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 بسم اّلله ارلحمن ارلحیم

 الحوذهلل رب الؼالویي ٍ صل اهلل ػلی سیذًا هحوذ ٍآلِ طاّزیي

 اللّْن ػجل لَلیه الفزج

 ،ػشا صاحة همذس هحضز تِ را علیه اّلله  سالم طالة اتی اتي ػلی هَهٌاى، اهیز هتمیاى، هَالی خَردى تتضز سالزٍس

 اّل سیٌِ تز هاًذُ ّای داؽ ،تشرگَار آى فزج هژدُ تا هتؼال خذای اهیذٍارین .دارین تسلیت ػزض اهلل تمیِ حضزت

 . فزهایذ فزاّن را ّا آى ّوِ هطْز للَب ضادهاًی ٍ تزدارد را تیت

 ًَسدُ تا هصادف وِ یيا جْت تِ اهزٍس .وزدین صحثت را فزاس ّجذُ گذضتِ، رٍ ّجذُ تا ِیضؼثاً خطثِ پیزاهَى در

 اس تؼذ ضااهلل اى را اهزٍس ٍ دیزٍس تیي هاًذُ تالی فزاسّای وٌین، هی استفادُ خطثِ پایاًی فزاسّای اس ّستین، رهضاى

 اهیزهَهٌاى .تاضذ تالی ػوزی ٍ تَفیك ٍ سالهت ٍ صحت اگز ،الْی تَفیك تِ وزد، خَاّین پیگیزی خاظ ایام ایي

لالَ أهیزُ الؤؤهٌِیيَ ػلیِ السالم : فَمُوتٔ فَمُلتٔ : یا " :رسیذ پایاى تِ ضاى خطثِ پیاهثز ٍلتی :فزهایٌذ هی علیه اّلله  سالم

 ایي در اػوال تزتزیي پزٍردگار فزستادُ ای داضتن ػزضِ ٍ تزخَاستن ها أفضَلُ األَػوالِ فی ّذا الطَّْزِ؟ رٓسَلَ اللِّ ِ ،

 "لجٍػشلَٓرٓعٔ ػٓي هٓحارِمِ اللِّ ِأفضَلُ األَػوالِ فی ّذَا الطَّْزِ ا ،یا أتٓا الحٓسٓيِ": فَمالَ : فزهَدًذ حضزت چیست؟ هاُ

 .است الْی هحزهات اس پزّیش ٍ ٍرع رهضاى هثارن هاُ ایي در اػوال تزتزیي

 تیاى خالصِ ٍ اختصاری خیلی طَر تِ را ٍرع خَد ،ضَد خَاًذُ جولِ اداهِ وِ ایي اس پیص است السم جا ایي در 

 حضزت اس .ضَد هی گفتِ چی تِ ٍرع وِ تیٌین هی فزاٍاى ائوِ ٍ پیاهثز فزهایطاى در را ٍرع اّویت اٍالً .تاضین وزدُ

 دیي اًذاسُ تِ اًساًی ّز ٍرع وِ فزهایٌذ هی نىغزرالح در "ٍٓرٓعٔ الزّجٔلِ ػلى لَذرِ دِیٌِِِ": دارین علیه اّلله  سالم هَهٌاى اهیز

 ٍرع هیشاى وٌین، ًگاُ اٍ ٍرع تِ تایستی ،است دیي تاتغ اًذاسُ چِ فزد وِ تثیٌین  تخَاّین اگز یؼٌی .اٍست داری

إِىَّ أَضَذَّ الْؼِثادِٓٓ ":  دارین وافی اصَل در علیه اّلله  سالم تالز اهام همذس ٍجَد اس یا است، اًساى داری دیي حذ ًطاًِ



 
 

 1  

 

www.khedmatgozaran.com 

 نوزدهم بخش -شرح خطبه شعبانیه

"الَْٓرٓعٔ
 وِ دارین علیه اّلله  سالم صادق اهام فزهایص اس یا .است گٌاّاى اس پزّیش ٍ ٍرع ػثادت ًَع تزیي لَی ٍ ضذیذتزیي1

