ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫـﺎی آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﻣﯿﺮﺳـﺠﺎدی
ﺑﺮای ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن
][ ”box type=”shadowدر دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﯿﺮﺳﺠﺎدی ،ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻢ ،ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ[box/].
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
در روز ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﯾﺪار ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﯿﺮﺳﺠﺎدی ،ﯾﺎدﮔﺎر و ﻧﻮه ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻮل
ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻧﻤﻮدم و از ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن در ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮدم ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺎه و ورودی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ
ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ؟ ﮐﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﺮ
ﺷﻤﺮدن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺮوح ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ.

اﺑﺘﺪا ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط ﺳﻪ ﻣﺎه رﺟﺐ ،ﺷﻌﺒﺎن و رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺠﺎدی :در ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی ﺳﺎل اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه رﺟﺐ ،ﺷﻌﺒﺎن و
رﻣﻀﺎن ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ دارﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه
ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎه رﺟﺐ،
ﻣﺎه رﺟﺐ ﻧﺎزل ﻣﯽ
ﺣﺮام ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎه ﻫﺎی ﺣﺮام از
در آن ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ.

را رﺟﺐ اﻻﺻﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ،ﭼﻮن رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺷﻮد آن را رﺟﺐ اﻻﺻﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه
در ﻗﺮآن از آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺘﯿﺎزات
ﻏﯿﺮ ﺣﺮام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﯿﺌﺎت

درﺑـﺎره اﻫﻤﯿـﺖ ﻣـﺎه ﺷﻌﺒـﺎن و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﻪ ﻣـﺎه رﻣﻀـﺎن ﺗﻮﺿﯿـﺢ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺠﺎدی :ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ،ﻣﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( اﺳﺖ و اﯾﻦ از
اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻧﯿﺰ در رواﯾﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﻌﺒﺎن
ﻣﺎه ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﺪن ﻣﺎه
ﺷﻌﺒﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن دارﯾﺪ؟
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺠﺎدی :ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺧﻮدﺳﺎزی اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺳﺎزی ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وارد ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن آﻣﺎده ﺷﻮد ،دﺳﺘﻮر
داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﯿﻦ
ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﯿﻦ ادﻋﯿﻪ و اذﮐﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻪ دﻋﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺠﺎدی :ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎ
و ﻣﻨﺎﺟﺎت اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ را ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺎﺟﺎت
ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎه اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت
را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎی ﺷﺠﺮه اﻟﻨﺒﻮه
و اﻣﺜﺎل آن ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
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