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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

 

ماجرای حدیث روز اوّل ماه شعبان  

ل ماه شعبان است شود. فردا اوّ یم با آن شروع مالمعظّ که ماه شعبان ستا یا ما هفته یشارویپی  هفته

که  یمیماه عظ .م استالمعظّ و آغاز ماه شعبان یشانیماه شعبان، پ ی غرّه یریتعببه  و

 وماه شعبان ماه من است  1:ِریَشهْ  یٰ َعل  یَأعانَنِ   َمنْ   اهلله   رَِحمَ  یَشْهرِ   َشْعبانَ  :فرمودند اکرمغمبریپ

 ؛است یمیعظ اریکند. ماه بس یاریکه من را در ماه من  شود می یرحمت خدا شامل حال کس

 یو دعاها ،ها مناجات ،ها آن عبادت ،آن استغفارها ؛دیآ یماه رجب در ماه شعبان به دست م یها وهیم

که با  یبیعج یها روزه ،که وجود داشت یصّخا یآن نمازها ،که در ماه رجب بود یمیو عظ بیعج

در ماه  شیها وهیم ،یرگبار تند باران رحمت اله نیا ،العاده در ماه رجب وجود داشت فوق یها یازندگس

دست   هماه شعبان در ماه مبارک رمضان ب یها وهیطور که م همان ؛دیآ یدست م  م بهالمعظّ شعبان

 .برندیم یفراوان یها ماه اهل مراقبه بهره نیاست و در ا یمیماه عظ .دیآ یم

م بعد المعظّ  در ماه شعبان .میا هاشاره کرد زانیخدمت عزرا بارها  هیتجلو  هیلحت ،هیتخل ی آن سه مرحله

حضدرت   یو بنددگ  تیّعبود نتیمن به زؤم کیروح و جان  ،رجب صورت گرفتماه که در  یا هیاز تخل

 یبد یث عجیحدد  .شدود  یبسته مد  وریز یدمحمّ یبایز اتیّو خلق یبلند معنو اتیّبه روحو  ،حق
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. خدوانم  یرا نمد  ثیامسال متن حد گرید ؛میداشت ییها قبل اشاره یها سالو داد  قیکه خدا توف 2سته

 م آمدده المعظّد  ل مداه شدعبان  در عمل روز اوّ ثیمتن حد ی از ترجمه یمختصر الجنان حیمفاتدر کتاب 

 دیّد مق ،ندد ا هاند و آنها که نخواندد  خواندهرا  ثیحد نیا آنها که قبالً ،دوستان ی همه کنمیم دیکأت .است

 ثیدر آن حدد  یبد یعج یهدا  نکتده ؛ بخوانندد  گریبار د کیرا  ثیل آن حدمّأت و تامشب با دقّو باشند 

بلند و ناظر  اریبس یها با نکته بیعج اریبس ثیحد نیمتن اامّا  ؛مختصر استمفاتیح  ی ترجمه  .هست

در  زانید عز ؛ام قبدل نقدل کدرده    یها سالاست.  در بحاراالنوار آمده مالمعظّ ل ماه شعبانروز اوّ نیبر هم

مراجعده  ما راجع به مراقبات ماه شعبان  یها بحث ی به متن ضبط شدهکه  یخاطرشان هست و دوستان

کده   یگروهد  بدر  نیمنؤرالمد یشدود کده ام   یشروع مد  گونه این ثیحد میگفت .دارند تیعنا ،اند کرده

ف به وارد شدن شما مکلّکه دهند  یر مکنند و  به آنها تذکّ یعبور م هستند، ردَمشغول جدل راجع به قَ

اصدالً  شدما   ؛دید ده یعمرتان را هدر مد  دیاست و شما دار یاز اسرار اله یسرّ نیا ید؛ستین بحث نیا به

 نید ادر  ،ندا هافتیر راه دَقَرّ و به س هستنداهلل  که اهل معرفت ان. آندیستیها ن بحث نیبه ورود به ا مورأم

 و دید نبرد قتیحق نیاز ا ییکه بو دهدیهم نشان م ،قال شما و لیق ند؛تر ساکت اریبس گرانیاز دبحث 

