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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 هشعبانیّگذری بر صلوات و مناجات 

به گزاف به این ماه تعلّق نگرفته  و این عنوان عظمت !م استالمعظّ شعبانماه عظیمی است؛ ماه شعبان 

 شود، هنگام اذان ظهر خوانده میهر روز که  1هاین صلوات شعبانیّ !ماه بسیار عظیمی است است.

بعد  .یی هستزیباخیلی عمیق و اعتقادی  های آموزه شچند فراز اوّل. در در آن است های عجیبی آموزه

ا با طاعت خودت دل من را خدای: َو ال ُتْخزِِنی ِبَمْعِصَیِتكَ   َو اْعُمْر قَـْلِبی ِبطاَعِتكَ  ست:یک دعای بسیار زیبا

و  :َو ال ُتْخزِِنی ِبَمْعِصَیِتكَ  ی در عمل است.طاعت و فرمانبر که راه آبادی دل، دهد آباد کن. این نشان می

 بازی و فکر نکنید با رندی و زرنگی و پارتی آورد. به بار نمی پیشگاه الهی، هیچصیت جز خواری در عم

ِه ِلل ٰ  .وریمآتوانیم عزّت به دست  می ،دسترسی به پست و مقامات داشتنو ، سفارش و این و آن را دیدن

شاءاهلل  ما باید ان ی عملی است که در ماه شعبان همه ی این هم یک آموزه 2.اْلِعزَُّة َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِنینَ 

  باشیم. ملتزمبه آن 

را ت با کسانی که روزی آنها مواساخدایا روزی من کن،  :َو اْرزُْقِنی ُمواساَة َمْن قَـتـَّْرَت َعَلْیِه ِمْن ِرْزِقكَ  !خدایا

 :ِقَك ِبما َوسَّْعَت َعَلیَّ ِمْن َفْضِلَك، َو َنَشْرَت َعَلیَّ ِمْن َعْدِلكَ َو اْرزُْقِنی ُمواساَة َمْن قَـتـَّْرَت َعَلْیِه ِمْن ِرزْ  .تنگ کردی
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عدل خودت را  ی سایهو  امّا از فضل خودت روزی مرا گشاده کردی، ؛روزی آنها را تنگ کردی تو خدایا

 .به من بخشیدی حیات و زنده کردیی خودت  زیر سایهو مرا  :َو َأْحیَـْیَتِنی َتْحَت ِظلِّكَ  ،بر من گستراندی

با کسانی که روزیشان تنگ به من روزی کن که  ،ین سه لطف بزرگی که نصیب من کردیدر قبال ا

برای ماه  بیت از مهمترین تأکیداتی است که اهل ،انفاق و صدقه .اشممواسات داشته باست، 

  ند.ا هشعبان کرد

پیامبر  :َسیِِّد ُرُسِلكَ  ؛این ماه پیامبر توست ،خدایا :نَِبیِّكَ ذا َشْهُر َو هٰ  :پردازد بعد به معرّفی ماه شعبان می

این ماه شعبانی است که  :َشْعباُن الَِّذی َحَفْفَتُه ِمْنَك بِالرَّْحَمِة َو الرِّْضوانِ  پیامبران توست. ی  تو هم سرور همه

ذا َشْهُر َو هٰ  .است برگرفتهدراین ماه را  رحمت و رضوان تو را با رحمت و رضوان خودت پوشاندی؛آن 

 حاال در چنین ماهی چه کار باید کرد؟ .َشْعباُن الَِّذی َحَفْفَتُه ِمْنَك بِالرَّْحَمِة َو الرِّْضوانِ ، َسیِِّد ُرُسِلكَ  ،نَِبیِّكَ 

  3.َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ   َلَقْد كاَن َلُكْم ِفی .پیغمبر اکرم الگوی ما چه کسی است؟

َيْدَأُب ِفی ِصیاِمِه َو ِقیاِمِه، ِفی لَیاِلیِه َو َأيَّاِمِه، ُبُخوعًا َلَك ِفی  َو َسلَّمَ الَِّذی كاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْیِه َو آِلِه 

