
 
 

 1  

 

www.khedmatgozaran.com  
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                               

 و معینتعین اهن خیرُ انصرو هب نس 

ئهم اجمعیناللّهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم                                                                                                                                                          والعن اعدا

 

آًگًَِ کِ در هتَى رٍاٖٗ ها ًقل ضذُ است، ًاقل اٍل آى حضزت علٖ  "صل اهلل علیو وآهل و سلم"خطبِ ضعباًِ٘ پ٘اهبز خاتن

 ّستٌذ، ٍلٖ ًعوت خزاساًٖ ّا، بلکِ اٗزاًٖ ّا ٍ بلکِ قَس ٍ ق٘اس ّوِ اهت اسالم." سالم اهلل علیو "ابي هَسٖ الزضا

 ًقل کزدُ اًذ."سالم اهلل علیو" آى بشرگَار خطبِ را اس پذراى بشرگَارضاى تا هٖ رسذ بِ اه٘ز الوَهٌاى 

 خطبِ اٗي گًَِ آغاس هٖ ضَد:

 "أُّْٗٓا الٌّاسٔ ، قَذ أقبٓلَ إلَ٘کُن ضَْزُ اللِّ ِ بِالبٓزَکَِٔ ٍٓالزَّحوِٓٔ ٍٓالوٓغفِزَِٓ "

ه پر است از برکت و پر است از رحمت و آمیخته است با مغفرت پروردگار ای مردم ماه خذا به شما روی آورد ماهی ک

 متعال

اگز تَف٘قٖ باضذ ًسبت بِ اٗي خطبِ ٗک تَض٘حات هختصزٕ را هحضز عشٗشاى خَاّ٘ن داضت. در اٍل٘ي جولِ إ کِ 

 "قَذ أقبٓلَ إلَ٘کُن ضَْزُ اللِّ ": االى خذهت تاى قزائت کزدٗن  اٍل٘ي ًکتِ اٗي است

اّٖ اٍقات بزإ بِ دست آٍردى ٗک گٌجٖ، بزإ بِ دست آٍردى ٗک فض٘لتٖ، بزإ تحص٘ل ٗک ّذف بشرگٖ، ضوا گ

اقذاهات هْوٖ را اًجام هٖ دّ٘ذ تا خَدتَى رٍ بِ ّذف بزسًَ٘ذ. اها گاّٖ اٍقات ضوا در کٌار خاًِ ًطستِ اٗذ ٍ 

ًکتِ بس٘ار حائش اّو٘ت است. در هَضَع هاُ بذٍى اٌٗکِ ضوا ارادُ کٌ٘ذ آى ّذف بشرگ بِ سَٕ ضوا هٖ آٗذ ٍ اٗي 

هبارک رهضاى اٗي ها ً٘ست٘ن کِ فعال٘ت کزدُ اٗن بزإ اٌٗکِ بتَاً٘ن هاُ رهضاى را پ٘ذا کٌ٘ن، اٗي هاُ هبارک است 

 "قَذ أقبٓلَ إلَ٘کُن ضَْزُ اللِّ ":کِ بِ ها رٍ آٍردُ است



 
 

 1  

 

www.khedmatgozaran.com  

 اول بخش -شعبانیهشرح خطبه 

ها حالت اًفعالٖ دارٗن، ها پذٗزًذُ اٗي لطف سٗبإ  پس ها در اٌٗجا ًقص اساسٖ ًذارٗن. ها فقط پذٗزًذُ ّست٘ن،

خذإ هتعال ّست٘ن کِ  اٗي هاُ بِ ها رٍٕ آٍردُ. لذا قبل اس ّز چ٘شٕ  ًسبت بِ هاُ هبارک رهضاى باٗذ ضاکز لطف 

ف خذا باض٘ن: کِ الحوذاهلل کِ ٗک سال دٗگز بز عوز ها افشٍدُ ضذ ٍ هاُ رهضاى را درٗافت کزدٗن. در حق٘قت اٗي لط

خذاست کِ بِ سَٕ ها آهذُ. تعب٘زٕ کِ حاال تعب٘ز قطٌگٖ ً٘ست اها در ب٘ي افزاد گاّٖ بِ کار هٖ بزًذ هٖ گٌَٗذ 

فالًٖ ضاًس بْص رٍ آٍردُ، ًوٖ گي خَدش ضاًس پ٘ذا کزد، ًوٖ گي تالش کزد تا بِ اٍى ضاًس بزسِ، هٖ گي 

 ضاًس بْص رٍٕ آٍردُ است

  "ْزُ اللِّقَذ أقبٓلَ إلَ٘کُن ضَ ": اٌٗجا ّن 

ضوا تَٕ خًَتَى ًطستِ بَدٗي، دًبال چ٘شٕ ّن ًبَدٗي.خذا عٌاٗت کزدُ ٍ اٗي هاُ را بِ سَٕ ضوا فزستادُ. هاّٖ 

کِ چٖ ّست: اٗي هاّٖ کِ پز است با بزکت  ٍ رحوت ٍ هغفزت ٗعٌٖ آه٘ختِ است با بزکاتٖ کِ در بقِ٘ هاُ ّإ 

حوت ٍ لطف ٍ هحبت ٍ هْزباًٖ خذا  ٍ هغفزت ٍ پَضص گٌاّاى سال اٗي بزکات در سًذگٖ ضوا دٗذُ ًوٖ ضَد. ر

ضوا، کِ چَى اٗي بحث رحوت ٍ هغفزت ٍ ّوچٌ٘ي خَد بزکت در ضوي  اداهِ خطابِ خَاّذ آهذ ضزح آى را االى 

 :ٍارد ًوٖ ضَٗن .فقط ّو٘ي هقذار کِ ها باٗذ ضاکز ضکز الْٖ باض٘ن کِ

 ها کٌَُّا لٌَِْٕتَذِٕٓ لََٕ ال أَىْ ّٓذاًَا اللَِّ الْحٓوٕذٔ لِلَِِّ الَّذِٕ ّٓذاًا لِْذا ٍٓ

ٍ فزاهَضواى ًطَد کِ اٗي لطف الْٖ بِ تَسط ٍلٖ خذا بِ ها هٖ رسذ. ّز ًعوتٖ کِ بِ ها هٖ رسذ اس کاًال ٍلٖ خذا 

هٖ رسذ. لذا ضوي اٌٗکِ باٗستٖ سجذُ ضکز بِ جا ب٘ارٗن، بزإ درٗافت هاُ هبارک رهضاى، در ضوي اٗي ٍظ٘فِ 

هادهاى ًزٍد کِ باٗستٖ ضاکز باض٘ن اس ٍاسِ ًعوت حضزت بقِ٘ اهلل ٗ ٍ در اٗي ضزٍع هاُ هبارک رهضاى اس خذا  ارواحنا فدا

ه بطلب٘ن  تَف٘ق خذهت گذارٕ بِ استاى قذٍسٖ صاحب الشهاى  ٍ اجذاد طاّزٌٗطاى را. ارواحنا فدا

 

 ٍ رحوِ اهلل  ٍ بزکاتٍِسالم عل٘کن 
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