در برابر عظمدت   ،یبه سرّ قَدَر اله افتهی اند و راه که عارف باهلل انهدر رفتن عمر شماست. آن  هم سبب به

 مانده یمانده و حک متکلّی هدا  جدلو  ها مراء، ها و قال لیاهل ق ؛پردازند یبه سکوت و ادب م یو جالل اله

حضرت حدق را   یها راه ذکر پروردگار و راه طاعت و عبادت و بندگ و قال لیق نیا ی. آنها به جاستندین

در اوج ، در اوج طاعات و عبدادات  آنان .ف استکه عبد به آن مکلّ ستا یزیآن چ نیا .گرفتند شیدر پ

در برابر عظمت حضرت ؛ دندان یم یرا خال انو عبادات، دست خودش اضاتیدر اوج ر، اذکار و مجاهدات

 اریو عبدادات و طاعدات خدود را بسد     میرا عظد  یالطاف و حقوق اله، ای. عطانندیب یر محق خود را مقصّ
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شدما عمرتدان را    یروز نیدر چند  :فرمودندبعد  .( کنم یم نقلبه مضمون  بیبنده قر)شمارند.  یم ریحق

 !است یمیعظ اریروز بس، روز نیا !دیده یهدر م چنین نیا

از  یکد یدر  :ندد یفرما یمد و  کنندد  ینقل م اهلل رسول یظاهر اتیدوران ح خیرا از تار ییماجرا بعد

در برابدر گدروه    ،خودشدان  ی پسدرخوانده ، حارثه بندیز یاندهرا به فرم یسپاه امبریها که پ جنگ

 .شدد  یزمدان جندگ طدوالن   و آمدد   شیپ یفاقاتّ ،بودند کرده  اعزام ،از دشمنان اسالم یو مقتدر میعظ

کدا    یو اظهار عالقه کردندد کده ا   ندکه به جبهه فرستاده بود ندبود یانینگران سپاه دل امبریپ

 وسرشدار از بشدارت    ی خبرآورنده کی ،ریبشیک  اءاثن نیدر هم. آورد یم یخبراز آنها و آمد  یم یکس

آنها در راه بازگشت به  نکهیآورد و خبر ا امبریپ یسپاه اسالم را برا یروزیوارد شد و خبر پ  مژده

آنهدا رفتندد و در    شدواز یاز اصدحاب بده اسدتقبال و پ    یهمراه با تعداد اکرمامبریپ. هستند نهیمد

از مرکدب   یکد ی یکی ،سپاه نیا ی برجسته تیّشخص چهار .رو شدند هبا آنها روب نهیورود به مد ی آستانه

 امبرید پ یپا و که از اسب فرود آمدبود  غمبریپ ی پسرخوانده حارثه بندیل زاوّ ؛شدند ادهیپ

او  امبریو بعد پ ؛دیرا بوس امبریپ یشانیسر و پ ؛دیرا بوس امبریپ یها دست ؛دیرا بوس

 !دارد ییهدم معندا   بید رتت نید ا ؛شدد  ادهید او هدم پ  ؛رُواحه بود بن هللابعد از او عبد .را در آغو  گرفتند

رواحده   بدن  هللاعبد ؛کنمیرا نقل م تیفقط صورت ظاهر روا ؛بروم تیروا نیا یدر اسرار باطن خواهم ینم

و  ؛دیرا بوسد  امبرید پ یشانیسر و پو ، امبریپ یها دست، امبریپ یاو هم پا ؛شد ادهیپ

دسدت و سدر   ، پدا  وشدد   ادهید او پ ؛عاصم بود بن سیبعد از او ق؛ او را هم در آغو  فشردند امبریپ

سپاه  ی هیّبعد هم بق؛ بود نعمانبنقتادة تاًیاو را در برگرفتند و نها امبریو پ دیرا بوس امبریپ

جندگ و نبدرد     نیا انیرا که در جر یا عرض سالم و درود داشتند. بعد حادثه اکرمامبریخدمت پ

