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 2 ............................در گروه الدعوة املهدویهلول ماه شوال ح مناسبتبه سید امحداحلسن اعالن و تربیک

  کمیسالم عل
 و محمد رحمت بفرستبر محمد و آل و محمد را مبارک گردانمحمد و آل و محمدمحمد و آل یصل عل اللهم

 و بخشنده. میپروردگار کر  ین،ایالراحمارحم یا؛ آنان ما را در رحمتت قرار بده ۀواسطبه
 باشند. تیو عاف ریشب مبارک، همه در خ نیخداوند خواستارم تا در ا از

 .دیباش تیو عاف ریدر خ همواره است. ریالخروِز ماه شوال نیدوشنبه اول فردا
 .ردیروزه و اعمال شما را بپذ خداوند
آن در غروب امشب ممکن بود، همچون  تیها رؤاز کشور یار یو در بس گذردیساعت از عمر هالل ماه م۲۳ اکنون

 .یو جنوب یشمال یکایآمر  ۀسمت غرب تا دو قار پس از آن به یمصر و کشورها
که در آن  یاست و تنها به مکان نیزم ۀهم یشود برا داریاختصاص دارد و اگر پد نیزم ۀهالل ماه به هم شیدایپ

]فردا[ حجم هالل بزرگ  رایز  شود؛یآن در روز بعد روشن م تیهنگام رؤمسئله به نیا و شده اختصاص ندارد داریپد
 که ]عمر آن[ دو روزه است. شودیدنبال آن[ مشخص مخواهد بود و ]به تیقابل رؤ یآسانشده و به

 
در ماه رمضان، و به  یخوار فطر که فرداست حرام است، همچون حرمِت روزه دیگرفتن روز عروزه ،یکل طوربه

 مبتال نکند. دیروز ع ۀکه خود را به روز  کنمیم حتیرا نص یهر مسلمان لیدل نیهم
 
مخصوص  شیحمد و ستا د،یباش تیو عاف ریدر خ ایو دن نیمبارک فطر، همواره و در د دیحلول ع مناسبتبه

 خاتمه داد. مانیماه رمضان را برا ۀاست که با فضل و رحمت خود روز  یخداوند 
 یارواحمان قرار دهد، ارواح یمحکم برا یو آن را پناهگاه ردیآن را از ما بپذ کوین یشکلکه به میخواهیخداوند م از

 در حال امتحان هستند. نییپا عالِم  نیکه در ا
 

 مینیقول معروف ]ببو به میو نفس خود را محاسبه کن مینیبنش دیبا میرسانیم انیرا به پا میماه کر  نیکه ما ا امروز
گاه  قتیو بر حق مینیخود قرار داده و حال خود را بب یرو شیحساب را پ ِی و[ موجود میچه در چنته دار  نفسمان آ

 انیگفت اکنون که به پا توانیم م،یآن را اصالح کن ِی و هرگونه خراب میبه حساب نفس خود برس میتا بتوان م،یشو
چند دعا،  ایکه چند سوره از قرآن،  ستین نیا میکن یآن را بررس دیکه با یزیچ نیتر مهم م،یادهیرس میماه کر  نیا
با  ارواحمانو  م؟یااز آن خارج شده یاجهیاست که با چه نت نیا زیچ نیتر بلکه مهم م،یاچند رکعت نماز خوانده ای
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 ای کیآنکه  ای م؟یامانده یهمچنان بر حال خود باق ایاعمال خارج شدند؟ آ نیو از ا میماه کر  نیاز ا یاجهیچه نت
 م؟یکنیم ایو امثال آن ر  ریهمچنان در عبادات خود و کار خ ایآ م؟یارفته شیپخداوند سبحان به یسو چند گام به

 
 م؟یاافتهی ییاست؟ و چقدر از آن و از تسلط آن رها رهیبر ما و بر رفتار و عملکردمان چ تیو أنان تیهمچنان من ایآ
اشک  یسختهمچنان به ایذکر خداوند نرم شده است؟ آ یبرا مانیهاآنکه دل ای م،یدل هستهمچنان سنگ ایآ
 شود؟یم یاو جار  یایخدا و اول ادیهنگام آنکه به ای میز یر یم
 

آن را تباه کرده و هدر  م،یاز آن خارج شو میاضان شدهاگر همان طور که وارد ماه رم م،یگویرا به شما م قتیحق
 .میاز آن حساب بکش یسختو بر ما واجب است که نفس خود را سرزنش کرده و به میاداده

 
 :میعبارت باش نیاگر مشمول ا ،یبزرگ انیچه ز  و

در  نکهیاز ا میبر یاست، به خداوند پناه م یو تشنگ یفقط گرسنگ اشیدار او از روزه ۀکه بهر  یدار روزه اریبس چه
 یما از آن ]فقط[ گرسنگ ۀبهر  نکهیاز ا میبر یاند، و به خداوند پناه مکه ماه رمضان را تباه کرده میباش یکسان ۀزمر 

 باشد. یو تشنگ
 

و  نیو شاکر  نیشما و خودم از خداوند خواستارم که جزو ذاکر  یبرا م،یهست میماه کر  نیا یکه در انتها حال
 .کندیم یو سرپرست من است و صالحان را سرپرست یول او .مینوشته شو نیمخلص

 
 و رحمةالله و برکاته کمیعل والسالم

 
 أحمدالحسن
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