بِس ِم ِ
الرِح ِیم
الر ْحمـٰ ِن َّ
اهلل َّ
ْ
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

گذری بر صلوات و مناجات شعبانیّه
ماه شعبان ماه عظیمی است؛ شعبانالمعظّم است! و این عنوان عظمت به گزاف به این ماه تعلّق نگرفته
است .ماه بسیار عظیمی است! این صلوات شعبانیّه 1که هر روز هنگام اذان ظهر خوانده میشود،
آموزههای عجیبی در آن است .در چند فراز اوّلش آموزههای اعتقادی خیلی عمیق و زیبایی هست .بعد
ك و ال تُ ْخ ِزنِی بِم ْع ِ
یک دعای بسیار زیباست :و ا ْعمر قَـ ْلبِی بِ َ ِ
ك :خدایا با طاعت خودت دل من را
صیَتِ َ
َ ُْ
َ
طاعت َ َ
آباد کن .این نشان میدهد که راه آبادی دل ،طاعت و فرمانبری در عمل است .و ال تُ ْخ ِزنِی بِم ْع ِ
ك :و
صیَتِ َ
َ
َ
معصیت جز خواری در پیشگاه الهی ،هیچ به بار نمیآورد .فکر نکنید با رندی و زرنگی و پارتیبازی و
سفارش و این و آن را دیدن ،و دسترسی به پست و مقامات داشتن ،میتوانیم عزّت به دست آوریم .لِ ٰل ِه
ال ِْع َّزةُ و لِرسولِ ِه و لِل ِ ِ
ین 2.این هم یک آموزهی عملی است که در ماه شعبان همهی ما باید انشاءاهلل
َ َُ َ ُ
ْم ْؤمن َ
به آن ملتزم باشیم.
ك :خدایا روزی من کن ،مواسات با کسانی که روزی آنها را
ت َعلَْی ِه ِم ْن ِرْزقِ َ
خدایا! َو ْارُزقْنِی ُمواساةَ َم ْن قَـتـ َّْر َ
ك:
ت َعلَ َّی ِم ْن فَ ْ
كَ ،و نَ َ
ت َعلَ َّی ِم ْن َع ْدلِ َ
ش ْر َ
ضلِ َ
ت َعلَْی ِه ِم ْن ِرْزقِ َ
تنگ کردیَ .و ْارُزقْنِی ُمواساةَ َم ْن قَـتـ َّْر َ
ك بِما َو َّس ْع َ
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خدایا تو روزی آنها را تنگ کردی؛ امّا از فضل خودت روزی مرا گشاده کردی ،و سایهی عدل خودت را
ك :و مرا زیر سایهی خودت زنده کردی و حیات به من بخشیدی.
ت ِظلِّ َ
َحیَـ ْیتَنِی تَ ْح َ
بر من گستراندیَ ،و أ ْ
در قبال این سه لطف بزرگی که نصیب من کردی ،به من روزی کن که با کسانی که روزیشان تنگ
است ،مواسات داشته باشم .انفاق و صدقه ،از مهمترین تأکیداتی است که اهلبیت

برای ماه

شعبان کردهاند.
ك :پیامبر
ك :خدایا ،این ماه پیامبر توست؛ َسیِّ ِد ُر ُسلِ َ
بعد به معرّفی ماه شعبان میپردازدَ :و ٰهذا َش ْه ُر نَبِیِّ َ
ض ِ
وان :این ماه شعبانی است که
ك بِ َّ
الر ْح َم ِة َو ِّ
الر ْ
تو هم سرور همهی پیامبران توستَ .ش ْعبا ُن الَّ ِذی َح َف ْفتَهُ ِم ْن َ
آن را با رحمت و رضوان خودت پوشاندی؛ رحمت و رضوان تو این ماه را دربرگرفته استَ .و ٰهذا َش ْه ُر
ض ِ
وان .حاال در چنین ماهی چه کار باید کرد؟
ك بِ َّ
الر ْح َم ِة َو ِّ
الر ْ
كَ ،ش ْعبا ُن الَّ ِذی َح َف ْفتَهُ ِم ْن َ
كَ ،سیِّ ِد ُر ُسلِ َ
نَبِیِّ َ
الگوی ما چه کسی است؟ پیغمبر اکرم

