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ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

وداع با ماه شعبان و استقبال از ماه رمضان
روزهای پایانی ماه شعبان را طی میکنیم؛ ماه معظّمی که سرشار از لطافتهای عرفانی بود .ماهی کهه
خاطرههای شیرین خلوتهای عارفانهی با خدا را در قالب مناجات شعبانیّه در دل خودش داشت .آنان
که طعم شیرین این مناجات را با ذائقهی روح و جانشان احساس کردهاند ،گویها دادهدار جهدا شهدن از
این مناجات حیرتانگیزند؛ مناجاتی که شاید در بین همهی ادعیه و مناجاتها استثنائی باشد .روایاتی
داریم که امیرالمؤمنین

و همهی ائمّه

در ماه شعبان به خواندن این مناجات مداومت داشتند.
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دوستانی که به توصیهی بنده عمل کردند و در این ماه هر روز الاقل یکبار ایهن مناجهات را خواندنهد،
طعم این مناجات االن در کامشان هست؛ همانطور که عبارتهای آن مناجهات ههم دیگهر در ذههن و
دلشان نقش بسته است.
گرچه همهی مناجاتها و همهی ادعیه را در همهی ایّام سال میشود خواند؛ عبارات مناجات شهعبانیّه
هم اختصاصی به ماه شعبان ندارد؛ امّا فضای ماه شعبان و ملکوت این ماه یک نوع تناسهب و سهن یّت
خارقالعاده با حقایق لطیف و عارفانهی این مناجات دارد که اثر فهوقالعهادهای بهر روح و جهان انسهان
میب شد .لذا عرض کردم کسانی که در این ماه با این مناجات مأنوس بودند ،االن دل آنها را بههشهدّت
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دم گرفته چراکه کمکم دارند از این مناجات و فضای مسهاعد آن کهه مهاه شهعبانالمعظّهم بهود ،جهدا
میشوند .و اگر نبود آنچه که خدای متعال در ماه مبارک رمضان جایگزین این مناجات میکنهد ،واقعها
تحمّل این داغ کمرشکن بود .دعاهای بلند و لطیفی که میهمانان ضیافتاهلل در مهاه رمضهان از جانهب
خدا و اولیاء خدا با آن پذیرایی شدند ،مثل دعای سحری کهه از امهام بهاقر
طوالنی سحری امام سجّاد

روایهت شهده ،مناجهات

که ابوحمزهی ثمالی آن را روایهت کهرده ،دعهای افتتهاح کهه میهمانهان

ضیافتاهلل ،شبها به هدایت ولیاهللاعظم حضهرت بقیّۀ اهللاالعظهم dمهیخواننهد و مثهل بسهیاری از
ادعیهی دیگر که وجود آنها ،وداع با مناجات شعبانیّه را تحمّلپذیر میکند .واالّ اگهر ایهن جهایگزینهها
نبود ،واقعا کسانی که با این مناجات انس واقعی پیدا کردهاند ،تحمّل این جدایی برایشان بسیار دشهوار
و خطیر بود.
بههرحال ماه شعبان با همهی لطافتها و زیباییهایش ،با مناجات شعبانیّهاش ،با صلوات شهعبانیّهاش،
با اذکار توحیدی و استغفاریّهاش ،با همهی حاالت قشنگش در لحظههای شهب و روز و سهحرگاهانش،
دارد خداحافظی میکند.
از امام صادق