از دشدمن   یگروهد  ؛میبدود مدا دو هدزار نفدر     . گفتندد کردندد  فیتعر امبریپ یبرا ،آمده بود شیپ

تعدادشان هزار نفر است و خب صدورت ظداهر مدا تعددادمان      میدید میکرد یما بررسو  آمد سمت ما به
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فرستاده بودند و در داخدل قلعده سده     خود ی از قلعه رونیبا در واقع هزار نفر را به امّ ؛از آنها بود شتریب

.میآنها شدو شهر قلعه  و وارد میکرد بیرا تعق نهاآهرحال ما  به؛ آماده بودند گرید یهزار نظام

خود  را به غفلدت   یجا یداریو ب یاریآن هوش اسالم انیدر سپاه شد و کیتار یوقت ؛هنگام شد شب

 بزنند و ما را ندابود کنندد. کدلّ    خونیدشمن آماده شدند که شب یچهار هزار نفر نظام نیا ،و خواب داد

شددند و   ادهید که گفتم پ ینفر چهار نیهم) .بودند داریچهار نفر بفقط  ؛سپاه اسالم به خواب رفته بود

از چهدار   یکد یهدا در  نیاز ایک هر  (.دندیرا بوس امبریپ یشانیو سر و پ امبریپ یدست و پا

 امبرید پ یبدرا دارندد   نجایا) .بودند و مشغول نماز شب و تالوت قرآن بودند داریلشکر ب نیجهت ا

 کدر یاز پ اید عاصدم   بدن  سیقد از دهدان   اید بداره گو  کید  ،دشمن حمله کدرد  که نیهم .(کنند یم فیتعر

ن جناح لشکر را روشن کرد.آآمد و باال آتش  ینوران ی شعله کیعاصم بن سیق

مثدل ندور زهدره و     یندور قدو   کید او هدم   ؛از لشکر بود یگریجنب د وجناح در بود که قتاده نفر دوم 

 جا را روشن کرد. همهزنند  یجنگ م دانیکه در م ییرهامثل منوّو  ؛از وجود  ساطع شد یمشتر

مثدل ندور مداه     یدیسدف  یقدو  اریرواحه بود که از دهان او و از وجود او هم ندور بسد   بن هللانفر سوم عبد

 .روشن کرد ،حمله کند خواست یو آن جناح لشکر را که دشمن م دیدرخش

شب و تالوت  ازاز لشکر مشغول نم یگرید یحارثه بود که در سو بندیلشکر ز نیا ی نفر چهارم فرمانده

جندگ را روشدن    دانید م ی همده  و دیدرخش دیمثل نور خورش یدیشد اریاز وجود او نور بس قرآن بود.

و  میدید حملده کندد د   خواسدت یرا که م یدشمن نیا کامالً میاسالم بود انیما که سپاه جهیکرد. در نت

دشدمن همنندان    انیکرما سپاه اسالم را روشن کرد و لش دید رینور فقط مس نیبود که ا یدر حال نیا

ت سدرکوب  شدّ آنها را به ؛میحمله کردبه آنها و  میکرد دایلذا ما کامالً امکان پ ؛دندید یم کیفضا را تار

و االن خددمت شدما    میفراوان هم گدرفت  یها متیو غن میکرد ریآنجا را اس یو بعد هم تمام اهال میکرد

 !اهلل رسول ای میآمد
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 نید ا ی جده ینورها نت نیا :نورها چه بود. فرمودند نیکه ا گفتند نهاآ یماجرا را برا نیسرّ ا امبریپ

 ،ل مداه شدعبان  بعد از آن روز اوّ ،هنگام شب ؛دیشعبان را پشت سر گذاشته بودماه ل روز اوّشما بود که 

آن ندور مثدل   عاصدم   بدن  سیقاز وجود  نکهیا ال ماه شعبان بود. امّروز اوّ ی میوه و فاق افتادحادثه اتّ نیا

امر به معروف عاصم  بن سیق، روزهنگام بود که نیخاطر ا به ،روشن کردرا  یجناحآتش برآمد و  ی شعله

