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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 رمضانی اشتیاق مؤمن به ماه مبارک  استهالل، نشانه

اوج  ی دهناهه  نشاان  وعمل بسیار قشنگی است  ،خود این عمل که استهالل یعنی به استقبال ماه رفتن

شارو   گوینه ماه مبارک رمضان از دو سه روز دیگر  ها می به بعضی وقتی ؛ چونشوق و عشق فرد است

 ی  هروحیّا باا یا     و ؟!چه کار کنیم طوالنی و روزهای گرمدر این حاال  !گویه ای داد بیهاد می ،شود می

مقاابلش   ی کاه نقهاه    حاالی  در .شاونه  منفی با خبر نزدی  شهن ماه مبارک رمضان مواجه مای  کامالً

 وبا این اشاتیاق   ؟شرو  شه]آیا ماه مبارک رمضان[ روم بگردم که  استهالل یعنی می[ .]است استهالل

کاه   خیلای قشانگی اسات    ی این نکتاه روم که ماه مبارک را پیها کنم و  با این تشنگی و ولع می ،شوق

و  ؛شماری کنیم برای آغاز ماه مباارک رمضاان   ثانیهو چشم به راه باشیم ؛ را پیها کنیم حیّهرواین  واقعاً

 خها به ما این اشاتیاق را بههاه و   امیهوارم .دیهن هالل ماه مبارک رمضان است، این ماهشرو  عالمت 

 ،های عجیبای ملال دعاای ساحر     مناجات !کنه دانه چه می یبا اشتیاق انجام شود خها م این اعمال اگر

 و نمازهاایی  اذکاار  ،هست ی ]این ماه[یا دعاهایی که برای روزها ،دعای افتتاح ،ثمالی ی مزهحدعای ابو

زده که انجام  نه شتاب ،دانجام شو و آرامش یتأنّو با ، شادابی، رغبتبا ، اگر با شوق واقعاً ،که وجود دارد

 !کنه دانه چه می خها می !کنه دانه چه می خها می، کنمبههم تمامش 

ی  آیه را در ماه مبارک رمضاان  ؛ کنه ماه مبارک رمضان آثار اعمال را بینهایت بیشتر می فضای خاصّ

یا  خاتم قارآن    ایاه[ و   ]خواناهه های دیگر  آیه را در ماه شش هزار]حهود[ بخوانیه ملل این است که 
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 تشاهّ  ی دهناهه  این نشاان  و یها هحیم که بگوییه ی  ختم قرآن کردحمن الرّی  بسم اهلل الرّّ .یها هکرد

  .تأثیرگذاری اعمال مستحب در فضای این ماه مبارک است

وقت آثار چنهین هزار برابار شاهن    آن ؛برویم خها به ما توفیق دهه با اشتیاق سراغ این اعمال امیهوارم

کنایم کاه    احساا  مای   و چشایم  مای  ،کنیم می ی  از اعمال مستحب را خودمان لمس سازنهگی هر

ان اعمالم ی هکفّ راستی بهدر این ماه ی  بار صلوات  با که میکن احسا  می ؛اثر متفاوتی گذاشت واقع به

 ی اهلل کمای ذاققاه   ءشاا  ان ؛شود از حاال چشیه اینها چیزهایی است که می. سنگین شه در پیشگاه الهی

 گوناه  انه در قیامات ایان   این چیزهایی که وعهه کرده تا ی  مقهار بیهاری دل پیها کنه ،انسان باز شود

اهلل ءشاا  انو چیز را وعاهه نکنایم باه قیامات      همه .جا استشمام کنه همین الاقل بویی از آن را ،شود می

  .بهشت نقه را تجربه کنیم

ی  سایهکمااینکه  ،ه ماه رمضاندر عالم زمان شه آن ی ماه مبارک رمضان ی  حقیقتی دارد که سایه

ق یاز طر آن حقیقت بزرگ کم به امیهوارم کم !اهلل بیتو کعبه  شهه است ،حقیقت در عالم مکانآن 

این و ذکرمان  ،مان، نمازمان، دعایمان روزه ؛آیه مجاز است ماه رمضانی که می مجاز راه پیها کنیم.

 امیهوارم ؛سوی حقیقت مجاز پلی است به 1:قَـْنَطَرُة الَحِقیَقةِ الَمجاُز  ولی ؛مجاز است همگیظاهر اعمالمان 

و است از همین مجاز اعمال ظاهری عبادی به حقیقت ماه مبارک رمضان که فوق عالم زمان و مکان 

ای از آن را  رایحه، ای از آن را ببینیم الاقل بارقه تا راه پیها کنیم ،حقیقت واالیی است فراتر از اینها

 !اهللءشا ان .حالوتی از آن را بچشیم واستشمام کنیم 

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 
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