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توصیه های رهبری
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• رابطه خودتان را با خدا به وسیله دعا تقویت کنید
به خدا توکل کنید. از خدای متعال توفیق بخواهید. رابطه تان را روز به روز 
با معنویت و خدای متعال تقویت کنید. مبادا اشتغاالت کاری، شما را از ذکر 
و توجه و پرداختن به معنویات باز بدارد! یعنی یکی از خطرها این است که 
در عمــل زدگی غرق بشــویم و از آن ارتباط قلبی خودمان غافل بمانیم. آن 
چیزی که پشتوانه ی نشاط و شور و شوق و تحرک و توفیق ماست، کمک 
کلمه از خدا خواســت و از  کمک الهی را باید به معنای واقعی  الهی اســت. 
خدا طلب کرد. هم باید نعمت الهی را - نعمت این مسئولیت و این توفیق 
خدمتی که به شما داده - شکر کرد و هم این که ازدیاد و دوام و استمرار آن 

را از خدای متعال طلب کرد و خواست.

 لذا این احتیاج دارد به توجه؛ این ایام ماه شعبان را مغتنم بشمارید. در این 
صلوات شریف ظهرها می خوانید:
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 »اّلذی کان رسول اهَّلل ؟ص؟ یدأب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و اّیامه بخوعا لک فی 
اکرامه و اعظامه الی محّل حمامه«؛ 

یعنی پیغمبر تا لحظه ی مرگ هم ماه شعبان و روزها و شب های شعبان را 
که  گرامی می داشتند و همه ی شعبان ها در زندگی آن بزرگوار این طور بود؛ 

بعد در همین صلوات می خوانید: 

فاعة لدیه«؛ 
ّ

»الّلهم فأعّنا علی االستنان بسّنته فیه و نیل الش

ســنت این بزرگوار را در این ماه ان شــاءاهَّلل ادامه بدهید؛ توجه، دعا، ذکر و 
آماده شدن برای ورود در ماه مبارک رمضان.

•  بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ۰۴/۰۶/۱۳۸۶

 از دل، با زبان مناجات با خدا حرف بزنید
ً
•حقیقتا

کــه از این ماه گرفتــه ایم، آن   شــاید در مــاه شــعبان، بتوانیــم با ذخیــره ای 
گــداز و پر مضمون را با نفس حقیقی بخوانیم - نه فقط  مناجــات پرســوز و 
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الفــاظ آن را مــرور کنیــم - و حقیقتًا از دل، با زبــان آن مناجات با خدا حرف 
گر ان شاءاهَّلل این همه فراهم شد، در ماه رمضان، آماده ی ورود بر  بزنیم، و ا
سر سفره ی ضیافت الهی شویم و در اوج قله ی آن ماه، شایسته ی ورود به 

لیلةالقدر گردیم.

 شما برادران عزیز، جزو بهترین کسانی هستید که می توانید از این سفره ی 
انعام الهی که در ماه های رجب و شعبان و رمضان گسترده است، استفاده 
کنید. علت این است که در این میدان، آن که تالش بیشتری می کند؛ آن که 
طهارت و صداقت بیشتری برای خود ذخیره می کند و آن که کار بیشتری در 
مقابل برداشت کمتر ارائه می دهد، مقرب تر و موفق تر است. او بیشتر محل 

تأللؤ انوار الهی قرار می گیرد.
•  بیانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی ۲۳/۱۰/۱۳۷۱

•  با دعای کمیل و مناجات شعبانیه مأنوس بشوید
این مناجات شــعبانیه را ببینید. من یک وقتی از امام ؟حر؟پرســیدم در این 
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دعاهای مأثوری که وجود دارد، شــما کدام دعا را بیشــتر از همه خوشــتان 
می آید و دوست دارید. فرمودند: دعای کمیل و مناجات شعبانیه. اتفاقًا هر 
دو دعا هم مال ماه شعبان است؛ دعای کمیل که می دانید اصاًل ورود اصلی 
اش مال شب نیمه ی شعبان است، مناجات شعبانیه هم که از ائمه نقل 
شده، متعلق به ماه شعبان است. لحن این دو دعا به هم نزدیک است؛ هر 

دو عاشقانه است. در مناجات شعبانیه: 

ْعَلمت«
َ
اَر أ

ّ
ْدَخْلَتِنی الَن

َ
»ِإْن أ

جهنــم هــم که من را ببــری، فریاد می کشــم تــو را دوســت دارم. و در دعای 
 ِإَلْیَک 

َ
ْصُرَخّن

َ
ْهِلَها َضِجیَج اْلِمِلیَن َو َل

َ
 ِإَلْیَک َبْیَن أ

َ
ّن ِضّجَ

َ
کمیل:  »َلِئْن َتَرْکَتِنی َناِطقًا َل

اِقِدیَن«؛
َ

 َعَلْیَک ُبَکاَء اْلف
َ

ْبِکَیّن
َ

ُصَراَخ اْلُمْسَتْصِرِخیَن  َو َل

گر به من در جهنم اجازه بدهی و نطق را از من نگیری، فریاد می کشم؛ فریاِد   ا
امیدواران، فریاِد دلدادگان و فریاِد دلباختگان را.
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بایــد بــا این هــا مأنــوس بشــویم و قدری دلمــان را نــرم کنیم. ایــن دل چیز 
عجیبی اســت؛ گاهی اوقات به وســیله یی که انســان را به اوج آســمان ها و 
اوج معنویت می برد، تبدیل می شود؛ گاهی هم بعکس، به سنگ سنگینی 
تبدیل می شــود که بســته شــده به پای انســان و انســان را تا اعماق آب، تا 
گــر دل را به  اعمــاق دره فــرو می بــرد؛ غرق می کند؛ پدر انســان را درمی آورد. ا
پول و به شهوت جنسی و به مقام و به این چیزها دادید، این همان سنگ 

سنگین است؛ دل دیگر نیست. 
•  بیانات در دیدار وزیر و مدیران وزارت اطالعات ۱۳/۰۷/۱۳۸۳
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توصیه های  قرائتی
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•راه کار ُپر بارشدن ماه شعبان و ماه رمضان
 سه ماه رجب ،شعبان و رمضان از ماه های دیگر برجسته است.  در این سه 
ماه ،ماه رمضان برجســته اســت و در ماه رمضان شب قدر برجسته است. 
مــاه رجب مقدمه ای برای ماه شــعبان و ماه شــعبان مقدمــه ای برای ماه 

رمضان است. 

شب نیمه شعبان بعد از شب قدر، از بهترین شب هاست. حدیث داریم که 
گر کسی در شب نیمه شعبان تا صبح نخوابد و احیاء بگیرد، وقتی همه ی  ا
گیرد، دل او بیدار است. پس اجر بیداری در نیمه ی  مردم خواب شان می 
شعبان، بیداری دل است. دعای کمیل را باید در شب نیمه شعبان خواند.

والدت امــام زمــان؟جع؟ در حــد شــکالت و چراغانی نیســت البتــه این ها 
کاشت تا دانه جوانه بزند.  کار است. باید مغز و پوسته دانه را با هم  پوست 
باید چراغانی در کنار شناخت عمیق امام زمان؟جع؟ باشد. افراد حقه بازی 
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که  که خودشان را وصل به امام زمان؟جع؟ می دانند و از افرادی  هستند 
کنند. بهائیت از همین جا  پوسته هستند و مغز ندارند، سوء استفاده می 
شــروع شــد. ما باید دین مان را از فقیه بگیریم. باید مبنای حرف های ما 

قرآنی باشد. 

گر حرفی شنیدید از ما بپرسید که ریشه ی قرآنی  امام صادق؟ع؟ فرمود: »ا
دارد یا خیر«.

که: »فتنه ها از ســلیقه ها پیدا  حضــرت علــی؟ع؟ در جمله ای می فرماید 
می شود«.

گر   یعنی وقتی فتنه ها می خواهد شــروع بشــود باید چیزی اضافه بشود. ا
شما یک دقیقه قبل از اذان مغرب، افطار کنید روزه تان باطل می شود.

کنیم. اسالم شناس  ما باید اسالم را بشناسیم. و با اسالم شناس مشورت 
که باالی سی سال در حوزه درس خوانده باشد و بی هوس  که  کسی است 
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باشد. ما باید حر ف ها را از اسالم شناس بشنویم. 

ما نباید به زمان های ظهور که مردم می گویند توجه نکنیم. بعضی می گویند 
که وقتی دنیا پر از ظلم شد، امام زمان؟جع؟ ظهور می کند. پس بهتر است 

که ما هم ظلم کنیم تا دنیا پر از ظلم بشود.

 در جــواب بایــد گفت : »وقتی دنیا پر از ظلم شــد امــام می آید، نه وقتی که 
همه ی مردم ظالم شدند. ممکن است که ظلم دنیا را فرا بگیرد ولی بیشتر 

مردم عادل باشند«.

که امام زمان؟جع؟ عمر طوالنی دارد.  که چطور می شــود  گویند  مثال می 
قرآن می فرماید : پیامبری سوار االغی بود و از روستای خرابه ای می گذشت، 
او گفــت: خدایــا چطور این ها را زنده می کنی؟ خدا بالفاصله جان پیامبر و 
کرد  االغش را گرفت. بعد از صد سال خدا آن پیامبر را زنده کرد و پیامبر فکر 

که یک روز این جا بوده است .
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خدا به پیامبر فرمود که می خواهم جلوی چشمت االغ را زنده کنم ،غذایت 
هم تغییر پیدا نکرده است. غذای آن پیامبر در عرض یک سال خراب نشده 
بود .غذا در عرض یک هفته خراب می شود ولی این غذا پنج هزار و دویست 

برابر عمر کرده بود.

امام زمان هزار و دویست سال عمر دارد. این مدت زمان زیادی نیست. زیرا 
حدودا شانزده برابر عمر طبیعی) 70 -80( است.

کند، ولی  عمر مثل حرکت اســت .موی ســر هر ماه یک ســانت حرکت می 
نور در هر ثانیه چندین کیلومتر حرکت می کند. کسی نمی تواند بگوید که 

حرکت باید چقدر باشد. حرکت می تواند تندتر یا کندتر باشد.

خوب است که شب نیمه ی شعبان را با عبادت احیاء بگیریم. 

که سودی  کردن به پول های بانک است  تماشای بازی فوتبال مثل نگاه 
به حال شما ندارد...



فضیلـت   ماه  شـعبان



16

• مقدمه
شعبان ماه بسیار شریف و با عظمتی است که به حضرت محمد ؟ص؟ سـرور 
پیامبران منســوب اســت. این ماه منزلگاهی از منازل ســیر روحانی انسان 
اســت. انســان های بیدار و صاحبان سیر و سلوک با بهره گیری از فوائد ماه 
شــعبان و نشســتن بر سفره های گسترده رحمت و ســعادت قرب و بندگی 
که رسول خدا ؟ص؟  خداوند وارد می شوند. در شرافت ایـن مـاه همین بس 
آن را برای خویش برگزیده و برای کسی که او را در روزه ی این ماه اعانت کند 

دعا نموده است:

»شعبان شهری، رحم اهَّلل من اعاننی علی شهری«.

گرفــت و بـــه مــاه رمضــان وصــل می کرد و  آن حضــرت ایــن مــاه را روزه مـــی 
می فرمود:

»شــعبان ماه من اســت و هر کس یک روز از ماه مرا روزه بدارد، بهشــت بر او 
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واجب است«.

صفوان پســر مهران جّمال گفت: امام صادق؟ع؟ به من دســتور داد اهالی 
ناحیه ام را بر روزه ماه شـعبان تـشویق کنم. گفتم: فدایت شوم در این روزه 
چـــیزی مـــی بینی؟ فرمود: بله. رســول اهَّلل ؟ص؟ پیوســته هنگامی که هالل 
شــعبان را می دید دســتور می داد منادی ای در مدینه ندا دهد:» ای اهل 
که شعبان  گاه باشید  یثرب همانا من رسول خدا بـه سـوی شـما هستم، آ

ماه من است پس خدا رحـمت کـند کسی را که مرا بر ما هم یاری کند«.

ســپس امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: امیــر المؤمنیــن علــی؟ع؟ هــم همیشــه 
می فرمود:

»از زمـانی کـه نـدای منادی رسول خدا؟ص؟ در شعبان را شنیدم روزه شـعبان 
از من فوت نشد و هرگز در طول زندگی ام نیز روزه شعبان ان شاء اهَّلل از من 

فوت نمی شود...«
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•  جایگاه روز اول ماه شعبان
پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ فرموده اند: »چون روز اول شعبان می شود ابلیس 
کند و به آن ها می گوید سعی  لشکر خود را به اطراف و کرانه های زمین می پرا
کـنید در ایـن روز برخی از بندگان خدا را به سوی خود جذب کنید. در مقابل، 
خدای عز و جل نیز فرشتگان را در اطراف زمین و آفاق آن ارسال می کند و به 
آنها می فرماید بندگان مرا حفاظت و ارشـاد کـنید تا همه آنها به دسـت شـما 
نیکبخت و رســتگار شــوند مگر آنانی که امتناع و سرکشــی می کنند؛ چنین 

کسانی از مرز عبور کرده و وارد حزب ابلیس و جنود او می شوند.

وقتی روز اول شعبان از راه می رسد خداوند به درهای بهشت امر می کند بـاز 
کـه شاخه هایش را به دنیا نزدیک  شـوند و به درخت طوبا دستور مـی دهد 
کنــد. آنگاه منــادی ای از جانب پروردگار عز و جل نــدا می دهد: ای بندگان 
خدا این شــاخه های درخت طوبا اســت در آنها درآویزید تا شما را به سوی 
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ــوم اســـت؛ از آن ها درآویزید تا  بهشــت باال برد و این شــاخه های درخت زقـّ
شما را به سوی بهشت باال برد و این شاخه های درخت زّقوم است؛ از آنها 

بترسید تا شما را به سوی دوزخ نکشانند.

که به راستی مرا به رسالت مبعوث  رسول خدا در ادامه فرمود: قسم به آن 
نـموده اسـت هر کس در ایـن روز دری از خیر و نیکی به روی بگشاید، در واقع 
به شاخه ای از شاخه های درخت طوبا درآویخته و آن وی را به سوی بهشت 
کشاند و هر کـس دری از شر بر خود وا کند در واقع به شاخه ای از شاخه های 
درخت زّقوم درآویـــخته اســـت و آن وی را بـــه سوی جهنم می کشاند آنگاه 
که از بیان آن  کارهای خیر و شر را بیان نموده است  حضرت نمونه هایی از 

صرف نظر می کنیم.

• اعمال ماه شعبان
کـــه دوازه ورود به ماه بزرگ رمضان، ماه خداوند است  ماه معظم شـــعبان 
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فرصت بسیار ویژه و معنوی برای انـجام انـواع عـبادت و اعمال عبادی است. 
در این بخش به اهم اعمال عبادی ماه شعبان اشاره می شود:

• نماز:  نماز که ستون دین و بـهترین عمل است،در اسالم از جایگاه واالیی 
مـناسبت های  به  ؟مهع؟  معصومین  ائمه  و  اسالم  پیامبر  است.  برخوردار 
کـه نـمازهایی به جا آورده شود. از جمله نمازهای  مختلف دستور داده اند 

فراوانی برای ماه شعبان و شب ها و روزهای آن وارد شده است.

