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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

 

 از خدا و استمداد به عجزقرار اروزهای آخر ماه شعبان  

 کرردن  وداع که ما هکرد اشاره هم قبل های سال .کردیم آغاز را شعبان زیبای و لطیف ماه پایانی ی هفته

 از مراهی سرشرار   ،پیرامبراکرم  عطرر  لطافت و از سرشار است. ماهی دردناک خیلی شعبان ماه با

شروق   ،کنرد  مری  پرذیر  تحمّل راق فرادرد  این که چیزی تنها اامّ ؛یئوال و توحیدی بلند حقایق و عرفان

و  ؛کنیم آماده را خود در ماه رجب و ماه شعبان بنا بود ما رمضان است.مبارک ماه یعنی وصل شهراهلل 

 بره  وقتی اامّ ؛پاک کنیم خدا بزرگ مهمانی اهلل و ضیافت به ورود برای ،رمضان مبارک ماه به ورود برای

 .نداشت دستاوردی های ماتقالّ ظاهراً بینیم می گردیم برمی خودمان

 مراه  شرعبان  مراه  کره  برود  بنرا  ؛دنبربند رخت ماوجود  از ها بدی و باشد تخلیه ماه رجب ماه که بود بنا

 هرا خرالی نیردیم و    از بدی ا هم ماه رجب طی شد وامّ ؛شویم برخوردار ها نیکویی زیوراز  و باشد تحلیه

 آراسته نیدیم. ها خوبی به و هستیم شاهد را آن پایانی های روز و شود می طی دارد هم ماه شعبان

 وقتی و برد نمی جایی به راه های ماتقالّ که بیند میو  کند می درک را اضطرار آن انسان که اینجاست

 کند: می عرض و آورد می رو حق درگاه به ملتمسانه ،دریافت اضطرار را این
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 طی شد وماه شعبان  دایا اگرخ 1:ِمْن َشْعباَن َفاْغِفْر َلنا ِفیما بَِقَی ِمْنهُ  ِفیما َمضىٰ لَنا   َغَفْرتَ   َتُكنْ   الّلُهمَّ ِإْن َلمْ 

از  ،ها پاک نیدیم از آلودگی ،رحمت تو قرار نگرفتیم میمول مغفرت وما  و در آن فاصله گذشت

 هما هرچ !کنکاری خدایا در این چند روز اندک باقیمانده از این ماه خودت  ،گناهان دست برنداشتیم

ها این بود که  ما از این تالش ی تنها بهره ؛های ما راه به جایی نبرد تالش !، نتوانستیمتالش کردیم

 .برد عبادات ما، راه به جایی نمیو مراقبات  ،های ما ها و تالش مجاهدت ؛آید نمیکاری از ما بر بفهمیم

 !به آنجا راهبر شوی و ما را به آنجا برسانی ما راباید تویی که  ،اگر قرار است راه به جایی پیدا کنیم

 برای ورود به ماه مبارک رمضان ی ماه شعبان خدایا خودت کمک کن در این روزهای باقیمانده

 تو با چگونه خدایا ؛باشد تجلیه ماهو  قلب ی حق درتجلّ ماه رمضان ماهقرار است  .آماده شویم راستی هب

 ما و شو ها خوبی ما به راهبر کن و مددی خودت !آلودگی همه این با !؟کاستی همه این با شویم رو روبه

و  ببر بیرونهم  ها بدی بری از می بیرون شعبان ماه از را ما که طور همان بده! نجات ها بدی از را

ای  مهمان شایسته که کاری کن !کن وارد ها خوبی کنی به می رمضان وارد ماه به ما را که طور همان

 ما از .پیدا کنیم تیسنخیّپا کردی  بر تو که عظیمی مهمانی این و با باشیم عظیم برای این ضیافت

 !داریم تو پییگاه همین اقرار را در فقط ما ؛آید برنمی کاری

 کراراً در این ماه این مناجات را با و یدا هبود قموفّ شاءاهلل همه ان کههم  هشعبانیّ مناجات همین در

ْقراَر   َقْد َدنا َأَجِلی  َو ِإْن كانَ  :همین تعابیر را داریم ،یدا دهل خوانتأمّ َو َلْم يُْدنِِنی ِمْنَك َعَمِلی فَـَقْد َجَعْلُت اْْلِ

ْنِب ِإلَْیَك َوِسیَلِتی  :یِمْنَك َعَملِ  یَو َلْم يُْدنِنِ  ،خدایا اگر اجل من نزدیک شده اگر مرگ من نزدیک شده :بِالذَّ

 از نزدیکی و قرب توت من محرومیّو  هرچه عمل کردم باعث دوری ؛نکرد عمل من، مرا به تو نزدیک

ْنِب ِإلَْیَك َوِسیَلِتی .بود ْقراَر بِالذَّ از این  و خدایا اعتراف به گناهان را وسیله و بهانه قرار دادم :فَـَقْد َجَعْلُت اْْلِ
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خدایا  :نـَْفِسی ِفی النََّظِر َلها فَـَلها اْلَوْيُل ِإْن َلْم تـَْغِفْر َلها ِهی َقْد َجْرُت َعلىٰ ِإلٰ  .خواهم به تو نزدیک شوم راه می

فَـَلها اْلَوْيُل ِإْن َلْم تـَْغِفْر  ؛نپرداختم خودم ی به تزکیه نپرداختم؛ به نفس خودم ؛ستم کردم نفس خودم بر

چیزی از  من جز خرابکاری هیچ !وای بر من اگر مغفرت تو کاری برای من نکند !وای بر نفس من :َلها

