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 مچهارو   بیست بخش -شرح خطبه شعبانیه

 بسم اّلله ارلحمن ارلحیم

 الحوذهلل سة الؼبلویي ٍ غل اهلل ػلی سیذًب هحوذ ٍآلِ عبّشیي

 اللّْن ػجل لَلیک الفشج

 ضخع ثِ اضبسُ کِ ضؼجبًیِ خغجِ اص ّبیی قسوت سهضبى هجبسک هبُ سَمٍ ثیست تب ًَصدّن سٍصّبی دس

 پیبهجش هفػل تَضیحبتٍ ضذ، ثذل ٍ سد پیبهجش ٍ ثضسگَاس آى ثیي کِ جَاثیٍ سؤال داضت، علیو اّلله  سالماهیشالوؤهٌیي

 تب کِ ای خغجِ اداهِ ثِ گشدین ثشهی است سهضبى هبُ چْبسم ٍ ثیست کِ اهشٍص. ضذ تشجوِ سلم و آهل و علیو اّلله  صل اکشم

 :است ایي  خغبثِ اداهِ. کشدین غحجت ىآ دسثبسُ ّجذّن سٍص

  "حِسبثِٓٔ ػٌُِٓٔ  اللِّ خَفَّفٓ یٓویٌُِٔ هٓلَکَت ػٓوّب الطَّْشِ ّزَا فی خَفَّفٓ ٍهٓي"

 ّب ىآ ثِ ًکٌذ، گیشی سخت ثگیشد، آسبى خَدش هستخذهیي ٍ صیشدستبى ثِ ًسجت هجبسک هبُ ایي دس کِ کسی

  خذای. است سهضبى هجبسک هبُایي کِ   خبعش ثِ ّستٌذ، سٍصُ کِ ایي خبعش ثِ کٌذ هذاسا ّب ىآ ثب ثذّذ، تخفیف

 :ثؼذی جولِ ٍ. گشفت خَاّذ آسبى اٍ ثش ٍ دّذ هی تخفیف اٍ ثِ قیبهت سٍص دس هتؼبل

 "یٓلقبُٔ یَٓمٓ غَضَجِٓٔ فیُِِ  اللِّ کَفَّ ضَشَُّٔ فیِِ کَفَّ ٍهٓي"

 ٍ آصاس گشفتبس ًطًَذ، اٍ ًبخطٌَدی ٍ ضشّ گشفتبس اعشافیبى ًشسذ، هشدم ثِ اٍ اص ضشّی هبُ ایي دس ثبضذ هشاقت کِ کسی

 اٍ اص سا غضجص ٍ داسد ثشهی اٍ اص سا قیبهت ضشّ هتؼبل خذای کٌذ، هشاػبت سا هغلجی چٌیي کِ کسی ًطًَذ، اٍ اریت

 دس کِ کسی. ضذ ًخَاّذ ثبضذ، جٌْن ّوبى کِ خذا غضت گشفتبس یؼٌی. پشٍسدگبس ثب هالقبت ٌّگبم ثِ کشد خَاّذ دٍس

 . ًطَد ٍاسد هشدم ثِ ًسجت ای صضتی ٍ سَئی اٍ اص کِ ثبضذ هشاقت. کٌذ کن هشدم اصسا  سشضش هبُ ایي

 " یٓلقبُٔ یَٓمُٓ  اللِّ أکشَهِٓٔ یٓتیوب فیِِ أکشَمٓ ٍهٓي"

 تکشین سا فشد ىآ قیبهت سٍص دس هتؼبل خذای کٌذ، تکشین ٍ ثذاسد گشاهی سا یتیوی هجبسک، هبُ ایبم ایي دس کِ کسی

 ٍ تشثبص هفَْهص هب ثشای تَاًذ هی صهبًی کشدین تقذین تبى خذهتکِ  ای جولِ سِ ٍ ػجبست سِ ایي. کشد خَاّذ

 هطکالتی چِ ٍ است دسدًبکی ٍ سخت هشحلِ چِ قیبهت. است سٍصی چِ القیبهِ یَم ثبضین هتَجِ کِ ثبضذ تش سٍضي
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  قشآى کشیوِ آیبت ثب هقذاسی یک الاقل کِ است فْن قبثل هغلت ایي کسبًی ایشث یؼٌی. داضت خَاّین قیبهت دس هب سا

 ثِ هبُ ایي دس کِ کسی زال. داسد سختی ّبی کتبة ٍ حسبة چِ قیبهت کِ ثذاًٌذ. ثبضٌذ ضذُ آضٌب قیبهت ثبة دس

 چٌذ ای، ػذُ اگش است، ای کبسخبًِ یک سئیس اگش است، ای هؤسسِ هذیش اگش یؼٌی دّذ، هی تخفیف صیشدستبًص

 ًتیجِ. کٌذ هی سا ضبى هشاػبت هقذاسی یک. کٌذ هی گیشی سخت تش کن ّب آى ثِ ًسجت. ّستٌذ اٍ صیشدست ًفشی