بیان تک تک نمازهای مستحب در ماه شعبان از حوصله این مقاله بیرون 
است و تنها به یادآوری چند نماز برای شب اول شعبان بسنده می شود:

• پیامبر؟ص؟ فرمود: هر کس در شب اول شعبان صد رکعت نماز بگزارد و در 
هــر رکعت فاتحة الکتاب بخواند یک بار و قل هــو اهَّلل یک بار؛ پس از فراغت 
از نمــاز فاتحــه را پنجــاه بار بخواند. به آن کســی که مرا بــه حق به پیامبری 
فـــرستاده اســـت سوگند، وقتی بنده ای این نماز را بخواند و روزه بگیرد]روز 
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کنان زمین و شیطان ها و  کنان آســمان و شر سا اول را[خداوند از او شــر ســا
پادشاهان را دفع می کند و هفتاد هزار گناه کبیره اش را می آمرزد و عذاب قبر 
را از او برمی دارد و منکر و نکیر او را نمی ترسانند، درحالی که چهره اش مـانند 
شـب چهارده می درخشد از قبر برمی خیزد و مانند برق از صراط عبور می کند 

و نامه عملش به دست راستش داده می شود. 

• حضرتش همچنین فرمود: هر کس در شب اول شعبان دوازده رکعت نماز 
بگزارد در هر رکعت»فاتحه الکتاب«بخواند و پانزده مرتبه»قل هو اهَّلل احـد«را 
بـخواند خداوند متعال ثواب ده هزار شهید به او می دهد و برای او عبادت 
دوازده ســال نوشــته می شــود و از گناهانش بیرون می آید مانند روزی که از 
که در قرآن اســت به او  مادر زاده شــده اســت و خداوند در مقابل هر آیه ای 

قـصری در بـهشت عـطا می کند. 

• روزه: از اعمال بسیار با اهمیت در ماه شـعبان»روزه«است. شایسته اسـت 
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هـر مسلمانی مناسب حال و شرایط خود روزهایی از این ماه را روزه بدارد 
گر مانعی نیست هر روزش، غیر از یک یا دو روز آخرش  که ا افضل آن است 
را روزه بـدارد تـا با افطار میان شعبان و ماه رمضان فاصله انـدازد. بنابراین 
که در دعوت مقدس رسول خدا به  که آن قدر روزه بگیرد  زیبنده اسـت 

اعانت داخل گردد و این با یک روز و دو روز احتماال صادق نمی باشد.

روایات درباره اهـــمیت روزه ایـــن مـــاه پرشمار است که به ذکر روایتی از امام 
صادق؟ع؟ بسنده می شود:

کـــس روز اول ماه شعبان را روزه بدارد بهشت برایش واجب است و هر  »هر 
کس دو روز را روزه بدارد خداوند هر روز و هر شب در زندگی دنـــیا بـــه او نـــظر 
می کند و نظرش در بهشت هم ادامه می یابد و هر کس سه روز را روزه باشد 

خداوند را در عـرش و بـهشتش هر روز زیـارت می کند«.

که مخ عبادت و سالح مؤمن است در فرهنگ  دعا  • دعا و مناجات: 
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اسالمی از جایگاه بس واالیی برخوردار است. در سـیره پیـامبر و جـانشینان 
معصوم او علیهم الّسالم دعاهای زیاد برای مناسبت های مختلف وارد 
شده است. از دعاهای واال و پر از مضامین عرفانی، مناجات شعبانیه اسـت 
کـه مناجات امام علی؟ع؟ و ائمه؟مهع؟ در ماه شعبان است. این دعا نـزد 
صـاحبان روحـیه دعا و مناجات نیز بسیار گرانقدر و ارزشمند است. اینان به 
خاطر این مناجات با ماه شـعبان انـس ویژه ای دارند و مشتاقانه برای آمدن 

ماه شعبان انتظار می کشند.

کـه نحوه  این مناجات آسمانی حاوی دانش های ملکوتی فـــراوانی اســـت 
معامله بندگان با خداوند را به صاحبان جان های مشتاق می آموزاند. این 
گون دعا، گدایی، آمرزش خواهی و راز و نیاز بـا خـداوند  گونا کارهای  دعا راه 
را آمــوزش می دهــد. در ایــن مناجات راهنمایی های صریــح و بدیعی برای 
که از سالکان راه، شبهه  رسیدن به لقاء اهَّلل و تـقرب و نـظر بـه او وجود دارد 

زدایی می کند.
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کان را برطرف  شــک و شــبهه های منکران را جواب می گوید و وحشت شکا
می سازد. محتوای واقعی این مـــناجات، ارشاد بـــه شـناخت نفس انسان 

است که معرفت آن همان راه شناخت پروردگار بزرگ است.

• صلوات: از اعمال پرثواب ماه شـعبان صـلواتی است که هنگام زوال هر روز 
و نیمه هر شب ماه خوانده می شود. این دعا با »اللهم صـل عـلی محمد و 
آل محمد شجرة النبوه« آغـاز مـی شود و آموزه های فراوانی در بـاب شـناخت 
اهـل بیت؟مهع؟دربر دارد. صلوات های دیـگری نـیز برای ماه شعبان وارد شده 

است که در کتب دعا آمده است.

کارهای پرسود و نـوع دوسـتانه در این ماه بزرگ دادن صدقه  • صدقه: از 
است. پیشوایان مـعصوم؟مهع؟ پیروان خود را به این عـمل خـداپسندانه 

ترغیب کرده اند.
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• آمرزش خواهی)استغفار(: حسن بـن علی بن فضال می گوید: از علی بن 
موسی الرضا ؟ع؟ شنیدم که می فرمود: »هر کـس از خـداوند تبارک و تعالی در 
ماه شـعبان طلب آمرزش کند و هفتاد مرتبه استغفار کند، خداوند گناهانش 
را و لو به اندازه تعداد ستارگان باشد می آمرزد«. همچنین ذکر استغفار در هر 

روز مـاه شـعبان مستحب است...

کتاب های  • ذکر»ال اله اال اهّلل«: مرحوم سید بن طاووس می گوید در 
هزار  شعبان  ماه  در  کس  می فرماید:»هر  پیامبر؟ص؟  که  یافتم  عبادات 
مرتبه]ذکر فوق[را بگوید خداوند برای او عبادت هزار سال را می نویسد و 
گـناهان هـزار سال از او محو می شود و از قبر روز قیامت بیرون می آید در حالی 

که مانند شب بدر درخشش دارد و نزد خداوند صدیق نوشته می شود«.

کردن است؛ خصوصا  • سجده: از اعمال پرفائده در ماه شعبان سجده 
سجده در شب نیمه شعبان با دعاهای ویـژه.در بـعضی ازاین دعاها به 
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گانه وجود انسان تصریح شده است.»سجد لک سوادی،و خیالی  مراتب سه 
که از  و بیاضی«این فقره از دعا مانند نص است برای عالم محسوس انسان 
کـه از صـورت و روح ترکیب  ماده و مـقدار تـشکیل شده است و عالم مثال او 
که انسان بودن انسان به آن است. عالم  شده است و عالم حقیقی انسان 
حقیقی بشر یعنی حقیقت جان انسان همان است و آن همان عالمی است 
ـ همان عـالم لطیف ربانی است که  که نـه صـورتی در آن است و نه ماده ای و آن

هر کس آن را شناخت در واقع پروردگارش را شناخته است. 

• فضیلت روزهای پنج شنبه: روزهای پنج شنبه در ماه شعبان از موقعیت 
عبادی و معنوی خاصی برخوردار است و نماز، روزه و عبادت در آن جایگاه 
ویژه ای دارد.امام علی؟ع؟از رسول خـدا سـخن شگفتی را درباره روزهای 
پنجشنبه ماه شعبان نقل می کند:»در هر پنجشنبه از ماه شعبان آسمان ها 
بیامرز و  را  گیرانش  روزه  تـزیین مـی شود؛ فرشتگان مـی گویند: معبود ما 
کس در آن دو رکعت نماز بگزارد و در هر  کن. پس هر  دعاهایشان را اجابت 
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رکعت »فاتحه« را یک بار و »قل هو اهَّلل« را صـد مـرتبه بخواند پس هنگامی که 
سالم گفت بر پیامبر ؟ص؟ صد مرتبه صـلوات بـفرستد. هر حـاجتی از امر دین و 
دنیایش را خداوند برمی آورد و هر کس در آن)پنج شنبه(یک روز را روزه بگیرد 

خداوند جسدش را بر آتش حـرام می کند.

• زیارت امام حسین؟ع؟: زیارت آن حضرت در روز و شب سوم شعبان و 
نیمه شعبان استجاب دارد.

• تقرب به امام زمان؟جع؟: از اعـمال مهم ماه شعبان، تقرب بـه حـضرت 
کبر و امام زمان است. آن  حجة بن الحسن العسکری، وّلی امر و ناموس ا
که صاحب غیبت الهی و دعوت نبوی و وارث پیامبران و خاتم  حضرت 
اوصیاء مظهر بزرگ عدل الهی و برپا کننده پرچم های هدایت و نابود کننده 
ستمکاران و منکران حـقیقت است در نیمه این ماه متولد شده است و 
شایسته است در این ماه به آن حضرت پناهنده شده، برای تعجیل در 
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ظهور حضرتش دعا کنیم.

• ماه شعبان و میالد امامان ؟مهع؟
یکی از ویژگی های ماه بزرگ شعبان،تولد انسان های بزرگ در این مـاه اسـت 
که این ماه را ماه شادمانی و خوشحالی پیروان و محبان اهل بیت عصمت و 
طهارت قرار داده است. برخی از پیشوایان معصوم و شخصیت های برجسته 

در این ماه دیده به جهان گشوده اند.

• امام حسین ؟ع؟

روز سوم شعبان میالد امام حسین ؟ع؟ است. سوم شعبان به دلیل مولود 
کــه در آن متولد شــده اســت از شــرافت فراوانــی برخوردار اســت. بر  عزیــزی 
شــیعیان و دوستان آن حضرت شایسته است برای شکرگزاری این نعمت 
بزرگ و چراغ هدایت و کشتی نجات، روزه، زیارت و دعـــاهای وارده در ایـــن 

روز را به جا آوردند.
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• ابو الفضل العباس ؟ع؟

علمدار شجاع و برادر باوفای ابا عبد اهَّلل که الگوی ایثارگران و جانبازی است، 
بنابر قول مشهور در روز چهارم شعبان متولد شده است.

• امام سجاد ؟ع؟

علی بن الحسین ؟ع؟ نیز بـنابر نـقلی در روز پنـجم شعبان در کتب معتبر ادعیه 
دربـاره تـولد ایـن دو شخصیت فاخر عالم اسالم در ماه شعبان ذکری به میان 
که در تقویم رسمی کشــور ما تولد آن دو بزرگوار در ماه  نیامده اســت. از آنجا 
شعبان آمـده. ما نـیز یـادی از آن ها نموده ایم و محققان محترم می توانند در 

این باره تحقیق و نظر خـود را بـرای تحکیم یا تصحیح بیان نمایند.

• امام زمان؟جع؟

دوازدهمیــن امام شــیعه، منجی عالم بشــریت، دادگســتر جهانی حضرت 
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مهدی ؟ع؟ در روز پانزدهم شعبان سال 552 هـ در خانه نـورانی امـام حـسن 
عسکری در سامرا متولد شده است. از همین رو، شب و روز نیمه شعبان، 
شرافت و قداست ویژه ای دارد و بـرکات فراوانی به همراه آورده است. شب و 
روز نیمه شعبان از ابعاد فراوانی اهمیت است که اهم آن ها عبارت است از:

• شب نیمه شعبان از شب های قـدر: این شب  از جمله شب های قدر  
کـه در آن روزی ها و اجل های مردم تقسیم می گردد. اخبار  ذکر شده است 

مستفیض)نزدیک به متواتر(بر این امر داللت دارد.

بنابر محتوای بـرخی از روایـات، خداوند متعال این شب را برای ائمه؟مهع؟ ما 
شب قدر قرار داده است. چنانکه شب های قدر ماه مبارک رمضان را بـرای 

پیـامبر ؟ص؟ قرار داده است.

•  احیا و شب زنده داری: شب پانزدهم شعبان از وقت های مقدسی 
کید زیادی شده است. برای این شب  است که بـر احـیا و بـیدار بودن در آن تأ
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اعمال و عبادات فاخری نیز تعیین شده که می توان گـفت دربـاره هـیچ شبی 
از شب های سال مثل آن یا بیش از آن نیامده است.

•  نمازهای ویژه: برای این شــب نمازهای خاصی تشــریع شـــده اســـت. 
خصوصا نماز صد رکعتی با هزار»قل هو اهَّلل احد«در اهمیت این شب همین 
بس است کـه رسـول خـدا فرموده است: در شب نیمه شعبان خوابیده بودم 
گفتم:  کــه جبرئیل نزدم آمد و فرمود:ای محمد در این شـــب می خوابی؟! 
گفت: شب نیمه شعبان است.  یا جـبرئیل مگر این شب چه شبی است؟ 

برخیز ای محمد.

کـرد و بـا خـود به»بقیع«برد. سپس به من گفت: سرت  او مرا از خواب بیدار 
را بلند کن زیرا که در این شــب درهای آســمان گشــوده می شود و درهـــای 
رحـــمت، رضــوان، مغفــرت، فضــل، توبــه، نعمــت، جود و احســان نیــز باز 
می گردد.در این شب خداوند به اندازه موها و کرک های حیوانات، بندگان 
خـــود را آزاد مـــی کند. در ایـــن شب اجل ها ثبت می شود و روزی یک سال 
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تقسیم می گردد. 

همچنین اموری که در یک سال واقع می شود تعیین می گردد.

»ای مـحمد هـر کـس این شب را با تکبیر، تسبیح، تهلیل، دعا، نماز، قرائت 
و اســتغفار زنده بدارد بهشــت جایگاه و اقامتگاه دائمی او اســت و خـــداوند 

گـناهان گذشته و آینده او را می آمرزد«.

• زیارت امام حسین ؟ع؟: از اعمال مستحب این شب زیارت ابا عبد 
اهَّلل الحسین ؟ع؟ است. در این شب صد هزار پیامبر عالوه بر فرشتگان 

حضرت را در کربال زیـارت می کنند.

• جمع بندی و توصیه
ماه شـعبان فرصت ویژه ای برای عبادت و بندگی خداوند اسـت. انسان های 
شـایسته و بـندگان خوب خداوند با عبادت و ریاضت در این ماه جـان و تـن 
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خــود را طهــارت می دهند تا آماده ضیافت و مهمانی بــزرگ خداوند در ماه 
مبارک رمضان شوند.

ماه شـعبان شـعبه های فراوانی از خیرات و زیبایی ها را بر روی انـسان گـرفتار 
تهاجم انـــواع امواج شـــیطانی در قـــرن معاصر می گشاید و درهای ملکوت 
آســمان و زمـــین را بـــر روی مشتاقان گشــوده نگه می دارد تا افراد بتوانند با 
گیری از برنامه های انســان ســاز ارتقا یـــافته از حـــضیض حیوانیت به  بهره 
آسمان فرشتگی و انسانیت پرواز کنند. برنامه های سـازنده ای که از سوی 
پیامبر؟ص؟ و جانشینان معصومش ؟مهع؟ مـهندسی شـده اند تنها راه نجات 
گنــاه و تاریکی هســتند. در این مــاه برنامه های  بشــر از منجالب شــهوت و 
سازنده فراوانی از سـوی پیـشوایان معصوم؟مهع؟ ما ارائه شده است. ازجمله 
نـــماز، دعا، روزه، تالوت قـــرآن، صدقات، احسان بـه پدر و مادر و خویشان، 

اذکار، استغفار و...
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شب نیمه شعبان
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• اشاره
امام زمان؟ع؟ و حجت دوازدهمین شیعیان جهان، در شب نیمه شعبان 
گشــود. امید همۀ پیامبــران؟مهع؟، اوصیــاء و اولیــاء الهی  چشــم به جهــان 
بــرای حکومــت عدالــت در گیتــی، پــا به عرصۀ جهــان نهاد. نیمه شــعبان 
خاطره انگیزتریــن و شــادترین اّیام ســال، برای شــیعیان اســت؛ در این روز 
گون و عالقه مندان به اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟، همه به  گونا افــراد 
گونه ای، شادمانی خود را ابراز داشته، به همدیگر این روز بسیار مهم را تبریک 
گردانندگان مجالس مذهبی، دچار  می گویند. در این شــرایط بســیار زیبا، 
سردگمی و بالتکلیفی در نحوۀ ادارۀ این مجالس اند؛ روحانیون و مّداحان 
که در بیان مصائب اهل بیت؟مهع؟ ید طوالئی دارند، در این  اهل بیت؟مهع؟ 
اّیام دچار مشکل گشته از روی ناچاری به رویه های مختلف و گاهی عجیب 
و غریــب، روی می آورنــد و برخی به صراحت می گویند: »ما الگوی مناســبی 

برای مجالس شاد نداریم و نمی دانیم در این موقعیت ها چه باید کرد!«
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کنون ما  از این رو بهتر است دربارۀ این موضوع به برنامه ریزی روی آوریم و ا
مقداری دربارۀ این موضوع تأمل نموده البته قبل از ارائۀ چند نکاتی در این 

موضوع، مروری بر جایگاه نیمۀ شعبان در لسان روایات خواهیم داشت.

