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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
هایکمالهایرجب،شعبانورمضانفرصتیاستثنائیبرایرسیدنبهقلّهماه

 هایعبادیهایرجب،شعبانورمضانبرایخلوتفرصتمغتنمماه

، چهه  هیه ادع و چهه اکاها    ؛ستا  از عبادات مستحب یریگ و بهره یعباد یها خلوت سه ماه مختصّ نیا

 میبهدان  .انجام داد شود یماه م نیاه د  ا یاعمال مختلفو  ؛ وزه، چه انفاق و صدقه ومستحب  ینمازها

سال  ستیما قرا  داده، و معلوم ن ا یمتعال امسال د  اخت یست اه خداا  یمغتنم ا یفرصت بس نیاه ا

 امتید  ق ونیّ جب اه دیا هدید وایات  ا  .میفرصت استفاده ان نیاز ا میبتوان اه اصالً میزنده باش ندهیآ

چهه  متعهال   یخهدا اهه   دیه ا هدیشهن ههم   ا  یک داعه لَمَ ثین حدآ 1!خدا دا ند شگاهید  پ یچه عظمت

و چه  2؛هستندخدا با  ینینش ماه اهل کار و خلوت نیا یها اه د  شبداده  یاسان هب یبز گ یها وعده

متعهال   یخهدا  اسهت!  الوعهد  و خهدا صهادق   !وعهده داده  یا سهاده  ا یل اعمال بسه اد  قب یبز گ یایعطا

 ا  ایه آن عطا وندخدا ،میاعمال  ا انجام ده نیاه اگر ا مینکن دیترد نیبنابرا .اند یف نماش  ا تخلّ وعده

 .خواهد ارد تیعنا

 

                                            

ُمناٍد ِمْن بُْطناِن  دىٰ ايـَْوُم اْلِقیاَمِة ن ِإذا كانَ : َعِن الّصاِدقِ  :19، ص 1و زادالمعاد، ج  91ص  ،49ج ، نواربحاراال. مجلسی، 1

یَـُقوُم أُناٌس ُيضِ  َأْينَ  اْلَعْرشِ  ُهْم أَْلُف  ُء ُوُجوُهُهْم ِِلَْهِل اْلَجْمِع َعلىٰ یالرََّجِبیُّوَن؟ فـَ رُُءوِسِهْم تِیجاُن اْلَمِلِك، ُمَكلََّلًة بِالدُّرِّ َو اْلیاُقوِت َمَع ُكلِّ واِحٍد ِمنـْ
َیْأتِ  .هِ َعزَّ َو َجلَّ يا َعْبَد اللّٰ  هِ َيِمیِنِه َو َأْلُف َمَلٍك َعْن َيسارِِه، َو يـَُقوُلوَن: َهِنیئًا َلَك َكراَمَة اللّٰ  َمَلٍك َعنْ  َو  یِه َجلَّ َجاللُُه: ِعبادِ النِّداُء ِمْن ِعْنِد اللّٰ  یفـَ

،   ِمْن َتْحِتَها اِْلَْنهاُر خاِلِديَن ِفیها نِْعَم َأْجُر اْلعاِمِلینَ  یِمَن اْلَجنَِّة ُغَرفًا َتْجرِ   زَِلنَّ َعطاياُكْم، َو َِلُوتِیَـنَُّكمْ َو َِلُجْ   َِلُْكرَِمنَّ َمْثواُكمْ  یَو َجاللِ  یَو ِعزَّتِ  یِإَمائِ 
ذا ِلَمْن : هٰ ثُمَّ قاَل َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّدٍ  .اْلَجنَّةَ  یَ َو ِإَمائِ  یْدِخُلوا ِعبادِ ! أَ یَشْهٍر َعظَّْمُت ُحْرَمَتُه َو َأْوَجْبُت َحقَُّه. َمالِئَكتِ  یفِ  یِإنَُّكْم َتَطوَّْعُتْم بِالصَّْوِم لِ 