"اتمَا اهلل ٍ صًََا دیٌىن تالَرع"
 هی هؼلَم یؼٌی .وٌیذ داری ًگِ ٍرع ٍسیلِ تِ را خَدتاى دیي ٍ تاضیذ داضتِ تمَا 2

 سَار ها تز ضیطاى راحتی تِ خیلی ،وزدین رّا را ٍرع اگز. ًذارد دیگزی راُ ٍرع، طزیك اس جش دیي داری ًگِ وِ ضَد

 ّن تا جوغ لاتل ضىل دٍ ّز وِ ضذُ هؼٌا ضىل دٍ تِ ،ٍرع هؼٌای در. گزفت خَاّذ ها اس را ها دیي ٍ ضَد هی

 ّا سضتی اس وِ است ایي ٍرع اصل 3"أَصٕلُ الَْٓرٓعِ تَجٌُّٓةٔ االْثامِ ٍٓ التٌََّشُُّٔ ػٓيِ الْحٓزامِ :وِ فزهایٌذ هی اٍلات گاّی. ّستٌذ

 فزهایطات اس ولِج ایي وِ اٍلات گاّی ٍلی .گشیٌین دٍری ًاپسٌذ وارّای ٍ خطاّا اس. تاضین داضتِ پزّیش گٌاّاى ٍ

 دٍری یؼٌی وزدى پزّیش یؼٌی ٍرع اصالً ،االجتٌاب الَرع ّن اٍلات الحىن،گاّیغزر در ّست علیه اّلله  سالم هَهٌاى زاهی

 دلت همذار یه است الحىن غزر در السالم علیه ػلی حضزت فزهایطات اس ّن تاس وِ آى اس تاالتز جولِ اها جستي،

 هی هحزاب ضْیذ ٍ اهزٍس، صاحة اهیزهَهٌاى، جولِ، ایي در وزد درایت تیطتز تایذ ،است السم آى رٍی تیطتزی

 ها. "الَْٔلَُفٔ ػٌِْذٓ الطُّثِِْٕٓ" وٌیذ، تَلف است ضثِْ هحل وِ جایی دریؼٌی  ٍرع "الَْٓرٓعٔ الَْٔلَُفٔ ػٌِْذٓ الطُّثِِْٕٓ": فزهایٌذ

 ًطَین، ًشدیه ّا لزهش خط ایي تِ اًذ وزدُ تَصیِ ها تِ وِ دارین اسالم همذس دیي در لزهشّایی خط سزی یه

 ایي تِ رفتي اس تاضذ، گٌاُ همذهِ تَاًذ هی وِ هجلسی .تیاًذاسد گٌاُ تِ را ها دّین هی احتوال وِ جایگاّی یؼٌی

 داضتِ هٌفی اثز ها ػثادات یا ها ًسل یا ها در ،ًاهٌاسة ِلمو ایي تَاًذ هی وِ خَراوی تفزهاییذ، خَدداری لسهج

 ایي داًین ًوی وِ جایی است، حالل یا است گٌاُ آیا ًذارد یمیي اًساى وِ است جایی ِْضث وٌین، پزّیش ایي اس تاضذ،

 رفتِ وار تِ ّن الىل وذایی ضىالت ایي تَی داًین ًوی ٍ آهذُ آب طزف آى اس ٍ است آهذُ تاسار تِ تاسُ وِ خَراوی

 ایي ًخَردى ،ًطَد ها فَت تاػث ضایذ ًخَردیي حال ًذارد، گَیٌذ هی تؼضی ٍ دارد الىل گَیٌذ هی ّا تؼضی ًِ؟ یا

 یا ّست هَسیمی آیا وِ است هطىَن هي تزای صَت ایي دیگز، وارّای اس خیلی هثال ػٌَاى تِ تِ یا ٍ ضىالت

 پٌجاُ پٌجاُ، است، هوىي وزدًص گَش ٍلی تزد ًخَاٌّذ جٌْن تِ را هي صَت ایي دىًىز گَش خاطز تِ ًیست؟