• نیمه شعبان و میالد امام زمان  ؟ع؟ 
پانزدهم شعبان سال255ق روز میالد منجی بشریت از گرداب های جهل و 

نادانی، ولی عصر امام زمان؟ع؟ می باشد. 

مرحوم کلینی نقل می کند: »امام زمان  ؟ع؟  در نیمه ماه شعبان سال255ق 
به دنیا آمدند.«

که فرمود: شــب  گروهی از بزرگان از حکیمه خاتون حدیثی را نقل می کنند 
نیمه شــعبان بود... شــنیدم امام عســکری  ؟ع؟  می فرمایــد: »ای عمه ام! 
فرزندم را نزد من بیاور.« روپوش از او کنار زدم، دیدم او درحال سجده است 
 اْلباِطَل کاَن 

َ
 َو َزَهَق اْلباِطُل ِإّن

ُ
و بر دست راست حضرت نوشته بود »َجاَء اْلَحّق
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کیزه اســت. آنگاه در پارچه ای  ک و پا گرفتــم، دیدم پا َزُهوقــًا« او را در آغــوش 
پیچیده نزد پدر بزرگوارش بردم. آنجا حضرت فرمود:

ًا«
ّ

 َعلیًا امیُر الُمْؤِمنیَن َحق
َ

َدًا َرُسوُل اهَّلِل َو َاّن  ُمَحّمَ
َ

 اهَّلُل َو َاّن
َ

َهُد َاْن اَل ِاَلَه ِااّل
ْ

 »اش

 آنگاه بر همه ائمه درود فرستاد تا به خودش رسید، و برای دوستانش دعا 
نمود که خداوند با فرج او آنها را دل شاد گرداند، سپس چشم گشود.

تا آنجا که می گوید: مثل اینکه میان من و آقا، پرده ای آویختند به طوری که 
که از  او را نمی دیدم، از پدرشان پرسیدم آقا! بچه چه شد؟ فرمود: آن کس 

تو و ما به او نزدیک تر است، او را برد.

در این روایت حکیمه می گوید: چون روز چهلم شد، به حضور امام حسن 
عســکری  ؟ع؟  شــرفیاب شــدم، دیدم امام زمــان  ؟ع؟  در خانــه راه می رود. 
گفتار او ندیدم. امام حســن  کالمی فصیح تر از  صورتی نیکوتر از رخســار او و 
عسکری  ؟ع؟  فرمود: »عمه! این مولود پیش خدا بسیار عزیز است.« عرض 
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کرد و  کردم: آقا آنچه باید ببینم از چهل روزۀ او می بینم. امام  ؟ع؟  تبّسمی 
فرمود: »عمه جان! نمی دانی که رشــد یک روز ما ائمه برابر رشــد یک ســالۀ 
دیگران است؟« پس من برخاستم و سر آقا را بوسیدم و برگشتم، چون وقتی 
دیگر آمدم او را ندیدم! از امام  ؟ع؟  جویا شدم فرمود: »او را به کسی سپردم 

که مادر موسی فرزند خود را به او سپرد.«

• نیمه ماه شعبان، شب پرستش
ماه شعبان باعظمت و بسیار ارزشمند است. در این ماه، شب نیمه شعبان 
از جایــگاه ویــژه ای برخوردار اســت؛ همان گونه که در شــبهای ماه رمضان، 
شب قدر اهمّیت فوق العاده ای دارد. در این شب با عظمت، عباداتی وارد 

کنون به مواردی می پردازیم: شده که ا

که  که شــب نیمه شــعبان خواب بــودم  کــرم  ؟ص؟ نقــل می کنند  •  پیامبــر ا
گفت: ای محمد! آیا در چنین شبی می خوابی؟  جبرئیل نازل شد، به من 
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کردم: مگر این شب چه شبی است؟ جبرئیل جواب داد: شب نیمه  سؤال 
شــعبان اســت ای محمد برخیز. او مرا بلند کرده با خود به بقیع برد، سپس 
گفت: ســر بلند کن، این شبی اســت که درهای آسمان گشوده می شود؛ در 
نتیجــه درهــای رحمت، رضــوان، مغفرت، فضل، توبه، نعمت، بخشــش و 

احسان باز می شود....

کــردم، آن حضرت  •  از امــام رضــا  ؟ع؟  در مــورد شــب نیمــه شــعبان ســؤال 
فرمودند: »شبی است که خداوند افراد را از آتش جهنم آزاد می کند و گناهان 
کبیره را می آمرزد«. سؤال کردم: آیا نمازی عالوه بر نمازهای عادی شب های 

دیگر در این شب آمده است؟ 

گر خواستی مستحبی را به جا آوری،  فرمودند: »نماز واجبی وارد نشده؛ لیکن ا
کن یاد خدا و اســتغفار و  پس نماز جعفر ابن ابی طالب  ؟ع؟  را بجا آور و زیاد 
دعاء را، به درســتی که پدرم  ؟ع؟  زیاد می فرمود: دعاء در شــب نیمه شــعبان 

مستجاب است«.
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• نیمه شعبان و شب زنده داری
پیامبر گرامی اسالم ؟ص؟  فرمودند: »کسی که شب های عید فطر و نیمه ماه 

شعبان را احیاء بدارد، در روزی که قلب ها می میرند قلب او نمی میرد.«

که فرمود: »علی  ؟ع؟  همواره ســه  از علی ابن موســی الرضا  ؟ع؟  نقل شــده 
شب را نمی خوابید: شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و شب عید فطر و 
شب نیمه شعبان و در این شب روزی ها تقسیم و اجل ها معلوم می گردد و 

مانند آن در سال نیست.«

و نیــز در روایتــی نقــل شــده: »امام ســجاد ؟ع؟ در شــب های نیمه شــعبان 
همۀ ما را جمع، سپس شب را سه قسمت می کرد؛ در یک بخش با ما نماز 
می خوانــد بعــد از آن در بخش دیگــر دعا می فرمود و ما آمین می گفتیم و در 
جزء آخر، استغفار می کرد و ما هم استغفار می کردیم و از خدا بهشت را طلب 

می کردیم تا طلوع صبح.«
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زیارت امام حسین  ؟ع؟ 

کید شــده زیــارت امام  کــه در نیمــه شــعبان خیلی بــر آن تأ یکــی از اعمالــی 
حســین  ؟ع؟  اســت؛ ابی بصیر از امام صادق  ؟ع؟  نقل می کند که فرمودند: 
کند، باید در  که دوســت دارد با صد و بیســت هزار پیامبر مصافحه  »کســی 
نیمه شعبان قبر امام حسین  ؟ع؟  را زیارت کند؛ هر آینه ارواح پیامبران؟مهع؟ 
از خداوند اجازه می خواهند که امام حسین  ؟ع؟  را زیارت کنند و خداوند به 

آنان اجازه زیارت عنایت می فرماید.«

نیز از امام صادق  ؟ع؟  نقل شده که فرمود: »هنگامی که شب نیمه شعبان 
فرا رسد، منادی از افق اعلی ندا دهد: ای زائرین امام حسین  ؟ع؟  بر گردید در 
حالی که گناهانتان بخشیده و پاداش شما بر خدایتان و پیامبر ؟ص؟ است.«

در جــای دیگــر نیز از امام صادق  ؟ع؟  نقل شــده که فرمودند: »کســی که در 
شب نیمه شعبان امام حسین  ؟ع؟  را زیارت کند، خداوند گناهان گذشته و 
آینده او را می بخشد و کسی که آن حضرت را در روز عرفه زیارت کند خداوند 
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برای او هزار حج مقبول و هزار عمره مبرور می نویسد و کسی که در روز عاشورا 
آن بزرگوار را زیارت کند، مانند آن است که خداوند را باالی عرش زیارت کند.«

• پیشنهاد
با توجه به روایاتی که بیان شد و برخی از روایات دیگر و مواردی که در سیره 
معصومین؟مهع؟ مطرح شــده، می توان مــواردی را جهت برنامه های نیمه 

شبعبان، پیشنهاد کرد:

• بیان ویژگی ها و فضائل امام زمان  ؟ع؟  با بیانی شاد و جذاب؛

•  زمینه سازی برای تعمیق معرفت امام  ؟ع؟ ؛

• تربیت انسان های منتظر با ملزومات مناسب آن؛

•شب زنده داری به صورتی کاماًل متفاوت، بدون ذکر مصیبت؛ از باب نمونه 
می توان با الهام از امام سجاد  ؟ع؟، بخشی را به خواندن نماز، بخشی را به 
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دعاء دسته جمعی و بخشی را به استغفار اختصاص داد.

ک های دینی؛ • برگزاری جلسات جشن و سرور با مال

که دارای  • تقدیر از نیروهای فرهنگی  مذهبی در اقشار مختلف اجتماعی 
نخبگی هستند؛

• مّداحی و بیان اشعار دقیق در فضائل اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟ با 
صوت زیبا یا به صورت سرود؛

ک های شرعی با مضامین دینی و یا بر اساس  •  اجرای نمایش های زیبا با مال
تاریخ اسالم.
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دلنوشته   مهدوی
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• به امید بشارت وصل
خدایا، آتش حسرت بر جان و چشم به راه مانده ایم. رنجوریم و درمانده، با 
َگرد یتیمی بر سر و اندوه فراق در دل، تو را می خوانیم به امید فرجی، گشایشی 
تا مژده وصل دهی و چشم مان را به دیدار مولود آسمانی ماه شعبان، تنها 
یاور مستضعفان و درماندگان، خورشید تابنده آسمان والیت، مهدی موعود 

روشن کنی. خدایا، در فقدان پیامبر سوختیم. 

در حرمان لحظه ای دیدار امامان گداختیم و هر بار به این تسال ماندیم که 
او می آید و مرهم زخم دلمان می شود. 

رحیما، مهربانا، پس کجاست آن تسالی دل ها، آن مرهم دردها، آن چراغ 
روشن هدایت و آن کشتی نجات است؟ 

که او را مژده ظهور و ما را بشارت  عزیزا، دردمند و از سر سوز تو را می خوانیم 
وصل عنایت فرمایی.
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• انتظار راستین
هر دم، دم از عشق و انتظار می زنیم و هر لحظه، اشک حسرت می ریزیم و آه 
فراق سر می دهیم؛ اّما گاْه غرق در دریای انتظار، از زالل شفابخش آن غافل 

می مانیم و دل به تصویر مجازی دنیاخوش می کنیم. 

خدایا، رحیما، عطش درونمان را در انتظار آمدن موعود فزونی بخش. یاری 
مان کن تا چون منتظری راستیْن خانه دل بیاراییم و مهّیا شویم.مددمان 
کن تا عاشق راستین آن خورشید هدایت باشیم.  چنان کن که انتظار، چون 
کند. لطیفا، به  او بودن را در ما جاری و ما را در دل به او نزدیک و نزدیک تر 

دیدارش بر ما مّنت ِنه و به رضایتش، به سعادت مان برسان.

• کی می شود که بیایی!
که می شــود بی اختیار دلــم می گیرد. برای  آقای خوبم! شــب های جمعه 

کمیل هایی که خوانده ام و از یاد برده ام. نخوانده ام و از یاد برده ام.
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برای شب هایی که خود را برای ندبه های فردایش آماده می کردم و العجل 
هایی که از ته دل نبود، دلم می گیرد.

مگــر می شــود از تــه دل کســی را صــدا زد و آمدنش را خواســت و گفت: »کی 
کاش می شد در مشق هر شبمان ده بار  که بیایی« و او نیاید؟ ای  می شود 
بنویســیم »ای دل، بخواه آمدنش را«. آن وقت می شــد بدون خواندن هم 

آماده آمدنتان بود.

نه، دیگر به انتظارتان نمی نشینم. می دوم. به انتظار می دوم. می دانم مانع 
رسیدن ما به شما یا بهتر بگویم من به تو همین نشستن است و با نشستن 
این فاصله طوالنی تر خواهد شد.دیگر به انتظارتان می دوم تا به شما برسم. 

و خواهم رسید؛ می دانم، می دانم!

• دامن می تکانم از اندوه
موالجــان! تــو مثــل ماه در شــب، تنهایــی و ماننــد خورشــید در روز. گفتم 
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خورشید، ابرهایی یادم آمد که به تنهایی ما و تو دامن می زند. ابرهایی که 
بارانشان دلتنگی ست و درد را در ما به بار می آورند. ابر هایی که عذاب مردم 

آخرالزمان شده اند.

قرار بود با یاد تو کام دوستانم را شیرین کنم. عید تو را به آنها شادباش بگویم 
که تنهایی شان پایانی خوش دارد. قرار بود به دوستانم،  و یادشان بیاورم 

که در سرمای تنهایی کز کرده اند، بگویم بهار در راه است. 

که می تواند ورق زندگی مان را برگرداند و به دنیا ســر و سامان  کســی می آید 
بدهد. او حاصل مهربانی خداست. رود ها زاللی را از او به ارث برده اند و ماه 

و خورشید نور را.

گفتم خورشید، دوباره ابرهای تیره آمدند و در مقابل چشمانم صف کشیدند.

دست به زانو می گیرم و »یا علی« می گویم و بلند می شوم. دامن می تکانم از 
کند. نباید  اندوه تا تنهایی ام را بشکنم. می دانم رخوت نباید در من پیله 
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دل به درد بسپارم. باید کوه باشم در مقابل سیل، سربلند و آرام و با شکوه.

بهانه زندگی!
گاهی برای گفتن بعضی از حرف ها فقط یک بهانه الزم است. روز میالدت ، 
بهانه ای شد برای حرف زدن از تو. از تو که حقیقت پنهان در گلواژه شعری. از 
تو که حجت خدا بر روی زمینی؛ حجتی که خدا در شب معراج به پیامبرش 

نشان داد.

که روزی خواهی  امروز روز تولدت، بهانه ای شــد برای حرف زدن از تو، از تو 
آمد، آن هم در روزگار قحط سالی عشق و ایمان و با قدم های سبز و بهاری 

ات جهان را اصالح خواهی کرد.

• منجی موعود
جهان در تپش آمدنت به لرزه درآمده اســت. اهل زمین، ثانیه شــمارهای 
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که  خویــش را مرتــب نــگاه می کننــد. یــک منجی، فقــط یک منجی اســت 
گیســوان پریشــان  می توانــد جهان را از رنج و غم رهایی بخشــد. درختان، 
خویش را فصل به فصل به دست زمان می سپارند تا زردی و سرمای زندگی 

را به ساعت سرسبزی جوانه هایشان برسانند.