نی نگوییم یعافکند.  خدایا این ماه شعبان است که پیغمبر تو خودش را به تعب می :ِإْكراِمِه َو ِإْعظاِمهِ 

 !وزه استاصالً روزه در آفتاب داغ تابستان ر ؛اش دشوار است گرم و روزه ،روزهای طوالنی تابستان

را به تعب ود خداری،  زنده شبهایش با  در شبماه شعبان با روزه داشتن و روزهای در  پیغمبر خدا

در این ماه پیغمبر اکرم !این ماهدر مقام بزرگداشت  .ُبُخوعًا َلَك ِفی ِإْكراِمِه َو ِإْعظاِمهِ  چرا؟. افکند می

 دادند. در مقام بزرگداشت این ماه انجام میرا ها های روز های دل سحر و روزه ها و بیداری داری زنده بش

به سنّت او عمل در این ماه شعبان خدایا ما را یاری کن که ما هم  :ُهمَّ َفَأِعن ا َعَلى ااِلْسِتناِن ِبُسنَِّتِه ِفیهِ الل ٰ 

سحرهای ها و  داری زنده آن و شب های ود که ماه شعبان بگذرد و از روزهنش پیرو سنّت او باشیم. کنیم و
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 شفاعت او،به و به نیل  َأِعن ا َعَلى ااِلْسِتناِن ِبُسنَِّتِه ِفیِه َو نـَْیِل الشَّفاَعِة َلَدْيِه: بهره عبور کرده باشیم. بی ،این ماه

ت شود. اگر یّاین است که از سنّت او تبع اهلل شفاعت رسول ببینید راه رسیدن بها را یاری کن! م

  .راه ما این است ،شامل حال ما شود شفاعت پیامبرم خواهی می

راِضیًا َو َعْن  یيـَْوَم اْلِقیاَمِة َعنِّ  کَ َلُه ُمتَِّبعًا َحت ٰى َأْلقا  یَشِفیعًا ُمَشفَّعًا َو َطرِيقًا ِإلَْیَك َمْهَیعًا َو اْجَعْلنِ  یَو اْجَعْلُه لِ  ُهمَّ الل ٰ 

َزْلَتنِ  یَقْد َأْوَجْبَت لِ  یاً غاضِ  یُذنُوبِ  که  است گونه این .داَر اْلَقراِر َو َمَحلَّ اْْلَْخیارِ  یِمْنَك الرَّْحَمَة َو الرِّْضواَن َو أَنـْ

همان  ؛شود متعال میسوی خدای  راه انسان به اهلل رسولو شود  پیامبر شفیع مشفّع انسان می

ر هر روز ظه در این ماه شعبان، آخرت روشنی هم دارد. انسانوقت  آنو  شود ق میح المستقیم صراط

اذان را همراه ابتدا شود،  ن بلند میکه صدای مؤذّ  همین ،هنگام اذان]صلوات شعبانیّه را بخوانید.[ 

مواظب باشید ترک . ر استبسیار مؤثّبسیار  بسیارانسان در تعالی  4حکایت اذان ن تکرار کنید.مؤذّ

شما هم بعدش  ،َأْكبَـرُ   اهللُ گوید  او می .اذان را تکرار کنید ،با مؤذّن ،ر وقت صدای اذان بلند شده !نکنید

فراز تکرار فراز به طور شما هم تکرار کنید و همین ،ِإالَّ اهللُ   هَ ال ِإلٰ   َأْشَهُد َأنْ گوید  او می .َأْكبـَرُ   اهللُ بگویید 

شما  ی سعی کنید این ملکه چه آثار عجیبی دارد این حکایت! .گویند حکایت اذانبه این می کنید.

ه را صلوات شعبانیّ مشغول نماز شوید، شروع کنیدقبل از اینکه  ،بعد که اذان را حکایت کردید شود.