دعایی نقل شده ،2عزیزان حتما در مفاتیح مالحظه کردهاند .ایهن دعها را امشهب کهه

احتماال آخرین شب ماه شعبانالمعظّم باشد و فردا شب که به احتمال قهوی اوّلهین شهب مهاه مبهارک
رمضان باشد ،وارد شده که هر دو شب خوانده شود .زمان جلسهی ما کوتاه است و فرصت نیسهت؛ واالّ
خیلی دوست داشتم همین دعا را عبارت به عبارت برایتان میخوانهدم و از ایهن طریهق نگهاه شهما بهه
دعاهای ماه رمضان ،نگاه متفاوتی میشد .آنان که اهل تأمّل در ادعیه هستند ،میدانند که دعاهای ماه
مبارک رمضان بیشتر ناظر بر خواستههای معنوی است و کمتهر خواسهتهههای مهادّی و دنیهوی در آن
مطرح است .اخالق خوب ،روحیّات لطیف ،معارف بلند ،مقام یقین و امثال اینها خواستههایی است کهه
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عمدتا در دعاهای ماه مبارک رمضان مورد تأکید است و ایهن سهمتگیهری و جههتگیهری میهمانهان
ضیافتاهلل را نشان میدهد.
یعنی مؤمنان صائم در ماه مبهارک رمضهان ،هدفشهان را از عبهادات ،تعهالی روح و تقهرّب الهیاهلل قهرار
دادهاند .اگر سراغ دعا ،گفتگو و راز و نیاز میروند ،اگر به تالوت قرآن مشغولند ،اگر دهان از خهوردن و
آشامیدن میبندند ،اگر خواب ناز شب را بر خود حرام میکنند و بیداری دل شب را پیشه مهیکننهد و
اگر به هر ذکر و به هر عبادتی مشغولند ،سمت و سوی [آنها] تعالی روح است؛ تطهیهر جهان ،تزکیههی
نفس ،تهذیب نفس و نهایتا بیداری آن بعهد بهاطنی انسهان اسهت؛ بهاز شهدن چشهم جهان انسهان بهه
مشاهدهی جمال الهی و باز شدن ذائقهی دل و روح انسان است برای چشیدن طعم آنچه کهه خهدا در
مأدب اهلل ،در این سفرهی پذیرایی خودش در این ماه رمضان ،از آیات شریفهی قرآن ،ادعیه ،مناجاتها،
اذکار ،عبادات ،نمازها ،و سایر مجاهدات و ریاضات پیشبینی کرده است.
بههرحال این دعا را انشاءاهلل با تأمّل ،امشب و فرداشب خواهید خواند؛ گرچه فرداشب که بهه احتمهال
قوی شب اوّل ماه مبارک رمضان است ،اعمال و عبادات فراوانی دارد؛ یکی از آنها ههم خوانهدن مجهدّد
همین دعاست .در آن دعاهای دیگر فرداشب هم شما همین نکته و جههتگیهری را دقیقها مهیتوانیهد
ببینید .یک روح لطیف عارفانه که کماالت معنوی را از خدا میطلبد و یک روح حسّاس که با احسهاس
عشق بهه همههی انسهانهها ،حهل شهدن همههی مشهکالت بشهریّت را مهیخواههد؛ و خودخواهانهه و
منفعتطلبانه فقط گرهگشایی از مشکالت زندگی خویش را آرزو نمیکند.
خدا توفیق داده ،سالهای گذشته فراوان راجعبه ماه مبارک رمضان و اسرار و رموز حیرتانگیهزی کهه
در این ماه و در عبادات این ماه وجود دارد صحبت کردهایهم .امیهدوارم مهتن آن صهحبتهها را کهه در
اختیار همهی عزیزان هست ،مرور مجدّدی بفرمایید.
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ٰ
ت لَنا
َم تَ ُك ْن غَ َف ْر َ
بههرحال این روزها میهمانان شعبانالمعظّم بارها این دعا را تکرار کردهاند که اللّ ُه َّم إِ ْن ل ْ
ضى ِم ْن َش ْعبا َن فَا ْغ ِف ْر لَنا فِیما بَِق َی ِم ْنهُ 3:خدایا اگر در آنچه از ماه شعبان بر ما گذشت هنوز ما را
فِیما َم ٰ