آن جناح  ،درخشان آتش ی عمل او بود که مثل شعله نینور ا ؛کرده بود ریاز منکر و داللت به خ یو نه

در آن روز قتداده  بود که  نیمال ا ،ساطع شدقتاده از  یگریددر جناح تر که  یا نور قورا روشن کرد. امّ

عمدل او بدود   ندور   نیکه برعهده داشت ادا کرده بود و ا را ینیدِ ؛کرده بود ینیدِ یقضا ،ل ماه شعباناوّ

رواحه ساطع شد که مثدل ندور مداه     بن هللاکه از وجود عبد یا نور. و امّدیدرخش یکه مثل زهره و مشتر

بده پددر و مدادر     ل شدعبان نسدبت  رواحده روز اوّ  بدن  هللابود که عبد  یکیو ن مال برّ ،و درخشان بود دیسف

ا و امّد  ؛ل ماه شعبان بوددر برابر پدر و مادر در روز اوّ دنیکردن و ادب ورز یکین، نآ .خود  انجام داد

 گدام قدوم بدود بده هن    نیا دیّحارثه که فرمانده و س بن دیتر بود و از وجود ز که از همه درخشان یآن نور

 ی حارثده پسدرخوانده   بدن  دید ز)بدود   ه مدال چد   دید دانیآن ندور مد   ،ساطع شد نماز شب و تالوت قرآن

 یبداطن  یهدا  دهید اهل د ؛بودیشان ا ریو مورد تقد امبریپ لیت مورد تجلشدّ به و بود امبریپ

 ؛دید د یمد را  امدت یق ؛دید د یعوالم بعد را م ؛دید یرا م قیحقا ؛چشم باطنش باز بود ؛نبود نیظاهرب ؛بود

(!برجسته بود یلیخ

. هستی اهلل فرد از اصحاب رسول نیتو برتر دیز :حارثه و گفت بندیز شیآمد پ یکس: فرمودند

 خواستیدلم م ؛ل بودمفصّ یلیخ تیروا ؛میگو یرا م تیمن حدود عبارات روا !دیت کنحاال خوب دقّ

را  تیکند که متن کامل روا ینم تیتمام زمان جلسه هم کفا یحتّ دمیا دامّ ؛بخوانم در جلسه و اورمیب

را  تیمتن کامل روا و دندانند مراجعه کن یم یآنها که عرب ؛آدرس دادم .بخوانم و ترجمه کنم یرباز ع

 نینآمد و چکسی . کنم یصورت مختصر در خاطرم هست عرض م که به یزیمن همان چ .دنبخوان

 دیحارثه ادب ورز بن دیز !هستی  اهلل رسول اری نیتر تو برجسته :و گفتکرد حارثه  بن دیاز ز یلیتجل
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و بعد  !است نیمنؤرالمیام اهلل رسول اری نیتر برجسته !ستین ورط نیوجه ا چیبه ه !نه :گفت و

 !هستم نیمنؤرالمیمن غالم ام :سخن گفتن و گفت نیمنؤرالمیشروع کرد در وصف عظمت ام

خود  را  امبریدر برابر پ نیمنؤرالمیطور که ام  ناهم .من است یموال نیمنؤرالمیام

من هم خودم  3،َعِبیِد مهَحمَّد    َأنَا َعْبٌد ِمنْ  :شمرد و عرضه داشت اهلل از بندگان رسول یا و بنده یعبد

 اهلل رسول ارانیافضل  ! کجا نیمنؤرالمیکجا و ام  دانم. من یم یرا غالم عل

 حضرت سخن گفتن. نیمنؤرالمیام لتیل در فضوقت شروع کرد مفصّ و آن !است نیمنؤرالمیام

بود،  دانیدر آن منور  نیکه باالترساطع شد حارثه  بن دیاز وجود ز دیکه مثل خورش ینور نیا :فرمودند

 بود. نیمنؤرالمیام لتیو اقرار به فض دنیکردن و ادب ورز یت و کوچکمحبّ، نور ارادت

فرمودندد: حداال    بعدد نقدل کردندد.    اهلل دوران رسدول  یها حادثه از نیمنؤرالمیماجرا را ام نیا

