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مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فضائل ماه جاری(شعبان المعظم)
الحمدهلل الذي جعل لعباده مواسم یتقربون إلیه فیها بأنواع الطاعات ،فیغفرغ لهم الذنوب ویرفع لهعم العدتجات ،وأشعهد أن
آل إله إالهللا ،حکم فقدت ،وشرع فیسر ،وال یزال یفیض علع عبعاده معن انعواع البعر والبر عات ،وأشعهد أن محمعدا عبعده
وتسوله أول سابق إل الخیرات صل هللا علیه وسلم وعل آلعه وأصعحابه العذین عانوا یحعافوون علع عاععب تبهعم فع
جمی االوقات ،ویخضون أوقات الفضائل بمزید من القربات وسلم تسلیما ثیرا.
اما بعد :
خداوند حکیم این نوام هست تا ه خلق نموده  ،آثات عومت وحکمت های فراوان دتآن نهفته  ،هللا تب العزت نوام
قمری وشمس تابرای معرفت بسیات عجائب وغرائب ائنات واستفاده ازآنها آفریده  ،عوتیکه هللا (ج) م فرمایند
سنِینَ
عدَدَ ال ِ ن
ْص َرة ِلت َ ْبتَغُواْ فَضْا ِ نمن َّت ِبن ُُ ْم َو ِلت َ ْعلَ ُمواْ َ
ات ُمب ِ
ات آ َیتَی ِْن فَ َم َح ْونَا آ َیبَ اللَّ ْی ِل َو َج َع ْلنَا آ َیبَ النَّ َه ِ
َ {:و َج َع ْلنَا اللَّ ْی َل َوالنَّ َه َ
صیا }اسراء )12(:
اب َو ُك َّل َ
ش ْيءٍ فَ َّ
ص ْلنَاهُ ت َ ْف ِ
س َ
َوا ْل ِح َ
ترجمه :گردانیدیم شب وتوز تادونشانه پس ب نوتساختیم نشانه شب تا وگردانیدیم نشانه توز تا سبب دیدن اشیاء
تاعلب نید فضل تااز پروتدگات تان تابدانید شمات سال ها وحساب تا هرچیزتامابه تفصیل بیان ردیم .
خداوند (ج) برای تقرب بندگان به سوی هللا متعال انواع عبادت تا فرض گردانیده تا اینکه به واسطه آن اعمال
گناهان ایشان بخشیده شود .ودتجات ایشان بلند شود تااوتاعبادت نمایند قسمیکه قرآن ریم م فرماید َ :و َما َخلَ ْقتُ
ُون}الذاتیات)56( :
اْل َ
نس إِ َّال ِلیَ ْعبُد ِ
ْال ِج َّن َو ْ ِ
ترجمه  :مانه آفریدیم جن وانس تامگراینکه خداتابشناسند وپرستش نمایند .

فضیلت روزه در ماه شعبان:
ماه شعبان قبل از ماه تمضان است ،توزه گرفتن دتاین ماه براي آن مشروعیت یافته است تا بنده خود تا براي استقبال ماه
تمضان آماده سازد ،نفس هاي خود تا براي عاعت و عبادت خدا عیات سازد ،از این ماه خیر و بر ت هاي زیادي برخیزد،
ازاین تو پیامبر صلي هللا علیه وسلم این ماه تا بیشتر موتد عنایت وتوجه قرات مي داد ،عوتي ه دت این ماه توزه زیاد مي
گرفت و ماهي است ه دتمیان تجب و تمضان قرات گرفته است ،اعمالنامه بنده دت همین ماه به حضوت خداي متعال برده
مي شود .
خداوند متعال انسان را از ترکیب روح وماده خلق نموده است ،در سرشت وطبیعت او تمام آن خواستها وغریزه
های مادی وطبیعی که درسایر حیوانات وجود دارد ،موجود است ،وهمراه با آن ،در فطرت او آن جوهر نورانی
روحانیت نیز وجود دارد ،سعادت وموفقیت انسان درین است که جزء روحانی وملکوتی او بر عنصر حیوانی
غالب ومسلط بوده وآنرا تابع ومطیع حدود وقوانین خاصی قرار دهد وفلسفه روزه نیز همین است.
