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تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ویرایش دوم

ذکر مآخذ

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

ماجرای حدیث روز اوّل ماه شعبان
هفتهی پیشاروی ما هفتهای است که ماه شعبانالمعظّم با آن شروع میشود .فردا اوّل ماه شعبان است
و به تعبیری غرّهی ماه شعبان ،پیشانی و آغاز ماه شعبانالمعظّم است .ماه عظیمی که
پیغمبراکرم

فرمودندَ :ش ْعبا َن َش ْه ِری َرِح َم اهلله َم ْن أَعانَنِی َعل ٰی َش ْه ِری 1:ماه شعبان ماه من است و

رحمت خدا شامل حال کسی میشود که من را در ماه من یاری کند .ماه بسیار عظیمی است؛
میوههای ماه رجب در ماه شعبان به دست میآید؛ آن استغفارها ،آن عبادتها ،مناجاتها ،و دعاهای
عجیب و عظیمی که در ماه رجب بود ،آن نمازهای خاصّی که وجود داشت ،روزههای عجیبی که با
سازندگیهای فوقالعاده در ماه رجب وجود داشت ،این رگبار تند باران رحمت الهی ،میوههایش در ماه
شعبانالمعظّم به دست میآید؛ همانطور که میوههای ماه شعبان در ماه مبارک رمضان به دست
میآید .ماه عظیمی است و در این ماه اهل مراقبه بهرههای فراوانی میبرند.
آن سه مرحلهی تخلیه ،تحلیه و تجلیه را بارها خدمت عزیزان اشاره کردهایم .در ماه شعبانالمعظّم بعد
از تخلیهای که در ماه رجب صورت گرفت ،روح و جان یک مؤمن به زینت عبودیّت و بنددگی حضدرت
حق ،و به روحیّات بلند معنوی و خلقیّات زیبای محمّدی

زیور بسته مدیشدود .حددیث عجیبدی

 .1سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص  386و با اندکی تفاوت :مجلسی ،زادالمعاد ،ص .36
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هست 2که خدا توفیق داد و سالهای قبل اشارههایی داشتیم؛ دیگر امسال متن حدیث را نمدیخدوانم.
در کتاب مفاتیحالجنان مختصری از ترجمهی متن حدیث در عمل روز اوّل مداه شدعبانالمعظّدم آمدده
است .تأکید میکنم همهی دوستان ،آنها که قبالً این حدیث را خواندهاند و آنها که نخوانددهاندد ،مقیّدد
باشند و امشب با دقّت و تأمّل آن حدیث را یک بار دیگر بخوانندد؛ نکتدههدای عجیبدی در آن حددیث
هست .ترجمهی مفاتیح مختصر است؛ امّا متن این حدیث بسیار عجیب با نکتههای بسیار بلند و ناظر
بر همین روز اوّل ماه شعبانالمعظّم در بحاراالنوار آمده است .سالهای قبدل نقدل کدردهام؛ عزیدزان در
خاطرشان هست و دوستانی که به متن ضبط شدهی بحثهای ما راجع به مراقبات ماه شعبان مراجعده
کردهاند ،عنایت دارند .گفتیم حدیث اینگونه شروع مدیشدود کده امیرالمدؤمنین

بدر گروهدی کده

مشغول جدل راجع به قَدَر هستند ،عبور میکنند و به آنها تذکّر میدهند که شما مکلّف به وارد شدن
به این بحث نیستید؛ این سرّی از اسرار الهی است و شما دارید عمرتان را هدر مدیدهیدد؛ شدما اصدالً
مأمور به ورود به این بحثها نیستید .آنان که اهل معرفتاهلل هستند و به سرّ قَدَر راه یافتهاند ،در ایدن
بحث از دیگران بسیار ساکتترند؛ قیل و قال شما ،هم نشان میدهد که بویی از این حقیقت نبردیدد و
هم سبب به هدر رفتن عمر شماست .آنان که عارف باهللاند و راهیافته به سرّ قَدَر الهی ،در برابر عظمدت
و جالل الهی به سکوت و ادب میپردازند؛ اهل قیل و قالها ،مراءها و جدلهدای متکلّمانده و حکیمانده
نیستند .آنها به جای این قیل و قالها راه ذکر پروردگار و راه طاعت و عبادت و بندگی حضرت حدق را
در پیش گرفتند .این آن چیزی است که عبد به آن مکلّف است .آنان در اوج طاعات و عبدادات ،در اوج
اذکار و مجاهدات ،در اوج ریاضات و عبادات ،دست خودشان را خالی میدانند؛ در برابر عظمت حضرت
حق خود را مقصّر میبینند .عطایا ،الطاف و حقوق الهی را عظدیم و عبدادات و طاعدات خدود را بسدیار