شما   است و صالح انجام دادن در آن چقدر بزرگ ریو عمل خ  هچ یعنیل ماه شعبان روز اوّ دیدیفهم

 آن بده   یو راهد  دید نبرد آن از ییکده بدو   یزید چ !دیده یعمر خودتان را هدر م ،ردَسر بحث قَ دینشست

شدعبان کده    اهل مد روز اوّ :بعدد فرمودندد   .دیشو آن که مشغول دیهم در آن مورد ندار یفیو تکل دیندار

و بده   یو جنّد  یانسد  انیاز لشدکر  ؛کندد  یعالم جمع مد  ی خود را از همه انیتمام لشکر سیابل ،شود یم

آنها  ؛و طاعت بازبدارنداز عبادت ، دهد که بروند و بندگان خدا را از عمل صالح یم تیّمورأآنها م ی همه

و به آنهدا   خواندیرا فراماهلل  ۀمالئک ی متعال هم همه ی، خداآن کنند. در برابر تیغفلت و معص ریرا اس

. بعدد  کنندد  قیتشدو  و عمدل صدالح   یبنددگ ، دهد کده بروندد بنددگان خددا را بده طاعدت       یم تیّمورأم

بهشدت   درِ هدم  ،ل مداه شدعبان  کردند که در روز اوّ انیب اکرمغمبریپ :فرمودند نیمنؤرالمیام

در و  زدید آو یخود  را م یها خهدر بهشت شا یطوب ی . شجرهمو هم جهنّ شود یگشوده م ایدن یسو به

از  یدک هدر   .زدید آو یمد در دنیدا  خدود  را   یهدا  شداخه  هدم  وم دوزخزقّد  ی شجره ؛کند یآشکار م ایدن
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 ؛ذکر است یکی ؛دعاست یکی ؛تالوت قرآن است یکی ؛از اعمال صالحند یکی یطوب ی شجره یها شاخه

رحدم و   ی و مدادر و صدله   پددر کدردن بده    یکیت و نمحبّ یکی ؛از کار درماندگان است ییشاگ گره یکی

 ینماز مستحبّ ،منؤبه بندگان م نسبت دنیحسن خلق ورز ،گانیهمسا حقّ یادا ،شاوندانیارتباط با خو

.از اعمال صالح است یکی  ها شاخه نیاز ا کیهر  ... گرفتن و یمستحبّ ی خواندن و روزه

دل  ،ظلدم بده مدردم    ،تیمعص ،غفلت ؛نهاستیمقابل ا ی وم هم نقطهزقّ ی شجره یها از آن طرف شاخه

را به جدا   هیهمسا حقّ ،کردن یمردم آزار ،خدا کردنو بندگی ترک طاعت  ،کردن یبداخالق ،شکستن

مدردم از   نیبرقدرار کدردن بد    یآن طدرف آشدت   اینکده  کمااست؛  مردم اختالف افکندن نیبو  ،اوردنین

 ی همدان خالصده   حیدر مفدات  و دید کنیرا مراجعده مد   تید رواشداءاهلل   ان .بود یطوب ی شجره یها شاخه

 .دینیب یا  را م ترجمه

مداه   ی غدرّه ل مداه شدعبان در   روز اوّ وم است کهزقّ ی شجره و یطوب ی شجره یها شاخه نهایا :فرمودند

 .  شودیم زانیآو ایدن یدر فضا، شعبان

بعدد نگداه    ؛شدد  یشان سرشار از بهجت و شادمان ل چهرهاوّ ؛به آسمان انداختند ینگاه کیحضرت  بعد

حضرت ظاهر شدد.   ی در چهره یحالت اخم و تلخ ؛شد دهیحضرت در هم کش ی چهره ؛دوم را افکندند

بده   یافدراد  دمید د ،ل کده نگداه کدردم   بدار اوّ  :حضدرت فرمودندد   ؛دندیپرس اهلل را از رسول نیسرّ ا

ها  یبعض ؛ها دو شاخه را یبعض ؛شاخه را گرفتند کیها  یبعض ؛ندا هشد زانیآو یطوب ی شجره یها شاخه

