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نسخهتلفنهمراه

   بسماهللالرّحمنالرّحیم
رب العالمین و الصّ الة و السّ الم علی سیّدنا و نبیّنا ابیالقاسم المصطفی محمّ د و
و الحمدهلل ّ
علی آله االطیبین االطهرین المنتجبین المعصومین سیّما بقیّةاهلل فی االرضین و لعنةاهلل
علی اعدائهم اجمعین.
خیلی خوشآمدید برادران عزیز ،خواهران عزیز! و در این ایّام مهم و مبارک ،فضای
حسین ّیهی ما را با حضور خودتان ،با اخالص خودتان و با لطف خودتان مزیّن و نورانی
کردید.

توصیه به اغتنام فرصتهای ماه شعبان برای ورود به عرصهی ضیافت

الهی رمضان

این ایّام از این جهت که روزهای آخر ماه مبارک شعبان است ،روزهای بسیار مغتنمی است.
این را همیشه باید به یاد داشته باشیم که از فرصتهایی که خدای متعال در اختیار ما قرار
میدهد حدّاکثر استفاده را بکنیم؛ یکی از این فرصتها ،ماه مبارک شعبان است که ماه دعا
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است ،ماه مناجات است ،ماه توسّ ل است ،ماه انتظار است .یک نعمت بزرگ دیگر ،ماه مبارک
رمضان است که نزدیک است و خیلی مناسب است که ما در ماه شعبان ،خودمان را آماده
کنیم برای ماه رمضان .ماه رمضان ،ماه ضیافت الهی است؛ ورود در عرصهی ضیافت الهی
احتیاج به آمادگیهایی دارد ،این آمادگیها را در خودمان به وجود بیاوریم.
کار شما جوانهای عزیز آسانتر از ما است .جوانها با دلهای پاکشان ،با دلهای صافشان ،با
عدم آلودگیهایی که در طول زمان برای انسان به وجود میآید ،بیشتر آمادگی دارند؛ و قدر
بدانند این آمادگی را ،این دعاهای ماه مبارک شعبان را ،بخصوص این مناجات [شعبانیّه]
را؛ مناجات معروفی که از ائمّ ه (علیهمالسّ الم) نقل شده است .بنده یکوقتی از امام بزرگوار
سؤال کردم که در بین این دعاهای مأثور از اهلبیت (علیهمالسّ الم) ،شما بیشتر دلبستهی
کدام دعا هستید و به آن اُنس دارید؛ فرمودند مناجات شعبانیّه و دعای کمیل .ایشان ،این
مرد عارفِ پختهی عملکنندهی در راه خدا ،به این دو دعا توجّ ه داشتند .انشاءاهلل که در
این ایّام باقیمانده همهمان بتوانیم از این روزها استفاده کنیم و خودمان را در این وادی
رحمت الهی به معنویّت وارد کنیم و بهره ببریم؛ اصل این است.

انتخابات ،نمایش عزّت و قدرت و مردمساالری دینی ملّت ایران در

مقابل چشم مردم دنیا

یک نکتهی دیگر که در مورد این روزها وجود دارد و من ترجیح میدهم چند جملهای
دربارهی آن صحبت کنم ،مسئلهی انتخابات است .مردم -ملّت ایران -خود را دارند آماده
میکنند برای یک حماسهی بزرگ ،برای انتخابات ،با شور و شوق .آنطوری که من میشنوم
و اطّ الع پیدا میکنم ،بحمداهلل شور و شوق انتخابات در سرتاسر کشور در مردم هست؛
مردم خودشان را دارند آماده میکنند .خب این خیلی مهم است؛ این درخشش ملّت
ایران در یک حماسهی بزرگ دیگر است .هرکدام از این انتخاباتها که شما در آنها شرکت
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