  .5شعبان هم وارد شده که این صلوات خوانده شود ی شب نیمه بخوانید.

دور با تأمل  یکالاقل همه تأکید کردیم که هیچ روزی نگذرد مگر اینکه  ه که اینامّا مناجات شعبانیّو 

ماه تجلّی  ماه شعبان، دهد ماه شعبان چه ماهی است. نشان می ]مناجات[ این خوانده باشید،]آن را[ 

رسیدن و وصول به عزّ ماه  شدن و کنار رفتن حجب نورانی است؛ماه پاره  حضرت حقّ است بر سالک.
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ماه صعق  جاها راه پیدا کرد.شود به این در این ماه می یک چنین ماهی است!است.  قدس حضرت حق

او بر  بّوقتی ر 6:َصِعقاً   رَبُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّا َو َخرَّ ُموسىٰ  فَـَلم ا َتَجل ىٰ  :یدفرما طور که قرآن می همان !است

سالک و افتاد. ای زد و مدهوش شد  صعقه موسی کوه مندک و فانی شد و تجلّی کرد،طور کوه 

تابد و این جبل را،  ت او مییّناناتد؛ یعنی نور ربّ او بر جبل فا شعبان این اتفّاق برایش می اهلل در ماه الی

وصال  ی افتد که آن صعقه ای می وقت این سالک به صعقه کند و آن فانی میت را مندک و یّنانااین کوه 

در ماه شعبان باید به این جاها دست پیدا  .ها را بلند کنید همّت است. یماه ماه شعبان، چنیناست. 

ه یک سیر عجیبی در دل خودش مناجات شعبانیّ گوید. به ما می اینها رادارد  7همناجات شعبانیّ کرد.

  ه چیست؟مناجات شعبانیّببینید جمالت اوّل  است. بینی کرده رد و سیر عجیبی را برای سالک پیشدا

. 

به صدایم گوش زنم،  خدایا وقتی صدایت می :ِإذا َدْعَوُتكَ  یُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو اْسَمْع ُدعائِ  یٰ َصلِّ َعل ُهمَّ الل ٰ 

ندا ) گوید من خیلی از خدا دور هستم. کند و می بعد خودش را نگاه می ؛ِإذا ناَديـُْتكَ  یَو اْسَمْع ِندائِ  !بده

َو  گوید می بیند. را میاز خدا دوری خودش  بیند، خودش را که می صدا زدن.( از دور کسی را یعنی

بیند که  می بعد خدا رااین ندای من را جواب بده!  ،دهم ندا می تو را وقتیخدایا  :ِإذا ناَديـُْتكَ  یاْسَمْع ِندائِ 

گوشی با هم یعنی در !دانید یعنی چه می نجوا ...نَاَجْیُتكَ ِإذا  یَّ َو َأْقِبْل َعلَ  :گوید می ،چقدر نزدیک است

 کنم، نجوا می با توخدایا وقتی  :ِإذا نَاَجْیُتكَ  یَّ َو َأْقِبْل َعلَ  بیند. قدر نزدیک می یعنی خدا را این ؛حرف زدن

عبد دعای  .ه اینهاستالت شروع مناجات شعبانیّجم ،ببینیدرا نگاه کن! مو برگردان به من رویت را 

  است. نَاَجْیُتكَ  است؛ ناَديـُْتكَ  است؛ َدْعَوُتكَ  نجوای عبد است. ؛ندای عبد است ؛است
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ذات  ی اینکه آن جلوه بعد ازرسد!  میجا سالک به ک یدببین ،شود م دعا که طی میودوستقریباً امّا 

َتِخَرَق أَْبصاُر  َأْبصاَر قـُُلوبِنا ِبِضیاِء َنَظرِها ِإلَْیَك َحت ىٰ ِهی َهْب ِلی َكماَل ااِلْنِقطاِع ِإلَْیَك َو أَِنْر ِإلٰ  :کند تجلّی می