 . َأوَِّلِه َأْو َوَسِطِه َأْو آِخرِهِ  یِ صاَم ِمْن َرَجٍب َشْیئاً َو َلْو يـَْوماً واِحدًا ف
 یَنَصَب فِ  َتعالىٰ  هَ : إنَّ اللّٰ هِ اللّٰ  ولِ سُ رَ  نْ عَ : 377ص ، 49ج ، نواربحاراالو مجلسی،  179ص  ،3ج  االعمال، اقبالطاووس،  دبن. سی2ّ

 ِللطّائِعیَن! و وبىٰ ِللّذاِكريَن! طُ  وبىٰ َلى الصَّباِح: طُ ُه إِ َلٍة ِمنْ ِلَك الَمَلُك ُكلَّ َلیْـ ذٰ  یُر َرَجٍب يُنادِ ، فَِإذا َدَخَل َشهْ یيُقاُل َلُه الّداعِ  السَّماِء الّساِبَعِة َمَلكاً 
 یَدعانِ  ، َفَمنْ یتِ مَ ُة َرحْ مَ الرَّحْ  وَ  یدِ ُد َعبْ َعبْ الْ  وَ  یرِ ُر َشهْ لشَّهْ ، اَ یَتغَفَرنِ غاِفُر َمِن اسْ  وَ  یطاَعنِ أَ  یُع َمنْ ُمطِ  وَ  یجاَلَسنِ  یُس َمنْ ا َجلِ نَ : أَ َتعالىٰ  هُ اللّٰ وُل قُ يَـ ََ 
.لَ َتَصَم ِبِه َوَصَل إِ َفَمِن اعْ  یَن ِعبادِ بـَیْ  وَ  ینِ اًل بـَیْ َر َحبْ َذا الشَّهْ ُت هٰ َجَعلْ  ُتُه، وَ َهَديْـ  یدانِ تَـهْ َمِن اسْ  ُتُه وَ طَیْ عْ أَ  یَسأََلنِ  َمنْ  ُتُه وَ َجبْ ِر أَ َذا الشَّهْ هٰ  یفِ    یَّ
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 الهیماهرجب،ماهجوششفیض،رحمتوغفران

 ، اهه سهت  ا یبهه لاهاا الهه    دنیاهلل،  س یسالک ال کی یهرحال اوج آ زو به !ستا  یبز گ ا یبس عطایای

اهه  سهت،  ا یو معاصه  ایه هها و خطا  یها و ااست ضعف ی غفران همه است.ماه وعده داده  نید  اخداوند 

 لو او  ا مثه  امرزدیگناهان شخص  ا ب ی همه یلید  قبال اعمال قلماه  نیمتعال وعده داده د  ا یخدا

 یعنه ی !سهت  ا یبز گ ا یبس یها ها حرفنیا 3.اندپاک  هایآلودگ ی د شده از همهاه از ماد  متولّ ی وز

شهود د    یمگهر مه  اهه   مینشو یدچا  ناباو  یعنی !میهم نکن تبعادل دا د و استأمّ یجا نهایاز ا یکهر 

مهاه  جهب    نیه د  ا! خداست !شود یم !بکند؟ بله یبز گ یچنان عطا وندخدا یا عمل ساده نینقبال چ

 خصوصهاً  .هسهت و سهایت  هها   ید ید  سام اه  زدهمثال  کیهای گذشته  سال .ردیگ یاوج م یض الهیف

مهاد    ینهید  سه  ریاوقهات شه   یگاه است. محسوس اامالًخوا ه دا ند، ریش ی هاه بچّ ییها خانم یبرا

بهه   .بخهو د  ریش تا اند یالتماس م شرخوا یش ی هآنجاست اه ماد  به بچّو آو د  یجوشد و فشا  م یم

بهه   طو نیا ،یاله اتیعنا ،یغفران اله ،ی حمت اله ،یاله ضیف .ست ا یماه نی جب چن ماه ریتعبیک 

 نیه ا دییایب !دیربب دییایباه  اندیخدا دا د التماس مگویا و  4؛َصـبّ َشـْهُر اهلِل ْاِلَ  هماناست؛ جوش آمده 

 !دیان افتیمرا د  یایو عطا اتیعنا

 سعیکنیمپاکواردماهرجبالمرجّبشویم

                                            

