛  زدن    ن  و ط   از..) و ان و

 د  در    مده؛  ي از  و د ا دمل

 وا  دم؛  من  و ام و  از  مي  زدودن

 م  و ز          ؛  از  را

 ن و      داد در و د؛   ن

  را ز    ؛  مرا او د    مز    د . ا 

) ان  اوا  )   از   ل    و د    ن

  مي    و ن  ز    د  ه  طري  و  ، اا

 ده   و  ق ؛ راو دا  ر  و  

را    ط ز  ن     آزار و   

  ن   در ن و ط ا .م  و زمان

   د؛    و  ج  د  ج  ند از        روي ا   

 وم  ى        آورده ان  ادي ة د و آورم؛

م ن اآوردم  د؛ ا اى  ام  د ى  درر 

 و  نمر  رم   ؛ا    رة  م  قدر را م 

 ، ن وام  راظ و ا   نو    ؛ 

 از ادة    و زدم  ، را من ف ى در را دن
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    ر م و  در ن ا   و مذ

   و   )    ده  م ام اوامن؛ ى

ن در را) ا ت دوران ت م  ؛د و  ا   

 از اوام  آت  و   ره    د؛  ي  آمر  من  و ا  اى

م اوم   در  ص  ا  زلم  د آن  در و    ر 

،ا   ت ا ن در و ين ا قو م  ه و 

 ى و ن و آم   .  

     ا  ن  ا  اى ت  آنره  و آ  ؛  رو ر 

  د در   د؛    زدودن و م در رون

 م   د از ن دل وم ؛ مدم و ارا ا  ا 

دادم    ن مد ؛ماز م  ا  :در 

 ة  از   اذان آ در   او و  د؛) ا ) و دوران

"ا ا ة" ا " لر ا) "ط  ز) اذان ا   

   ر  ن    د   راّ  آ :) ا ) و د؛

ر در را او م اذان  ؟م  در ا اذان آ  م !و 

 در ادا ه ا از اذام اام .   
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  )ع���م ا�سالم( و�ی خاز�ن و و�ی کالم � سال او��ن ماه

   ي مب ا  در آن ارز ه و

     آ    ب  اوم  آن    ؛  دا  ه 

م  :در    ه رك نر  ا      ن   و 

  آن از  ن  هآ  ،و ا        ت  از 

 ن  در دم؛  ا    و  اار  در ن

ل او در ه آ ن و  وع از ه رك نر   اى 

 ه ا روزة رة در ا  و دم؛ آن آداب و ا و  در

 ا   در ل وع    و دم؛ ا ن  را رك

 ه رك نز آن روزة و رآ .  
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  �ق ا�ل �د سال ����ی �رآغاز
 و  زمن  و      و  آن ا  رن رك ه

)ا (   ى  ل ور  و  ،آم  م   روز و 

   در   ر  روز و   ا  و ا؛  ل روز و   ر

 در.   ه ا ارزش و   دي اه د ا و ا؛ ه

 ه ارزش و رك نو ر  رن آن ا از   و و 

 ي ره ا در  ره؛  اوان ) ا( و زمن

  . اون ار از رش    و ا؛ ده م ري

 ارن  در اى   در   آه       ت  ن در* 

 ،ر ا را  رن ه: دم م  آن در  رم ه

 ور آن  ده ز ول آ ١.ا  

 در) م ) ل در ورود اى د  ظ ى ت ن در* 

  ٢.ا ده  آن  م  و ه؛ وارد رن ه اول

                                                        
 ٤٢، بحـاراألنوار ج ١٤ص  ١، اإلرشاد، شیخ مفید ج٤٠ج ٣١٦ص ٤١، بحاراألنوار ج٢٧٠ص  ٢مناقب آل ابي طالب، ابن شھرآشوب ج) ١(

  .٩ح ١٩٣ص
  .٨، ح ٣٧٧ص ٥٥، بحاراألنوار ج٦٣ص ٢من اليحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج) ٢(
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   از  )دق    مط  ت ن در* 