رحمت تو به داد من و من اگر غفران  ت و بُعد بود. وای برهرچه کردم باعث محرومیّ !دستم برنیامد

نَـْیتُ  !نرسد َو أَبـَْلْیُت َشباِبی ِفی َسْكَرِة  م؛ها تباه کرد عمرم را در غفلت :ِفی ِشرَِّة السَّْهِو َعْنكَ   ُعُمِری  َقْد َأفـْ

هدر همه را  ،سن شادابی و طراوت بودتو  یسو عبادت و تقرّب به یبراخدایا جوانیم را که  :التََّباُعِد ِمْنكَ 

 !به باد دادمدر مستی دوری از تو همه را  ؛دادم

َتِقلَ   ِلی َحْول    َيُكنْ   َلمْ   ِهیِإلٰ  خودم قدرتی نداشتم که به کمک آن  ،تی نداشتمخدایا قوّ : َمْعِصَیِتكَ   َعنْ   ِبهِ   فَأَنـْ

َقْظَتِنی ِلَمَحبَِّتكَ  ؛از معصیت جدا کنم را که تو از سر محبّت خودت، مرا از هایی  فقط وقت :ِإّّل ِفی َوْقٍت أَيـْ

َو َكما َأَرْدَت َأْن َأُكوَن   ؛داد این توفیق جدایی از معصیت به من دست میکردی،  خواب غفلت بیدار می

 .شدم میکه تو دوست داشتی  گونه آنلحظات  در آن و :ُكْنتُ 

 در مناجات شعبانیّه فراوان هست؛ ،گناهان خود اقرار به معاصی و ،های خود به ناتوانیاقرار ّحال  ای علی

تو  !توانم نمی !توانم خودم را درست کنم های خود و اقرار بر اینکه خدایا نمی ها و لغزش اقرار بر خطا

  !درستم کن

تو  !توانم خدایا من نمی: ِلی قَـْلبًا يُْدنِیِه ِمْنَك َشْوقُُه َو ِلسانًا يـَْرَفُع ِإلَْیَك ِصْدقُُه َو َنَظرًا يـَُقرِّبُُه ِمْنَك َحقُّهُ   َهبْ   ِهیِإلٰ 

َو ِلسانًا يـَْرَفُع ِإَلْیَك  ؛شود به توسبب قرب او  ،دلی به من بده که شوقِ اشتیاق تو !قلبم را درست کن

و نگاهی به من بده که حق بودن : َو َنَظرًا يـَُقرِّبُُه ِمْنَك َحقُّهُ ؛ دق آن زبان باعث باال آمدن او باشدص :ِصْدقُهُ 

  !هرحال خودت درستم کن به .سوی تو باشد هب بسبب تقرّ ،آن نگاه

َتِهلُ   َو ِإلَْیكَ   َأْسَألُ   فَـَلكَ   ِهیِإلٰ  ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َأْن َتْجَعَلِنی ِممَّْن يُِديُم  َعلىٰ  َأْن ُتَصلِّیَ   َو َأْرَغُب َو َأْسأَُلكَ   أَبـْ

ُقُض َعْهَدَك َو ّل يـَْغُفُل َعْن ُشْكِرَك َو ّل َيْسَتِخفُّ بَِأْمِركَ  از  ،خودم ی هخدایا من از حول و قوّ :ِذْكَرَك َو ّل يـَنـْ
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ی  از همه (ال یعنی انقطاع مطلقابته) ،از امید بستن به هر چیزی جز تو بریدم ،های خودم توانایی

خواهم که بر  از تو می م وا هی اینها برید م از همهیهای تقالّ از همه ،میها ی ریاضت از همه ،میها عبادت

مرا از خدایا  ؛را درست کنیکه تو مو این :َو َأْن َتْجَعَلِنی ِممَّْن يُِديُم ِذْكَركَ  ؛و آلش درود فرستی پیامبر

ُقُض َعْهَدكَ  ؛کنند یک لحظه تو را فراموش نمی و به یادت هستند کسانی کن که دائماً و پیمان  :َو ّل يـَنـْ

َو ّل يـَْغُفُل َعْن  ؛نمی شکنند پیمان طاعت و فرمانبری با تو را هرگز ،ت و بندگیدوستی و پیمان عبودیّ

و  2:ّل َيْسَتِخفُّ بَِأْمِركَ َو  ؛شوند غافل نمی هم یک لحظه ،های تو رحمتو  مواهبا، و از شکر عطای :ُشْكِركَ 

 !خدایا خودت درستمان کن ؛دهند اعتنایی قرار نمی فرمان تو را مورد بی ،شمارند امر تو را کوچک نمی

بگویرد  و با اضطرار تمام از خردا بخواهرد    انسان ست کهاروزهایی  ،هرحال روزهای پایانی ماه شعبان به

ی  مقرّم به همه ،برای اینکه خودم را درست کنم و نتوانستماین دو ماه را فراهم کردی خدایا  ؛نتوانستم

یک کراری کرن کره رویرم      !یکه تو من را درست کن مستدعی هستماز تو  ها و ی بدی همه ،ها آلودگی

   .ی عظیم تو شوم وارد این مهمانخانه ،شود

که ما  ؛کاری بکندبرای ما در این روزهای پایانی و امیدواریم که خدای متعال خودش دستگیر ما باشد 

 !کاری کنیمبرای خودمان  نتوانستیم در این روزها

 مْ ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ َعلٰی  صَلِّاَللُّٰهمَّ 
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