ماِم الرِّضا  :19و زادالمعاد، ص  92ص  ،49ج  ،نواربحاراالمجلسی،  .3 َعْنُه يـَْوَم يـَْلقاُه َو ُه اللّٰ  یَ َمْن صاَم َأوََّل يـَْوٍم ِمْن َرَجٍب َرضِ : َعِن اْْلِ

ُه َعْنُه َو َأْرضاُه َو َأْرَضى َعْنُه ُخَصماَءُه يـَْوَم يـَْلقاُه َو َمْن اللّٰ  یَ ُه َعْنُه يـَْوَم يـَْلقاُه َو َمْن صاَم َثالثََة َأيّاٍم ِمْن َرَجٍب َرضِ اللّٰ  یَ َمْن صاَم يـَْوَمْیِن ِمْن رََجٍب َرضِ 
َعَة َأيّاٍم ِمْن رَجَ  َو َمْن صاَم َثمانَِیَة َأيّاٍم ِمْن َرَجٍب فُِتَحْت  َيِصَل ِإَلى اْلَمَلُكوِت اِْلَْعلىٰ  ٍب فُِتَحْت َأْبواُب السَّماواِت السَّْبُع ِلُروِحِه ِإذا ماَت َحّتىٰ صاَم َسبـْ

َقِطیَعِة رَِحٍم َو َمْن  یَمْأَثٍم َأْو فِ  یُه َعزَّ َو َجلَّ َلُه ُكلَّ حاَجٍة ِإّّل َأْن َيْسأََلُه فِ للّٰ َلُه َأْبواُب اْلَجنَِّة الثَّمانَِیُة َو َمْن صاَم ِمْن رََجٍب َخْمَسَة َعَشَر يـَْومًا َقَضى ا
 .ْخیارِ َع اْلُمْصَطَفْیَن اِْلَ صاَم َشْهَر َرَجٍب ُكلَُّه َخَرَج ِمْن ُذنُوِبِه َكیَـْوَم َوَلَدْتُه أُمُُّه َو ُأْعِتَق ِمَن الّناِر َو َدَخَل اْلَجنََّة مَ 

، 47بحاراالنوار، ج مجلسی،  و ؛ِعباِدهِ  لىٰ یِه الرَّحَمَة عَ فِ  هُ اللّٰ َيُصبُّ  َصبُّ اِلَ  هِ ُر اللّٰ َرَجٌب َشهْ : 71، ص 2، ج اخبارالرّضا صدوق، عیون .9

  .یهِ فِ  ّباً ُتَصبُّ صَ  یاُمَّتِ  لىٰ َمَة عَ حْ الرَّ  نَّ ِِلَ  َصبَّ اِلَ  هِ اللّٰ  رَ َجٍب َشهْ ُر رَ َشهْ  یَ ُسمِّ  :34ص 
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مهاه   نیبه شروع ا یاز حاال اه چند  وز !ما نگذ د یها برا هما ریماه مثل سا نیا !مینبدا متیغن یلیخ 

ق باشد همان نماز توبه  ا اهه د  مهاه   موفّ یانم اگر اس یم هیتوص یحتّ .میمانده خودمان  ا آماده ان

بهه ههر دو   اسهت؛   وسهته یپ یچها   اعتنماز  کی ای ،یدو  اعتنماز دو تا بخواند.  ،وا د شده الاعده یک

نهاس د  ههر   یهک  فلهق و  یک اهلل، و  حمد و سه تا قل هو کی است.هم ساده  یلیخ ؛صو ت نال شده

خوب اسهت   5 د.دا کار اوتاه کیاستغفا  و  کی ، اعت نید و بعد از سالم چها موش ی اعت خوانده م

غسل اند و وضهو  باید شخص ؛ بود نیطو  اه آداب آن نماز هم همان ؛غسل توبه بکند کیدهد،  انسان

ههر  از . یمماهه شهو  سه میعظ ی دو ه نیپاک وا د اامیدوا م و  ؛پاک شود تا ستدینماز با نیبه او  ردیبگ