 یتیوی تکشین اگش یب. است قیبهت ثشای ،ًطَد غبدس اٍ اص یضشسکِ  است هشاقت اگش یب. گشدد ثشهی قیبهت ثِ اش

 تکشاس دیگش کشدین غحجت چَى سهضبى هبُ ًْن سٍص پیبم دس سا یتین ثحث الجتِ کِ. جب آى ثِ گشدد ثشهی ثبص ،ّست

 کٌن هی تَغیِ حذاقل ؟چِ یؼٌی قیبهت. است خجش چِ کِ ضَین هتَجِ هقذاسی یک کِ ایي ثشای ٍلی. کٌین ًوی

 اٍاخش الجٌبى،  هفبتیح دس کٌیذ ًگبُ سا علیو اّلله  سالم اهیشالوؤهٌبى کَفِ هسجذ هٌبجبت ،ثفشهبییذ ثضسگَاسی ،تبى خذهت

 هی هسجذآى  دس حضشت کِ است هٌبجبتی ،داسین کَفِ هسجذ کِ یاػوبل آخشیيجضء  ،کَفِ ثضسگ هسجذ اػوبل

 سا هٌبجبت ایي حتوبً ،ػتجبت ثِ اًذ ضذُ هطشف کِ ثضسگَساًی. کَفِهسجذ اػوبل پبیبى ثِ هبًذُ غفحِ یک ٍ  ذًذخَاً

 ّبیی حشف داسین، ًکبتی ایطبى ضخػیت دسثبسُ کِ علیو اّلله  سالم اهیشالوؤهٌیي. داسًذ رٌّی سبثقِ ٍ اًذ خَاًذُ سجذه

 تَاًذ هی خَاثیذًذ، ثستش دس پیغوجش جبی ثِ کِ الوجیت لیلِ دس ثضسگَاس ىآ کطیذى ًفس یک کِ داسین پیبهجش اص

 : ضَد هی ضشٍع هٌبجبت گًَِ ایي کٌٌذ، هی هٌبجبت خذا دسگبُ ثِ ٍقتی ثضسگَاس ایي .ثبضذ اهتی ضفبػت  ٍسیلِ

 "سٓلینٍ ثِقَلْتٍ اللَِّٓ اَتَى هٓيْ اِالّ ٍٓالثٌَُٓىَ هبلٌ یٌْٓفَغٔ ال یَٕٓمٓ االَْهبىَ اَسٕئَلُکٓ اًِّى اَللّْٔنَّ"

 قلت فقظ. خَسًذ ًوی اًسبى دسد ثِ فشصًذاى ٍ ثشٍت کِ سٍصگبسی آى صهبًی؟ چِ ثشای خَاّن، هی پٌبُ تَ اص خذایب

 .است هفیذ اًسبى حبل ثِ ثبضذ سیبء ٍ ضشک اص پبک ٍ گٌبُ اص پبک یؼٌی پبک، دل ٍ قلت سبلن،

 "سٓجیالً الشَّسَٔلِ هٓغٓ اتَّخَزْتٔ لَیٕتٌِىِ یب یٓقَُلُ یٓذٓیِِٕ ػٓلى الظّبلِنٔ یٓؼٓضُّ یَٕٓمٓ االَْهبىَ ٍٓاَسٕئَلُکٓ"

 گَیذ هی ٍ خَدش تأسف اص صًذ هی دست ثش دست ستوگش اًسبى کِ سٍصگبسی آى ثشای خَاّن هی اهبى تَ اص خذایب

 کِ .خذا حجت ثب استجبط اص کشدم ًوی هحشٍم سا خَدم .کشدم هی ثشقشاس استجبعی خذا فشستبدُ ثب هي کبش ای

 .کٌذ فشاّن پیص اص ثیص هب ثشای سا الْی حجج ثب استجبط تَفیق خذا سهضبى هبُ ایي دس اهیذٍاسین

 "ٍٓاالَْقْذامِ ثِبلٌََّاغى فَیٔؤْخَزُ ثِسیوبّٔنٕ الْؤجٕشِهَٔىَ یٔؼٕشَفٔ یَٕٓمٓ االَْهبىَ ٍٓاَسٕئَلُکٓ "
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  هَی اص ػزاة هالئکِ ٍ ضًَذ هی ضٌبختِ چْشّبیطبى اص کبسگٌْ ٍ هجشم افشاد کِ ٌّگبهی خَاّن هی اهبى تَ اص خذایب

 .کٌٌذ هی پشتبة  جٌْن سوت ثِ سا ّب آى ٍ گیشًذ هی ّب ایي پب، ٍ سش

 "حٓقُّ اللَِِّ ٍٓػٕذٓ اِىَّ ضَیٕئبً ٍالِذُِِ ػٓيْ جبصٍ َّٔٓ هَٕٓلَُدٌ ٍٓال ٍٓلَذُِِ ػٓيْ ٍالِذٌ یٓجٕضى ال یَٕٓمٓ االَْهبىَ ٍٓاَسٕئَلُکٓ"