کن به من که خدایا موهبت  :َمْعِدِن اْلَعَظَمِة َو َتِصیَر َأْرواُحنا ُمَعلََّقًة ِبِعزِّ ُقْدِسكَ  اْلُقُلوِب ُحُجَب النُّوِر فَـَتِصَل ِإلىٰ 

 منقطع شوم؟ ،چه غیر توستچه از هریعنی  لق از هرچه غیر توست، منقطع شوم.طور مط به

و هم  یرالمؤمنیننقل شده هم ام این دعایی است که ند؟گوی به خدا چه می امیرالمؤمنین

 ؟ندگوی میبه خدا چه  امیرالمؤمنین. 8مداومت داشتند آن بان بردر ماه شعیازده امام دیگر 

خواهیم از زن و بچّه و خانه و  که می ندسته مثل من و شما ایشان د؟ند از چه منقطع شونخواه می

غبار اینها بر نعلین  العیاذ باهلل! العیاذ باهلل! ؟!شهوت منقطع شویم ماشین و پست و مقام و لذّت و

ِهی َهْب ِلی َكماَل ِإلٰ  دنگوی می ایشان !بر دل امیرالمؤمنینرسد چه  ،هم ننشسته امیرالمؤمنین

مظاهر در  ی از همه ؛ات حضرت حقیّاز تمام تجل دنصرف پیدا کن انقطاعد نخواه می ؛ااِلْنِقطاِع ِإلَْیكَ 

از عالم  د؛نمنقطع شود نخواه از عالم ملکوت هم می ؛نه فقط عالم ناسوت و طبیعت !عوالم وجود ی همه

د از نخواه میایشان  حتی باالتر، ؛ِهی َهْب ِلی َكماَل ااِلْنِقطاِع ِإلَْیكَ ِإلٰ د. نقطع شوند منخواه جبروت هم می

یّات ر و تجلّمظاه ی کمال انقطاع از همه د.ناز الهوت هم بگذر؛ دنمقام اسماء و صفات هم عبور کن

ت شهاد چشمی هم بر عالمی گوشه مطلق محضر غیب درخواهند  می. دنخواه حضرت حق را می

 .دنباشد داشته نخواه به مظاهر نمی]هم[ چشمی  ی گوشه در کنار ظاهر، ایشان د.ننداشته باش

در این  لذا عفوی که امیرالمؤمنینکمال انقطاع!  ؛ِهی َهْب ِلی َكماَل ااِلْنِقطاِع ِإَلْیكَ ِإلٰ  :دنگوی می

 اهلل ماسوی سمت به انشتوجّهنکه اصالً از ای اهلل است. عفو از نگاه کردن به ماسوی د،نخواه مناجات می

جایی که ذات ! آند که خدایانکن غفار میاز این است دندار ایشان ق را دیده،مقرّبان ح ،را دیده رفته و آن
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اهلل  توجّه به ماسوی معصوم خدا، ءاولیا  ی گناه کبیره خطا کردم. ،هر چه جز تو را دیدم مقدّس توست،

ه، در دعای کمیل یا در مناجات شعبانیّ امیرالمؤمنین .کنند راستی دارند توبه می بهاینها از است و 

]ما که[  نزدیک شد.د، نکن از آن توبه می چه که ایشانباید به آنمنتها  د.نآور نمی در ادای استغفار و توبه

آنها توجّه به عالم  کند. د توبه میناز چه دار تا بفهمیمامّا یک خرده نزدیک شویم  ؛نداریم راه به ایشان

قَـْلِبی َو  یٰ َعل  انُ لَُیغ :ندفرمود پیغمبراکرم دانند. میآفرین  کدورت برای قلب خودشان جبروت را هم

گیرد ولذا هر روز هفتاد بار استغفار   هم غبار میاهلل دل من رسول 9:َمرَّةً   َسْبِعینَ   يـَْومٍ   ِفی ُكلِ   َْلَْستَـْغِفُر اهللَ   ِإنِّی