ک غریبــه و تنهــا جــان می دهنــد. ماهیــاِن قلــب ها   دل هــا در غربــت خــا
خشکسالی محبت و مهربانی را تاب نمی آورند. چشم ها چشمه های خشکی 
شده اند که کمتر به اشک شوق می اندیشند که گریه های فراق آنان را امان 
نمی دهد. تشــنگی بر اعماق و ریشــه این دیار نفوذ کرده و تندیس ها، تاب 
کشــتی های عدالت و انصاف در هیاهو به  ایســتادن بیش از این را ندارند. 
گل نشسته اند. همه چشم به نجات دهنده ای دوخته اند که دست های 

خالی و رها را بگیرد و از این فضای در حال سقوط نجات بخشد.

 ســخت اســت هر روز چشــم بگشــایی و خورشــید را ببینی که طلوع کرده، 
بی آنکه خبری از آمدن تو آورده باشد. سخت است تا آخر هفته روزشماری 
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کنــی و روز هفتم باز هم هیچکس را در آن ســوی جــاده نبینی. جاده های 
کشیده شده تا آن طرف انتظار چشم های خیره شده به رو به رو. پنجره های 
گشوده شده، فریادرسی را می خواهد که خواِب ستم و بی عدالتی را برآشوبد. 
سواری را می خواهد که منتظرانش او را از پشت شیشه های به شوق آمده 

ببیند. یا مهدی! جهان تو را می خواهد، ای منجی موعود.

• ایستاده ام به راهت!
کدامین راه به انتظارت و به احترامت بایســتم و با نگاهی  نمی دانم بر ســر 
اشــک بار و سرشــار از شــوق وصال عشــق بر آن تمثال فرزانه امت بنگرم و با 
صدایی پرشور و شعف بگویم: خوش آمدی ای عشق بی مثال..... خوش 

آمدی.

این جمعه هم گذشت و آقا نیامدی. ای عشق نادیده، این بار هم نیامدی. 
ای زیباتریــن و ای غایــب تریــن آشــکار، تــا کی به یــادت و به نامــت و بدون 
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حضورت در انتظار بنشینیم و به کدامین مسیر چشم به راه بمانیم؟

خوشا روزی که بیایی و مژده حضورت را من بر زبان برانم و غالمت شوم.

• جاده انتظار
یادت هســت ســر جاده انتظار از من جدا شــدی؟ از تو پرسیدم: این جاده 
نامش چیســت؟! و تو گفتی انتظار و رفتی؛ آن قدر آهســته که می توانستم 
نقش قامت رعنایت را ترسیم کنم؛ به خاطر قدرناشناسی و بی معرفتی ما و 
به خواست محبوبت باید می رفتی که ما قد بکشیم؛ حسرت می خوردم که 
چرا َقدرت را ندانستم، شاید هیچ گاه فکرش را نمی کردم که روزی می روی؛ 

آرام دور می شدی و اشک چشمانم آب پشت سرت می شود.

می دانم از همان راهی که رفته ای برمی گردی و آن گاه، مردم طعم شیرین 
زندگی را با تمام جانشان حس می کنند، و بر دوران بی خبری شان حسرت 

می خورند.
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صلوات  شعبانیه
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• اشاره
 این ماه برای ســالک الی اهَّلل بســیار با ارزش اســت. از مقام این ماه همین 
بس که ماه رسول خدا؟ص؟ بوده و حضرتش؟ص؟ فرمودند: »شعبان ماه من 

است، خداوند کسی را که مرا در ماهم یاری کند، بیامرزد.«

گاه شود، باید بکوشد که از دعوت شدگان این  کسی که از این دعوت بزرگ آ
دعوت گردد. این جانشین و برادر او امیرالمؤمنین؟ع؟ است که می فرماید: 
»از زمانی که ندای منادی رسول خدا؟ص؟ را که برای روزه این ماه ندا می کرد 
شنیدم، هیچ گاه روزه این ماه را از دست نداده و در تمام عمرم آن را از دست 

گر خدا بخواهد.« نخواهم داد؛ ا

این ماه برای ســالک الی اهَّلل بســیار با ارزش اســت. از مقام این ماه همین 
بس که ماه رسول خدا؟ص؟ بوده و حضرتش؟ص؟ فرمودند: »شعبان ماه من 

است، خداوند کسی را که مرا در ماهم یاری کند، بیامرزد.«
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که به صلوات شــعبانیه  یکی از اعمال این ماه عزیز خواندن صلواتی اســت 
معروف می باشد.

• محتوای صلوات شعبانیه 
در هر روز از شعبان در هنگام ظهر و در شب نیمه آن صلوات هر روز شعبان 

که از امام سجاد؟ع؟ روایت شده، خوانده شود که به شرح ذیل است :

ِئَکِة 
َ

ساَلِة َو ُمْخَتَلِف اْلَماّل ِة َو َمْوِضِع الّرِ ُبّوَ
ُ
َجَرِة الّن

َ
ٍد ش ٍد وَ آِل ُمَحّمَ َالّلُهّمَ َصّلِ َعلی ُمَحّمَ

ْلِك اْلجاِرَیِة 
ُ

ٍد اْلف ٍد وَ آِل ُمَحّمَ َو َمْعِدِن اْلِعْلِم َو َاْهِل َبْیِت اْلَوْحِی. َالّلُهّمَ َصّلِ َعلی ُمَحّمَ
ُر َعْنُهْم   َواْلُمَتَاّخِ

ٌ
ُم َلُهْم ماِرق ّدِ

َ
 َمْن َتَرَکَها اْلُمَتق

ُ
َجِج اْلغاِمَرِة َیاَمُن َمْن َرِکَبها َو َیْغَرق

ُ
ِفی الّل

زاِهٌق َوالاّلِزُم َلُهْم الِحٌق.

ٍد اْلَکْهِف اْلَحصیِن َو ِغیاِث اْلُمْضَطّرِ اْلُمْســَتکیِن  ٍد َو آِل ُمَحّمَ َالّلُهــّمَ َصــّلِ َعلی ُمَحّمَ
 

ً
ٍد َصلوة ٍد َو آِل ُمَحّمَ َو َمْلَجاِء اْلهاِربیَن َو ِعْصَمِة اْلُمْعَتِصمیَن. َالّلُهّمَ َصّلِ َعلی ُمَحّمَ
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ٍة یا َرّبَ  ّوَ
ُ

ًء ِبَحْوٍل ِمْنَك َو ق
َ
ضّا

َ
ًء َو ق

َ
ٍد َادّا ٍد َو آِل ُمَحّمَ  َتُکوُن َلُهْم ِرضًا َو ِلَحّقِ ُمَحّمَ

ً
َکثیَرة

اْلعاَلمیَن.

ُهْم َو 
َ

وق
ُ

ذیَن َاْوَجْبَت ُحق
َ
بیَن ااْلْبراِر ااْلْخیاِر اّل ّیِ

ٍد الّطَ ٍد َو آِل ُمَحّمَ َالّلُهّمَ َصّلِ َعلی ُمَحّمَ
ْلبی ِبطاَعِتَك 

َ
ٍد َواْعُمْر ق ٍد َو آِل ُمَحّمَ َرْضَت طاَعَتُهْم َو ِوالَیَتُهْم. َالّلُهّمَ َصّلِ َعلی ُمَحّمَ

َ
ف

ْعَت َعَلّیَ ِمْن  ْرَت َعَلْیِه ِمْن ِرْزِقَك ِبما َوّسَ
َ
ّت

َ
 َمْن ق

َ
نی ُمواساة

ْ
َوال ُتْخِزنی ِبَمْعِصَیِتَك َواْرُزق

ِد ُرُسِلَك  َك َسّیِ ْهُر َنِبّیِ
َ

َك َو هذا ش ْرَت َعَلّیَ ِمْن َعْدِلَك َو َاْحَیْیَتنی َتْحَت ِظّلِ
َ

ْضِلَك َو َنش
َ

ف
ی اهَّلُل َعَلْیِه َو آِله 

َ
ذى کاَن َرُسوُل اهَّلِل َصّل

َ
ْضواِن اّل ْحَمِة َوالّرِ َتُه ِمْنَك ِبالّرَ

ْ
ف

َ
ذى َحف

َ
ْعباُن اّل

َ
ش

َم َیْدَاُب فی ِصیاِمِه َو ِقیاِمِه فی َلیالیِه َو َاّیاِمِه ُبُخوعًا َلَك فی ِاْکراِمِه َوِاْعظاِمِه ِالی 
َ
َو َسّل

َمَحّلِ ِحماِمِه.

فیعًا 
َ

فاَعِة َلَدْیِه َالّلُهّمَ َواْجَعْلُه لی ش
َّ

ِتِه فیِه َو َنْیِل الش
َ
ْسِتناِن ِبُسّن َاِعّنا َعَلی ااْلِ

َ
َالّلُهّمَ ف
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ِبعًا َحّتی َاْلقاَك َیْوَم اْلِقیَمِة َعّنی راِضیًا َو 
َ
عًا َو َطریقًا ِاَلْیَك َمهَیعًا َواْجَعْلنی َلُه ُمّت

َّ
ف

َ
ُمش

 
َ

راِر َو َمَحّل
َ

ْضواَن َو َاْنَزْلَتنی داَر اْلق  َوالّرِ
َ

ْحَمة ْد َاْوَجْبَت لی ِمْنَك الّرَ
َ

ُنوبى غاِضیًا ق
ُ

َعْن ذ
ااْلْخیاِر .

این صلوات شامل برکات ماه و کارهایی که باید برای رسیدن به این برکات 
انجام دهیم می باشد.

کرم؟ص؟ و  که توجه به شئون نبی ا این دعا با صلوات هایی شروع می شود 
ائمه معصومین؟مهع؟ می باشد؛

 
ً

ِسَنا َو َتْزِکَیة
ُ

ْنف
َ

 ِل
ً

َنا ِبِه ِمْن َواَلَیِتُکْم ِطیبًا ِلَخْلِقَنا َو َطَهاَرة »َو َجَعَل َصاَلَتَنا َعَلْیُکْم َو َما َخّصَ
ُنوِبَنا«.

ُ
 ِلذ

ً
اَرة

َّ
َلَنا َو َکف

یکی از اعمال این ماه هم کثرت صلوات است. باطن صلوات تعظیم در برابر 
کرم؟ص؟ و ائمه اطهار ؟مهع؟و شئون ایشان است که این تعظیم طریق  نبی ا
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سجده در مقابل خدای متعال می باشد.

»اللهم صل علی محمد و آل محمد الفلک الجاریة فی اللجج الغامرة یأمن من رکبها 
و یغرق من ترک ها«

انسان سالک می بایست در این دنیا حالت غریق داشته باشد که در روایات 
کید شده است در غیر این صورت انسان مبتالی به شرک می شود. هم تأ

 • حالت غریق چگونه حالتی است؟
گاه ها منقطع گردیده  حالت غریق یعنی کسی که در اوج نیاز، از همه تکیه 
اســت. ایــن توجه مقدمــه درک حضور خداوند و رســیدن به مقام اخالص 

است: 

ِرُکون« 
ْ

اُهْم ِإَلی اْلَبّرِ ِإذا ُهْم ُیش ا َنّجَ َلّمَ
َ

یَن ف ْلِک َدَعُوا اهَّلَل ُمْخِلصیَن َلُه الّدِ
ُ

ِإذا َرِکُبوا ِفی اْلف
َ

»ف
)عنکبوت:۵۶(
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انســان تا مضطر نشــود و حالت غریق پیدا نکند، متکی به خدا نمی شود و 
تا متکی نشود در سلوک خود به نتیجه نمی رسد؛ یعنی حتی به ریاضات و 
عقل و عبادات خود نباید تکیه کند. وقتی این حالت در انسان شکل گرفت 

کشتی نجات او اهل بیت؟مهع؟ خواهند بود.

کرم؟ص؟ و شفاعت ایشان است. خداوند این  باطن این ماه از شئون نبی ا
گر انسان اهل سیر در  ماه را محفوف به رحمت و رضوان خودش قرار داده و ا

این ماه شد پایانش رضوان الهی است.

• شرط نجات چیست؟
شــرط نجات، رســیدن به حالت غریق است چرا که تا احساس نیاز نکند و 
خود را مستغنی نداند این دستگیری اتفاق نمی افتد. عبور از همه فتنه ها و 

ابتالئات نیز با تکیه بر این تکیه گاه ممکن است.

»اللهم صل علی محمد و آل محمد الکهف الحصین و غیاث المضطر المستکین و 
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ملجإ الهاربین و عصمة المعتصمین«

ُووا ِإَلی اْلَکْهف؛ )الکهف:۶۱( 
ْ
أ

َ
 اهَّلَل ف

َ
»َو ِإِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َو ما َیْعُبُدوَن ِإاّل

انسان وقتی از بت ها کناره گرفت و احساس غربت به او دست داد و جز خدا 
را نخواست، به کهف حصین پناه می آورد.«

اینکه سر حضرت سیدالشهدا؟ع؟ بر سر نیزه این آیه را می خواندند: 

قیِم کاُنوا ِمْن آیاِتنا َعَجبا« )الکهف:۹( ْصحاَب اْلَکْهِف َو الّرَ
َ
 أ

َ
ّن

َ
ْم َحِسْبَت أ

َ
»أ

 اشــاره بــه این حقیقــت دارد که واقعًا اصحاب کهــف آیات عجیب خداوند 
نبوده اند بلکه اصحاب سیدالشهدا آیات عجیب بوده اند که در این فتنه به 

کهف حصین یعنی سیدالشهدا پناه آورده اند.

• غیاث المضطر المستکین:  غوثی که خداوند برای دستگیری مضطرین 
قرار داده است ائمه معصومین؟مهع؟هستند. این اضطرار و اعتزال از مراحل 
متکامل سیر و سلوک معنوی انسان مؤمن است که ترکیبی از خوف و عجز 
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است. این حالت را باید در همه احوال زندگی داشته باشیم چرا که حقیقتًا 
که ملتفت به این فقر مســتمر خودش نیست دنبال  فقیر هســتیم. کسی 

پناهگاهی هم نیست.

گر برای انسان هرب حاصل شد از شیطان و اهوای  • ملجاء الهاربین: ا
نفس خود به این ملجاء می رسد.

• عصمه المعتصمین: انسان باید در همه امور خود اهل اعتصام و توکل 
باشد حتی در خودسازی و سلوک خود.

 • مشکل اساسی نرسیدن به اضطرار واقعی است!
که به حالت اضطرار و هارب و مســتکین  بنابراین مشــکل ما در این اســت 
کهف و  گر برسیم معصومین؟مهع؟ را به عنوان  که ا و معتصمین نرسیده ایم 

غیاث و ملجاء و عصمت خواهیم یافت.
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• باطن ماه شعبان را درک کنیم!
این صلوات ها مقدمه این نکته پایانی صلوات ها است: »هذا شهُر نبیک سیُد 
رسلک شعبان الذی حففته بالرحمه و الرضوان الذی کان رسول اهَّلل ؟ص؟ یدأب فی 

صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوعًا لک فی اکرامه و اعزامه الی محل همامه«

کرم؟ص؟ و شفاعت ایشان است. خداوند این  باطن این ماه از شئون نبی ا
گر انسان اهل سیر در  ماه را محفوف به رحمت و رضوان خودش قرار داده و ا

این ماه شد پایانش رضوان الهی است.