تسول هللا صل هللا علیه وسلم همیشه دعا به حلول ماه تمضان م ردند دتحدیث حضرت انس (تض ) توایت
است (:وعن انس (تض) ان النب صل هللا علیه وسلم ان یدعوببلوغ تمضان فکان اذادخل شهر تجب قال " :الهم
باتک لنا ف تجب وشعبان وبلغنا تمضان) مسند احمد
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ترجمه  :حضرت انس نقل م ند ه پیامبر صل هللا علیه وسلم همیشه دعابه آمدن تمضان م نمود وقتیکه ماه
تجب داخل م شد دعام فرمودند  :خدایا ! دتماه های تجب وشعبان بر ت تانازل فرما واوتا برسان.
وعن معاذ بن جبل تضي هللا عنه ،عن النبي صلي هللا علیه وسلم ،قال « :یَ َّ
ش ْعبَانَ ،
ف ِم ْن َ
ص ِ
ط ِل ُ هللاُ إلَي خ َْل ِق ِه ِفي لَ ْیلَبَ ال ِنن ْ
َاح ٍن ».ابن حبان في صحیحه
فَیَ ْغ ِف ُر ِل َج ِم ْی ِ خ َْل ِق ِه إالَّ ِل ُم ْش ِركٍ ْأو َمش ِ
ترجمه  :از معاذ بن جبل تضي هللا عنه توایت است كه پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمود :خداوند به همهء مخلوقات خویش
دتشب نصف شعبان تجلي مي كند ،پس همهء خایق تا ببخشاید ،مگر مشرك وستیزه جو تا (نه بخشد) .
عن عائشب أم المؤمنین تضي هللا عنها  :أنها قالت  «:ان تسول هللا صلي هللا علیه وسلم یصوم حتي نقول  :الیفطر ،و
یفطر حتي نقول  :الیصوم ،و ما تأیت تسول هللا استکمل صیام شهر ُّ
قط إال تمضان ،و ما تأیته في شهر أ ثر منه
صیاما في شعبان ».متفق علیه
ترجمه :عائشه ام المؤمنین تضي هللا عنها گفت  :تسول هللا صلي هللا علیه وسلم توزه مي گرفت تا آن ه مي گفتیم
دیگر افطات نخواهد رد ،هرگاه افطات مي كرد مي گفتیم  :دیگر توزه نخواهد گرفت ،من پیامبرعلیه السام تا ندیده
ام ه بدون تمضان توزه ماه دیگری تا امل گرفته باشد و ندیده ام ه ماهي تا بیشتر ازماه شعبان توزه گیرد.
وعن أنس بن مالک تضي هللا عنه قال  « :ان تسول هللا صلي هللا علیه وسلم یصوم فا یفطر حتي نقول  :مافي نفس
تسول هللا صلي هللا علیه وسلم أن یفطر العام ،ثم یفطر فا یصوم حتي نقول  :مافي نفسه أن یصوم العام ،و ان أحب
الصوم إلیه في شعبان » .مسند احمد والطبران في االوسط
ترجمه  :انس تضي هللا عنه گفت  :تسول هللا صلي هللا علیه وسلم چنان توزه مي گرفت و افطات نمي رد ه مي
گفتیم :تسول هللا صلي هللا علیه وسلم تصمیم نداتد ه امسال افطات ند ،سپس افطات مي رد و توزه نمي گرفت ه
مي گفتیم  :تسول هللا صلي هللا علیه وسلم تصمیم نداتد ه امسال توزه گیرد  .و محبوب ترین توزه اش دت ماه شعبان
بود .
وعن أسامب بن زید تضي هللا عنه ،قال  :قلت  :یا تسول هللا ! لم أتک تصوم شهرا من الشهوت ما تصوم من شعبان،
قال «:ذلک شهر یغفل الناس عنه بین تجب و تمضان ،و هو شهر تُرف فیه األعمال إلي تب العالمین ،فأحب أن یرف
عملي و أنا صائ ٌم » .سنن النسائي
ودتآخرماه شعبان نیزضمن ایراد خطبه اصحاب رام تا به تسید ن ماه مباتک تمضان بشاتت م دادند ماه شعبان
مقدمه ومژده دهنده ماه مباتک تمضان م باشد پس برمامسلمانان است ه ازقدوم این ماه عویم استفاده اعوم نمایم.
پس برماست ه دتاین ماه با اتهاي نیک و عاعات وعباداتي مانند توزه  ،قیام ،ذ ر ،تاوت قرآن ،صله اتحام و مواسات
یتیمان به خداي متعال تقرب جوئیم .