 تَاًذ ًوی پذسش ثِ ًسجت فشصًذی ّیچ یب فشصًذش ثِ ًسجت پذسی ّیچ کِ صهبًی ىآ خَاّن هی اهبى تَ اص خذایب

 تَ. هي گشدى ثِ ثذُ، اًجبم سا گٌبُ ایي ینَیگ هی اٍقبت گبّی ّست، هب ثیي کِ غلغی تؼجیش ایي. کٌذ تحول سا کیفش

  گبّی حتی. ًجبش جب ایي. ثبش جب ایي. ثیب سا هجلس ایي ثشٍ، جب ایي تَ. هي گشدى ثِ داضت گٌبُ اگش داسی کبسِ چ

 ثیب. کٌٌذ هی فشصًذ ثِ ضشػی غیش ّبی تَغیِ. داسًذ ػجیجی ّبی غفلت صهیٌِ ایي دس ّبهبدس ٍ پذس اص ثؼضی اٍقبت

 دسس. ثخَاى  سا دسست تَ. هي گشدى داضت گٌبُ اگش ًگیش، سٍصُ است گشم َّا چَى سهضبى هبُ یب هجلس، فالى ثشین

 حشف ّوچیي. هي هبل جٌْوص. هي گشدى گٌبّص. ثگیشی سٍصُ ثخَاّی سهضبى هبُ کِ است ایي اص تش هْن ثخَاًی

. کشدُ خَاسی سٍصُ ثِ تطَیق ٍ کشدُ هٌکش ثِ تطَیق کِ است گشفتِ گشدى ساثِ گٌبّی یک اٍ ثلِ .ًذاسین هب سا ّبیی

 .گیشد ًوی گشدى ثِ اٍ سا فؼل فبػلِ ایي خَد گٌبُ اهب ،کشدُ سا گٌبُ ایي

 "الذّاسِ سََّٔءٔ ٍٓلَْٔنٕ اللَّؼٌَٕةُ ٍٓلَْٔنٔ هٓؼٕزِسٓتُْٔنٕ الظّبلِویيَ یٌْٓفَغٔ ال یَٕٓمٓ االَْهبىَ اَسٕئَلُکٓ"

 سا هطکلص خَاّیػزس ثب تَاًذ ًوی کسی ّیچ. هبًذ ًوی ثبقی خَاّی ػزس ثشای جبیی دیگش کِ سٍصگبسی آى خذایب

 ایي اگش حبل ّش ثِ. است اػوبل کشدى سٍدِ جبی ،جب آى. ًذاسد فشد  حبل ثِ ًفؼی جب ىآ دس ٍسدىآ ػزس ٍ کٌذ حل

 اسصشثؼذ  ،قیبهت ثبة دس کٌین هغبلؼِ اگش سا ّب ىآ ،غَغبست صهیٌِ ایي دس ٍاقؼبً کِ قشآى کشیوِ یبتآ یب ادػیِ گًَِ

 دس قیبهتی  آیبت حجن ثیطتشیي کِ ام سی جضء ثخػَظ آیبت اگش کِ. ضَد هی سٍضي ثیطتش هب ثشای پیبهجش کالم ایي

 قیبهت سٍص دس تخفیف کِ فْوین هی ثؼذ ،ضَد هی ٍاسد اًسبى ثش ّبیی سختی چِ کِ ثطَد هغبلؼِ اگش جبست، آى

 ثشای هغْش سشداة دس کِ فْویذ خَاّین سا فداه ارواحنا الضهبى غبحت دػبی ایي اسصش ثؼذ ٍ .است اسصضوٌذ چقذس

 دػب ،خذا دسگبُ ثِ ّب آى گٌبّبى آهشصش ثشای ٍ ثَدًذ ًگشاى قیبهت ثِ ًسجت کبسضبى گٌِ ضیؼیبى ٍ دٍستبى ٍ هحجیي

 ثشای ًبلیذًذ هی خذا دسگبُ ثِچگًَِ  اهبم صهبى  کِ اًذ کشدُ ًقل سا دػب آى عبٍٍس سیذاثي هشحَم کِ ،کشدًذ هی

 هبُ هبًذُ ثبقی ّبی ضت ایي دس فداه ارواحنا الضهبى غبحت یِادػ هطوَل هب ّوِ  اهیذٍاسین. کبسضبى گٌِ اهت ضفبػت

 کشاهت هب ّوِ ثِ سا عبّشیٌطبى اجذاد ٍ ثضسگَاس آى ثِ گضاسی خذهت تَفیق خذا ضباهلل اى ٍ ثبضین سهضبى هجبسک

 سالم ػلیکن ٍ سحوِ اهلل ثشکبتِلا ٍ                                     .ثفشهبیذ
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