• رضوان چه مقامی است!
ْکَبر« 

َ
رضــوان؛ مقامــی فوق همه مقامات بهشــت اســت : »َو ِرْضــواٌن ِمــَن اهَّلِل أ

که این مقام رضوان بدون شفاعت و دستگیری  )التوبة:۲۷( و باید دانست 
اهل بیت؟مهع؟ بدست نمی آید : »بکم یسلک الی الرضوان«
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 • چه کنیم تا به رحمت و رضوان این ماه برسیم؟
»اللهم فاعنا علی االستنان بسنته فیه و نیل شفاعت لدیه«

ما باید تمسک کنیم به سنت حضرت و ُمسَتن به این سنت بشویم که در 
سایه این تمسک به شفاعت حضرت برسیم و این استنان به سنت باعث 

می شود که خود را در معرض رحمت این ماه قرار دهیم.

• چه شفاعتی را در خواست می کنیم!؟
»اللهم اجعله لی شــفیعًا مشفعا« شفیعی اســت که شفاعتش مقبول است، 
»وطریقًا الیک مهیئا و اجعلنی له ُمتبعا حتی القاک یوم القیامة راضیًا و عن ذنوبى 

 و الرضوان«.
ً

قاضیًا قد اوجبت لی منک رحمة

کرم؟ص؟ اســت و تبعیت، الزمه این ســیر و  طریق و واســطه همه عالم نبی ا
سلوک است.
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: اشاره به همان مقام رضوان است.
ً
• یوم القیامه راضیا

و … : مقام شفاعت حضرت که به وسیله آن به رحمت 
ً
عن ذنوبی قاضیا

و رضوانی که محفوف به این ماه است می رسیم.

»و انزلتنی دار القرار و محل اال خیار«

اخیــار دســته ای هســتند که به صورت مســتقیم برخــوردار از نــور حضرات 
هستند؛» انتم نور اال خیار«.

آمده اســت که در هر روز شــعبان در وقت زوال ]وقت ظهر شرعی[ و در شب 
نیمه آن این صلوات را که از حضرت زین العابدین؟ع؟ روایت شده خوانده 

شود .
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نیا یش   شعبانیه 
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• بار الها! این شب ها در نور باران ملکوت، دل را هم سفِر مالیک می کنم و 
کوله بارم را آن قدر از توشه  کوشم تا  کبریایی ات می سازم؛ می  راهی عرش 
کنده ســازم که الیق اســتقبال از ماه رحمت تو شــوم، و  معرفت و حقیقت آ
چون بنده ای که سزاوار آمرزش است، از دروازه لطفت به شهر رمضان قدم 

بگذارم.

• یا عزیز! این شب های آذین بندان آسمان، دستانم را در بارش نور و رحمت 
به سویت بلند می کنم و خاضعانه صدایت می زنم؛ آن قدر صدایت می زنم 
غ  که پاســخی نه در حد بندگی ام، که در شــأن ربوبیت تو بشنوم و آنگاه فار
از انبوه ظلمات گناهانم، روح و جســم کویرزده ام را به چشــمه رمضان می 
سپارم تا عطش ناشی از جهالت و جوانی ام را فروبنشاند. باشد که صمدیت 
گرمابخش جســم و  گردد؛ آفتاب رحمانیتت،  تو، مددرســان نیازمندی ام 
جان کرخت شــده ام است؛ و پرتوی از علمت، گشاینده چشمان بصیرتم 

به باغ معرفت.
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لطافــت مــاه شــعبان، دِل چون ســنگم را نــوازش می دهد؛ و شــیرینی ماه 
رمضانت، تلخی گناه را به حالوت توبه بدل می گرداند.

• ســرافکنده و مغمــوم و نــادم آمــده ام. مــی خواهم »مــن« را بــه پایت فدا 
که خواهش های بی پایانش، ایمانم را به بند کشیده و  کنم؛ همان »من« 
کرده و  انسانیتم را در سیاهی حصار غفلت اسیر ساخته، اراده ام را سست 

توکلم را در پس پرده های هزار رنگ جهالت، بی رنگ گردانیده.

کنــم و آنــگاه در این شــعبان  مــی خواهــم »مــن« را در آتــش ندامــت، ذوب 
پریمن، به شعبه خیرات روی آورم تا از درآویختگان به شاخه طوبی باشم. 
می خواهم طعم شیرین روزه شعبان را بچشم تا رمضان را خالص و سبک 
بــال درک کنم. می خواهــم در این ماه عزیز، که فرش قدوم پربرکت نجات 
گرفته، جام انتظار را صبورانه درکشــم تا در صف منتظران  بخش عالم قرار 
ل ِلَوِلیک  ُهّمَ َعّجِ

َ
واقعی درآیم؛ و تمام این روزها و شب ها با ترنم عاجزانه »الّل

َرْج« دست و زبان و قلبم را زینت بخشم.
َ

اْلف
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که التیام بخش عمق جراحتش  روح زخــم خورده ام در پی مرهمی اســت 
کامی نصیب تمنایم نمی  باشــد. به هرسوی نظر می افکنم، جز تیرهای نا
گردد.  گشوده نمی  شود. هیچ دری از سِر مهر، به سوی وجود یأس زده ام 
هیچ ســرپناهی، بی مّنت یا بی طلِب مزدی، ســقف مهربان بی پناهی ام 

نمی شود؛ هیچ نگاِه گرمی، پذیرای بی کسی ام نیست.

پس خجل و شکست خورده، اما با توشه امید، به درگاهت روی می آورم، 
ای دستگیر از پاافتادگان و ای پناه بخش بی پناهان!

که زنجیرهای آتشــین بردگی برای شیطان،  این دســت من اســت؛ دستی 
کنون روســیاه تر از همیشــه، با دست تهی بر آستان  بر آن داغ ذلت نهاده. ا
که با آب مغفــرت، وجود عصیان زده ام  کرمــت چنگ می زنم؛ به این امید 
ک گردانی، شــانه های تازیانه خورده از هــوای َنْفس را دریابی، صدایم  را پــا
زنی و مرا به سوی خود بخوانی و به راهی رهنمون باشی که بندگان خاص و 
مقربت را به آن فراخوانده ای؛ راهی که تنها درک کنندگان حقیقت رمضان، 
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آن را می شناسند و جویندگان نیک بختی و سعادت، پوینده آنند.

• ای رحیم تر از هر بخشنده ای! ای نزدیک تر از من به من! پذیرایم باش، 
هرچند سر تا پا گناه و عصیانم؛ و پاسخم ده، هرچند شایسته درک عظمت 

تو نیستم.
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فرصت پرواز
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باز ماهی دیگر، فرصتی دیگر برای دیگر زیستن و باز دِر این قفس باز شد. آیا 
هست کسی که شوق پرواز داشته باشد؟!

 آیا کســی هســت که از تنگی دنیا به تنگ آمده باشــد؟! آیا هست کسی که 
خواهان بازگشت به اصل خویش باشد؟!

اآلن فرصت پرواز اســت. شــعبان ماه پرواز، ماه رهایی انســان و ماه رســول 
خدا؟ص؟ هم آمد. 

این ها ساعات، ثانیه ها و لحظه ها نیستند که در گذرند. این ها فرصت، عمر 
کت خودمان  و آینده است که می آیند و ما همچنان ناظر به آن، ناظر به فال

به انتظار نشسته ایم.

 حال که در های آسمان باز شده و درخت طوبی شاخه هایش را برای ما به 
زیر انداخته، آیا کسی هست که به آن چنگ زند و زائر خدا شود؟! 

گاهی برای خوب شدن لحظه ای کافی است و آن لحظه ها می تواند لحظه 
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های رجب، شعبان و رمضان باشد که همراه با غفلت ما می گذرند و فریاد 
برمی آورند که آمدیم، در زدیم، نبودید، رفتیم.

مبادا شــاخه های زّقوم پابند ما شــوند و آن گاه که طوبی را می بینیم دیگر 
دیر شده باشد. اما چه کسی به طوبی می پیوندد؟ 

کسی که توشه ای از هر آنچه خوبی است در این دنیای پست برگیرد. شعبان 
ماه دعوت خوبی ها به خانة دل است.

کــه زائر   مــاه تجلــی خــدا در دل هــای مؤمنیــن و چــه بــزرگ اســت آن دلــی 
پروردگارش می شود به سه روز خودداری از خوردن و آشامیدن.

کــه برای اهلــش مانند  و چــه زیباســت مناجــات ولــی خــدا  با پــروردگارش 
پناهگاهی است که از این دنیای طوفان زده به آن گریخته است.

که  کنیم  که با پروردگار عالم از زبان ولی اش مناجات   و باز چه خوب است 
او عارف به حق است که او می شناسد آنچه را که می ستاید. پروردگار عالم، 
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حسین را در سوم این ماه به عالم هدیه داد و بدانید این روز لیاقت گنجاندن 
که خداوند او را به آن هبه دارد و آن روز را  والدت چنین مولودی را داشــت 

بزرگ گردانید.

 پــس آنچــه مــی توانید از ایــن روز بردارید که توشــه ای از این روزها غنیمت 
که در »کلیدهای بهشــت«  اســت؛ حتی به انــدازة روزه ای، زیارتی و دعایی 

آمده.

باز چه زود این ماه به نیمه می رسد، انگار روزها را دنبال کرده اند و خودشان 
چه اشتیاقی دارند برای رسیدن به نیمه. 

شاید خبر دارند در نیمه همین ماه است که آخرین، تنهاترین و بزرگ ترین 
منجــی بشــر خواهد آمد و جهان را روشــن مــی کند به انوار الهیــه ای که در 

وجودش نهفته است. 

و ای مهدی جان، برای خلقی مبعوث شده ای که راه به آمدنت نمی دهند، 
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کــه راه را بــاز کنیم؟! بیاییــد راه را برای  آیــا منتظــری؟! آیا منتظر ما هســتی 
موالیمان باز کنیم. 

که همسنگ روز مقّدر  بیایید فرج را به دل ها راه دهیم. بیایید در این روز 
انسان ها است و شبش شِب دوازده امام است، پروردگار را به نام اعظمش 

بخوانیم و فرج را برای یکایکمان طلب کنیم. 

نکند سر دِر دل هامان بنویسیم ورود مهدی ممنوع! 

نکند خدای خوبی ها را به دل راه ندهیم. نکند دلمان خانه اغیار شود! که 
گر شد نمی توانی َشَبش را به دعا زنده نگهداری و روزش را به روزه سر کنی  ا

و مدام بخوانی برای سالمتی حضرتش: 

»اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن...«

 اما شاید روزنه ای باشد و خدایی مهربان که در همین نزدیکی است.
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ک گردان به غسل و شب را زنده نگه دار به نماز و دعا و استغفار  پس خود را پا
که تمام دل ها مرده است و بخوان زیارت حسین؟ع؟  تا نمیرد دلت روزی 
را که زیارتش افضل اعمال است در با فضیلت ترین روزها و شب های سال 
گرفت، در این شب وارد شده است. تو  کمیل از امیرش هدیه  که  و دعایی 

هم همراه با او بخوان:

 »اللهم انی اسئلک برحمتک التی وسعت کّل شیء...«

و اینک، آخرین جمعه شــعبان اســت و شــاید برای من و تو آخرین فرصت 
گناهان عمرت. بســیار  کن از تمام  خوب شــدن باشــد. پس زیاد اســتغفار 
بخوان ســخن پروردگارت را و زیاد با او صحبت کن با نمازی که به رســولش 

تعلیم داد و مدام زمزمه کن:

 »اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان...«
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و ایــن مــاه هــم با آنچه برداشــتی و برنداشــتی به ســر مــی آید. بــا آنچه باید 
می کردی و نکردی به سر می آید.

خوشا به حال آن که سنگین بردارد، برای تمام عمر بردارد، برای همه بردارد.
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دعای کمیل
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 • با مویه های کمیل زیر باران
• مــن از کوچــه هــای »ظلمت نفســی « زیر نور مهتاب شــعبان به واســطه 
حضــرت منتظر به منــزل انتظار »رب رئوف « رســیدم. »هیهــات « در پاییز 
احساس باران، بهانه من بود تا با زمزمه های دعا دلی تر کنم. اما می خواهم 
زیــر ابــری بــروم که نم نم بارانش، بــه دل عطر طراوت می بخشــد و در قلب 

رنگین کمان »یا رب « می نگارد.

• می خواســتم از دســت نفس فراری شوم و رها در کوچه ها، خانه به خانه 
گر او را می یافتم، زیر باران نگاهم  به دنبال نشان »کل االحوال رؤفا« بگردم. ا
دل را می ربودم و مقابل نگاهش با صدای بغض آلود ندامت فریاد می کردم: 
موالی من، هر ســتمکاری بر دیگران ســتم می راند در حالی که من ستم بر 
کــرده ام! در عالم انســانیت، جرمی باالتر از ایــن و مجازاتی بدتر از این  خــود 
کــه »نادانــی « بــه زنجیرش کشــد. تو خــود می دانی که گرچه جــرات یافتم 
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که تو از من غافل نمی شوی. من حکم  کنم، اما باز دلم آرام بود  نافرمانیت 
کودکی داشتم که هرچه خطا می کرد به جرم کودکی اش، مادر باز مهرش را 
از او دریغ نداشت. می دانستم تو هرگز لطف و احسانت را دریغ نمی کنی. »یا 

قدیم االحسان « که هر عالمی را به حکم بنده بودن پناهی.

که می رسم دیگر نه می توانم بنویسم نه می توانم بگویم اما باز  • به این جا 
وقتی باور می کنم در سلول انفرادی نفس،

• کســی بــه مالقاتم آمده، بــی پرده همه جرائم خود را می گویم تا شــاید به 
حکم صداقت، سند شفاعت گذارد و دل را برهاند.

که هرگز هویدا  کارهای زشتی مرتکب شده ام  • مهربان من، خود می دانم 
گــر روزی هویدا  کــردی و ا نکــردی و بــه لطفــت یا ســتار، آنچه کردم مســتور 
می گشت شاید مردم مرا به جرم آن می کشتند. و می دانم تو هرآنچه که کردم 
دیدی اما بر من صبر نمودی. روزگار جرم سنگین ام می داد، اما تو از لغزش 
ها پناهم دادی. بد بودم اما تو بدی های دنیا را از من دور ساختی. آنچه بد 
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کردی تا مبادا مردم مرا به بدی بشناسند، می دانم الیق  کرده بودم پنهان 
که  کــردی آن چنان  لطفــت نبودم اما تو بر زبان ها مدح و ثنای مرا منتشــر 

می دانستم آنچه می گویند نیستم. پس تو عزتم دادی اما ای عزیز:

• امروز من از غم درد می نالم. گوشه نگاهم زخم سوز اشکی است که از ندامت 
جاری می شــود. دلم در بند است و نگهبان دنیا یک لحظه مهلت مالقاتم 
نمی دهد. آرزوهای دور تا سراب های خیال مرا تشنه بردند و جانم را در کویر 
غرور به زنجیر کشیدند، دنیا با نیرنگ وعده رهایی ام داد و نفس در هوای مه 
آلود غرور غرقم کرد. حال ای عظیم ببین عظمت دردهای مرا که دلم را زمین 

گیر کرده است. ببین فریب دنیا را که نفسم را به زنجیر کشیده است!

• ای سید من، ای عزیز! تو را به جاللت سوگند که مبادا حقیر و بی پناهی را 
به جرم آن که روزی عملی زشت انجام داده به درگاه اجابت نخوانیش و در 

بیابان غفلت رهایش کنی.