غبار پول و ثروت؟ غبار لذّت و شهوت؟ غبار مقام و شهرت؟  کنم تا این غبار از روی دلم پاک شود. می

چنین حرفی  کسی اگر بریم به خدای متعال! پناه مینشیند؟  می اهلل این غبارها روی دل رسول

نگاه که به جبرئیل هم  ،آید می ایشان ]حتّی وقتی[ جبرئیل .است را نشناخته اهلل رسول بزند

 10،قبله و بعده و معه و فیه و رايت اهلل ما رايت شیئا اال   د،نبین خدا را میئیل ، گرچه در وجود جبردنکن می

جمال حضرت  ،لجبرئی ی د که چرا در آینهنکن استغفار می ،بیند جمال یار را می ،امّا همین که در آینه

ها استغفار برای این ؛آورد می کدورت هو ائمّ برای قلب پیغمبرها این د.نبین د مینحق را دار

اهلل  از کّل ماسوی د.ند منقطع شونخواه ها میاز این ،ِهی َهْب ِلی َكماَل ااِلْنِقطاِع ِإَلْیكَ ِإلٰ  کنند. می

انقطاع را تو  ؛نه اینکه من منقطع شوم !َهْب ِلید نگوی می و تازه کمال انقطاع! د.ند منقطع شونخواه می

از  .این هم منقطع هستنداز  .ندنیستکی متّان هم خودش ی حول و قوّه یعنی به موهبت کن.به من 

های دل ما  خدایا چشم :َو أَِنْر أَْبصاَر قـُُلوبِنا ِبِضیاِء َنَظرِها ِإلَْیكَ  .هستند هم منقطع انخودش ی حول و قوّه

                                            

و با اندکی تفاوت:  385، ص 1الفقیه، ج  الیحضره صدوق، من؛ 320، ص 5الوسائل، ج  مستدرک ،ینور محدّث. 8

 .56االخبار، ص  جامع ،یریشعو  188، ص 11ج ،  القاموس جواهر من العروس تاج

و با اندکی اختالف در عبارت:  18، ص 1الیقین، ج  علمکاشانی،  و فیض 132، ص 3صدرالدّین شیرازی، شرح اصول کافی، ج . 10

َلهُ  بـْ ، 3کافی، ج اصول و مالّصدرا، شرح 381، ص 10العقول، ج مجلسی، مرآة :ِفیهِ و بروایة:  َمَعهُ و بروایة:  ،ما رََأْيُت َشْیئاً ِاال  َو رََأْيُت اهلَل قـَ

 . 132ص 
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های  تا اینکه چشم :َتِخَرَق أَْبصاُر اْلُقُلوِب ُحُجَب النُّورِ  َحت ىٰ  سوی خودت روشنی ببخش. را به نور نظر به

و  اهلل حجب ظلمانی که برای رسول حجب را! ی ، همهکند  های نورانی را هم پاره حجاب دل،

که برای آنها  نورانیکنند و حاال حجب   آنها حجب نورانی را باید پارهوجود ندارد.  امیرالمؤمنین

 :َمْعِدِن اْلَعَظَمةِ  َتِخَرَق أَْبصاُر اْلُقُلوِب ُحُجَب النُّوِر فَـَتِصَل ِإلىٰ  َحت ىٰ  !داند و خودشان خدا میچیست؟  هست،

های ما آویخته به عزّ  و روح :َو َتِصیَر َأْرواُحنا ُمَعلََّقًة ِبِعزِّ ُقْدِسكَ  ؛به معدن عظمت واصل شود آن وقت

 قدس تو شود. 