ول ِ
 .لََق ْد كا َن لَ ُكم ِفی ر ُس ِ
سنَةٌ.
اهلل أ ْ
ْ َ
ُس َوةٌ َح َ

3

یام ِه و قِ ِ
اهلل صلَّى اهلل علَی ِه و آلِ ِه و سلَّم ي ْدأ ِ ِ ِ
ول ِ
َك ِفی
الَّ ِذی كا َن َر ُس ُ
یام ِه ،فِی لَیالِ ِیه َو أَيَّ ِام ِه ،بُ ُخوعاً ل َ
َ
َ َ ََ ُ
َب فی ص َ
ُ َْ َ
إِ ْكر ِام ِه و إِ ْع ِ
ظام ِه :خدایا این ماه شعبان است که پیغمبر تو خودش را به تعب میافکند .یعنی نگوییم
َ
روزهای طوالنی تابستان ،گرم و روزهاش دشوار است؛ اصالً روزه در آفتاب داغ تابستان روزه است!
پیغمبر خدا

در روزهای ماه شعبان با روزه داشتن و در شبهایش با شبزندهداری ،خود را به تعب

َك فِی إِ ْكر ِام ِه و إِ ْع ِ
ظام ِه .در مقام بزرگداشت این ماه! پیغمبر اکرم
میافکند .چرا؟ بُ ُخوعاً ل َ
َ

در این ماه

شبزندهداریها و بیداریهای دل سحر و روزههای روزها را در مقام بزرگداشت این ماه انجام میدادند.
ٰ
ِ
ِ ِ ِ ِ
سنَّتِ ِه فِ ِیه :خدایا ما را یاری کن که ما هم در این ماه شعبان به سنّت او عمل
الل ُه َّم فَأَعنا َعلَى اال ْستنان ب ُ
کنیم و پیرو سنّت او باشیم .نشود که ماه شعبان بگذرد و از روزههای آن و شبزندهداریها و سحرهای
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ِ
ِ ِ ِِ
سنَّتِ ِه فِ ِیه َو نَـ ْی ِل َّ
فاع ِة لَ َديْ ِه :و به نیل به شفاعت او،
الش َ
این ماه ،بیبهره عبور کرده باشیم .أَعنا َعلَى اال ْستنان ب ُ
ما را یاری کن! ببینید راه رسیدن به شفاعت رسولاهلل
میخواهیم شفاعت پیامبر

این است که از سنّت او تبعیّت شود .اگر

شامل حال ما شود ،راه ما این است.

ٰ
ک يـوم ال ِْقیام ِة َعنِّی ر ِ
ك م ْهیعاً و ْ ِ
اضیاً َو َع ْن
اج َعلْهُ لِی َش ِفیعاً ُم َ
الل ُه َّم َو ْ
اج َعلْنی لَهُ ُمتَّبِعاً َحت ٰى أَلْقا َ َ ْ َ َ
ش َّفعاً َو طَ ِريقاً إِل َْی َ َ َ َ
ذُنُوبِی ِ
ِ
دار الْ َقرا ِر َو َم َح َّل ْاْلَ ْخیا ِر .اینگونه است که
ك َّ
الر ْح َمةَ َو ِّ
الر ْ
ت لِی ِم ْن َ
غاضیاً قَ ْد أ َْو َج ْب َ
ضوا َن َو أَنْـ َزلْتَنی َ
راه انسان بهسوی خدای متعال میشود؛ همان

