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 دومو   بیست بخش -شرح خطبه شعبانیه

 بسم اّلله ارلحمن ارلحیم

 الحوذهلل سب الؼالویي ٍ طل اهلل ػلی سیذًا هحوذ ٍآلِ طاّشیي

 اللّْن ػجل لَلیک الفشج

 تیي ،گیشد هی قشاس ٍگَ ٍگفت السؤ هَسد دیي دس سالهت تحث کِ آى اص تؼذ ،شؼثاًیِ خطثِ اص فشاص دٍهیي ٍ تیست

 سا حقایق اص تؼؼی پیاهثش تحث، آى پایاى اص تؼذ ،وسلم آهل و علیو اّلله  صل االًثیاء خاتن حؼشت ٍ علیو اّلله  سالمالوؤهٌیياهیش

 :فشهایٌذ هی اشاسُ جا ایي دس الوؤهٌیياهیش هقاهات تاب دس

 لِأًََّکٓ ؛سٓثٌَّی فَقَذ سٓثَّکٓ ٍهٓي ،أتغَؼٌَی فَقَذ أتغَؼَکٓ ٍهٓي ،قَتَلٌَی فَقَذ قَتَلَکٓ هٓي ،ػٓلِیُّ یا:  آلِ ٍ ػلیِ اهلل طلى قالَ ثُنَّ"

 ".طیٌَتی هِي ٍٓطیٌَتُکٓ ،سٍحی هِي ٍٓسٍحٔکٓ ،کٌََفسی هٌِّی

 سا تَ کیٌِ ٍ تغغ کٌذ، ٍسصی کیٌِ تَ تِ ّشکس کشتِ، سا هي تکشذ تَ کِ ّشکس جاى  ػلی :فشهایٌذ هی اکشم پیاهثش

 صیشا. گفتِ ًاسضا هي تِ گَیذ ًاسضا ٍ کٌذ ادتی تی ٍ کٌذ جساست تَ تِ کسّش ٍ آٍسدُ، کیٌِ هي تِ دّذ پشٍش دل دس

 تاب ایي دس. است هي طیٌت اص تَ طیٌت ٍ هي سٍح اص تَ سٍح ًفس هٌی. ،"کٌََفسی" ّستی خَدم هاًٌذ ٍ هٌی اص تَ

 شایذ ٍ است فشاٍاى تحث ،فشهایٌذ هی هؼشفی خَدشاى ًفس ػٌَاى تِ سا اهیشالوؤهٌیي ،پیاهثش جاّا صا خیلی دس کِ

 هقاتل دس کشد ًاصل ٍحی هتؼال خذای ٍقتی کِ ،تاشذ هثاّلِ ششیفِ آیِ داستاى دسقظِ  ایي هَاسد صیثاتشیي اص یکی

 ًَثٕتَِْلْ ثُنَّ أًَْفُسٓکُنٕ ٍٓ أًَْفُسٌٓا ٍٓ ًِساءٓکُنٕ ٍٓ ًِساءًٓا ٍٓ أَتٌٕاءٓکُنٕ ٍٓ أَتٌٕاءًٓا ًَذٕعٔ تَؼالََٕا فَقُلْ ":داشتٌذ تحث پیاهثش تا کِ هسیحیاًی

"الْکارِتِیيَ ػٓلَى اللَِِّ لَؼٌَٕتٓ فٌََجٕؼٓلْ
 تشای خَاّیذ هی کِ حاال تگَ هسیحیاى تِ ،اهلل سسَل یا کِ تَد ایي الْی فشهاى 1

 ًاتَدشاى ٍ کٌذ سسَا سا ّستٌذ تاطل تش کِ گشٍّی آى کِ تخَاّین خذا اص ٍ خذا آسواى صیش تٌشیٌین تیاییذ، هثاّلِ

 ّن شوا آٍسین، هی سا هاى فشصًذاى ها تیاییذ، ّن شوا آیین هی ها: کٌین ػول شکل ایي تِ سا پیشٌْاد ایي حال کٌذ،

