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أعىذ باهلل مه الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحه الرحيم
سيدوا ووَبيِّنا أبي القاسم حممّد
وصلَّى اهلل على ِّ
وعلى آله الطيِّبني الطاهريه واللعنة على أعدائِهم أمجعني

شهر شعبان بوّابة للدخول إىل شهر رمضان املبارك
كحن اآلن يف شفر شعبان ،وهو الشفر الذي قال طـه رسول اك صىل اك طؾقه وآله وس ّؾم:
()1

«شعبان شفري»؛

كام ورد ذلك يف بعض اآلثار واألحاديث الؿـؼولة طـه صىل اك طؾقه وآله.

وهلذا الشفر خصوص ّقة ،وهي َّ
أن هباء وطظؿة الػقوضات اإلهل ّقة تؽون مؼرتكة بـوع من الـشاط
والرسور والػرح واالكبساط؛ وهو ما مل يؽن موجو ًدا يف شفر رجب ،كام أكّه سقؽون يف شفر رمضان
بشؽل آخر؛ ّ
ألن شفر رمضان هو شفر الرمحة ،حقث يستطقع اإلكسان أن يؾؿس هذه الؿسللة
بـػسه ،كام يغؾب طىل شفر رجب اجلاكب التوحقدي .وأ ّما بالـسبة لشفر شعبان ،فػي كػس الوقت
الذي يؽون اجلاكب الروحاين فقه شديدً ا ،فنكّه يؽون مؼروكًا بحالة من اكبساط الروح واكرشاح
الصدر والبشاشة؛ ويؽون شفر شعبان طىل هذا الـحو لتع ّؾؼه بـػس رسول اك صىل اك طؾقه وآله
أيضا حصول هؽذا حال هلم يف شفر شعبان ،إذ كاكوا يشعرون
وس ّؾم ،حقث كُؼل طن بعض العظامء ً
بشؽل كامل بتع ّؾق هذا الشفر بـػس رسول اك.