نب شیدی ،هنوز پاک نشدیم ،هنوز شایستگی ورود به ضیافتاهلل را پیدا نکردیم ،خدایا در باقیماندهی
این ماه ،ما را بب ش! ما را از گناهان و آلودگیها پاک کن که تناسب و سن یّتی با حضور در این
میهمانی عظیمی که برپا کردی ،پیدا کنیم.
روزهی روزهای آخر ماه شعبان هم ویژگی خاصّ خودش را دارد .بنا به روایات کسی که سهه روز آخهر
شعبانالمعظّم را روزه بگیرد و این سه روز را به روزههای ماه مبارک رمضان وصل کنهد ،ثهواب دو مهاه
روزه به او عطا میشود .4این تعبیر به ثواب هم ،دیگر دوستان با ادبیّات روایات آشهنا هسهتند ،معنهای
واقعی ثواب ،سازندگی آن عمل است؛ یعنی کسی این سه روز را روزه بگیهرد بهه انهدازهی دو مهاه روزه
گرفتن در او سازندگی دارد.
میدانید هر عبادتی که از جانب خدای متعال مقدّر و مقرّر شده برای سازندگیهای خاصّی است که
دارد؛ واالّ خدای متعال که نیازی به عبادات ما نداشت .إِ َّن اهلل َخلَ َق الْ َخل َ ِ
طاعتِ ِه ْم،
ین َخلَ َق ُه ْم] غَنِیّاً َع ْن َ
َ
ْق [ح َ
ِ
آمناً ِمن م ْع ِ
صیَتِ ِه ْم 5:خدای متعال از عبادات ما دنی و بینیاز است؛ ماییم که به عبادت نیازمندیم! آثار
ْ َ
سازندهی عبادت روی ماست که سبب شده این عبادات از جانب حضرت حق مقرّر شود؛ بنابراین اگر
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صام ثَالثَةَ أَيّ ٍام
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ِمن ِ
آخ ِر َش ْعبا َن و و َ ِ
ص ْوَم َش ْه َريْ ِن ُمتَتابِ َع ْی ِن)
ب اهللُ لَهُ َ
ْ
َ َ
صلَها ب َش ْه ِر َرَمضا َن َكتَ َ
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س ن از ثواب عبادات میرود ،حاال دیگر باید با این ادبیّات آشنا باشیم ،میخواهند ما را به
سازندگیهای آن عبادات بر روی خودمان متوجّه کنند.
حاال تعبیر به استقبال از ماه رمضان هم شده؛ میدانید وقتی که قرار است یک مهمان عزیز بر ما وارد
شود ،قبل از اینکه او به منزل ما برسد ،به پیشواز او میرویم و در بین راه به او ملحق میشویم .ماه
مبارک رمضان میهمان عظیمی است که دارد بهسوی ما میآید؛ قَ ْد أَقـْبل إِل َْی ُكم َش ْهر ِ
اهلل 6.و این روزه
ْ ُ
ََ
گرفتن روزهای پایانی ماه شعبانالمعظّم نوعی پیشواز و استقبال از این میهمان جلیلالقدری است که
دارد بر ما وارد میشود؛ کمااینکه روزه گرفتن بعد از روز عید فطر ،که بنابه برخی از روایات تا حتّی
شش روز بعد از روز اوّل ماه شوّال که عید فطر است و باید افطار کرد ،پیامبراکرم

بنابر نقل تا

شش روز بعد را همچنان روزه میگرفتند7؛ یعنی این میهمان را که حاال دارد جدا میشود ،بدرقه
میکردند.
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صام َرَمضا َن ثُ َم أَتْـبَـ َعهُ ِستّاً ِم ْن َش ّو ٍال فَ ٰذلِ َ
یام الد ْ
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عوالیاللّئالی ،ج  ،1ص  200-205و کفعمی ،بلداالمین ،ص ( 023من صام رمضا َن و أَتْـبـعه بِ ِس ٍّ ِ
َّه َر).
صام الد ْ
َ ََُ
ت م ْن َش ّو ٍال فَ َكأَنَّما َ
َ ْ َ ََ
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