 ًفس ّن شوا آٍسین، هی سا خَدهاى ًفس ها ،سا خَدتاى ًساء ّن شوا آٍسین، هی سا خَدهاى ًساء ها سا، فشصًذاًتاى

. تشگضیذًذ سا حسیي اهام ٍ حسي اهام اتٌاء، ػٌَاى تِ پیاهثش حؼشت ّستیذ هستحؼش کِ طَس ّواى خة. سا خَدتاى
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  است جالة. سا السالم علیو ػلی حؼشت اًفس، ػٌَاى تِ ٍ فشهَدًذ اًتخاب سا کثشی طذیقِ حؼشت ًساء ػٌَاى تِ

 اهام قاتل ػلیِ، اهلل لؼٌت هأهَى آى ّا تشیي تاسَاد آیذ، هی تش تاسیخ اص کِ چِ آى ػثاس تٌی خلفای تیي دس کِ تذاًیذ

. آهذُ هی حساب تِ تاسَادتش دیگشاى تِ ًسثت ٍ تَدُ تلذ تیشتش دیگشاى اص ػلوی ّای جٌثِ اص کِ تَدُ السالم علیو ّشتن

 هأهَى .کٌٌذ هی ًقل 732طفحِ تحاس، 53دسجلذ هجلسی ػالهِ کِ ًقلی ػلیِ، اهلل سػَاىهفیذ شیخ ًقل طثق هأهَى

 آیات دس علیو اّلله  سالماهیشالوؤهٌیي فؼیلت تشیي هْن کِ تفشهاییذ هي تِ کِ کٌذ هی سؤال السالم علیوّشتن اهام اص

 صیثایی خیلی ًکتِ تِ ،هثاّلِ آیِ تیاى اص تؼذ. کٌٌذ هی تیاى سا هثاّلِ آیِ ّویي ّشتن اهام است؟ فؼیلت کذام ًیآقش

 دس هطلة ایي. ًذاسین خذا پیغوثش اص تشتش ها ،خذا خلق تیي دس است شذُ ثاتت: کِ فشهایٌذ هی داسًذ، اشاسُ حؼشت

 پیاهثش قذٍسی هقام تِ هاسَاهلل اص شخظی ّیچ ،کِ است شذُ ثاتت کِ اٍل هقذهِ یؼٌی است شذُ ثاتت جای خَدش

اٍ سا  پیغوثش شخض پیغوثش ٍ خَد یؼٌی پیغوثش، ًفس ػٌَاى تِ کِ ّن کسی ،استطَس ایي اگش پس. سسذ ًوی اکشم

 اّلله  سالم اهیشالوؤهٌاى اًتخاب ایي ٍ تاشذ ػادی فشد یک تَاًذ ًوی. تاشذ داشتِ ٍػؼی چٌیي تایستی کٌٌذ هی اًتخاب
 ػلی حؼشت ٍقتی کِ شَد هی هؼٌا تْتش شکل ایي تا جولِ لزا .است ایشاى هقام ػظوت ًشاًگش هثاّلِ داستاى دس علیو

 حؼشت آى تا ٍسصی کیٌِ کِ کسی. کشذ هی سا پیغوثش داسد کشذ هی سا ياهیشالوؤهٌی کِ کسی ّستٌذ، پیغوثش ًفس

 شخض تِ ،علیو اّلله  سالم اهیشالوؤهٌاى تِ کٌذ ادتی تی ٍ تگَیذ ًاسضا کِ کسی. دادُ پشٍسش دل دس سا پیغوثش کیٌِ داسد،

 تِ کِ کساًی ّا، ًاسثی تِ ًسثت شیؼِ ػظام فقْای چشا کِ فْویذ شَد هی جا ّویياص . کشدُ ادتی تی پیغوثش