َتهُ َو اْجَعْلِنی مِ  ِهیِإلٰ  گونه شود که چه؟ خب حاال این بعد از این به کجا رسید سالک!  یدحاال ببین ،مَّْن نَاَديـْ

ِإذا  یَو اْسَمْع ِندائِ  ِإذا َدْعَوُتكَ  یَو اْسَمْع ُدعائِ اوّل مناجات گفت  دهد. حاال خداست که او را ندا می وصال،

َو اْجَعْلِنی ِممَّْن گوید خدایا  حاال اینجا میندای مرا گوش بده!  کنم، گفت وقتی من تو را ندا می ؛ناَديـُْتكَ 

َتُه فََأَجاَبكَ  زنی و آنها جواب تو را  آنها را صدا می کنی، قرار بده که تو ندا میکسانی  ءخدایا مرا جز: نَاَديـْ

 حاال ببین به کجا رسید سالک الی اهلل،تو جواب مرا بده؛  ،کنم گوید من تو را ندا می  اوّل می دهند. می

َتُه َو اْجَعْلِنی مِ  خدایا مرا از کسانی قرار بده که یک نظر بر آنها  :َو الَحْظَتُه َفَصِعَق ِلَجالِلكَ  فََأَجاَبكَ مَّْن نَاَديـْ

 خودشان فارغدست داد و مدهوش شدند و از هستی به اینها ای  با تجلّی جالل تو صعقهافکندی و 

کن   خدایا تو به من روی :َأْقِبْل َعَليَّ ِإذا ناَجْیُتكَ  وَ  گفت اوّل می !َفناَجْیَتُه ِسر اً  واصل شدند.به تو شدند و 

 یواشکی و درتو  :َفناَجْیَتُه ِسر اً  که خدایا مرا از کسانی قرار بدهگوید  کنم؛ حاال می نجوا میبا تو تی که وق

و آنها آشکارا برای تو  :َو َعِمَل َلَك َجْهراً ، کنی نجوا می با آنها از سرّتو  ،کنی گوشی با آنها صحبت می

َتهُ به  ناَديـُْتكَ از  !  رساند از کجا به کجا میاین مناجات، سالک را ببین کنند.  می عمل به  ناَجْیُتكَ از و  ،نَاَديـْ

. است به این سمت ه راهبر مامناجات شعبانیّ ماه شعبان یک چنین ماهی است. رساند. میَفناَجْیَتُه 

کنید! عبارات این مناجات را بخوانید و دست خالی بودن را هم نگاه  کمال، ی وقت در این اوج قلّه آن

که خدایا  ،ندگی خودش راشرم کند. می  الی بودن خودش را به خدا عرضهدست خ که چطور بینیدب 
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َدْفعًا َو ال  یال َأْقِدُر لِنَـْفسِ  یِإنِّ  ،ِإْن كاَن َصُغَر ِفی َجْنِب طاَعِتَك َعَمِلی فَـَقْد َكبُـَر ِفی َجْنِب رَجاِئَك َأَمِلی هیچ ندارم!

 چون مخلوق به خودی خود، چرا؟بیند.  قلّه، خودش را دست خالی مطلق میدر آن اوج  .َأْمِلُك َلها نـَْفعاً 

هیچ به خودی خود  اطهار ی هولو ائمّ ،پیامبران اولوالعزم ،عظام ءهر مخلوقی ولو انبیا

ُتُم اْلُفَقراُء ِإَلى اهللِ  مطلقند.نقص فقر مطلقند؛  !هیچندهستند؛   مال پس هر کمالی در آنها هست، 11،أَنـْ

لذا خودشان را  اوست. مال هر چه کمال است منحصر به ذات مقدّس احدیّت است. ،کمال .آنها نیست

لذا  بینند؛ مییکپارچه نیستی  یکپارچه کاستی، یکپارچه ضعف، ،یکپارچه نقص ،کنند که نگاه می

 کنند.  به خدا عرضه می لذا دست خالی بودن خودشان را کنند؛ استغفار می

یک حالت شکر است از عنایات حضرت حق.  یک حالت، .بینید میه سه تا حالت در این مناجات شعبانیّ

دگی خودش را به خدا عرضه ز خسرانو دست خالی بودن  ،، عرض حال است که حال خودش راحالت

  در این دعا مطرح است.که  های بزرگی خواستههمان  ؛ستطلب و تقاضاکند و یک حالت هم  می

 

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 
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