کــرده ام از روی تقصیــر و نادانی و غفلت و  • ای محــرم راز مــن! آنچــه نهانی 
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که تو را واقف اسرار خویش  شهوت بوده و تو همه را می دانی. رسوایم مکن 
دانستم. کمی صبر کن، بر من شکیبایی ورز و شکنجه ام مکن به آنچه کرده ام 
که تو در همه حال مهرورزی. بگذار زیر سایه مهرت باز  کن  باز هم مهربانی 

هم نگاه بارانی ام چشم بر تو دوزد که »بعزتک لی فی کل االحوال رئوفا«

• آشنایی با دعای کمیل
کمیــل از بهتریــن دعاهــا و منســوب بــه خضــر نبــی؟ع؟ اســت. دعــای 
کــه از اصحــاب خــاص آن حضــرت بود  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آن را بــه کمیــل 
آموخــت. ایــن دعا در شــبهاى نیمه شــعبان و در هر شــب جمعــه خوانده 
مىشــود،و بــراى کفایت از گزند دشــمنان و گشــوده شــدن درهــاى روزى و 

آمرزش گناهان سودمند است.

• متن و ترجمه دعای کمیل
ْیٍء َو 

َ
 ش

َ
َهْرَت ِبها ُکّل

َ
تی ق

َ
ِتَك اّل ّوَ

ُ
ْیٍء َو ِبق

َ
 ش

َ
تی َوِسَعْت ُکّل

َ
َالّلُهّمَ ِاّنی َاْسَئُلَك ِبَرْحَمِتَك اّل
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ِتَك 
َ
ْیٍء َو ِبِعّز

َ
 ش

َ
َلْبَت ِبها ُکّل

َ
تی غ

َ
ْیٍء َو ِبَجَبُروِتَك اّل

َ
 ش

ُ
 َلها ُکّل

َ
ّل

َ
ْیٍء َو ذ

َ
 ش

ُ
َخَضَع َلها ُکّل

ْیٍء 
َ

 ش
َ

ذى َعال ُکّل
َ
ْیٍء َو ِبُسْلطاِنَك اّل

َ
 ش

َ
تی َماَلْت ُکّل

َ
ْیٌء َو ِبَعَظَمِتَك اّل

َ
وُم َلها ش

ُ
تی ال َیق

َ
اّل

ْیٍء َو ِبِعْلِمَك 
َ

تی َماَلْت َاْرکاَن ُکّلِ ش
َ
ْسماِئَك اّل

َ
ْیٍء َو ِبأ

َ
ِء ُکّلِ ش

َ
نّا

َ
َو ِبَوْجِهَك اْلباقی َبْعَد ف

 شْیٍء...
ُ

َء َلُه ُکّل
َ
ذى َاضّا

َ
ْیٍء َو ِبُنوِر َوْجِهَك اّل

َ
ذى َاحاَط ِبُکّلِ ش

َ
اّل

خدایــا از تــو درخواســت می کنم،بــه رحمــت که همه چیــز را فرا گرفتــه،و به 
که با آن بر هرچیز چیره گشــتی و در برابــر آن هرچیز فروتنی نموده  نیرویــت 
کــه با آن بر همه چیزى فائــق آمدى و  و همهچیــز خــوار شــده و به جبروتت 
بــه عّزتــت که چیزى در برابــرش تاب نیاورد و به بزرگــی ات که همه چیز را پر 
کرده و به پادشاهی ات که برتر از همه چیز قرار گرفته،و به جلوه ات که پس از 
نابودى همه چیز باقی است و به نام هایت که پایه هاى همه چیز را انباشته 
و به علمت که بر همه چیز احاطه نموده،و به نور ذاتت که همه چیز در پرتو 

آن تابنده گشته...

تی َتْهِتُك 
َ
ُنوَب اّل

ُّ
ِفْر ِلَی الذ

ْ
ِلیــَن َو یا اِخَر ااْل ِخریَن َالّلُهّمَ اغ َل ااْلّوَ وُس یا َاّوَ

ُ
ّد

ُ
یــا ُنــوُر یا ق
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َعَم  ُر الّنِ تی ُتَغّیِ
َ
ُنوَب اّل

ُّ
ِفْر ِلَی الذ

ْ
َم َالّلُهّمَ اغ

َ
ق تی ُتْنِزُل الّنِ

َ
ُنوَب اّل

ُّ
ِفْر ِلَی الذ

ْ
اْلِعَصَم َالّلُهّمَ اغ

َء...
َ

تی ُتْنِزُل اْلَباّل
َ
ُنوَب اّل

ُّ
ِفْر ِلَی الذ

ْ
َء َالّلُهّمَ اغ

َ
عّا

ُ
تی َتْحِبُس الّد

َ
ُنوَب اّل

ُّ
ِفْر لَی الذ

ْ
َالّلُهّمَ اغ

اى نور،اى پاك از هر عیب،اى آغاز هر آغاز،و اى پایان هر پایان،خدایا!بیامرز 
بــراى مــن آن گناهانی را که پرده حرمتم مىدرد،خدایا!بیامــرز براى من آن 

گناهانی را که کیفرها را فرو می بارند...

خدایا! بیامرز برایم گناهانی را که نعمت ها را دگرگون می سازند،خدایا!بیامرز 
برایم آن گناهانی را که دعا را باز می دارند،خدایا! بیامرز برایم گناهانی که بال 

را نازل می کند...

ُب ِاَلْیَك ِبِذْکِرَك َو  ّرَ
َ

یَئٍة َاْخَطْاُتها َالّلُهّمَ ِاّنی َاَتق  َخّطَ
َ

َنْبُتُه َو ُکّل
ْ

ْنٍب َاذ
َ

 ذ
َ

ِفْرلی ُکّل
ْ

َالّلُهّمَ اغ
ْکَرَك َو 

ُ
ْرِبَك َو َاْن ُتوِزَعنی ش

ُ
ِسَك َو َاْسَئُلَك ِبُجوِدَك َاْن ُتْدِنَینی ِمْن ق

ْ
ِفُع ِبَك ِالی َنف

ْ
َاْسَتش

ٍل خاِشٍع َاْن ُتساِمَحنی َو َتْرَحَمنی  ّلِ
َ

َاْن ُتْلِهَمنی ِذْکَرَك َالّلُهّمَ ِاّنی َاْسَئُلَك ُسؤ اَل خاِضٍع ُمَتذ
َو َتْجَعَلنی ِبِقْسِمَك راِضیًا قاِنعًا َو فی َجمیِع ااْلْحواِل ُمَتواِضعًا...
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خدایا!بیامرز برایم همه گناهانی را که مرتکب شدم،و تمام خطاهایی که به 
آن ها آلوده گشتم،خدایا!با یاد تو به سویت نزدیکی می جویم،و از ناخشنودى 
تو به درگاه خودت شفاعت میطلبم،و از تو خواستارم به جودت مرا به بارگاه 
قرب خویش نزدیك گردانی و سپاس خود را نصیب من کنی،و یادت را به من 
الهام نمایی،خدایا!از تو درخواست مىکنم،درخواست بندهاى فروتن،خوار 
و افتاده،که با من مدارا نمایی و به من رحم کنی و به آنچه روزى ام نموده اى 

خشنود و قانع بدارى و در تمام حاالت در عرصه تواضعم بگذارى...

دآِئِد حاَجَتُه َو َعُظَم فیما 
َّ

ُتُه َو َاْنَزَل ِبَك ِعْنَد الش
َ

ْت فاق
َ

َتّد
ْ

َالّلُهّمَ َو َاْسَئُلَك ُسؤاَل َمِن اش
ْهُرَك 

َ
َلَب ق

َ
َبُتُه َالّلُهّمَ َعُظَم ُسْلطاُنَك َو َعال َمکاُنَك َو َخِفَی َمْکُرَك َو َظَهَر َاْمُرَك َو غ

ْ
ِعْنَدَك َرغ

ْدَرُتَك َو ال ُیْمِکُن اْلِفراُر ِمْن ُحُکوَمِتَك...
ُ

َو َجَرْت ق

خدایا!از تو درخواست می کنم درخواست کسی که سخت تهی دست شده 
و بار نیازش را به هنگام گرفتاری ها به آستان تو فرود آورده و میلش به آنچه 
نزد توست فزونی یافته،خدایا!فرمانروایی بس بزرگ و مقامت واال و تدبیرت 
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گریز از حکومتت  پنهــان،و فرمانت آشــکار،و قهرت چیــره،و قدرتت نافــذ،و 
ممکن نیست...

بیِح ِباْلَحَسِن 
َ

ْیٍء ِمْن َعَمِلَی اْلق
َ

باِئحی ساِترًا َو ال ِلش
َ

ُنوبى غاِفرًا َو ال ِلق
ُ

َالّلُهّمَ ال َاِجُد ِلذ
أُت ِبَجْهلی َو  ســی َو َتَجّرَ

ْ
ْیــَرَك ال ِالَه ِااّل َاْنَت ُســْبحاَنَك َو ِبَحْمِدَك َظَلْمُت َنف

َ
اًل غ ُمَبــّدِ

بیٍح َسَتْرَتُه َو َکْم ِمْن 
َ

َك َعَلّیَ َالّلُهّمَ َمْوالَى َکْم ِمْن ق دیِم ِذْکِرَك لی َو َمّنِ
َ

َسَکْنُت ِالی ق
ٍء َجمیٍل 

َ
نّا

َ
ْعَتُه َو َکْم ِمْن ث

َ
ْیَتُه َو َکْم ِمْن َمْکُروٍه َدف

َ
ْلَتُه َو َکْم ِمْن ِعثاٍر َوق

َ
ِء َاق

َ
فاِدٍح ِمَن اْلَباّل

ْرَتُه...
َ

َلْسُت َاْهاًل َلُه َنش

گناهانــم و پرده پوشــی بــراى زشــت کاری هایم و  خدایا!آمرزندهــاى بــراى 
کار زشتم به زیبایی،جز تو نمی یابم معبودى جز تو  تبدیل کنندهاى براى 
نیست،پاك و منّزهی و به ستایشت برخاسته ام،به خود ستم کردم و از روى 
نادانی جرأت نمودم و به یاد دیرینهات از من و بخششت بر من به آرامش 
نشســتم خدایا!اى ســرور من چه بســیار زشــتی مرا پوشــاندى و چه بسیار 
باالهاى ســنگین و بزرگی که از من برگرداندى و چه بســیار لغزشــی که مرا از 
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آن نگه داشتی و چه بسیار ناپسند که از من دور کردى و چه بسیار ستایش 
نیکویی که شایسته آن نبودم و تو در میان مردم پخش کردى...

اللی َو 
ْ

َعَدْت بى َاغ
َ

ُصَرْت بى َاْعمالی َو ق
َ

ُء حالی َو ق َرَط بى ُسّوَ
ْ

ئی َو َاف
َ

َالّلُهّمَ َعُظَم َباّل
سی ِبِجناَیِتها َو ِمطالی یا 

ْ
ْنیا ِبُغُروِرها َو َنف

ُ
عی ُبْعُد َاَملی َو َخَدَعْتِنی الّد

ْ
َحَبَسنی َعْن َنف

َضْحنی 
ْ

ُء َعَملی َو ِفعالی َو ال َتف ئی ُسّوَ
َ
ِتَك َاْن ال َیْحُجَب َعْنَك ُدعّا

َ
َاْسَئُلَك ِبِعّز

َ
دى ف َسّیِ

وَبِة َعلی ما َعِمْلُتُه فی َخَلواتی 
ُ

َلْعَت َعَلْیِه ِمْن ِسّرى َوال ُتعاِجْلنی ِباْلُعق ِبَخِفّیِ َما اّطَ
َلتی َو ُکِن...

ْ
ف

َ
َهواتی َو غ

َ
َرِة ش

ْ
ریطی َو َجهاَلتی َو َکث

ْ
َئتی َو َدواِم َتف

َ
ِء ِفْعلی َو ِاسّا ِمْن ُسّوَ

کردارم خوارم ساخته و  خدایا!بالیم بزرگ شده و زشتی عالم از حّد گذشته و 
زنجیرهاى گناه مرا زمین گیر نموده و دورى آرزوهایم مرا زندانی ساخته و دنیا با 
غرورش و نفسم با جنایتش و امروز و فردا کردنم در توبه مرا فریفته،اى سرورم از 
تو درخواست مىکنم به عّزتت که مانع نشود از اجابت دعایم به درگاهت،بدى 
عمل و زشتی کردارم و مرا با آنچه از اسرار نهانم می دانی رسوا مسازى و در کیفر 
کــردار و بدى رفتار و  آنچه در خلوت هایم انجام دادم شــتاب نکنی،از زشــتی 
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تداوم تقصیر و نادانی و بسیارى شهواتم و غفلتم،شتاب نکنی...

ِتَك لی فی ُکّلِ ااْلْحواِل َرُؤفًا َو َعَلّیَ فی َجمیِع ااُلُموِر َعُطوفًا ِالهی َوَرّبى َمْن 
َ
الّلُهّمَ ِبِعّز

َظَر فی َاْمرى...
َ
 ُضّرى َوالّن

َ
ف

ْ
ْیُرَك َاْسَئُلُه َکش

َ
لی غ

کارم به دیــده لطف  خدایا!بــا مــن در همــه احــوال مهــرورز و بــر مــن در هــر 
بنگر،خدایا،پروردگارا،جز تو که را دارم؟تا برطرف شدن ناراحتی و نظر لطف 

کارم را از او درخواست کنم... در 

سی َو َلْم َاْحَتِرْس فیِه ِمْن َتْزییِن 
ْ

َبْعُت فیِه َهوى َنف
َ
ِالهی َو َمْوالَى َاْجَرْیَت َعَلّیَ ُحْکمًا ِاّت

َتجاَوْزُت ِبما َجرى َعَلّیَ ِمْن ذِلَك 
َ

ُء ف
َ
ضّا

َ
نی ِبما َاْهوى َو َاْسَعَدُه َعلی ذِلَك اْلق َغّرَ

َ
َعُدّوى ف

َلَك اْلَحْمُد َعَلّیَ فی َجمیِع ذِلَك...
َ

ُت َبْعَض َاواِمِرَك ف
ْ

َبْعَض ُحُدوِدَك َو خاَلف

که هواى نفســم را  خداى من و ســرور من،حکمی را بر من جارى ســاختی 
کــردم و از فریــب کارى آرایش دشــمنم نهراســیدم،پس مرا به  در آن پیــورى 
خواهش دل فریفت و بر این امر اختیار و ارادهام یاریش نمود،پس بدین سان 
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و بر پایه گذشته هایم از حدودت گذشتم،و با برخی از دستوراتت مخالفت 
نمودم،پس حجت تنها از ان تواست در همه این ها...

ْد َاَتْیُتَك یا ِالهی 
َ

ُؤَك َو َاْلَزَمنی ُحْکُمَك َو َبالُؤَك َو ق
َ
ضّا

َ
 لی فیما َجرى َعَلّیَ فیِه ق

َ
ة َو ال ُحّجَ

سی ُمْعَتِذرًا ناِدمًا ُمْنَکِسرًا ُمْسَتقیاًل ُمْسَتْغِفرًا ُمنیبًا ُمِقّرًا 
ْ

صیرى َو ِاْسرافی َعلی َنف
ْ

َبْعَد َتق
ُبوِلَك 

َ
ْیَر ق

َ
ُه ِاَلْیِه فی َاْمرى غ َزعًا َاَتَوّجَ

ْ
ّرًا ِمّما کاَن ِمّنی َو ال َمف

َ
ِعنــًا ُمْعَتِرفــًا ال َاِجُد َمف

ْ
ُمذ

نی 
َ
ّک

ُ
 ُضّرى َو ف

َ
ة

َ
رى َواْرَحْم ِشّد

ْ
َبْل ُعذ

ْ
اق

َ
رى َو ِاْدخاِلَك ِاّیاَى فی َسَعِة َرْحَمِتَك َالّلُهّمَ ف

ْ
ُعذ

ّدِ َو ثاقی...
َ

ِمْن ش

و مرا هیچ حقی نیست در انچه بر من از سوى قضایت جارى شده و فرمان 
کوتاهی در عبادت و  و آزمایشــت ملزمم نموده،اى خداى من اینك پس از 
زیادهروى در خواهش هاى نفس عذرخواه،پشیمان،شکسته دل،جویاى 
گذشــت طالــب آمرزش،بازگشــت کنان بــا حالــت اقــرار و اذعان و اعتــراف به 
که به آن  گریزگاهی از آنچه از من ســرزده بیابم و نه پناهگاهی  گناه،بی آنکه 
گیرت  رو آورم پیــدا کنم،جــز اینکه پذیراى عذرم باشــی،و مــرا در رحمت فرا
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بگنجایی،خدایا! پس عذرم را بپذیر،و به بدحالی ام رحم کن و رهایم ساز از 
بند محکم گناه...