 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،43ص 35-55؛ محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،7ص  533-532و منسوببه
امامحسنعسکری
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حقیر میشمارند( .بنده قریب به مضمون نقل میکنم ).بعد فرمودند :در چندین روزی شدما عمرتدان را
این چنین هدر میدهید! این روز ،روز بسیار عظیمی است!
بعد ماجرایی را از تاریخ دوران حیات ظاهری رسولاهلل
جنگها که پیامبر

نقل میکنندد و مدیفرمایندد :در یکدی از

سپاهی را به فرماندهی زیدبنحارثه ،پسدرخواندهی خودشدان ،در برابدر گدروه

عظیم و مقتدری از دشمنان اسالم ،اعزام کرده بودند ،اتّفاقی پیش آمدد و زمدان جندگ طدوالنی شدد.
پیامبر

دلنگران سپاهیانی بودند که به جبهه فرستاده بودند و اظهار عالقه کردندد کده ای کدا

کسی میآمد و از آنها خبری میآورد .در همین اثناء یک بشیر ،یک خبرآورندهی سرشدار از بشدارت و
مژده وارد شد و خبر پیروزی سپاه اسالم را برای پیامبر
مدینه هستند .پیامبراکرم

آورد و خبر اینکه آنها در راه بازگشت به

همراه با تعدادی از اصدحاب بده اسدتقبال و پیشدواز آنهدا رفتندد و در

آستانهی ورود به مدینه با آنها روبهرو شدند .چهار شخصیّت برجستهی این سپاه ،یکی یکدی از مرکدب
پیاده شدند؛ اوّل زیدبنحارثه پسرخواندهی پیغمبر
را بوسید؛ دستهای پیامبر
را در آغو

بود که از اسب فرود آمد و پای پیدامبر

را بوسید؛ سر و پیشانی پیامبر

را بوسید؛ و بعد پیامبر

او

گرفتند .بعد از او عبداهللبنرُواحه بود؛ او هدم پیداده شدد؛ ایدن ترتیدب هدم معندایی دارد!

نمیخواهم در اسرار باطنی این روایت بروم؛ فقط صورت ظاهر روایت را نقل میکنم؛ عبداهللبدنرواحده
پیاده شد؛ او هم پای پیامبر
پیامبر

او را هم در آغو

پیامبر

را بوسید و پیامبر

خدمت پیامبراکرم

 ،دستهای پیامبر

 ،و سر و پیشانی پیدامبر

را بوسدید؛ و

فشردند؛ بعد از او قیسبنعاصم بود؛ او پیداده شدد و پدا ،دسدت و سدر
بننعمان بود؛ بعد هم بقیّهی سپاه
قتادة 
او را در برگرفتند و نهایتاً 

عرض سالم و درود داشتند .بعد حادثهای را که در جریان این جندگ و نبدرد

پیش آمده بود ،برای پیامبر

تعریف کردندد .گفتندد مدا دو هدزار نفدر بدودیم؛ گروهدی از دشدمن

بهسمت ما آمد و ما بررسی کردیم دیدیم تعدادشان هزار نفر است و خب صدورت ظداهر مدا تعددادمان
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بیشتر از آنها بود؛ امّا در واقع هزار نفر را به بیرون از قلعهی خود فرستاده بودند و در داخدل قلعده سده
هزار نظامی دیگر آماده بودند؛ بههرحال ما آنها را تعقیب کردیم و وارد قلعه و شهر آنها شدیم.
شبهنگام شد؛ وقتی تاریک شد و در سپاهیان اسالم آن هوشیاری و بیداری جای خود

را به غفلدت

و خواب داد ،این چهار هزار نفر نظامی دشمن آماده شدند که شبیخون بزنند و ما را ندابود کنندد .کدلّ
سپاه اسالم به خواب رفته بود؛ فقط چهار نفر بیدار بودند( .همین چهار نفری که گفتم پیداده شددند و
دست و پای پیامبر

را بوسیدند ).هر یک از اینهدا در یکدی از چهدار

و سر و پیشانی پیامبر

جهت این لشکر بیدار بودند و مشغول نماز شب و تالوت قرآن بودند( .اینجا دارندد بدرای پیدامبر
تعریف میکنند ).همین که دشمن حمله کدرد ،یدکبداره گویدا از دهدان قدیسبدنعاصدم یدا از پیکدر
قیسبنعاصمیک شعلهی نورانی آتش باال آمد و آن جناح لشکر را روشن کرد.
نفر دوم قتاده بود که در جناح و جنب دیگری از لشکر بود؛ او هدم یدک ندور قدوی مثدل ندور زهدره و
مشتری از وجود

ساطع شد؛ و مثل منوّرهایی که در میدان جنگ میزنند همهجا را روشن کرد.