 ًگاُ خاطز تِ اها تزًذ ًوی جٌْن تِ را هي ّزگش هٌظزُ، یه تِ ًىزدى ًگاُ خاطز تِ تیاًذاسد، خطز تِ را هي .است

 اس پزّیش ٍالغ در. وٌن جٌْوی تَاًن هی را خَدم هي تاضذ، گٌاُ جایگاُ ضایذ است،وِ ضه هحل وِ ای هٌظزُ وزدى

 یه ٍ است وَُ جادُ طزف یه وِ جایی یؼٌی جادُ حاضیِ خطزًان، خیلی وَّستاًی جادّای در. است لزهش خط
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 تزای گذارد هی راّساسی ادارُ  را ػالهتی یه حال ّز تِ یا ای، ًارًجی خط یا لزهشی، خط یه درُ سوت درُ، طزف

 ایي یؼٌی تزٍم لزهش خط رٍی اس تخَاّن هي اگز حاال ًطَیذ، ًشدیه خط ایي تِ هحتزم راًٌذُ وِ ایي تزای چی؟

 جا جاتِ هاضیي همذار یه ٍ تگیزد ًاتجا تزهش یه وِ جایی اٍلیي در ایٌىِ تخاطز چزا؟ خزیذُ، خَدش تزای را خطز

: وِ فزهایٌذ هی علیه اّلله  سالم اهیزالوَهٌیي .گیزد هی فاصلِ لزهش خط آى اس ػالل اًساى رٍد، هی فزٍ درُ لؼز در تطَد

 تا است تز راحت خیلی ایي "الَْٓرٓعٔ الَْٔلَُفٔ ػٌِْذٓ الطُّثِِْٕٓ" وٌین، دٍر را خَدهاى است ِضثْ هحل وِ جایی اس یؼٌی ٍرع

 حال زّ تِ دّن، ًجات را خَدم تا وٌن چِ وِ تیَفتذ وٌن چِ ،وٌن چِ تِ تخَاّذ تاسُ افتاد گٌاُ ِت ٍلتی اًساى ایٌىِ

 هاُ اػوال تْتزیي گٌاّاى، اس دٍری .است گٌاّاى اس پزّیش هاُ ایي رد اػوال تْتزیي: وِ فزهایٌذ هی تشرگَارهاى پیاهثز

 یه اهیز حضزت "؟، ها یٔثىیهٓفَمُلتٔ : یا رٓسَلَ اللِّ ِ ، صل اهلل ػلیِ ٍ آلِ تٓىى ثُنَّ " :دارد تؼذ است، رهضاى هثارن

 یا؟، ها یٔثىیهٓ وِ داضتن ػزضِ وزدى، گزیِ تِ وزدًذ ضزٍع تؼذ ٍ دادًذ جَاب پیاهثز حضزت را جولِ ایي فزهایٌذ

را  اػوال افضل هي ًذاضت، ضوا گزیِ تا ارتثاطی وزدم هي وِ سَالی ایي فزهَدیذ، گزیِ ضوا ؟ضذُ چِ "اهلل رسَل

 خیلی آى رٍی وِ دارد جا وِ است جَاتی فزهَدًذ، تاب ایي در پیاهثز وِ جَاتی اها ،فزهَدیذ تیاى ّن ضوا ٍ خَاستن

 ٍ اهیزالوَهٌیي تؼذی سَال تاس ٍ پاسخ آى تِ رهضاى هاُ تیستن رٍس ،فزدا تزای تاضذ تَفیمی اگز ضااهلل اى ٍ وٌین فىز

 علیه اّلله  سالم اهیزهَهٌاى هَالیاى ٍ ضیؼیاى ٍ هحثیي اس را ها ّوِ خذاًٍذ. پزداخت خَاّین ضااهلل اى پیاهثز ًْایی پاسخ

 .تذارد هَفك ٍالؼی ٍرع هسیز در را ها ّوِ الشهاى صاحة فزسًذضاى فزج تا ٍ تذّذ لزار

 

 ٍ رحوِ اهلل تزواتِ سالم ػلیىنلا ٍ
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