 یمنهد  بهره یبرا یاستعداد و آمادگ کی شاااهلل ناو  میماه بعد بردا  یبرا یا توشهباید ها  هما نیایک از 

 .میاز ماه بعد فراهم ان

و  میمند شهو  ماه شعبان بهتر بهره وضاتیاه از ف میشو یمستعد م ،میری جب د ست بهره بگ ماهاگر از 

اهلل شهدن،   افتیمهمان ض یستگیست اه شااوقت  آن میمند شو هم هم خوب بهرظّعالم اگر از ماه شعبان

 .میان یم دایو وا د شدن بر شهراهلل  ا پ

 !آیدهایبلندکمال،فقطباانجامواجباتبهدستنمینیلبهقلّه

بلند  یها هو سلوک به آن قلّ رید  س اسی شودینم ای داشته باشیم. ویژه اهتمام و میت اندقّ دوا میام

اههل  د؛ باشه  یعبهاد  یها اهل خلوت نکهیست برسد، مگر اا آن اهلل طالب یاه سالک ال یاماالت معنو

فاط به انجهام  گر ا .باشد یعباد یها عاشاانه د  خلوت یها اشک و آه و نالهو عاشاانه،  یگدازهاسوز و 

عهر    قهرب نوافهل  ا   ثیبا ها آن حهد  .می سینمند لآن مراتب ب به وبه ماصد  ،میواجبات بسنده ان

ینمه  کیه به من نزد انجام واجبات ی به اندازه یزیچ چیمن با ه ی بنده :متعال فرمود یاه خدا ما هارد

ب مهن تاهرّ   یسهو  بنده اعمال واجهب   ا انجهام داد، بها اعمهال مسهتحب بهه       یوقتو بعد فرمود:  ؛شود

                                            

  القعده. الجنان، اعمال ماه ذی قمّی، مفاتیح . محدّث5
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ی اه عبد مه  لِاوّ یعنی !شومیخدا عاشق آن بنده م اه منِ  سدیم یی هگذ  به جا نیو از ا د،یجو یم

  سهد  یمه  ییجها ه ب تا :ُأِحبَّـهُ  َحتّـىٰ  .شودیبنده م نیا د  آن مرتبه خدا عاشق اعاشق خدا شود، امّ خواهد

وقهت اگهر مهرا صهدا بزنهد       آن 6: تُـهُ طَیْ َأعْ  یَسـأَلَنِ  ِإنْ  تُـُه وَ َأَجبْ ی َدعـانِ  ِإنْ  .شهوم یبنده م نیخدا عاشق ا اه منِ

بعهد   .شهود یعوه مه الدّ مستجابیعنی  ؛انمیاز من د خواست اند به او عطا م اگرو  دهمیجواب   ا م

بها  م اهه  شو یمن گوش او م ؛ندیب یاه با آن م شومیاه من چشم او م  سدیم ییفرمود: اا ش به جا

یمه  ییبنهده خهدا   نیوجود ا ی همه یعنی ؛ردیگیدست م آنبا  اه شومیمن دست او م ؛شنودیآن م

بلنهد   یهها  هقلّه  نیه دن به ایمتعال،  س حقّ یمعشوق ی مرتبه یعنیبلند،  ی     مرتبه نیبه ا دنی س .شود

 .ستین ریامکانپذ ،انجام واجباتاز ات، بعد از مستحبّ یریگ امال جز با بهره

!بدانیمغنیمت…هایرجب،شعبانورمضاناستبهارمستحبات،ماه

 یله یخ !ماه  جهب، مهاه شهعبان و مهاه مبها ک  م هان       یعنی ؛سه ماه بز گ است نیا ،اتمستحبّ بها 

 یتهه  یعاادّ اهل سلوک بودن ، یعاها  ا پشت سر بگذا د، ادّ هما نیاعتنا ا یب یاساگر  !میبدان متیغن

 م،یهسهت  یطالهب قهرب الهه    ی اسهت  هاگهر به   نیبنابرا است. لیّتخ و متوهّ ؛ستین یواقع ؛ستا  یو پوچ