 َعْظمی یا َمْن َبَدَء َخْلقــی َو ِذْکرى َو 
َ

ة
َّ

 ِجْلدى َو ِدق
َ

ــة
َّ

 َبَدنی َو ِرق
َ

یــا َرّبِ اْرَحــْم َضْعــف
دى َو َرّبى  َك بى یا ِالهی َو َسّیِ َتْرِبَیتی َو ِبّرى َو َتْغِذَیتی َهْبنی اِلْبِتدآِء َکَرِمَك َو ساِلِف ِبّرِ
ِتَك َو َلِهَج ِبِه 

َ
ْلبی ِمْن َمْعِرف

َ
بى ِبناِرَك َبْعَد َتْوحیِدَك َو َبْعَد َما اْنَطوى َعَلْیِه ق ِ

ّ
َاُتراَك ُمَعذ

ئی خاِضعًا 
َ
َك َو َبْعَد ِصْدِق اْعِترافی َو ُدعّا َدُه َضمیرى ِمْن ُحّبِ

َ
ِلسانی ِمْن ِذْکِرَك َواْعَتق

ِتَك... ِلُرُبوِبّیَ

کن.اى  پروردگارا!بر ناتوانی جسمم و نازکی پوستم و نرمی استخوانم رحم 
کنون مرا  که آغازگر آفرینش و یاد و پرورش و نیکی بر من و تغذیه ام بوده اى،ا
ببخش به همان کرم نخستت،و پیشینه احسانت بر من،اى خداى من و 
سرور و پروردگارم، آیا مرا به آتش دوزخ عذاب نمایی،پس از اقرار به یگانگی ات 
و پس از آنکه دلم از نور شناخت تو روشنی گرفت و زبانم در پرتو آن به ذکرت 
گویا گشت و پس از آنکه درونم از عشقت لبریز شد و پس از صداقت در اعتراف 
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و درخواست خاضعانه ام در برابر پروردگارىات...

َم  َد َمْن اَوْیَتُه َاْو ُتَسّلِ ّرِ
َ

ْیَتُه َاْو ُتْبِعَد َمْن َاْدَنْیَتُه َاْو ُتش َع َمْن َرّبَ َهْیهاَت َاْنَت َاْکَرُم ِمْن َاْن ُتَضّیِ
ُط الّناَر  دى َو ِالهی َو َمْوالَى َاُتَســّلِ ْیَتُه َو َرِحْمَتُه َو َلْیَت ِشــْعرى یا َســّیِ

َ
ِاَلی اْلَبالِء َمْن َکف

ْکِرَك 
ُ

 َو ِبش
ً

ة
َ

ْت ِبَتْوحیِدَك صاِدق
َ

 َو َعلی َاْلُسٍن َنَطق
ً

ْت ِلَعَظَمِتَك ساِجَدة َعلی ُوُجوٍه َخّرَ
...

ً
ة

َ
ق ِ

ّ
ِتَك ُمَحق ْت ِبِالِهّیَ

َ
ُلوٍب اْعَتَرف

ُ
 َو َعلی ق

ً
ماِدَحة

باور نمی کنم چه آن بسیار بعید است و تو بزرگوارتر از آن هستی که پرورده ات را 
تباه کنی یا آن را که به خود نزدیك نموده اى دور نمایی یا آن را که پناه دادى 
از خــود برانــی یــا آن را که خود کفایــت نموده اى و به او رحــم کردى به موج 
گذارى؟!اى کاش می دانســتم اى ســرورم و معبودم و موالیم،آیا آتش  بال وا
را بر صورت هایی که براى عظمتت سجده کنان بر زمین نهاده شده مسلّط 
می کنی و نیز بر زبان هایی که صادقانه به توحیدت و به سپاست مدح کنان 
گویا شده و هم بر دل هایی که بر پایه تحقیق به خداوندیت اعتراف کرده...

 َو َعلی َجواِرَح َســَعْت ِالی 
ً

ِئَر َحَوْت ِمَن اْلِعْلِم ِبَك َحّتی صاَرْت خاِشــَعة
َ
َو َعلی َضمّا
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 ِبــَك َو ال ُاْخِبْرنا 
ُ

ّن
َ

ا الّظ
َ

 ما هَکذ
ً

ِعَنة
ْ

 َو َاشــاَرْت ِباْســِتْغفاِرَك ُمذ
ً

ِئَعة
َ
ــِدَك طّا َاْوطــاِن َتَعّبُ

وباِتها َو 
ُ

ْنیا َو ُعق
ُ

ِء الّد
َ

لیٍل ِمْن َباّل
َ

ْضِلَك َعْنَك یا َکریُم یا َرّبِ َو َاْنَت َتْعَلُم َضْعفی َعْن ق
َ

ِبف
ُئُه 

َ
ُه َیسیٌر َبقّا

ُ
لیٌل َمْکث

َ
ٌء َو َمْکُروٌه ق

َ
 ذِلَك َباّل

َ
ما َیْجرى فیها ِمَن اْلَمکاِرِه َعلی َاْهِلها َعلی َاّن

ُتُه...
َ

صیٌر ُمّد
َ

ق

و بر نهادهایی که معرفت به تو آنها را فرا گرفته تا آنجا که در پیشگاهت خاضع 
شــده و به اعضایی که مشــتاقانه به ســوى پرستشــگاه هایت شتافته اند و 
اقرارکنان جویاى آمرزش تو بودهاند،شگفتا این همه را به آتش بسوزانی!هرگز 
چنین گمانی به تو نیست و از فضل تو چنین خبرى داده نشده.اى بزرگوار،اى 
پروردگار و تو از ناتوانی ام در برابر اندکی از غم و اندوه دنیا و کیفرهاى آن و آنچه 
گوارى  گاهی،با آنکه این غم و اندوه و نا گواری ها بر اهلش می گذرد آ که زا نا

درنگش کم بقایش اندك و مّدتش کوتاه است...

ُتُه َو َیُدوُم 
َ

ٌء َتُطوُل ُمّد
َ

وِع اْلَمکاِرِه فیها َوُهَو َباّل
ُ

ِء ااْلِخَرِة َو َجلیِل ُوق
َ

 اْحِتمالی ِلَباّل
َ

َکْیف
َ

ف
َضِبَك َوْانِتقاِمَك َو َسَخِطَك َو هذا ما 

َ
ُه ال َیُکوُن ِااّل َعْن غ

َ
 َعْن َاْهِلِه اِلّن

ُ
ف

َّ
َمقاُمُه َو ال ُیَخف
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لیُل اْلَحقیُر 
َّ

 الذ
ُ

عیف
َ

 لی َو َاَنا َعْبُدَك الّض
َ

َکْیف
َ

ِدى ف مواُت َواالْرُض یا َسّیِ وُم َلُه الّسَ
ُ

ال َتق
ُکو...

ْ
ِدى َو َمْوالَى اِلّىِ ااْلُموِر ِاَلْیَك َاش اْلِمْسکیُن اْلُمْسَتکیُن یا ِالهی َو َرّبى َو َسّیِ

گواری ها در  پس چگونه خواهد بود تابم در برابر بالى آخرت،و فرود آمدن نا
آن جهان بر جســم و جانم و حال انکه زمانش طوالنی و جایگاهش ابدى 
است و تخفیفی براى اهل آن بال نخواهد بو،چرا که مایه آن بال جز از خشم و 
انتقام و ناخشنودى تو نیست و این چیزى است که تاب نیاورند در برابرش 
آســمان ها و زمیــن،اى ســرور من تا چه رســد به من؟و حــال آنکه من بنده 
کوچك،زمین گیر و درمانده توأم.اى خداى من و پروردگارم و  ناتوان،خوار و 

سرور و موالیم،براى کدامیك از دردهایم به حضرتت شکوه کنم...

ْرَتنی  َلِئْن َصّیَ
َ

ِتِه ف
َ

ِء َو ُمّد
َ

ِتِه َاْم ِلُطوِل اْلَباّل
َ

َو ِلما ِمْنها َاِضّجُ َو َاْبکی اِللیِم اْلَعذاِب َو ِشّد
ِئَك 

َ
َت َبْینی َو َبْیَن َاِحّبّا

ْ
ق ّرَ

َ
ِئَك َو ف

َ
وباِت َمَع َاْعدآِئَك َو َجَمْعَت َبْینی َو َبْیَن َاْهِل َباّل

ُ
ِلْلُعق

 َاْصِبُر َعلی 
َ

َکْیف
َ

ِدى َو َمْوالَى َو َرّبى َصَبْرُت َعلی َعذاِبَك ف َهْبنی یا ِالهی َو َسّیِ
َ

ِئَك ف
َ
َو َاْولیّا

 َاْسُکُن 
َ

َظِر ِالی َکراَمِتَك َاْم َکْیف
َ
 َاْصِبُر َعِن الّن

َ
َکْیف

َ
ِفراِقَك َو َهْبنی َصَبْرُت َعلی َحّرِ ناِرَك ف
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ُوَك...
ْ

ئی َعف
َ
ِفی الّناِر َو َرجّا

کی  گرفتاریم به درگاهت بنالم و اشــك بریزیم.آیا براى دردنا کدامین  و براى 
گر مرا در عقوبت  عذاب و سختی اش،یا براى طوالنی شدن بال و زمانش،پس ا
و مجازات با دشمنانت قرار دهی،و بین من و اهل عذابت جمع کنی،و میان 
من و عاشقان و دوستانت جدایی اندازى، اى خدا و آقا و موال و پروردگارم،بر 
فرض که بر عذابت شکیبائی ورزم،ولی بر فراقت چگونه صبر کنم و گیرم اى 
خداى من بر سوزندگی آتشت صبر کنم،اما چگونه چشم پوشی از کرمت را 
تاب آورم یا چگونه در آتش،ســکونت گزینم و حال آنکه امید من گذشــت و 

عفو تواست...

 ِاَلْیَك َبْیَن َاْهِلها 
َ

ّن ِسُم صاِدقًا َلِئْن َتَرْکَتنی ناِطقًا اَلِضّجَ
ْ

دى َو َمْوالَى ُاق ِتَك یا َسّیِ
َ
ِبِعّز

َ
ف

َء اْلفاِقدیَن 
َ
 َعَلْیَك ُبکّا

َ
 ِاَلْیَك ُصراَخ اْلَمْسَتْصِرخیَن َو اَلْبِکَیّن

َ
َضجیَج ااْل ِملیَن َو اَلْصُرَخّن

 اْلُمْسَتغیثیَن یا 
َ

 اماِل اْلعاِرفیَن یا ِغیاث
َ

َك َاْیَن ُکْنَت یا َوِلّیَ اْلُمْؤِمنیَن یا غاَیة
َ
َو اُلناِدَیّن

ُلوِب الّصاِدقیَن َو یا ِالَه اْلعاَلمیَن...
ُ

َحبیَب ق
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گر مرا در سخن گفتن  پس به عّزتت اى آقا و موالیم سوگند صادقانه مىخورم،ا
آزاد بگذارى در میان اهل دوزخ به پیشگاهت سخت ناله سر دهم همانند 
نالــه آرزومندان و به درگاهت بانگ بردارم،همچــون بانگ آنان که خواهان 
که مبتال به فقدان  کنم چونان  گریه  دادرسی هستند و هر آینه به آستانت 
عزیــزى می باشــند و صدایــت می زنم:کجایی اى سرپرســت مؤمنــان،آرى 
کجایــی اى نهایت آرزوى عارفــان،اى فریادرس خواهنــدگان فریادرس،اى 

محبوب دلهاى راستان و اى معبود جهانیان...

ِتِه 
َ

ُتراَك ُسْبحاَنَك یا ِالهی َو ِبَحْمِدَك َتْسَمُع فیها َصْوَت َعْبٍد ُمْسِلٍم ُسِجَن فیها ِبُمخاَلف
َ

َاف
 َطْعَم َعذاِبها ِبَمْعِصَیِتِه َو ُحِبَس َبْیَن َاْطباِقها ِبُجْرِمِه َو َجریَرِتِه َو ُهَو َیِضّجُ ِاَلْیَك 

َ
َو ذاق

ِتَك یا  ــُل ِاَلْیَك ِبُرُبوِبّیَ ٍل ِلَرْحَمِتَك َو ُینادیَك ِبِلســاِن َاْهِل َتْوحیِدَك َو َیَتَوّسَ َضجیَج ُمَؤّمِ
 ُتْؤِلُمُه الّناُر 

َ
 ِمْن ِحْلِمَك َاْم َکْیف

َ
 َیْبقی ِفی اْلَعذاِب َو ُهَو َیْرُجوا ما َسَلف

َ
َکْیف

َ
َمْوالَى ف

ْضَلَك َو َرْحَمَتَك...
َ

َو ُهَو َیأُمُل ف

که در دوزخ بشنوى صداى  آیا این چنین است،اى خداى منّزه،و ستوده 
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بنده مسلمانی که براى مخالفتش با دستورات تو زندانی شده و مزه عذابش 
را به خاطر نافرمانی چشیده و میان درکات دوزخ به عّلت جرم و جنایتش 
محبوس شده،و حال آنکه در درگاهت سخت ناله می زند،همچون ناله آنکه 
آرزومند رحمت توست،و با زبان اهل توحیدت تو را مىخواند،و به ربوبّیتت 
به پیشــگاهت توّســل می جوید، اى موالى من،چگونــه در عذاب بماند و 
حــال آنکه امید به بردبارى گذشــته ات دارد یا آتش چگونــه او را به درد آورد 

درحالی که بخشش و رحمت تو را آرزو دارد...

َتِمُل َعَلْیِه َزفیُرها 
ْ

 َیش
َ

ُه َلهیُبها َو َاْنَت َتْسَمُع َصْوَتُه َو َترى َمکاَنُه َاْم َکْیف
ُ

 ُیْحِرق
َ

َاْم َکْیف
 َتْزُجُرُه 

َ
ُه َاْم َکْیف

َ
ُل َبْیَن َاْطباِقها َو َاْنَت َتْعَلُم ِصْدق

َ
ْلق

َ
 َیَتق

َ
ُه َاْم َکْیف

َ
َو َاْنَت َتْعَلُم َضْعف

َتْتُرُکُه فیها َهْیهاَت ما 
َ

ْضَلَك فی ِعْتِقِه ِمْنها ف
َ

 َیْرُجو ف
َ

ُه َاْم َکْیف َزباِنَیُتها َو ُهَو ُینادیَك یا َرّبَ
َك  دیَن ِمْن ِبّرِ ِبٌه ِلما عاَمْلَت ِبِه اْلُمَوّحِ

ْ
ْضِلَك َو ال ُمش

َ
 ِمْن ف

ُ
ُن ِبَك َو اَلاْلَمْعُروف

َ
ذِلَك الّظ

َو ِاْحساِنَك...