تحویل قبله از مسجد اقصی بسوی کعبه شریفه در ماه شعبان المعظم پیوست:
حادثه تحول قبله از مسجد األقصي به مسجد هللا الحرام دت ماه شعبان اتفاق افتاده است ؛ عوتي ه تسول هللا صلي هللا علیه
وسلم مدت عوالني به سوي مسجد األقصي نماز مي خواند ،همیشه از خداوند متعال آتزو داشت ه اجازه تحویل قبله از
مسجد األقصي به مسجد الحرام تا دتیابد ،همواته دت فکر دتیافت چنین نویدي بود ،دتانتوات چنین حکمي به سر مي برد،
چشم به سوي آسمان دوخته بود ه چه وقت دت این موتد وحي نازل خواهد شد  .همان بود ه خداوند متعال چشم او تا توشن
س َماء
ب َوجْ ِهكَ فِي ال َّ
ساخت ،دعایش تا اجابت فرمود ،مطلوبش تا برآوتده ساخت و این قول آیه نازل شد (:قَ ْد ن ََرى تَقَلُّ َ
ْث َما ُكنت ُ ْم فَ َولُّواْ ُو ُج ِو َه ُُ ْم ش ْ
ضاهَا فَ َو ِنل َوجْ َهكَ ش ْ
َط َر ْال َمس ِْج ِد ْال َح َر ِام َو َحی ُ
َاب
َط َرهُ َوإِ َّن الَّذِینَ أ ُ ْوتُواْ ْال ُِت َ
فَلَنُ َو ِلنیَنَّكَ قِ ْبلَب ت َْر َ
ع َّما َی ْع َملُونَ ) (البقرة .)144/
لَ َی ْعلَ ُمونَ أَنَّهُ ْال َح ُّق ِمن َّت ِبن ِه ْم َو َما ن
ّللاُ بِغَافِ ٍل َ
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فضیلت نصف شعبان:
ي ِ ب ِْن أَبِي َ
سلَّ َم  :إِذَا َكان ْ
ش ْعبَانَ  ،فَقُو ُموا لَ ْیلَ َها
ف ِم ْن َ
ص ِ
َت لَ ْیلَبُ النِن ْ
ب َ ،قا َل َ :قا َل َت ُ
عا ِل ٍ
صلَّى هللا َ
ع ْن َ
َ
عل ْی ِه و َ
سو ُل هللاِ َ
ع ِل ن
ب ال َّ
اتهَا  ،فَإ ِ َّن َّ
اء الدُّ ْن َیا  ،فَ َیقُو ُل  :أَالَ ِم ْن ُم ْست َ ْغ ِف ٍر ِلي فَأ َ ْغ ِف َر لَهُ  ،أَالَ ُم ْست َْر ِز ٌق
س َم ِ
َو ُ
ّللاَ َی ْن ِز ُل ِفی َها ِلغُ ُرو ِ
ش ْم ِس ِإلَى َ
صو ُموا نَ َه َ
عافِیَهُ  ،أَالَ َكذَا أَالَ َكذَا َ ،حتَّى یَ ْ
طلُ َ ْالفَجْ ُر .سنن ابن ماجب ()399 /2
فَأ َ ْت ُزقَهُ  ،أَالَ ُم ْبت َلى فَأ ُ َ
ترجمهه :رسووول ص صوولی ص علیووه وسوولم فرمودنوود وقتیکووه نوویم شووعبان فوورا میرسوود شووب را بووه قیووام ایسووتاده شوووید
وروز آن را روزه بگیریووووود ،زیووووورا ص تعوووووالی در ایووووون شوووووب بعووووود از غوووووروب آفتووووواب بوووووه آسووووومان دنیوووووا نوووووزول
میکنوووداکمایلیق بشووومنه مومیفرمایووودکآیا طلوووب کننوووده م فووورت کسوووی اسوووت کوووه اورا م فووورت کووونم آیوووا روزی طلوووب
کننوووده کسوووی اسوووت کوووه اورا روزی بووودهم آیوووا کووودام مری وووی اسوووت او را ِشوووفا بووودهم آیوووا دیگووور دیگووور...واین حالوووت
جریان دارد تا وقت طلوع فجر .