ح هرت   تیّه عبود قیه طر یطالب ط ی است به م،یهست تیّمعنو بلند یها هبه قلّ دنی س لبطا ی است هب

 :هم گفت ظحاف م.یبدان زیمتما سه ماه  ا اامالً نیا م،یحق هست

 اههن یپرسههت یسههاله مهه  همههه مههتینگو

    
 

 بهاش  مهی خو  و نه ماه پا سها   یماه م سه 

  

 یمراقبات، از م یو از م ایب یبزم عاشاان اله نیماه د  ا سه؛ امّا سال اهل مراقبه باش ی همه میگوینم

سه ماه  جب و شهعبان و  م هان    نیااز  امیدوا م .متعال بهره ببر عشق حقّ ی، از ماتیّمعنوو  عبادات

                                            

ِإنَُّه  ِه، وَ ُت َعَلیْ تَـَرضْ ِممَّا افْـ  یَّ ِإلَ  َأَحبَّ  ءٍ یْ ٌد ِبشَ َعبْ  یَّ ما تـََقرََّب ِإلَ  وَ   :22ص  ،77ج  ،نواربحاراالو مجلسی،  352، ص 2کلینی، کافی، ج  .6

 ِطُش ِبها، ِإنْ يـَبْ  یَيَدُه الَّتِ  ِطُق ِبِه وَ يـَنْ  یِلسانَُه الَّذِ  ِصُر بِِه وَ يـُبْ  یَبَصَرُه الَّذِ  َمُع ِبِه وَ َيسْ  یَعُه الَّذِ ْـ ُت َسمُتُه ُكنْ ُأِحبَُّه فَِإذا َأحَببْ  َحّتىٰ  بِالّناِفَلةِ  یَّ َلَیتَـَقرَُّب ِإلَ 
   .ُتهُ طَیْ َأعْ  یَسأََلنِ  ِإنْ  ُتُه وَ َأَجبْ ی َدعانِ 
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و چاد  انسان  !سه ماه گذشت است و فطر دیفردا ع ندیگویم دیهم بزنرچشم ب .میریالعاده بهره بگ فوق

سهه  شهما   ده است.[از دست دا] ا  بیالعاده عج فوق یها فرصت نیا ندیاگر بب اند یاحساس خسران م

 !سال عبادت نهصد مییگو یبه زبان م !عبادت  ا دا د سال نهصد ثواب د،یریگ ی وزه م وز پشت سر هم 

 صهد بلکهه  تا ماه  م هان،   نه صد 7!ثواب صد سال  وزه گرفتن  ا دا د دیریگی وز مبعث  وزه م مثالً ای

 نیعه ؛ ستیهم ن ییگو گزافه ؛ستیهم د  آن ن قراغچاد  ثواب! ا !دیدوازده ماه آن  ا  وزه باشاه سال 

اند؟ چهرا دسهت    یهتوجّیچرا ب !اند؟ یچرا انسان سستاست  هگوننیخب اگر ا !واقع نیع ؛واقع است

وجهد   کیه به  شود یاستشمام م ام امعطر ماه  جب  یلذا اهل سلوک وقت !؟عبو  اند بهره یو ب یخال

 وز  ؛دا د یمراقبهات ل شب اوّهمان  از ماه  جب، .انند یم زیدو خآن و ود به  یبرا و  سند یم یبیعج

  .دا د یمراقباتهم ل ماه اوّ

گیریازدوکتابارزشمندِمفاتیحالجنانوالمراقباتبهره

 علیه تعالی نهلل رضوان  یقمّه  محهدّ   مرحهوم  اهه   الجنان حیمفاتاتاب  یکی .میا هارد دیتأا شهیاتاب  ا هم دو تا

مهأنوس   و قیه  ف ؛دیاتاب آشنا باشه  نیاباید با  است. ارده د  آن تدوینم ظّمن یلیشکل عبادات  ا خ

از  یتعهداد  الجنهان  حیمفهات  ابتهدای  ایهد  هدیه د طهو  اهه   . همهان ههم دا د  یممنظّ یلیساختا  خ. دیباش

مسهتلزم   وکار شده  حیاه د  مفات یاعمال مستحبّ از  یبع خاطر  هب ؛انند یقرآن  ا چاپ م یها سو ه