 هی لؼي یا کٌٌذ، هی ادتی تی ٍ جساست اعلیه اّلله  سالم  طذیقِ حؼشت ایشاى ّوسش ٍ  ایشاى فشصًذاى ٍ اهیشالوؤهٌیي

 سٍشي جا ّویي اص شایذ حکن ایي داًٌذ، هی ًجس سا ّا آى ٍ داًٌذ هی هزّة صا خالی سا ،گَیٌذ هی ًاسضا یا کٌٌذ

 سسَل شخض تِ ٍ تاشذهسلواى  کسی شَد هی. کٌذ هی تَّیي پیغوثش شخض تِ داسد ٍاقغ دس فشد  ایي کِ شَد هی

 اسالم صهشُ اص ،کٌٌذ هی کاسی چٌیي کِ کساًی لزا. ًیست ّن تا جوغ قاتل ایي کٌذ؟ ادتی تی ،وسلم آهل و علیو اّلله  صلاهلل

 تِ تَجِ تٌاتشایي. اًذ کشدُ ادتی تی پیغوثش شخض تِ چَى ،سٍد هی سؤال صیش تَدًشاى هسلواى دیگش، شًَذ هی خاسج

2 
 ٍ



 
 

 1  

 

www.khedmatgozaran.com 

 دومو   بیست بخش -شرح خطبه شعبانیه

  خاص، ایام دس شًَذ هی هششف ػتثات تِ کِ ػضیشاًی تشای ،کٌن ػشع تحث تکویل تشای.  تَد خَاّذ صیثا هطلة ایي

 است هشتشک کِ است یػیذ ،غذیش ػیذ است، غذیش ػیذ سٍص یکی اششف، ًجف صیاست دس داسین خاص هَسد چٌذها 

 اششف، ًجف صیاست تِ شذُ فشاٍاى تَطیِ کِ خاطی ایام اص دیگش سٍص دٍ ائوِ، ّوِ ٍ اهیشالوؤهٌیي ٍ خاتن پیاهثش تیي

 جای خة سجة، ّفت ٍ تیست یؼٌی است پیغوثش هثؼث سٍص یکی ٍ ستیغ، ّفذّن یؼٌی.است پیغوثش هیالد سٍص یکی

 ها تِ سٍص دٍ ایي دس اها تاشذ، هستحة هٌَسُ هذیٌِ تایذصیاست ،است پیغوثش هثؼث یا پیغوثش هیالد اگش کِ است سؤال

 پیغوثش ًفس ػلی حؼشت کِ هطلثی ایي شَد هی جا ّویي اص .کٌیذ صیاست سا جا آى ٍ شَیذ هششف ًجف تِ اًذ گفتِ

 حؼشت صیاست پیغوثش هثؼث. است پیغوثش خَد صیاست هثل السالم علیوػلی حؼشت صیاست کِ آٍسد دست تِ سا ّستٌذ

 تِ هَفق سا ها ّوِ شااهلل اى خذا. کٌذ هی پیذا استحثاب ًجف ایَاى صیاست خذا، پیاهثش هیالد. شَد هی هستحة ػلی

 ٍ تفشهایذ کشاهت ها ّوِ تِ ،است پیغوثش ًفس کِ شخظیتی تِ گضاسی خذهت تَفیق ٍ تفشهایذ هستحثات ایي  اًجام

 فشصًذاى ٍ حؼشت آى پزیشش هَسد دّین هی اًجام تضسگَاساى آى تِ کِ خذهتی کِ ،تفشهایذ ها یةًظ سا سؼادت ایي

. تاشذ تضسگَاساى آى هقذس لثاى تش لثخٌذی تاػث شااهلل اى ٍ تگیشد قشاس فداه ارواحنا الضهاى طاحة ٍیژُ تِ ایشاى گشاهی

 .الؼالویي سب آهیي تؼالی، شااهلل اى

 

  سالم ػلیکن ٍ سحوِ اهلل تشکاتِلا ٍ
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