المعة  3شعبان 1431

شهر شعبان شهر رسول ال )ص( وشهر الولدات اليمونة لل الرسول )ص(

اعلم ان" شهر شعبان شهر شريف وهو منسوب ال رسول ال )ص(
وكان )ص( يصوم هذا الش,هر ويوصل صيامه بشهر رمضان  ،وكان
)ص( يقول  :شعبان شهري من صام 9يوما 8من شهري وجبت له الن,ة ،
وروى عن الص,ادق )ع( ان,ه قال  :كان الس,جاد )ع( اذا دخل شعبان جع
أصحابه وقال )ع(  :يا أصحاب أتدرون ما هذا الش,هر  ،هذا شهر شعبان
وكان الن,ب )ص( يقول  :شعبان شهري  ،فصوموا هذا الش,هر حNب,ا 8لنبي,كم
وتقر,با 8ال رب,كم  ،أقسم بن نفسي بيده لقد سعت أب السي )ع(
يقول  :سعت أمي الؤمني )ع( يقول  :من صام شعبان حNب,ا 8لرسول ال
)ص( وتقر,با 8ال ال أحب,ه ال وقر,به ال كرامته يوم القيامة وأوجب له
الن,ة .
وروي عن صفوان الم,ال قال  :قال ل الص,ادق )ع( حNث" من ف
ناحيتك على صوم شعبان  ،فقلت  :جعلت فداك ترى فيه شيئا، 8
فقال  :نعم ان" رسول ال )ص( كان اذا رأى هلل شعبان أمر مناديا8
ينادي ف الدينة  :يا أهل يثرب ان,ي رسول رسول ال )ص( اليكم أل ان"
شعبان شهري فرحم ال من أعانن على شهري  .ث" قال ان" أمي الؤمني
)ع( كان يقول  :ما فاتن صوم شعبان منذ سعت منادي رسول ال
)ص( ينادي ف شعبان  ،ولن يفوتن أي,ام حيات صوم شعبان ان شاء ال
تعال  ،ث" كان )ع( يقول  :صوم شهرين متتابعي توبة من ال .
وروى اساعيل بن عبد الالق قال  :كنت عند الص,ادق )ع( فجرى ذكر
صوم شعبان فقال الص,ادق )ع(  :ان" ف فضل صوم شعبان كذا وكذا
حت,ى ان" الر,جل ليتكب الد,م الرام فيغفر له .
روي عن المام الصادق )ع(  ... :وسي شهر شعبان شهر الشفاعة ،
لن رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه .

الولدات اليمونة ف شهر شعبان
 -1قال الصادق )ع(  :إن" السي بن علي لا ولد  ،أمر ال عز ,وج "ل
جبائيل أن يهبط ف ألف من اللئكة  ،فيهن,ئ رسول ال )ص( من ال عز,
وجل" ومن جبائيل .
فهبط جبائيل فمر ,على جزيرة ف البحر فيها مل•ك~ يقال له فطرس  ،كان
من الملة بعثه ال عز ,وجل" ف شيء فأبطأ عليه  ،فكسر جناحه وألقاه ف
تلك الزيرة  ،فعبد ال تبارك وتعال فيها سبعمائة عام حت وNلد السي
بن علي )ع(  ،فقال اللك لبائيل  :يا جبائيل ! أين تريد ؟ قال  :إن"
ال عز ,وجل" أنعم على ممد بنعمة  ،فبNعثت أهن,ئه من ال ومن  ،فقال :
يا جبائيل ! احلن معك لعل" ممدا )ص( يدعو ل  ،فحمله .
فلما دخل جبائيل على النب )ص( هن,أه من ال عز ,وجل" ومنه  ،وأخبه
بال فطرس  ،فقال النب )ص(  :قل له  :تس,حˆ بذا الولود  ،وعد إل

مكانك ! فتمس,ح 9فطرس بالسي )ع( وارتفع  ،فقال  :يا رسول
ال ! أما• إن أمتك ستقتله وله علي ,مكافأة•  ،أل يزوره زائر~ إل أبلغته
عنه  ،ول يسل"م عليه مسل"م~ إل أبلغته سلمه  ،ول يصلي عليه مصل Žإل
أبلغته صلته  ،ث ارتفع .
 -2قال حاد بن حبيب الكوف القطان  :انقطعت عن القافلة عند زبالة )
موضع بطريق مكة ( فلما أن أجنن الليل  ،أويت إل شجرة عالية  ،فلما
اختلط الظلم  ،إذا أنا بشاب قد أقبل  ،عليه أطمار~ بيض يفوح منه رائحة
السك  ،فأخفيت نفسي ما استطعت  ،فتهيأ للصلة  ،ث وثب قائما وهو
يقول  :يا من حاز كل شيء ملكوتا ، 8وقهر كل شيء جبوتا ، 8أول– قلب
فرح القبال عليك  ،وألقن بيدان الطيعي لك .
ث دخل ف الصلة  ،فلما رأيته وقد هدأت أعضاؤه  ،وسكنت حركاته ،
قمت Nإل الوضع الذي تيأ فيه إل الصلة  ،فإذا أنا بعي تنبع فتهيأتN
للصلة ث قمت Nخلفه  ،فإذا بحراب œكأنه مث"ل ف ذلك الوقت  ،فرأيته
كلما مر ,بالية الت فيها الوعد والوعيد يرددها بانتحاب وحني  ..فلما
أن تقش,ع الظلم  ،وثب قائما وهو يقول  " :يا من قصده الضال"ون
فأصابوه مرشدا  ،وأم,ه الائفون فوجدوه معقل  ،ولأ إليه العابدون
فوجدوه موئل ! مت راحة من نصب لغيك بدن9ه ؟ ومت فرح Nمن قصد
سواك بنيته ؟ إلي ! قد تقش,ع الظلم ول أقض من خدمتك وطرا ، 8ول
من حياض مناجاتك صدرا ، 8صل" على ممد وآله  ،وافعل ب أول
المرين بك يا أرحم الراحي !" .
فخفت أن يفوتن شخصه  ،وأن يفى علي ,أمره  ،فتعل"قت به ،
فقلت  :بالذي أسقط عنك هلك التعب  ،ومنحك شدة لذيذ الر,هب ،
إل ما لقتن منك جناح Nرحة  ،وكنف Nرقة ، œفإن ضال§  .فقال :
لو صدق توكلك ما كنت ضال  ،ولكن ات,بعن واق–ف Nأثري  .فلما أن
صار تت الشجرة أخذ بيدي وتي,ل ل أن الرض يتد من تت قدمي، ,
فلما انفجر عمود الصبح  ،قال ل  :أبشر فهذه مكة! فسمعت الضج,ة
ورأيت الج,ة  ،فقلت له  :بالذي ترجوه يوم الزفة  ،يوم الفاقة من
أنت ؟ فقال  :إذا أقسمت  ،فأنا علي بن السي بن علي بن أب طالب .
 -3روي عن المام زين العابدين)ع(  :رحم ال العباس ! فلقد آثر
وأبلى وفد,ى أخاه بنفسه حت قطعت يداه  ،فأبدل ال عز وجل بما
جناحي يطي بما مع اللئكة ف النة  ،كما جNعل لعفر بن أب طالب
)ع( وإن للعباس عند ال عز وجل منلة 8يغبطه با جيع Nالشهداء يوم
القيامة .