داخدل  و کشدد   یمد بدا خدود     را آنهدا دارد  یطوب ی شجره نیو ا ؛ها چند شاخه را یبعض ؛سه شاخه را

 ختده یآو یطدوب  ی شدجره  یها شاخه ی همهبه که  دمیحارثه را د بن دیگروه ز نیا نیدر ب .برد یمبهشت 

 و ببینید ببینید! نیمنؤرالمیام تیبحث والدر را حارثه  بندیز) و سرور شدم. یلذا غرق شادمان ؛بود

بدار دوم کده   ا امّد  :بعد فرمودندد  کند!( چه می، نیمنؤرالمیام ،اهلل اعظم یدر برابر ولکه ادب ورزیدن 

ده بده   یبعضد  ،بده چندد شداخه    یعضب ،شاخه کیافراد به  از یبعض؛ دمیوم را دزقّ ی شجره ،نگاه کردم

 ینمندافق از  یتعداد و .بردیم داخل دوزخو کشد  یرا مآنها  ومدرخت زقّ یها شاخه اند و ختهیآو ،شاخه



 

 

 8 

 ؛بدرد  یمداخل دوزخ  و کشدیو آنها را م ندا هختیوم آوزقّ ی شجره یها شاخه ی که به همه دمیتم را دامّ

 ت ناراحت شدم.شدّ شد و به دهیکش  ام در هم لذا چهره

 تیوالارادت،  لیدل حارثه به بن دیاگر ز !خوب معلوم است یول ؛نبردند اسم منافقان یاز آن برخحضرت 

 ی هدم کده بده همده     یآن منافقان، ختهیها آو شاخه ی به همه نیمنؤرالمیدر برابر ام دنیو ادب ورز

 ند.هست  نیمنؤرالمیام یکه رو در روهستند یکسان، ندا هختیوم آوزقّ ی شجره یها شاخه

از آنهدا   یبعضد ؛ بدرد  یمد داخدل بهشدت   افدراد را  ، یطوب ی شجره دمیدنگاه کردم  :حضرت فرمودند بعد

 شدما بدا اسدب    .ردیگ یقرار م ارشانیدر اخت، است سفر هزار روز ریکه از هر طرف مساز بهشت  ییفضا

ن فضدا بده آنهدا داده    یا یریمس نینچ ی از هر طرف به اندازه د یکنیم یطراه چقدر  ،دیبتاز هزار روز

 ،هزار چهارها  یبعض ،ها سه هزار یبعض ،نیها دو برابر ا یبعض؛ هست یبهشت یدر آن قصرها که شود یم

 و عمل صالحشان.   مانیت ابه تناسب قوّ

از هدر   ییفضدا  چنین است؛ ونیلیم کی یعنی هزار حارثه هزار بن دیمال ز دمینگاه کردم د :فرمودند بعد

 دمیدرا وم زقّ ی شجرهو  نگاه کردمدوزخ  یدر فضارا مقابل  ی هبعد نقط! عظمت و وسعت نیبه ا ،طرف

 ؛شدود  یشامل حالشان مد  یزخدو یها عذاب مقدار کیبه هرکدام  برد، افرادی را که داخل دوزخ می که

 ،هدا دو سدال   یبعضد  ؛نهاسدت یعذاب ا گاهیجا ،دوزخوسعت سال سفر کردن از  کی ی ها به اندازه یبعض

دوزخ  یفضا نیکه هزار برابر ا دمیرا د نیمنافقاز  یبرخ :بعد فرمودند !از آن شتریها صد سال و ب یبعض

ل مداه  رفتارشدان در روز اوّ سدبب   بده آنهدا را   یمد یعظ یها شوند و عذاب یداخلش م نهایآماده شده و ا

 .ردیگیبرم ردشعبان 

و  فرستد یم نیمنؤم یاریمتعال مالئکه را به  یل ماه شعبان خدابعد حضرت اشاره فرمودند: در روز اوّ

را از اعمدال   نیمنؤم نکهیا یبرا شوند یور م حمله نیمنؤبه مکه  ندیآ یم ینیاطیمالئکه به جنگ ش نیا