 وز  کیه با مراقبهات  آن  یها دستو العملو  الجنان حیمتن مفات ،آناز  بعد یول .هاست خواندن آن سو ه

مغرب نماز  وعصر ظهر و نماز مراقبات  ست؛یچ نیلوعالطّ نیبو مراقبات نماز صبح  مثالً؛ شود یشروع م

 حیمفهات دعاهها د    یسهر کیه بعد . دیشو یآشنا م اینهابا ست؛ یچ نیالغروب نیمراقبات ب ست؛یعشا چو 

 ر،یصهغ   جوشهن  ر،یستشه یعشهرات، مشهلول،    ل،یه ام یدعها  ،نیرالمؤمنیصباح ام یآمده مثل دعا

 هستند. یهتعداد قابل توجّاه  دعاها نیو امثال ا ریاب  جوشن
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گفهت   شهود  یم ریتعب کیبه  یعنی ؛شودیاه با ماه  جب شروع م است صالح اعمال اتاب، یفصل بعد

مهاه   ایشهان   بهشهت یا د ؛اهل سلوک مهاه  جهب اسهت    نیفرو د. ماه  جب است ،سلوکاهل آغاز سال 

 یهها  ال و مهاه ماه مبا ک  م ان هم اعمال ماه شوّاز بعد  .خردادشان ماه مبا ک  م ان است و شعبان

 ا اتیه ز یآداب الّه ل اوّ .ستا ا اتیز یفصل بعد شودیفصل اه تمام م نیا است. آمده بیترت به یبعد

و  عیه با ی هائمّه  ا تیه ز ،ح هرت زههرا   ا تیه ، زاارمغمبریپ ا تیبعد ز ؛است کار شده

عههد و بعهد ههم     یندبه و دعها  یبا دعا اه حیاواخر مفات تاکار شده  کیبه  کی هائمّسایر  تاا یز

و اند  ادامه پیدا می ،تیب و صلوات بر اهلهای دیگر  جامعهچه  ره،یاب ی جامعه، چه جامعه ا اتیز

 اههل قبهو ،   ا تیه و ز ،می، ح هرت عبهدالعظ  ح رت معصهومه زادگان مثل  امام ا تیزبا  نهایتاً

 نیل همه دا د اهه مکمّه  ههم   یاتملحاّه  حیمفهات البتّه  .شود یختم م باًیتارو   ودیم پایان و به  حیمفات

 ؛دیه نگرداصهالً   دیخواهیم مطلبیاه هر  دیآشنا باش طو یاتاب  نیابا  .است حیداخل مفات یها بحث

شهما باشهد و    قیه اتهاب  ف  نیا .دیاستفاده ان دینااجاست و بتو دینااه  احت بد دیط باشقد  مسلّ آن

 بود. د  طول سال یعباد یها د  مو د دستو العمل نیا .دیاتاب باش نیا قی فهم شما 

بهه  ولهی  سهت  ا یاصل آن عرباه  علیه تعالی نهلل رضوان یزیتبر یملک یجواد آقاارزیمرحوم م المراقباتاتاب امّا 

امهک   انسهان  اه بهه ست ا  یالعاده اتاب خوب ، فوقدا د یدمتعدّ یها هم ترجمه شده و ترجمه یفا س

 ،و اعمهال هسهت   هیه از اکاا ، ادع یکاه د  هر  یفیلط یحال انجام عبادات و آن معاناند تا به آن  می

 .اند دایدست پ

تهیّهه   ها یفروش و تا ماه  جب شروع نشده، از اتاب دیداشته باش همگی دو اتاب  ا حتماً نیهرحال ا به

 یدمتعهدّ  یهها  ترجمهه  معهر  اهرد  طو  اه  همان المراقبات اتاب ؛دید  خانه دا   ا اه حیمفات انید.