پیامبر شفیع مشفّع انسان میشود و رسولاهلل

صراطالمستقیم حق میشود و آنوقت انسان آخرت روشنی هم دارد .در این ماه شعبان ،هر روز ظهر
[صلوات شعبانیّه را بخوانید ].هنگام اذان ،همین که صدای مؤذّن بلند میشود ،ابتدا اذان را همراه
مؤذّن تکرار کنید .حکایت اذان 4در تعالی انسان بسیار بسیار بسیار مؤثّر است .مواظب باشید ترک
نکنید! هر وقت صدای اذان بلند شد ،با مؤذّن ،اذان را تکرار کنید .او میگوید اهللُ أَ ْكبَـ ُر ،شما هم بعدش
بگویید اهللُ أَ ْكبَـ ُر .او میگوید أَ ْش َه ُد أَ ْن ال إِ ٰلهَ إَِّال اهللُ ،شما هم تکرار کنید و همینطور فراز به فراز تکرار
کنید .به این میگویند حکایت اذان .چه آثار عجیبی دارد این حکایت! سعی کنید این ملکهی شما
شود .بعد که اذان را حکایت کردید ،قبل از اینکه مشغول نماز شوید ،شروع کنید صلوات شعبانیّه را
بخوانید .شب نیمهی شعبان هم وارد شده که این صلوات خوانده شود.5
و امّا مناجات شعبانیّه که اینهمه تأکید کردیم که هیچ روزی نگذرد مگر اینکه الاقل یک دور با تأمل
[آن را] خوانده باشید ،این [مناجات] نشان میدهد ماه شعبان چه ماهی است .ماه شعبان ،ماه تجلّی
حضرت حقّ است بر سالک .ماه پاره شدن و کنار رفتن حجب نورانی است؛ ماه رسیدن و وصول به عزّ
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قدس حضرت حق است .یک چنین ماهی است! در این ماه میشود به اینجاها راه پیدا کرد .ماه صعق
ِ
ص ِعقاً 6:وقتی ربّ او بر
ْجبَ ِل َج َعلَهُ َد ًّكا َو َخ َّر ُم ٰ
وسى َ
است! همانطور که قرآن میفرماید :فَـلَما تَ َجل ٰى َربُّهُ لل َ
کوه طور تجلّی کرد ،کوه مندک و فانی شد و موسی

صعقهای زد و مدهوش شد و افتاد .سالک

الیاهلل در ماه شعبان این اتفّاق برایش میافتد؛ یعنی نور ربّ او بر جبل انانیّت او میتابد و این جبل را،
این کوه انانیّت را مندک و فانی میکند و آنوقت این سالک به صعقهای میافتد که آن صعقهی وصال
است .ماه شعبان ،چنین ماهی است .همّتها را بلند کنید .در ماه شعبان باید به این جاها دست پیدا
کرد .مناجات شعبانیّه 7دارد اینها را به ما میگوید .مناجات شعبانیّه یک سیر عجیبی در دل خودش
دارد و سیر عجیبی را برای سالک پیشبینی کرده است .ببینید جمالت اوّل مناجات شعبانیّه چیست؟
.
ٰ
ٍ
ص ِّل َعل ٰی ُم َح َّم ٍد و ِ
ك :خدایا وقتی صدایت میزنم ،به صدایم گوش
اس َم ْع ُدعائِی إِذا َد ْع َوتُ َ
آل ُم َح َّمد َو ْ
الل ُه َّم َ
َ
ك؛ بعد خودش را نگاه میکند و میگوید من خیلی از خدا دور هستم( .ندا
ناديْـتُ َ
اس َم ْع نِدائِی إِذا َ
بده! َو ْ
یعنی کسی را از دور صدا زدن ).خودش را که میبیند ،دوری خودش از خدا را میبیند .میگوید َو
ك :خدایا وقتی تو را ندا میدهم ،این ندای من را جواب بده! بعد خدا را میبیند که
ناديْـتُ َ
اس َم ْع نِدائِی إِذا َ
ْ
ك ...نجوا میدانید یعنی چه! یعنی درگوشی با هم
اج ْیتُ َ
چقدر نزدیک است ،میگویدَ :و أَقْبِ ْل َعلَ َّی إِذا نَ َ
ك :خدایا وقتی با تو نجوا میکنم،
اج ْیتُ َ
حرف زدن؛ یعنی خدا را اینقدر نزدیک میبیندَ .و أَقْبِ ْل َعلَ َّی إِذا نَ َ
رویت را به من برگردان و مرا نگاه کن! ببینید ،جمالت شروع مناجات شعبانیّه اینهاست .دعای عبد
ك است.
اج ْیتُ َ
ناديْـتُ َ
است؛ ندای عبد است؛ نجوای عبد استَ .د ْع َوتُ َ
ك است؛ َ
ك است؛ نَ َ
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امّا تقریباً دوسوم دعا که طی میشود ،ببینید سالک به کجا میرسد! بعد از اینکه آن جلوهی ذات
ض ِ
ِ
ك و أَنِر أَبْصار قُـلُوبِنا بِ ِ
صار
ب لِی َك َ
مال ِاالنِْق ِ
یاء نَظَ ِرها إِل َْی َ
تجلّی میکند :إِ ٰل ِهی َه ْ
طاع إِل َْی َ َ ْ
ك َحت ٰى تَخ َر َق أَبْ ُ
َ
صل إِ ٰ ِ ِ
ِ ِ
ِ
الْ ُقلُ ِ
ك :خدایا موهبت کن به من که
واحنا ُم َعلَّ َقةً بِ ِع ِّز قُ ْد ِس َ
لى َم ْعدن ال َْعظَ َمة َو تَص َیر أ َْر ُ
وب ُح ُج َ
ب النُّوِر فَـتَ َ
بهطور مطلق از هرچه غیر توست ،منقطع شوم .یعنی چه از هرچه غیر توست ،منقطع شوم؟
امیرالمؤمنین