سعععلَّ َم ذَاتَ لَ ْیلَععع ٍب  ،فَخ ََرجْ عععتُ أ َ ْ
عع ْ
شعععبَ  ،قَالَع ْ
علُبُعععهُ ،
عائِ َ
صعععلَّى هللا َ
ععن َ
دت حعععدیث دیگعععري آمعععدهَ (:
عل ْیععع ِه و َ
ي َ
ععت  :فَقَعععدْتُ النَّبِععع َّ
ععو ِب ْ
سععولُهُ ؟ قَالَ ْ
یععف َّ
ععت ،
عا ِئشَععبُ أ َ ُك ْنعع ِ
علَی ِ
سعع َم ِ
سععهُ ِإلَععى ال َّ
ْععك َو َت ُ
ّللاُ َ
اء  ,فَقَععا َل َ :یععا َ
ععال َب ِقی ِ َ ,تا ِفعع ٌ َتأْ َ
ت تَخَععافِینَ أ َ ْن َی ِح َ
فَععإِذَا ُه َ
قَععع ْد قُ ْلعععتُ َ :و َمعععا ِبعععي ذَ ِلعععكَ َ ،ولَ ُِ ِننعععي َ
ععف ِمع ْ
سعععائِكَ  ،فَقَعععا َل ِ :إ َّن َّ
ععن
صع ِ
ععز ُل لَ ْیلَعععبَ ال ِنن ْ
ععض نِ َ
ظنَ ْنعععتُ أَنَّعععكَ أَت َ ْیعععتَ بَ ْعع َ
ّللاَ ت َ َععععالَى یَ ْنع ِ
شعَ ِر َ
ب ).سنن الترمذی و ابن ماجب
عدَ ِد َ
َ
س َم ِ
ش ْعبَانَ إِلَى ال َّ
غن َِم َك ْل ٍ
اء الدُّ ْنیَا  ,فَیَ ْغ ِف ُر أل َ ْكث َ َر ِم ْن َ
ترجمههههه:ازحضععععرت عائشععععه(تض) توایععععت شععععده میگویععععد:گم ععععردم ونیععععافتم مععععن تسععععول هللا تا ،ناگععععاه او دتبقیعععع
(مقبعععره مدینعععه منعععوته ) حضوتداشعععته  ،پعععس فرمودنعععد مععع ترسعععیدی عععه خداوتسعععول اوبرتوجعععوت وسعععتم میکنعععد ؟
گفعععتم  :گمعععان بعععرد م عععه توبعععه نزدبعضععع خعععانم هعععای خعععود تشعععریف آوتده ایعععد  ،تسعععول خعععدافرمود (:علعععت غیعععابتم
ایعععن بود) عععه خداونعععد نعععزول میکنعععد بعععه فضعععل وتحمعععت دتنیمعععه ازشععععبان بسعععوی آسعععمان دنیعععا ،مععع آمعععرزد گناهعععان
ا ثریت مرد م تا ه شمات شان ازموهای گوسفندان قبیله لب بیشتراست .

حکمت مشروعیت روزه شعبان:
بووورای روزه ووورفتن آن ح ووورت صووولی ص علیوووه وسووولم درمووواه شوووعبان اسوووباب وحکمتهوووای متعوووددی کووور شوووده
اسوووت.از جملوووه حووودیای اسوووت کوووه اسوووامه ر وووی ص عنوووه میگویووودک در ایووون بووواره از رسوووول اکووورم صووولی ص علیوووه
وسووولم سووووال کووورده شووود،فرمودندکا لک شوووهر ی فووول النوووان عنوووه بوووین رجوووب ورم وووان ،وهوووو شوووهر تووور فوووع فیوووه
االعمال الی رب العالمین فمحب أن یرفع عملی وانا صائم...منسایی
ترجمههه :ایووون مووواهی اسوووت در موووابین رجوووب ورم وووان اشوووعبانم کوووه موووردم از آن غافووول انووود،در هموووین مووواه اعموووال
بنوود ان بووه بار وواه الهووی عر ووه مووی شوووند وموون دوسووت دارم کووه وقتووی اعمووال موون عر ووه مووی شوووند ،درحووال
روزه باشم.
عووو وه براین،نزدیوووک بوووودن رم وووان وانووووار وبرکوووات مخصوووو آن،انگیوووزه و داعیوووه روزه را درمووواه شوووعبان
پیووودا میکنووود ،وروزه شوووعبان هموووان نسوووبتی بوووا رم وووان دارد کوووه نمووواز هوووای نفووول قبووول از فووور هوووا بوووا فووور هوووا
دارند.
در روایوووت دیگوووری آموووده اسوووتکاعن عائشووون ر وووی ص تعوووالی عنهوووا قالوووت کوووان رسوووول ص صووولی ص علیوووه وسووولم
یصوم حتی نقول ال یفطر ویفطر حتی نقول الیصوم ...مبخاری
ترجمههه  :ح ووورت عائشوووه ر وووی ص عنوووه روایوووت میکنووودکبود رسوووول ص صووولی ص علیوووه وسووولم روزه میگرفوووت توووا
اینکه ما میگفتیم که افطار نمی کند وافطارمیکرد تا اینکه ما میگفتیم روزه نمیگیرد.