نفر سوم عبداهللبنرواحه بود که از دهان او و از وجود او هم ندور بسدیار قدوی سدفیدی مثدل ندور مداه
درخشید و آن جناح لشکر را که دشمن میخواست حمله کند ،روشن کرد.
نفر چهارم فرماندهی این لشکر زیدبنحارثه بود که در سوی دیگری از لشکر مشغول نماز شب و تالوت
قرآن بود .از وجود او نور بسیار شدیدی مثل نور خورشید درخشید و همدهی میددان جندگ را روشدن
کرد .در نتیجه ما که سپاهیان اسالم بودیم کامالً این دشمنی را که میخواسدت حملده کندد دیددیم و
این در حالی بود که این نور فقط مسیر دید ما سپاه اسالم را روشن کرد و لشکریان دشدمن همنندان
فضا را تاریک میدیدند؛ لذا ما کامالً امکان پیدا کردیم و به آنها حمله کردیم؛ آنها را بهشدّت سدرکوب
کردیم و بعد هم تمام اهالی آنجا را اسیر کردیم و غنیمتهای فراوان هم گدرفتیم و االن خددمت شدما
آمدیم یا رسولاهلل!
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پیامبر

سرّ این ماجرا را برای آنها گفتند که این نورها چه بود .فرمودند :این نورها نتیجدهی ایدن

بود که شما روز اوّل ماه شعبان را پشت سر گذاشته بودید؛ شبهنگام ،بعد از آن روز اوّل مداه شدعبان،
این حادثه اتّفاق افتاد و میوهی روز اوّل ماه شعبان بود .امّا اینکه از وجود قیسبدنعاصدم آن ندور مثدل
شعلهی آتش برآمد و جناحی را روشن کرد ،بهخاطر این بود که روزهنگام ،قیسبنعاصم امر به معروف
و نهی از منکر و داللت به خیر کرده بود؛ نور این عمل او بود که مثل شعلهی درخشان آتش ،آن جناح
را روشن کرد .امّا نور قویتر که در جناح دیگری از قتاده ساطع شد ،مال این بود که قتداده در آن روز
اوّل ماه شعبان ،قضای دِینی کرده بود؛ دِینی را که برعهده داشت ادا کرده بود و این ندور عمدل او بدود
که مثل زهره و مشتری درخشید .و امّا نوری که از وجود عبداهللبنرواحه ساطع شد که مثدل ندور مداه
سفید و درخشان بود ،مال برّ و نیکی بود که عبداهللبدنرواحده روز اوّل شدعبان نسدبتبده پددر و مدادر
خود

انجام داد .آن ،نیکی کردن و ادب ورزیدن در برابر پدر و مادر در روز اوّل ماه شعبان بود؛ و امّدا

آن نوری که از همه درخشانتر بود و از وجود زیدبنحارثه که فرمانده و سیّد این قدوم بدود بده هنگدام
نماز شب و تالوت قرآن ساطع شد ،آن ندور مدیدانیدد مدال چده بدود (زیددبدنحارثده پسدرخواندهی
پیامبر

و مورد تقدیر ایشان بود؛ اهل دیددههدای بداطنی

بود و بهشدّت مورد تجلیل پیامبر

بود؛ ظاهربین نبود؛ چشم باطنش باز بود؛ حقایق را میدید؛ عوالم بعد را میدیدد؛ قیامدت را مدیدیدد؛
خیلی برجسته بود!)
فرمودند :کسی آمد پیش زیدبنحارثه و گفت :زید تو برترین فرد از اصحاب رسولاهلل

هستی.