به خدا چه میگویند؟ این دعایی است که نقل شده هم امیرالمؤمنین

یازده امام دیگر در ماه شعبان بر آن مداومت داشتند .8امیرالمؤمنین

و هم

به خدا چه میگویند؟

میخواهند از چه منقطع شوند؟ ایشان مثل من و شما هستند که میخواهیم از زن و بچّه و خانه و
ماشین و پست و مقام و لذّت و شهوت منقطع شویم!؟ العیاذ باهلل! العیاذ باهلل! غبار اینها بر نعلین
امیرالمؤمنین

هم ننشسته ،چه رسد بر دل امیرالمؤمنین

مال
ب لِی َك َ
! ایشان میگویند إِ ٰل ِهی َه ْ

ك؛ میخواهند انقطاع صرف پیدا کنند از تمام تجلیّات حضرت حق؛ از همهی مظاهر در
ِاالنِْق ِ
طاع إِل َْی َ
همهی عوالم وجود! نه فقط عالم ناسوت و طبیعت؛ از عالم ملکوت هم میخواهند منقطع شوند؛ از عالم
ك؛ حتی باالتر ،ایشان میخواهند از
ب لِی َك َ
مال ِاالنِْق ِ
طاع إِل َْی َ
جبروت هم میخواهند منقطع شوند .إِ ٰل ِهی َه ْ
مقام اسماء و صفات هم عبور کنند؛ از الهوت هم بگذرند .کمال انقطاع از همهی مظاهر و تجلّیّات
حضرت حق را میخواهند .میخواهند در محضر غیب مطلق گوشهی چشمی هم بر عالم شهادت
نداشته باشند .ایشان در کنار ظاهر ،گوشهی چشمی [هم] به مظاهر نمیخواهند داشته باشند.
ك؛ کمال انقطاع! لذا عفوی که امیرالمؤمنین
ب لِی َك َ
مال ِاالنِْق ِ
طاع إِل َْی َ
میگویند :إِ ٰل ِهی َه ْ

در این

مناجات میخواهند ،عفو از نگاه کردن به ماسویاهلل است .از اینکه اصالً توجّهشان بهسمت ماسویاهلل
رفته و آن را دیده ،مقرّبان حق را دیده ،ایشان دارند از این استغفار میکنند که خدایا! آنجایی که ذات

 .8سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص 785؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،81ص  86و خوئی ،منهاجالبراعه ،ج  ،18ص .280
(مناجاةُ ْاْلَئِ َّم ِة ِمن ول ِ
ْد ِه كانُوا يَ ْدعُو َن بِها فِی َش ْه ِر َش ْعبا َن)
ُ
ْ ُ
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مقدّس توست ،هر چه جز تو را دیدم ،خطا کردم .گناه کبیرهی اولیاء معصوم خدا ،توجّه به ماسویاهلل
است و از اینها بهراستی دارند توبه میکنند .امیرالمؤمنین

در دعای کمیل یا در مناجات شعبانیّه،

ادای استغفار و توبه درنمیآورند .منتها باید به آنچه که ایشان از آن توبه میکنند ،نزدیک شد[ .ما که]
راه به ایشان نداریم؛ امّا یک خرده نزدیک شویم تا بفهمیم از چه دارند توبه میکند .آنها توجّه به عالم
جبروت را هم برای قلب خودشان کدورتآفرین میدانند .پیغمبراکرم

فرمودند :لَیُغا ُن َعل ٰی قَـ ْلبِی َو

ِ
إِنِّی َْل ِ
ٍ ِ
ین َم َّرةً 9:دل من رسولاهلل هم غبار میگیرد ولذا هر روز هفتاد بار استغفار
ْ
َستَـغْف ُر اهللَ فی ُك ِل يَـ ْوم َس ْبع َ
میکنم تا این غبار از روی دلم پاک شود .غبار پول و ثروت؟ غبار لذّت و شهوت؟ غبار مقام و شهرت؟
این غبارها روی دل رسولاهلل
بزند رسولاهلل