در روایوووت دیگوووری ح ووورت عائشوووه ر وووی ص عنوووه روایوووت میکنووودکاقالت موووا رأیوووت رسوووول ص صووولی ص علیوووه
وهر اکاوور صوویاما ً منووه فووی شووعبانمبخاری ترجم ه :
وهرقت اال رم ووان ومووا رأ یتووه فووی شو م
وسوولم اسووتکمل صوویام شو م
ح ووورت عائشووون ر وووی ص تعوووالی عنهوووا میگویووودک مووون ندیووودم رسوووول ص صووولی ص علیوووه وسووولم را یکمووواه را پووووره
روزه بگیووورد مگووور مووواه رم وووان ومووون ندیووودم رسوووول ص صووولی ص علیوووه وسووولم را کوووه در یوووک مووواه روزه بیشوووتر
بیگرد بجز شعبان.
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فضیلت روزه هاي نفلي:
شریعت مقدس اسام غرض تربیت وتزكیه معنوي وحصول تضایت پروتدگات ،مانند سایر عبادات نفل  ،توزه نفل
تا نیز تعلیم داده است  ،فضایل وبر ات بعض از توزها تا بیان داشته وبه توزه گرفتن آن تشویق نموده است.
در هرماه س روز (15 14 ،13ایام بیض) روزه گرفتن مستحب است:
د ر حدیای که عبدص بن عمرو بن عا ر ی ص عنه روایت می نماید،آمده است که فرستاده خدا برایش فرمود
کاصوم ا ان ایام من کل شهر صوم الدهرکله ...مبخاری
درهرماه سه روز،روزه رفتن نفلی به منزله همیشه روزه رفتن است.
وعن حفصه ر ی ص عنها قالتکااربع لم تکن یدعهن النبی صلی ص علیه وسلم صیام عاشوراء والعشروا اه ایام
من کل شهر...مسنن ترم ی
ترجم :ازحفصه ر ی ص تعالی عنها روایت است که چهارچیزاست که هیچگاه رسول ص صلی ص علیه وسلم آنها
را ترک نمی کردندک-1روزه روز عاشورا -2 .روزه نه روز اول ی الحجه-3.روزه سه روزه از هرماه ...
دت این تابطه احادیث از پیامبرصل هللا علیه وسلم بدین شرح توایت شده است(:عن اب ذت تض هللا تعال عنه
قال قال تسول هللا صل هللا علیه وسلم :یا اباذت! اذا صمت من الشهر ثاثب ایام فثم ثاث عشرة واب عشرة وخمس
عشرة) اب داود
ترجمه :از ابو ذت غفاتی تض هللا تعال عنه توایت است ه تسول ا رم صل هللا علیه وسلم به من فرمودند :
ایابوذت! چون بخواه سه توز دت ماه تا توزه بیگیری،پس سیزدهم ،چهاتدهم وپانزدهم تا توزه بگیر .
همچنان دت حدیث آمده است :عن قتاده بن ملحان تض هللا عنه قال ان تسول هللا صل هللا علیه وسلم یا مرنا ان
نصوم البیض ثاث عشرة واتب عشرة وخمس عشرة قال وقال :هرن هیئب الدهر)اب داود.
ترجمه :از قتاده بن ملحان تض هللا عنه توایت است ه تسول ا رم صل هللا علیه وسلم به ما دستوت م داد تا
دتایام بیض یعن  :سیزدهم،چهاتدهم وپانزدهم هرماه تا توزه بگیریم وم فرمودند:اجر وپاداش این سه توز برابر
با توزه همیشگ است .

خالصه:
 -1ماه شعبان ،ماه مبات ي است .
 -2ماه شعبان مقدمه ماه تمضان است .
 -3تحویل قبله ا زمسجد األقصي به مسجد الحرام دتماه شعبان صوتت گرفته است.
 -4استحباب توزه گرفتن دت ماه شعبان .
 -5اعمال انسان دت ماه شعبان به حضوت خداي متعال بلند برده مي شود ،البته اعمال سالیانه انسان .
رب العاملني.
اللهم ابرک لنا يف شعبان ،وبلغنا رمضان،وأعنَّا فيه علي الصيام والقيام اي َّ
حتب وترضي ،وارزقنا أعماالً صاحلة ترضي هبا عنا برمحتک اي أرحم الرامحني.
اللهم وفِّقنا ملا ُّ
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