حاال خوب دقّت کنید! من حدود عبارات روایت را میگویم؛ روایت خیلی مفصّل بود؛ دلم میخواست
بیاورم و در جلسه بخوانم؛ امّا دیدم حتّی تمام زمان جلسه هم کفایت نمیکند که متن کامل روایت را
از عربی بخوانم و ترجمه کنم .آدرس دادم؛ آنها که عربی میدانند مراجعه کنند و متن کامل روایت را
بخوانند .من همان چیزی که بهصورت مختصر در خاطرم هست عرض میکنم .کسی آمد و چنین
تجلیلی از زیدبنحارثه کرد و گفت :تو برجستهترین یار رسولاهلل

5

هستی! زیدبنحارثه ادب ورزید

و گفت :نه! به هیچ وجه اینطور نیست! برجستهترین یار رسولاهلل
شروع کرد در وصف عظمت امیرالمؤمنین
امیرالمؤمنین

را غالم علی
امیرالمؤمنین

سخن گفتن و گفت :من غالم امیرالمؤمنین

موالی من است .همانطور که امیرالمؤمنین

عبدی و بندهای از بندگان رسولاهلل

امیرالمؤمنین

در برابر پیامبر

است! و بعد
هستم!
خود

را

شمرد و عرضه داشت :أَنَا َعب ٌد ِمن َعبِ ِ
ید هم َح َّمد 3،من هم خودم
ْ ْ

میدانم .من کجا و امیرالمؤمنین

کجا ! افضل یاران رسولاهلل

است! و آنوقت شروع کرد مفصّل در فضیلت امیرالمؤمنین

سخن گفتن .حضرت

فرمودند :این نوری که مثل خورشید از وجود زیدبنحارثه ساطع شد که باالترین نور در آن میدان بود،
نور ارادت ،محبّت و کوچکی کردن و ادب ورزیدن و اقرار به فضیلت امیرالمؤمنین
این ماجرا را امیرالمؤمنین

از حادثههای دوران رسدولاهلل

بود.

نقدل کردندد .بعدد فرمودندد :حداال

فهمیدید روز اوّل ماه شعبان یعنی چه و عمل خیر و صالح انجام دادن در آن چقدر بزرگ است شما
نشستید سر بحث قَدَر ،عمر خودتان را هدر میدهید! چیدزی کده بدویی از آن نبردیدد و راهدی بده آن
ندارید و تکلیفی هم در آن مورد ندارید که مشغول آن شوید .بعدد فرمودندد :روز اوّل مداه شدعبان کده
میشود ،ابلیس تمام لشکریان خود را از همهی عالم جمع مدیکندد؛ از لشدکریان انسدی و جنّدی و بده
همهی آنها مأموریّت میدهد که بروند و بندگان خدا را از عمل صالح ،از عبادت و طاعت بازبدارند؛ آنها
را اسیر غفلت و معصیت کنند .در برابر آن ،خدای متعال هم همهی مالئکۀاهلل را فرامیخواند و به آنهدا
مأموریّت میدهد کده بروندد بنددگان خددا را بده طاعدت ،بنددگی و عمدل صدالح تشدویق کنندد .بعدد
امیرالمؤمنین

فرمودند :پیغمبراکرم

بیان کردند که در روز اوّل مداه شدعبان ،هدم درِ بهشدت

بهسوی دنیا گشوده میشود و هم جهنّم .شجرهی طوبی در بهشت شاخههای خود
دنیا آشکار میکند؛ شجرهی زقّدوم دوزخ هدم شداخههدای خدود

را در دنیدا مدیآویدزد .هدر یدک از

 .6کلینی ،کافی ،ج  ،1ص 49؛ طبرسی ،احتجاج ،ج  ،1ص  219و ابنابیجمهور ،عوالیاللئالی ،ج  ،1ص .242
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را میآویدزد و در

شاخههای شجرهی طوبی یکی از اعمال صالحند؛ یکی تالوت قرآن است؛ یکی دعاست؛ یکی ذکر است؛
یکی گرهگشایی از کار درماندگان است؛ یکی محبّت و نیکی کدردن بده پددر و مدادر و صدلهی رحدم و
ارتباط با خویشاوندان ،ادای حقّ همسایگان ،حسن خلق ورزیدن نسبتبه بندگان مؤمن ،نماز مستحبّی
خواندن و روزهی مستحبّی گرفتن و  ...هر یک از این شاخهها یکی از اعمال صالح است.
از آن طرف شاخههای شجرهی زقّوم هم نقطهی مقابل اینهاست؛ غفلت ،معصیت ،ظلدم بده مدردم ،دل
شکستن ،بداخالقی کردن ،ترک طاعت و بندگی خدا کردن ،مردم آزاری کردن ،حقّ همسایه را به جدا
نیاوردن ،و بین مردم اختالف افکندن است؛ کما اینکده آن طدرف آشدتی برقدرار کدردن بدین مدردم از
شاخههای شجرهی طوبی بود .انشداءاهلل روایدت را مراجعده مدیکنیدد و در مفداتیح همدان خالصدهی
ترجمها

را میبینید.