مینشیند؟ پناه میبریم به خدای متعال! اگر کسی چنین حرفی

را نشناخته است .ایشان [حتّی وقتی] جبرئیل میآید ،به جبرئیل هم که نگاه

میکنند ،گرچه در وجود جبرئیل خدا را میبینند ،ما رايت شیئا اال و رايت اهلل قبله و بعده و معه و فیه،
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امّا همین که در آینه ،جمال یار را میبیند ،استغفار میکنند که چرا در آینهی جبرئیل ،جمال حضرت
و ائمّه

حق را دارند میبینند .اینها برای قلب پیغمبر

کدورت میآورد؛ برای اینها استغفار

ك ،از اینها میخواهند منقطع شوند .از کّل ماسویاهلل
ب لِی َك َ
مال ِاالنِْق ِ
طاع إِل َْی َ
میکنند .إِ ٰل ِهی َه ْ
ب لِی! نه اینکه من منقطع شوم؛ تو انقطاع را
میخواهند منقطع شوند .کمال انقطاع! و تازه میگویند َه ْ
به من موهبت کن .یعنی به حول و قوّهی خودشان هم متّکی نیستند .از این هم منقطع هستند .از
ض ِ
حول و قوّهی خودشان هم منقطع هستند .و أَنِر أَبْصار قُـلُوبِنا بِ ِ
ك :خدایا چشمهای دل ما
یاء نَظَ ِرها إِل َْی َ
َ ْ
َ

 .8محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،5ص 320؛ صدوق ،منالیحضرهالفقیه ،ج  ،1ص  385و با اندکی تفاوت:
تاجالعروسمنجواهرالقاموس ،ج  ،11ص  188و شعیری ،جامعاالخبار ،ص .56
 .10صدرالدّین شیرازی ،شرح اصول کافی ،ج  ،3ص  132و فیضکاشانی ،علمالیقین ،ج  ،1ص  18و با اندکی اختالف در عبارت:

ِ
ت اهللَ قَـ ْبـلَهُ ،و بروایةَ :م َعهُ و بروایةِ :ف ِیه :مجلسی ،مرآةالعقول ،ج  ،10ص  381و مالّصدرا ،شرحاصولکافی ،ج ،3
ت َش ْیئاً اال َو َرأَيْ ُ
ما َرأَيْ ُ
ص .132
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ِ
صار الْ ُقلُ ِ
ب النُّوِر :تا اینکه چشمهای
را به نور نظر بهسوی خودت روشنی ببخشَ .حت ٰى تَخ َر َق أَبْ ُ
وب ُح ُج َ
دل ،حجابهای نورانی را هم پاره کند ،همهی حجب را! حجب ظلمانی که برای رسولاهلل
امیرالمؤمنین