و و    (هآ ا  :ه رك نر )ه (

 م  و)  ) ل  وع  و اا ار  و ا ،ل  آز

  ٣.آم ) (ن

 :ام ده  ا    م ت  رو ا از* 

   : او 

 ا  مد ( ل  آز و ا، رن رك ه ؛ ا مد ل ه

 ( را ٤.ا  وي از ؛ ا نر بات ا 

 )ا ( )از      ذان  ريى  و) م  ى 

)   و وق  و    از( ) ا ) ا و

 ع ا )  ه او ل دم ؛ ا ه رك ن؛و ر 

  ٥.ام ده  و ) ا ار  ( ا مد( ل آز

  

                                                        
نوار ، بحـاراأل ٣٢ص  ١، اقبـال األعمـال، سـید بـن طـاووس، ج     ١٥٤ص ٤، التھذيب، شیخ طوسي، ج٦٥ص ٤الكافي، شیخ كلیني ج) ٣(
  .٩و  ٧، ح ٣٧٧و  ٣٧٦ص ٥٥ج

  .٩ح ٣٧٦ص ٥٥، بحاراألنوار ج٢٦٩علل الشرايع شیخ صدوق ) ٤(

ص  ٩٤و ج ٩ذيـل ح   ٣٧٦ص  ٥٥بحـاراألنوار ج  ٣٢ص ١، اقبال األعمال، سـید بـن طـاووس، ج   ٧ح ٥١٩ص  ٢الخصال شیخ صدوق، ج) ٥(

  .٣١ح ١٦
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  رن مبارك ماه ٢٣ شب

 را   
 حق اهل سال آغاز و حتويل  

  

   و ه اره را   اوندخد

 قرار  ا و ت  حضور

  دهد
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ی ر�ضان �بارک ماه اول   �ق ا�ل ��و�م � سال ا�تدا

 زآ  ل     را  ؛ا   )     نزم 

و ا  ( ه اول روز و رك نر ) او   روز و 

 و آ    ،ر  ل  اول   ا   در م )ا ل ه وا از

     ا  در        ت از ص ا در

 ده ن آن  و  و ه   ة   ه؛

٦.ا  

                                                        
  .٢٤ح ١٨ص  ٧٨األنوار ج، بحار٨٦و ٢١و  ١٤ص  ١اقبال األعمال، سید بن طاووس، ج) ٦(
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  �س�ما�ن ه��  �یان � ر�ضان �بارک ماه آغاز �ودن �ید

 ن  ام  ى      ا  ذ  ن م ا  در

  ل درط ر در ا   رواج زه آ 

 دن    ّ  م    ل  در و رن؛ رك

 ا     و  اري و آن وع   و رن رك ه

 اوز   ن  دوى و  ن در ن ؛

  . د  ار اوان د و و  و ده؛ ار

 م  ى درر ن  و        ده     

؛ دا از ا    ، دل ى    ند 

 ه ل اى د اف  و ن رى ى رُوى و

   اه  ؛  ر    ان    آن   و   و رن  رك

ا از  :دن آرزو ا ل ا      رك  ، و    ل 

 دا  و م آن؛  ه  از ا  .  

     ا   زل  آ ن  در     و  او ا   ن  واد 

  ا رن  ا د،   وع    ن    در ي 
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 و اس  از اى مم ( ل  اى  و رن اول دن  )مة

و آن ر  ا ع ا )زل آ (  .  

ن ا   رد  ى  ادا    ام ن  اش  امم 

    ل ه رك نخ را ر  ؛  ا  اى   

ار  ع و آن زل؛ آ  اا     و  و    ل 

 ت(     رة دت  دادن ار  م  و ؛ ه 

اا اده و)  ام ن ورام د؛    

    راى  و مه  ظ )   ه( ل ل آز ان

 ،د و   ى دة  ا  ؛  طاا       در 

ا اا  ان  دهو م دا  ل ه  ر ود 

     ا ( دن  و من  ن در  را دن  و ده؛

 ى و) ا  و  ؛ ازان آم ر ام ،ا 

 وزروز   تطار  از و  وزي؛ا 

 آ  ر  و ده، اون ر  از   اطع

     ن  ا  ت  از ا  مب  ارزى  ن و

         اوم  اوار . م   ن از و ه

    اره از ا  در و   .   
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