 یروید ن ؛گدذارد  ینمد تنهدا  روز  نید در ارا  نیمنؤخدا م .و غفلت کنند تیمعص ی صالح بازبدارند و آلوده

 .دهد یقرار م نیمنؤم اریدر اخت یطانیمدافع در برابر حمالت ش
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 گریدارد که د یو باطن یظاهر ی آموزنده یها چه نکتهو  یچه اسرار از این روایت  هتکّهر  داند خدا می

 شدد  یکده در خداطرم بدود و مد     یرا آن هم تا حددود  تیفقط ظاهر روا ؛شوم ها بنا ندارم وارد آن بحث

از آن  یا دهیچک ی ولو همان ترجمه دیخودتان مراجعه کن .کردم یادآوری ،داد حیصورت مختصر توض به

   .دیشاءاهلل بخوان ت انبا دقّ ،است حیکه در مفاترا  تیروا

 اریهش :ِلَشْعبانَ   َذا اْلیَـْوَم ِمْن َشْعباَن ِمْن بـَْعِد تـَْعِظیِمكهمْ هٰ  َأال فَـَعظِّمهوا :فرمودند منینؤامیرالم انیبعد در پا

ل ماه شعبان را روز اوّ یعنیروز خاص  نیا ،دیدان یم یمکل ماه شعبان را ماه معظّ نکهیاز ا بعدو  دیباش

روز  نیکه در ا یافراد اریبسچه  :َفَكْم ِمْن َسِعید  ِفیِه َو َكْم ِمْن َشِقی   !دیو بزرگ بدار دیبدان میعظ یلیخ

یّ! شق وشوند  یکه اهل شقاوت م یافراد اریو چه بس !دیشوند و سع یل ماه شعبان اهل سعادت ماوّ

لَِتكهونهوا ِمَن السَُّعداِء ِفیِه َو  !دیروز ببر نیبهره از ا !دیروز را بدان نیقدر ا !دیبزرگ بدارروز را  نیا :فرمودند

 !اءیکرده از اهل شقاوت و اشقان ینه خدا ؛دیروز باش نیتا از اهل سعادت در ا 4:اْْلَْشِقیاءِ ال َتكهونهوا ِمَن 

 ،اسدت  یدرخدت طدوب   یهدا  شداخه  زایدک  هدر   که فرمودندد را  یآن اعمال و دیکن یشاءاهلل مراجعه م ان

 یشدتر یب یهدا  شاخه به یو صالح ریهر عمل خبا  شودینجا که مآتا  دیکن یو سع دیه کنتوجّ ؛دیبخوان

 کیولو به  یا به هر شاخهاعمال صالح  ابو العاده  تال  فوق کیبا  دیکن یسع .دیزیاویب یاز درخت طوب

 رینداکرده اسد   یکه نکند خدا دیاز خدا هم مدد بطلب و دیباش اریهش تشدّ و به ؛دیشو زانیا  آو گوشه

 .میوم باشدرخت زقّ یها به شاخه ختهیآوو میها شو یو زشت ها یبد ریو اس تیغفلت و معص

من  واالّ ، قرار دهد.کردند تیب که اهل ییها یساز نوع آگاه نیما را قدردان ا متعال یخدا میدواریام

 ؛روز از بدو خلقدت بدوده   نیا !ل ماه شعبانگذشته کجا خبر داشتند از عظمت روز اوّ یها تامّ و و شما

 شدته بردا سدرّ  نیاروی پرده از  خاتم غمبریبوده و به برکت پ یاله از اسرار یسرّ ؛بوده یا مخفامّ
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 یهدا  یساز آگاه نیشاکر ا هم ،متعال ما را یخدا میدواریام .ه دادندتوجّ اروز را به م نیشده و عظمت ا

  .قرار دهد ناآن بزرگوار یها ها و دستورالعمل و هم عامل به آموزه تیب اهل

 

 مْ مهَحمَّد  َو آِل مهَحمَّد  َو َعجِّْل فـََرَجهه َعلٰی  صَلِّاَللٰ ههمَّ 


