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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 رمضان و اغتنام این سه ماههای رجب و شعبان و  ی ماه کسب معرفت درباره

 یبرا ؛دهندبرا گوش  ماه رجب یها لیفا دوستان حتماً .ستی االقدر میار عظیماه رجب ماه بس

 است! فیح یلیخ .ر استثّؤم یلیخ ،ماه نیا فیوضاتبردن از  ورود به ماه رجب و بهره درشدن  مستعد

 اصالً است! میالعاده عظ فوق ام؛ هصحبت کردن یتال برامفصّ قبالً !است میالعاده عظ فوق ،سه ماه نیا

 میالعاده عظ سه ماه فوق نیاعمال در ا ریتأث ؛فرق دارد ، کامالًگریماه د هسه ماه با ن نیا یها هیثانعیار 

  .ستاسه ماه  نیا یاست و ماه رجب ورود

ب و تقرّ یمعنو یتعال درصدد ،نفس هستند ی هیتزک ب ویتهذ یپ در ،دکه اهل سلوک هستن یکسان

]داشتنِ[ سه ماه مستلزم  نیبردن از ا بهره .دهند یسه ماه را از دست نم نیاز ا یا هیثان ،اهلل هستند یال

 ی لحظه به لحظه از این است که بدانیممستلزم  است؛ سه ماه نیا اهمّیّت مستلزم شناخت است؛ معرفت

 شود یم یعباد یها چه مراقبه ؛انجام داد شود یم ییابهره برد و چه کاره ودش یچگونه م ،سه ماه نیا

 نیبه ما عمر داد و ا گریسال د کیکه  میارزسپاس بگ یلیخخدا را  دیبا بدانیم! متیغن یلیخ .داشت

 نیا .میماه رجب را درک کن گرید ارب کی میکرد که ما بتوان تیو گرانبها را عنا ییطال اریفرصت بس

ر کند تشکّاز خدا و  وردآجا  هشکر ب ی سجده انسان واقعاً که ردالزم دا یهم شکر ظاهر م،ینعمت عظ

 و سه ماه رجب، شعبانی  هیتجل و هیتحل ه،یتخل ی سه ماهه ی دوره نیما را به ا گرید بار کیکه 

اکثر حدّ ،منعم تیرضا ریدر مس نعمت نیا از فرد یعنی ؛یکند و هم شکر عمل یرمضان، دارد وارد م

 فرصت را از دست ندهد. نیا بهره و بی بهره کم ؛عاطل نگذارد ؛ببردرا استفاده 
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 متعال یبا خدا خدا اءیسه ماه، ماه خلوت اول نیا .کنندعزم را جزم  ،دوستان امیدواریم ریتقد هر هب

 یشتریب یها خلوت !دیرا کمتر کن تانیویدنمادی و اشتغاالت  !دیکن شتریرا ب یعباد یفرصتها ؛ستا

 !دیریو بهره بگ دیبدان میاده عظعال سه ماه را فوق نیا یشبها !دیداشته باش

 علیهتعالیاهللرضوان یزیتبر یملک  جوادآقارزایمرحوم م المراقبات کتاب و با لجنانا حیمفات با ،سه ماه نیدر ا

با عشق، با سوز و  با اخالص، ه، با حال،و با توجّ !دیریاعمال را فرا بگ نیتک ا و تک دیباش قیو رف سیان

 یاذکار چه !ستا میالعاده عظ فوق یی که در این ماه است، کهچه دعاها !دیدهانجام  اهلل شاء انگداز، 

که  یصدقات ؛ها غسلو  نمازها چه است! و بعد هم ماه شعبان و بعد ماه رمضان رجب ماه نیدر اکه 

ل، طالب تحوّ یکساگر اعظم است و  ریاکس ،اعمال نیا ی هرحال مجموعه به .نهایداد و امثال ا دیبا

 .تاس یگناه نابخشودن او یسه ماه، برا نیاز ا یا هیدادن ثان دست از ،ستا یتعالو  رییتغ

و گرانبها،  میالعاده عظ فرصت فوق نیم و از ایباش تهشه را داتوجّ نیدهد هم قیخدا توف امیدواریم

 .میببر اکثر بهره راحدّ

 

 مْ ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ َعلٰی  صَلِّاَللٰ ُهمَّ 