شهروع بهه    ،ودش آغازماه  جب  نکهیو قبل از ا دیان هیّتهست اتر   وان دینیب یاه م  ا ترجمه یکشده، 

ااثر بههره  ا  حدّ امیدوا م و دیو اعمال  ا هم بدان دیان دایآن حال و هوا  ا پ تا دیاتاب ان نیخواندن ا

   !ا زشمند است و میالعاده عظ فوق !دیسه ماه  ا از دست نده نیاز ا یا و لحظه یا هیثان امیدوا م .دیریبگ
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السّالم،وجودمانراازهررهرهغیررخداسرت،ماهرجببهمددوالیتامیرالمؤمنینعلیه

 کنیمیهتخل

از مها    او غفلهت از معنها    ایدن یآن مست و ه دهدتوجّ ؛دهد قیتوف ما ی متعال به همه یخدا میدوا یام

. امیدوا م اند تیعبادات  ا به ما عنا یبایاخالص و حال زو اند  مانپرتالش ؛اند ا مانیو هوش دیبزدا

به مدد و  میرینال شده بهره بگسلوک  یبراماه  نیاه د  ا یاعمال و اکاا  و دستو ات ی از همه میبتوان

 یسهت خهال  ا  یالهه ری ا از هرچهه غ  اندلمه  ی اعبهه و وجودمان  ،آن ح رت تیو وال نیمنؤرالمیام

 ح رتپا بر دوش   سول خدابه امر ه فتح مکّ ید  ماجرا نیمنؤرالمیطو  اه ام همان .میان

 نیمنؤرالمیام تیوال دیبه  امیدوا م ،ختندی  رونیباعبه  ی  ا از خانه هابت  فتند وگذاشتند و باال 

ت، وت و شهه مهال و ثهروت، لهذّ    م!ینهدا  اهه  تعا ف  ، ]خالی شود.[ستااه پر از بت  هم ما دل ی اعبه

د  ماه  دیباها  بت نیا ه؛ما شد محبوبو دل ما جا گرفته  های د  خانه ، هزا  و یک جو  بت دنیا،ترشه

 اتیّه از خلا اتمهان یّخلا .پهاک شهود  و  یخهدا خهال  ریقلبمهان از غ شاااهلل  نا وشود،  ختهی  رونی جب ب

ههم   کرمانیاعمال و اع ا و پشاااهلل  ناو پاک شود،  یالهریغ اتیّاز  وح اتمانیّ وح ؛پاک شود یرالهیغ

 الدی وز مه  آن زدهمیس وز اه د  این ماهی  نیمنؤرالمیبه مدد ام ؛پاک شود یرالهیغ یاز  فتا ها

 بز گوا  است. آن

 رانیه اهه از ا  یاعبهه  ا بها گالبه    دانید اهه  می معطّر شود.م هم وجودمان المعظّ ماه شعبانامیدوا م د  

اعبهه   کهر یبهر پ نهد  ا هو آماده ارد هاه دوخت ا  یینو ی و جامه دهندیقربان شستشو م دی وز ع برند یم

 یبها یلق زبا خُ ؛شودر معطّ اارمغمبریپ ددل ما هم با عطر گل وجو ی اعبه. امیدوا م پوشانند یم

 ،میان یدو مرحله  ا د ست ط نیاگر ا .وجود ما شود و یو ز نتیز نهایا شاااهلل ناو  میشو قخلّمت ینبو

خواههد شهد    مانبینصه  دا یدمالقات و  نیفراوان ا یها اهلل، و بهره افتیو ود به ضو  متعال یخدا دا ید

 لفهظ و  یجها دیگهر  آنجا  !شودیم اهلل یبه سالک ال یتیچه عنا و دیآ یم  یپ هچ داند یخدا ماه دیگر 

 ت   ا د ک ارد.و تجربه ارد و لذّ دی فت و چش دیبا !ستیاالم ن
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 .میریه العهاده بههره بگ   سه ماه فوق نیااز دهد اه  قیما توف ی متعال به همه یخدا امیدوا محال  یّا یعل

آو ده، بها    یاه خدا پ یئو استثنا هیژو ،العاده فرصت فوق نیااز  نکهیسلوک شد مگر ا یعمدّ شودینم

 .میریوجود بهره بگ ی  همه



 مْ فـََرَجهُ  ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّلْ اَللّٰ 