و

وجود ندارد .آنها حجب نورانی را باید پاره کنند و حاال حجب نورانی که برای آنها

ِ
وب حجب النُّوِر فَـتَ ِ
لى َم ْع ِد ِن ال َْعظَ َم ِة:
ص َل إِ ٰ
هست ،چیست؟ خدا میداند و خودشان! َحت ٰى تَخ َر َق أَبْ ُ
صار الْ ُقلُ ِ ُ ُ َ
ِ
ك :و روحهای ما آویخته به عزّ
واحنا ُم َعلَّ َقةً بِ ِع ِّز قُ ْد ِس َ
آن وقت به معدن عظمت واصل شود؛ َو تَص َیر أ َْر ُ
قدس تو شود.
ِ
اديْـتَهُ ،حاال ببینید به کجا رسید سالک! بعد از این
اج َعلْنِی م َّم ْن نَ َ
خب حاال اینگونه شود که چه؟ إِ ٰل ِهی َو ْ
اس َم ْع نِدائِی إِذا
اس َم ْع ُدعائِی إِذا َد ْع َوتُ َ
ك َو ْ
وصال ،حاال خداست که او را ندا میدهد .اوّل مناجات گفت َو ْ
اج َعلْنِی ِم َّم ْن
ناديْـتُ َ
َ
ك؛ گفت وقتی من تو را ندا میکنم ،ندای مرا گوش بده! حاال اینجا میگوید خدایا َو ْ
ك :خدایا مرا جزء کسانی قرار بده که تو ندا میکنی ،آنها را صدا میزنی و آنها جواب تو را
َجابَ َ
نَ َ
اديْـتَهُ فَأ َ
میدهند .اوّل میگوید من تو را ندا میکنم ،تو جواب مرا بده؛ حاال ببین به کجا رسید سالک الی اهلل،
ِ
ك :خدایا مرا از کسانی قرار بده که یک نظر بر آنها
ص ِع َق لِ َجاللِ َ
َجابَ َ
اج َعلْنِی م َّم ْن نَ َ
َو ْ
الحظْتَهُ فَ َ
ك َو َ
اديْـتَهُ فَأ َ
افکندی و با تجلّی جالل تو صعقهای به اینها دست داد و مدهوش شدند و از هستی خودشان فارغ
ِ
ك :خدایا تو به من روی کن
ناج ْیتُ َ
ناج ْیتَهُ سراً! اوّل میگفت َو أَقْبِ ْل َعلَ َّي إِذا َ
شدند و به تو واصل شدند .فَ َ
ناج ْیتَهُ ِسراً :تو یواشکی و در
وقتی که با تو نجوا میکنم؛ حاال میگوید خدایا مرا از کسانی قرار بده که فَ َ
َك َج ْهراً :و آنها آشکارا برای تو
گوشی با آنها صحبت میکنی ،تو با آنها از سرّ نجوا میکنیَ ،و َع ِم َل ل َ
ك به
ناج ْیتُ َ
ناديْـتُ َ
ك به نَ َ
عمل میکنند .ببین این مناجات ،سالک را از کجا به کجا میرساند! از َ
اديْـتَهُ ،و از َ
ناج ْیتَهُ میرساند .ماه شعبان یک چنین ماهی است .مناجات شعبانیّه راهبر ما به این سمت است.
فَ َ
آنوقت در این اوج قلّهی کمال ،دست خالی بودن را هم نگاه کنید! عبارات این مناجات را بخوانید و
ببینید که چطور دست خالی بودن خودش را به خدا عرضه میکند .شرمندگی خودش را ،که خدایا
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ك أَملِی ،إِنِّی ال أَق ِ
ك َعم ِلی فَـ َق ْد َكبـر فِی ج ْن ِ ِ
ب َِ
صغَُر فِی َج ْن ِ
ْد ُر لِنَـ ْف ِسی َدفْعاً َو ال
هیچ ندارم! إِ ْن كا َن َ
ب َرجائ َ َ
َ
طاعت َ َ
َُ
ك لَها نَـ ْفعاً .در آن اوج قلّه ،خودش را دست خالی مطلق میبیند .چرا؟ چون مخلوق به خودی خود،
أ َْملِ ُ
هر مخلوقی ولو انبیاء عظام

 ،پیامبران اولوالعزم

 ،ولو ائمّهی اطهار

به خودی خود هیچ

هستند؛ هیچند! فقر مطلقند؛ نقص مطلقند .أَنْـتُم الْ ُف َقراء إِلَى ِ
اهلل 11،پس هر کمالی در آنها هست ،مال
ُ
ُ
آنها نیست .کمال ،منحصر به ذات مقدّس احدیّت است .هر چه کمال است مال اوست .لذا خودشان را
که نگاه میکنند ،یکپارچه نقص ،یکپارچه ضعف ،یکپارچه کاستی ،یکپارچه نیستی میبینند؛ لذا
استغفار میکنند؛ لذا دست خالی بودن خودشان را به خدا عرضه میکنند.
در این مناجات شعبانیّه سه تا حالت میبینید .یک حالت ،حالت شکر است از عنایات حضرت حق .یک
حالت ،عرض حال است که حال خودش را ،دست خالی بودن و خسرانزدگی خودش را به خدا عرضه
میکند و یک حالت هم طلب و تقاضاست؛ همان خواستههای بزرگی که در این دعا مطرح است.

اَ ٰ
لی ُم َح َّم ٍد و ِ
آل ُم َح َّم ٍد َو َع ِّج ْل فَـ َر َج ُه ْم
ع
ل
ص
م
ه
لل
َّ
ِّ
ٰ
ُ َ َ
َ

 .11سورهی فاطر ،آیهی .15
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