فرمودند :اینها شاخههای شجرهی طوبی و شجرهی زقّوم است که روز اوّل مداه شدعبان در غدرّهی مداه
شعبان ،در فضای دنیا آویزان میشود.
بعد حضرت یک نگاهی به آسمان انداختند؛ اوّل چهرهشان سرشار از بهجت و شادمانی شدد؛ بعدد نگداه
دوم را افکندند؛ چهرهی حضرت در هم کشیده شد؛ حالت اخم و تلخی در چهرهی حضرت ظاهر شدد.
سرّ این را از رسولاهلل

پرسیدند؛ حضدرت فرمودندد :بدار اوّل کده نگداه کدردم ،دیددم افدرادی بده

شاخههای شجرهی طوبی آویزان شدهاند؛ بعضیها یک شاخه را گرفتند؛ بعضیها دو شاخه را؛ بعضیها
سه شاخه را؛ بعضیها چند شاخه را؛ و این شجرهی طوبی دارد آنهدا را بدا خدود

مدیکشدد و داخدل

بهشت میبرد .در بین این گروه زیدبنحارثه را دیدم که به همهی شاخههای شدجرهی طدوبی آویختده
بود؛ لذا غرق شادمانی و سرور شدم( .زیدبنحارثه را در بحث والیت امیرالمؤمنین
که ادب ورزیدن در برابر ولیاهلل اعظم ،امیرالمؤمنین

ببینید! و ببینید

 ،چه میکند!) بعد فرمودندد :امّدا بدار دوم کده

نگاه کردم ،شجرهی زقّوم را دیدم؛ بعضی از افراد به یک شاخه ،بعضی بده چندد شداخه ،بعضدی بده ده
شاخه ،آویختهاند و شاخههای درخت زقّوم آنها را میکشد و داخل دوزخ میبرد .و تعدادی از مندافقین
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امّتم را دیدم که به همهی شاخههای شجرهی زقّوم آویختهاند و آنها را میکشد و داخل دوزخ میبدرد؛
لذا چهرهام در هم کشیده شد و بهشدّت ناراحت شدم.
حضرت از آن برخی منافقان اسم نبردند؛ ولی خوب معلوم است! اگر زیدبنحارثه بهدلیل ارادت ،والیت
و ادب ورزیدن در برابر امیرالمؤمنین

به همهی شاخهها آویخته ،آن منافقانی هدم کده بده همدهی

شاخههای شجرهی زقّوم آویختهاند ،کسانی هستندکه رو در روی امیرالمؤمنین

هستند.

بعد حضرت فرمودند :نگاه کردم دیدم شجرهی طوبی ،افدراد را داخدل بهشدت مدیبدرد؛ بعضدی از آنهدا
فضایی از بهشت که از هر طرف مسیر سفر هزار روز است ،در اختیارشان قرار میگیرد .شدما بدا اسدب
هزار روز بتازید ،چقدر راه طی میکنید از هر طرف به اندازهی چنین مسیری این فضدا بده آنهدا داده
میشود که در آن قصرهای بهشتی هست؛ بعضیها دو برابر این ،بعضیها سه هزار ،بعضیها چهار هزار،
به تناسب قوّت ایمان و عمل صالحشان.
بعد فرمودند :نگاه کردم دیدم مال زیدبنحارثه هزار هزار یعنی یک میلیون است؛ چنین فضدایی از هدر
طرف ،به این عظمت و وسعت! بعد نقطهی مقابل را در فضای دوزخ نگاه کردم و شجرهی زقّوم را دیدم
که افرادی را که داخل دوزخ میبرد ،هرکدام به یک مقدار عذابهای دوزخی شامل حالشان مدیشدود؛
بعضیها به اندازهی یک سال سفر کردن از وسعت دوزخ ،جایگاه عذاب اینهاسدت؛ بعضدیهدا دو سدال،
بعضیها صد سال و بیشتر از آن! بعد فرمودند :برخی از منافقین را دیدم که هزار برابر این فضای دوزخ
آماده شده و اینها داخلش میشوند و عذابهای عظیمدی آنهدا را بدهسدبب رفتارشدان در روز اوّل مداه
شعبان در برمیگیرد.
بعد حضرت اشاره فرمودند :در روز اوّل ماه شعبان خدای متعال مالئکه را به یاری مؤمنین میفرستد و
این مالئکه به جنگ شیاطینی میآیند که به مؤمنین حملهور میشوند برای اینکه مؤمنین را از اعمدال
صالح بازبدارند و آلودهی معصیت و غفلت کنند .خدا مؤمنین را در ایدن روز تنهدا نمدیگدذارد؛ نیدروی
مدافع در برابر حمالت شیطانی در اختیار مؤمنین قرار میدهد.

