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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                   

 و معینتعین اهن خیرُ انصرو هب نس 

ئهم اجمعین                                                                                                                                                         اللّهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدا
 

 دٍهیي قسوت خطبِ شعباًیِ کِ عبازت ذیل هی باشد:

  "السَّاعَاتِ.اتُُِ أَفْضَلُ شَِْسٌ ََُّ عٌِْدَ اللَِِّ أَفْضَلُ الشَُُّْزِ ٍَ أَیَّاهُُِ أَفْضَلُ الْأَیَّامِ ٍَ لَیَالِیِِ أَفْضَلُ اللَّیَالِى ٍَ سَاعَ " 

بداى هعٌی است کِ هاُ زهضاى دز ًصد پسٍزدگاز بستسیي هاُ ایي سال است کِ دز بیي دٍاشدُ هاُ سال ّای قوسی  

 ّیچ هاّی بِ ازشش ٍیژُ هاُ هبازک زهضاى ًوی زسد.

 قسوت بعد کِ: 

 "امِ ٍَ لَیَالِیِِ أَفْضَلُ اللَّیَالِى ٍَ سَاعَاتُُِ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ.شَِْسٌ ََُّ عٌِْدَ اللَِِّ أَفْضَلُ الشَُُّْزِ ٍَ أَیَّاهُُِ أَفْضَلُ الْأَیَّ " 

هی باشد، بداى هعٌی است کِ زٍشّای ایي هاُ بْتسیي زٍشّا دز طَل توام سال بَدُ ٍ شب ّای ایي هاُ  عالی تسیي  

ى( بْتسیي ساعات دز طَل ٍ شیباتسیي شب ّا دز بیي شب ّای سال هی باشد ٍ ساعات ایي هاُ )هاُ هبازک زهضا

 زٍشگازاى است.

ّواى طَز کِ هی داًید لغت ساعت بِ هعٌای پازُ ای اش شهاى اطالق هی شَد ٍ بِ هعٌا شصت دقیقِ شهاى ًیست 

بلکِ دازای هعٌی دیگسی بَدُ ٍ آى ایي است کِ باید لحظِ بِ لحظِ ایي هاُ زا  قدز داًست ًِ فقط شب ّای قدز ٍ 

 یژگی ّای خاصی است زا هْن بسشوازین.شب ّایی کِ دازای ٍ

 آى بِ آىِ فسصت ّای هاُ هبازک زهضاى زا باید غٌیوت شوسد. چسا کِ لحظِ ّا ّوچَى ابسّا دز گرز ّستٌد.

زا دز پایاى هاُ زهضاى هطالعِ کٌین، خَاّین یافت کِ ایي هاُ چِ هاُ پس ازششی است  عليه السالم اگس ٍداع حضست سجاد

 دز جدایی  اش ایي هاُ آى چٌاى ًالِ هی کٌٌد کِ چسا دز حال جدا شد اش ایي هاُ ّستین. ه السالمعلي کِ اهام سجاد 
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. یکی اش عالی تسیي کاز  هْوتسیي ًکتِ ایي قسوت خطبِ شعباًیِ قدز شٌاسی ٍ ازج ًْادى دز ّس لحظِ ایي هاُ است

قابل هقایسِ ًیست خدهتگرازی بسای اّل ّای زا کِ هی شَد دز ایي هاُ اًجام داد ٍ با ّیچ عول هستحب دیگسی 

 بیت است.

 ٍ زحوِ اهلل  ٍ بسکاتٍِسالم علیکن                                            
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