یا چگونه شعله آتش او را بسوزاند درحالی که فریادش را می شنوى و جایش 
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را می بینــی یــا چگونــه آتــش او را دربــر بگیرد و حــال آنکــه از ناتوانی اش خبر 
دارى،یا چگونه در طبقات دوزخ به این سو و آن سو کشانده شود درحالی 
که راستگوى اش را می دانی،یا چگونه فرشته هاى عذاب او را با خشم برانند 
و حال آنکه تو را به پروردگاریت می خواند،یا چگونه ممکن است بخششت 
را در آزادى از دوزخ امیــد داشــته باشــد و تــو او را در انجــا بــه همــان حــال 
گمان ما به تو  گذارى؟همه این امور از بنده نوازى تو بس دور است،هرگز  وا
این نیست و نه از فضل تو چنین گویند و نه به آنچه که از خوبی و احسانت 

با اهل توحید رفتار کردهاى شباهتی دارد...

َضْیَت ِبــِه ِمْن ِاْخالِد 
َ

َطُع َلــْو ال ما َحَکْمَت ِبِه ِمْن َتْعذیِب جاِحدیَك َو ق
ْ

ِباْلَیقیــِن َاق
َ

ف
َك 

َ
ّرًا َو ال ُمقامًا لِکّن

َ
ها َبْردًا َو َســالمًا َو ما کاَن اِلَحٍد فیها َمق

َ
ُمعاِندیَك َلَجَعْلَت الّناَر ُکّل

ِة َوالّناِس َاْجَمعیَن َو َاْن 
َ
َسْمَت َاْن َتْماَلها ِمَن اْلکاِفریَن ِمَن اْلِجّن

ْ
ُؤَك َاق

َ
َسْت َاْسمّا

َ
ّد

َ
َتق

مًا... ْنعاِم ُمَتَکِرّ ْلَت ِبااْلِ ْلَت ُمْبَتِدئًا َو َتَطّوَ
ُ

ناُؤَك ق
َ
 ث

َ
َد فیَها اْلُمعاِندیَن َو َاْنَت َجّل ُتَخّلِ

کشــیدن منکران نبود و  گر فرمانت در به عذاب  که ا پس به یقین می دانم 
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حکمــت به همیشــگی بــودن دشــمنانت در آتش صــادر نمی شــد،هر آینه 
سرتاسر دوزخ را سرد و سالمت مىکردى و براى احدى در انجا قرار و جایگاهی 
نبود،اّما تو که مقّدس اســت نامه ایت ســوگند یاد کردى که دوزخ را از همه 
کافران چه پرى و چه آدمی پر سازى و ستیزه جویان را در انجا همیشگی و 
گفته ابتدا  جاودانه بدارى و هم تو-که ثنایت برجسته و واال است-به این 

کردى و با نعمت هایت کریمانه تفّضل فرمودى که...

ْرَتها 
َ

ّد
َ

تی ق
َ
ْدَرِة اّل

ُ
َاْسَئُلَك ِباْلق

َ
دى ف َمْن کاَن ُمْؤِمنًا َکَمْن کاَن فاِسقًا ال َیْسَتُووَن ِالهی َو َسّیِ

َ
َاف

ْیَلِة 
َ
َلْبَت َمْن َعَلْیِه َاْجَرْیَتها َاْن َتَهَب لی فی هِذِه الّل

َ
تی َحَتْمَتها َو َحَکْمَتها َو غ

َ
ِة اّل ِضّیَ

َ
َو ِباْلق

 َجْهٍل 
َ

ِبیٍح َاْسَرْرُتُه َو ُکّل
َ

 ق
َ

َنْبُتُه َو ُکّل
ْ

ْنٍب َاذ
َ

 ذ
َ

 ُجْرٍم َاْجَرْمُتُه َو ُکّل
َ

َو فی هِذِه الّساَعِة ُکّل
باِتَها اْلِکراَم اْلکاِتبیَن...

ْ
َئٍة َاَمْرَت ِبِاث  َسّیِ

َ
ْیُتُه َاْو َاْظَهْرُتُه َو ُکّل

َ
َعِمْلُتُه َکَتْمُتُه َاْو َاْعَلْنُتُه َاْخف

»آیا مؤمن همانند فاسق است؟نه،مساوى نیستند«اى خدا و سرور من،از 
که حتمیتش دادى و  که مقّدر نمودى و به فرمانی  تو خواستارم به قدرتی 
بر همه استوارش نمودى و بر کسىکه بر او اجرایش کردى چیره ساختی که 
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در این شب و در این ساعت بر من ببخشی هر جرمی که مرتکب شدم و هر 
کار زشتی را که پنهان ساختم و هر نادانی  گناهی که به آن آلوده گشتم و هر 
که آن را بکار گرفتم خواه پنهان کردم یا آشکار،نهان ساختم یا عیان و هر کار 

زشتی که دستور ثبت آن را به نویسندگان بزرگوار دادى...

ُهودًا َعَلّیَ َمَع َجواِرحی َو ُکْنَت َاْنَت 
ُ

ِظ ما َیُکوُن ِمّنی َو َجَعْلَتُهْم ش
ْ

ْلَتُهْم ِبِحف
َ
ذیَن َوّک

َ
اّل

ْضِلَك َسَتْرَتُه 
َ

ْیَتُه َو ِبف
َ

اِهَد ِلما َخِفَی َعْنُهْم َو ِبَرْحَمِتَك َاْخف
ّ

ِئِهْم َوالش
َ
قیَب َعَلّیَ ِمْن َورّا الّرَ

ْنٍب 
َ

ْرَتُه َاْو ِرْزٍق َبَسْطَتُه َاْو ذ
َ

ْلَتُه َاْو ِبٍرّ َنش
َ

ّض
َ

َر َحّظی ِمْن ُکِلّ َخْیٍر َاْنَزْلَتُه َاْو ِاْحساٍن ف ِ
ّ

َو َاْن ُتَوف
... َتْغِفُرُه َاْو َخَطاٍء َتْسُتُرُه یا َرِبّ یا َرِبّ یا َرّبِ

آنانکه بر ضبط آنچه از من ســر زند گماشــتی و آنان را نیز گواهانی بر من قرار 
دادى عالوه بر اعضایم و خود فراتر از آنها مراقب من بودى و شاهد بر آنچه که 
از آنان پنهان ماند و به یقین با رحمتت پنهان ساختی و با فضلت پوشاندى 
و اینکه از تو می خواهم از هرچیزىکه نازل کردى یا احسانی که تفّضل نمودى 
کندى یا گناهی که بیامرزى یا خطایی  یا بّر و نیکی که گستردى یا رزقی که پرا
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که بپوشانی،پرورگارا،پروردگارا،پروردگارا!...

ی یا َمْن ِبَیِدِه ناِصَیتی یا َعلیمًا ِبُضّرى َو َمْسَکَنتی 
ّ

دى َو َمْوالَى َو ماِلَك ِرق یا ِالهی َو َسّیِ
ْدِسَك َو َاْعَظِم ِصفاِتَك َو 

ُ
َك َو ق ِ

ّ
تی یا َرّبِ یا َرّبِ یا َرّبِ َاْسَئُلَك ِبَحق

َ
رى َو فاق

ْ
ق

َ
یا َخبیرًا ِبف

...
ً

 َو ِبِخْدَمِتَك َمْوُصوَلة
ً

هاِر ِبِذْکِرَك َمْعُموَرة
َ
ْیِل َوالّن

َ
ِئَك َاْن َتْجَعَل َاْوقاتی ِمَن الّل

َ
َاْسمّا

اى خداى من اى سرور من،اى موالى من و اختیار دارم،اى کسی که مهارم 
گاه از پریشــانی و ناتوانىــام اى داناى تهی دســتی و  بــه دســت اوســت،اى آ
نادارى ام. پروردگارا!پروردگارا!پروردگارا!از تو درخواســت می کنم به حّقت و 
قدست و بزرگترین صفات و نامهایت که همه اوقاتم را از شب و روز به یادت 

آباد کنی و به خدمت گزاریت پیوسته بدارى...

هــا ِوْردًا واِحدًا َو حالی فی 
ُ
 َحّتی َتُکوَن َاْعمالی َو َاْورادى ُکّل

ً
ُبوَلة

ْ
َو َاْعمالــی ِعْنــَدَك َمق

َکْوُت َاْحوالی یا َرّبِ یا َرّبِ 
َ

لی یا َمْن ِاَلْیِه ش دى یا َمْن َعَلْیِه ُمَعّوَ ِخْدَمِتَك َسْرَمدًا یا َسّیِ
 فی 

َ
ُدْد َعَلی اْلَعزیَمِة َجواِنحی َو َهْب ِلَی اْلِجّد

ْ
ّوِ َعلی ِخْدَمِتَك َجواِرحی َواش

َ
یا َرّبِ ق

واَم ِفی ااْلّتِصاِل ِبِخْدَمِتَك َحّتی َاْسَرَح ِاَلْیَك فی َمیادیِن الّساِبقیَن...
َ

َیِتَك َوالّد
ْ

َخش
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و اعمالم را در پیشگاهت قبول فرمایی تا آنکه اعمال و اورادم هماهنگ،همسو 
گردد،اى ســرور من،اى آنکه بر  و همواره باشــد و حالم در خدمت تو پاینده 
او تکیه دارم،اى آنکه شــکوه حالم را تنها به ســوى او برم،اى پروردگارم،اى 
پــروردگارم،اى پــروردگارم اعضایــم را در راه خدمتــت نیــرو بخــش و دلم را بر 
عزم و هّمت محکم کن،و کوشش در راستاى پروایت و دوام در پیوستن به 

خدمتت را به من ارزانی دار تا به سویت برانم در میدان هاى پیشتازان...

تاقیَن َو َاْدُنَو ِمْنَك ُدُنّوَ اْلُمْخِلصیَن 
ْ

ْرِبَك ِفی اْلُمش
ُ

 ِالی ق
َ

تاق
ْ

َو ُاْسِرَع ِاَلْیَك ِفی اْلباِرزیَن َو َاش
ٍء   اْلُموِقنیَن َو َاْجَتِمَع فی ِجواِرَك َمَع اْلُمْؤِمنیَن َالّلُهّمَ َو َمْن َاراَدنی ِبُسّوَ

َ
ة

َ
َك َمخاف

َ
َو َاخاف

 
ً

َرِبِهْم َمْنِزَلة
ْ

ِکْدُه َواْجَعْلنی ِمْن َاْحَسِن َعبیِدَك َنصیبًا ِعْنَدَك َو َاق
َ

َاِرْدُه َو َمْن کاَدنی ف
َ

ف
 َعَلّیَ 

ْ
ْضِلَك َو ُجْدلی ِبُجوِدَك َواْعِطف

َ
ُه ال ُیناُل ذِلَك ِااّل ِبف

َ
ِاّن

َ
 َلَدْیَك ف

ً
ة

َ
ِهْم ُزْلف ِمْنَك َو َاَخّصِ

ِبَمْجِدَك...

و به سویت بشتابم در میان شتابندگان و به کوى قربت آیم در میان مشتاقان 
و همانند مخلصان به تو نزدیك شوم و چون یقین آوردگان از جاه تو بهراسم 
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گــرد آیم.خدایا! هرکس مرا به بدى قصد کند تو  و بــا اهــل ایمان در جوارت 
کن،و مرا از بهره مندترین  کن،و هرکس با من مکر ورزد تو با او مکر  قصدش 
بندگانت نزد خود،و نزدیك ترینشــان در منزلت به تو و مخصوص ترینشــان 
در رتبــه بــه پیشــگاهت بگردان،زیرا این همه به دســت نیایــد جز به فضل 

تو،خدایا! با جودت به من جود کن و با بزرگواریت به من نظر کن...

 َعَلّیَ ِبُحْسِن 
َ

مًا َو ُمّن َك ُمَتّیَ ْلبی ِبُحّبِ
َ

ْظنی ِبَرْحَمِتَك َواْجَعْل ِلسانی ِبِذْکِرَك َلِهجًا َو ق
َ

َواْحف
َضْیَت َعلی ِعباِدَك ِبِعباَدِتــَك َو َاَمْرَتُهْم 

َ
ــَك ق

َ
ِاّن

َ
تی ف

َ
ِفْر َزّل

ْ
َرتــی َواغ

ْ
ِاجاَبِتــَك َو َاِقْلنــی َعث

ِاَلْیَك یا َرّبِ َنَصْبُت َوْجهی َو ِاَلْیَك یا َرّبِ َمَدْدُت َیدى 
َ

 ف
َ

ِئَك َو َضِمْنَت َلُهُم ااْلجاَبة
َ
ِبُدعّا

ّرَ 
َ

ئی َواْکِفنی ش
َ
ْضِلَك َرجّا

َ
َطْع ِمْن ف

ْ
ْغنی ُمناَى َو ال َتق ئی َو َبّلِ

َ
ِتَك اْسَتِجْب لی ُدعّا

َ
ِبِعّز

َ
ف

ْنِس ِمْن َاْعدآئی ... اْلِجّنِ َوااْلِ

و با رحمتت مرا نگاه دار و زبانم را به ذکرت گویا کن،و دلم را به محبتت شیفته 
و شیدا فرا و بر من مّنت گذار با پاسخ نیکویت و لغزشم را نادیده انگار و گناهم 
را ببخش،زیرا تو بندگانت را به بندگی فرمان دادى و به دعا و درخواست از 
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خود امر کردى و اجابت دعا را براى آنان ضامن شدى،پس اى پروردگار من 
تنها روى به سوى تو داشتم و دستم را تنها به جانب تو دراز کردم،پس تو را 
کنی و مرا به آرزویم برسانی،و  که دعایم را اجابت  به عّزتت سوگند می دهم 
امیدم را از فضلت ناامید نکنی،و شّر دشمنانم را از پرى و آدمی از من کفایت 

کنی...

ُء یا َمِن اْسُمُه َدوآٌء َو 
َ
ّعاٌل ِلما َتشّا

َ
َك ف

َ
ِاّن

َ
َء ف

َ
عّا

ُ
ِفْر ِلَمْن ال َیْمِلُك ِاال الّد

ْ
ضا ِاغ یا َسریَع الّرِ

َعِم  ُء یا ساِبَغ الّنِ
َ
ُء َو ِسالُحُه اْلُبکّا

َ
جّا ٌء َو طاَعُتُه ِغنًی ِاْرَحْم َمْن َرأُس ماِلِه الّرَ

َ
ِذْکُرُه ِشفّا

ٍد َوآِل  ُم َصّلِ َعلی ُمَحّمَ
َ
َلِم یا عاِلمًا ال ُیَعّل

ُ
ِم یا ُنوَر اْلُمْسَتْوِحشیَن ِفی الّظ

َ
ق یا داِفَع الّنِ

َم 
َ
ِة اْلَمیامیَن ِمْن اِلِه َو َسّل ی اهَّلُل َعلی َرُسوِلِه َوااْلِئّمَ

َ
َعْل بى ما َاْنَت َاْهُلُه َو َصّل

ْ
ٍد َواف ُمَحّمَ

َتْسلیمًا َکثیرًا...

کــه جز دعا  کــه زود از بنــده ات خشــنود می شــوى،بیامرز آن را  اى خدایــی 
چیزى ندارد،همانا تو هرچه بخواهی انجام می دهی،اى آنکه نامش دوا و 
یادش شفا و طاعتش توانگرى است،رحم کن به کسی که سرمایه اش امید و 
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سازوبرگش اشك ریزان است،اى فروریزنده نعمت ها اى دورکننده بالها،اى 
روشــنی بخش وحشــت زدگان در تاریکی ها،اى داناى ناآموخته بر محّمد و 
خاندان محّمد درود فرســت، و با من چنان کن تو را شــاید،و درود و ســالم 

فراوان خدا بر پیامبرش و بر امامان خجسته از خاندانش...
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در تــلــگــرام نیــز ، همـراه مــا باشــید

عضو یت

https://t.me/namaz_ir