8

خدا میداند هر تکّه از این روایت چه اسراری و چه نکتههای آموزندهی ظاهری و باطنی دارد که دیگر
بنا ندارم وارد آن بحثها شوم؛ فقط ظاهر روایت را آن هم تا حددودی کده در خداطرم بدود و مدیشدد
بهصورت مختصر توضیح داد ،یادآوری کردم .خودتان مراجعه کنید ولو همان ترجمهی چکیدهای از آن
روایت را که در مفاتیح است ،با دقّت انشاءاهلل بخوانید.
بعد در پایان امیرالمؤمنین

فرمودند :أَال فَـ َعظِّموا ٰه َذا الْیـوَم ِمن َش ْعبا َن ِمن بـ ْع ِد تَـ ْع ِظ ِ
ش ْعبا َن :هشیار
یم هك ْم لِ َ
ْ َ
َْ ْ
ه

باشید و بعد از اینکه کل ماه شعبان را ماه معظّمی میدانید ،این روز خاص یعنی روز اوّل ماه شعبان را
خیلی عظیم بدانید و بزرگ بدارید! فَ َك ْم ِم ْن َس ِعید فِ ِیه َو َك ْم ِم ْن َش ِقی :چه بسیار افرادی که در این روز
اوّل ماه شعبان اهل سعادت میشوند و سعید! و چه بسیار افرادی که اهل شقاوت میشوند و شقیّ!
السع ِ
ِ
ِ
داء فِ ِیه َو
فرمودند :این روز را بزرگ بدارید! قدر این روز را بدانید! بهره از این روز ببرید! لتَ هكونهوا م َن ُّ َ
ال تَ هكونهوا ِمن ْاْلَ ْش ِق ِ
یاء 4:تا از اهل سعادت در این روز باشید؛ نه خدای ناکرده از اهل شقاوت و اشقیاء!
َ
انشاءاهلل مراجعه میکنید و آن اعمالی را که فرمودندد هدر یدک از شداخههدای درخدت طدوبی اسدت،
بخوانید؛ توجّه کنید و سعی کنید تا آنجا که میشود با هر عمل خیر و صالحی به شاخههدای بیشدتری
از درخت طوبی بیاویزید .سعی کنید با یک تال
گوشها

فوقالعاده و با اعمال صالح به هر شاخهای ولو به یک

آویزان شوید؛ و بهشدّت هشیار باشید و از خدا هم مدد بطلبید که نکند خدای نداکرده اسدیر

غفلت و معصیت و اسیر بدیها و زشتیها شویم وآویخته به شاخههای درخت زقّوم باشیم.
امیدواریم خدای متعال ما را قدردان این نوع آگاهسازیهایی که اهلبیت

کردند ،قرار دهد .واالّ من

و شما و امّتهای گذشته کجا خبر داشتند از عظمت روز اوّل ماه شعبان! این روز از بدو خلقدت بدوده؛
امّا مخفی بوده؛ سرّی از اسرار الهی بوده و به برکت پیغمبر خاتم

پرده از روی این سدرّ برداشدته

 .4مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،43ص 35؛ محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،7ص  533و منسوببه امامحسنعسکری
ص .351
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 ،التّفسیر،

شده و عظمت این روز را به ما توجّه دادند .امیدواریم خدای متعال ما را ،هم شاکر این آگاهسازیهدای
اهلبیت

و هم عامل به آموزهها و دستورالعملهای آن بزرگواران قرار دهد.

اَ ٰ
لی هم َح َّمد و ِ
آل هم َح َّمد َو َع ِّج ْل فَـ َر َج هه ْم
ع
ل
ِّ
ص
َ
م
ه
لل
َّ
ٰ
َ
ه
َ
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