الؿتفجد ،ص .528
( )1مصباح
ّ
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لذا ،كجد ّ
أن مجقع األدطقة والؿـاسبات الواردة يف هذا الشفر تـحو كػس هذا الؿـحى؛ كظري
ما كُشاهده يف الؿـاجاة الشعباك ّقة طىل سبقل الؿثال ،والتي هي مـاجاة طجقبة لؾغاية؛ ففي لقست تؾك
والغم ،بل تُتقح لإلكسان أن ُيـاجي ر ّبه ويعرض
جو من احلزن
الؿـاجاة التي تلخذ اإلكسان إىل ٍّ
ّ
أحواله طؾقه و ،...ويف كػس الوقت ،يشعر ّ
بلن األبواب قد ُفتحت بوجفه وأكّه حصل طىل إذن
الدخول ،أن:
حترك من مؽاكك الذي أكت فقه وتعال؛ فاألبواب مرشطة أمامك،
تعال وادخل! لامذا أكت جالس؟ ّ
كل هذا التلخري؟ مل ّ
مل ّ
كل هذا الؽسل؟ لامذا ال جتؾس طىل هذه الامئدة وتتـاول مـفا؟
الؿفم جدًّ ا بالـسبة لإلكسان أن يؾتػت إىل َّ
أن اك تعاىل قد جعل شفر شعبان ب ّواب ًة
وهلذا ،من
ّ
رس من األرسار ،حقث مل يلت شفر رمضان بعد شفر رجب مبارشة،
لؾورود إىل شفر رمضان؛ وهذا ٌّ
ثم حيصل له اكرشاح صدر يف هذا
بل يليت ّأوالً شفر رجب لقرتك آثاره التوحقد ّية طىل اإلكسانّ ،
يتم الورود يف تؾك الرمحة اخلاصة الـازلة يف شفر رمضان .إ َّن هذا
ثم ّ
الشفر [شفر شعبان] ،ومن ّ
الرتتقب الذي جعؾه اك هـا يعؽس األصوار الؿختؾػة لظفوره ،وكقف أكَّه تعاىل جيذب اإلكسان
ويسحبه من خالل هذه األشؽال الؿختؾػة من الظفور ،ويبدّ ل حاله وأفؽاره ورغباته ،ويزرع
الشوق يف كػسه ،حقث ّ
أن الشوق والرغبة الشديدة واالشتقاق لؾحركة كحو اك تعاىل يزداد يف شفر
شعبان؛ وهذا من خصوص ّقات هذا الشفر .ولذا ،ترى العظامء يم ِّكدون بشؽل كبري طىل الؿراقبة يف
كثريا ،إ ّياكم وأن تُض ِّقعوا شفر شعبان من أيديؽم؛ ففو
هذا الشفر ،وكاكوا يؼولون :طؾقؽم بالؿراقبة ً
خاص.
طبارة طن ضفور
ّ
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أمهّية إحياء ليلة النصف مه شعبان
ويبدو أكّه بوسعـا الؼول َّ
بلن شفر شعبان هو مؼدّ مة لتؾك الػائدة التي ستُجـى يف شفر
رمضان ،ال س ّقام َّ
احلجة بن احلسن اإلمام الؿفدي أرواحـا لرتاب مؼدمه الػداء
وأن والدة بؼقة اك ّ
كاكت يف لقؾة الـصف مـه ،والتي ُيعدّ إحقاؤها من األمور الؿم ّكدة ،حقث مل أشاهد صوال طؿري
قضقته مع الؿرحوم الوالد رضوان اك طؾقه أكَّه كان يـام يف تؾك الؾقؾة ،وإذا ما أراد أن يلخذ
الذي ّ
قس ًطا من الراحة ،فؼد كان يـام بؿؼدار كصف ساطة أو ساطة لقؽون مستقؼ ًظا صوال تؾك الؾقؾة .كام
كان يويص أصدقاءه بنحقائفا ،وكان يؼرأ دطاء كؿقل يف هذه الؾقؾة بـػسه ،حتّى إكّـي كـت أستؿع إىل
صوت قراءته ،حقث كان حيػظ هذا الدطاء طن ضفر قؾب ،وكان يداوم طىل قراءته يف لقايل اجلؿعة
وكلين أسؿع
بعد طودته من الـجف ،لؽـّه تو ّقف طن ذلك بعد بضعة سـوات .وال زلت أتذ ّكر ،بل ّ
اخلواص من أصدقائه الذين كاكوا
يضم مجع من بعض
ّ
اآلن صوته طـد قراءته لدطاء كؿقل يف جمؾس ّ
يلتون من هـا وهـاك لالجتامع يف مـزله .كعم ،فؽم كان صوته طذب طـد الؼراءة ،غري َّ
أن ممّا يمسف
ٍ
تسجقل لؾصوت يف ذلك الوقت لـؼوم بتسجقل صوته.
له هو طدم امتالكـا جلفاز
وخالصة األمر ،فنكَّه يؿؽن احلصول طىل الؽثري يف هذه الؾقؾة ،وقد سؿعت من الؿرحوم
العالّمة ومن أساتذته َّ
وأهم ما فقفا
الؿفؿة يف لقؾة الـصف من شعبان،
بلن هـالك الؽثري من األمور
ّ
ّ
هو َّ
احلي حتصل يف مثل هذه الؾقؾة؛ وبذلك جتري وترسي
أن ضفور الوالية الؽؾ ّقة اإلهلقة لإلمام ّ
الربكات طىل مجقع العوامل بواسطة كػسه الؼدس ّقة.
ولذا ،من الؿـاسب أن يؼوم اإلخوة بنحقاء لقؾة الـصف من شعبان يف مـازهلم إ ّما بشؽل
مؽوكة من شخصني أو ثالثة أو أكثر ،فال بلس يف ذلك .وكحن كرت ّقب
مـػرد أو طىل شؽل مجاطات ّ
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مـفم بلن يلتوكـا بلخبار ما سقحصؾون طؾقه؛ فال جيدر هبم الذهاب خػقة وطىل حدّ قوهلم :لؼد رشب
َّ
أمرا مل حيصل!
كلس اخلؿر ومسح فؿه
وكلن ً
طـدما كان رسول اك صىل اك طؾقه وآله يليت إىل الؿسجد يف الصباح ،كان يؼول« :أ ّيؽم
بالؿبرشات»؛ أي :إن حصؾت ألحدكم واردة قؾبقة أو قض ّقة معقـة أو شفود ٍ
أمر ما أو
يلتقـي
ّ
لؾتفجد ،فؾقب ّقـه لـا.
معني طـد ققامه يف الؾقل
ّ
اكؽشاف مطؾب ّ
وحاصل األمر ّ
أن هذه الؾقؾة هي لقؾة غاية يف األمه ّقة ،وطىل اإلكسان اغتـامفا وطدم تضققعفا
بالؽالم العادي واألمور الؿتعارفة؛ فنن حصل حديث ،فال بلس بذلك ،ولؽن لقؽن احلديث يف
إصار هذه الؿسائل؛ ّ
هزة أرضقة يف مؽان ما أو حرب أو صؾح يف
ألن احلديث العادي ـ كحصول ّ
وجربـاها بلكػسـا ،وقضقـا فقفا مدّ ة
مؽان آخر ـ ال ُيػقدكا يف يشء؛ فؾؼد سؿعـا طن مثل هذه األمورّ ،
من العؿر ،ورأيـا حاصل ذلك ..ال يا طزيزي! طؾقك أن تسؾك ذلك الطريق الذي سؾؽه
ألي مؽان ،كام ال حدّ وال هناية هلا؛ وهي
الؼاصدون لؾحؼقؼة ،وأ ّما تؾك األمور ،فال توصل اإلكسان ّ

دائام جتري طىل هذا الؿـوال .فالذي يرصف وقته ـ من أمثايل ـ يف تت ّبع هذه األمور يؽون قد ُخ ِدع،
ً
وأ ّما إذا كان اإلكسان يريد أن يؽسب يف طؿره شقئًا ،فعؾقه سؾوك صريق آخر ،حقث يؽون من
الؿـاسب جدًّ ا يف هذه الؾقؾة قراء ُة أشعار العظامء ،بل هذا هو الوقت الؿـاسب لؼراءهتا؛ كلشعار

حافظ الشريازي وموالكا جالل الدين الرومي والػقض الؽاشاين واحلاج الؿريزا حبقب وابن
الػارض وأمثال ذلك؛ وحاصل األمرّ ،
أن هذا هو الؿحقط الؿـاسب لشؿول طباد اك بتؾك الرمحة
وتـزهلا طؾقفم.
اإلهل ّقة ّ
وخواص باب رمحته لط ّقه،
لطي ذلك الطريق الذي و ّفق أولقاءه
ّ
كسلل اك تعاىل أن يو ّفؼـا ّ
اخلاصة ،وأن جيعؾـا من الشاكرين والعارفني بؼدر كعؿة
وأن ُيػقض طؾقـا من رمحته وكعؿه وفقوضاته
ّ
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الوالية التي م َّن اك طؾقـا هبا ،وأن ُيـقؾـا من ّ
كل ما يؽون مور ًدا لرضاه بربكة موالقد شفر شعبان
الؿبارك ،الس ّقام حرضة بؼقة اك يف األرض.
صل عَلى حممَّد وآِل حممَّد
اللهمَّ ِّ
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