
 

 

 

 

1 

ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 هصلوات شعبانیّ

 ؛فهم و عمل کردن به دینشاخص در ، بیت اهل ه؛ عطر والیت؛صلوات شعبانیّ :ها هکلیدواژ

روزه؛  ؛و مواسات انفاق شعبان؛ های ماه آموزهمراقبات و ؛ برآوردن حقّ پیامبر و خاندان ایشان

  شفاعت. ؛رضوان ؛لقاءداری؛  زنده شب

نورانی و سرشار از لطایف عرفانی! ماهی که  روزهایی ؛گذاشتیمم را پشت سر المعظّ ماه شعبانثلث 

ر به عطر والیت و توحید معطّ ،همناجات شعبانیّرا عبادیش  های و خلوت ،هصلوات شعبانیّ را ظهرهایش

پرواز  ی مایه ،عبادت و ذکر در آن ؛تلطیف و تعالی روح است ی آن مایه ی ماهی که روزه ؛کند می

از ه در صلوات شعبانیّما  جلب رضایت الهی است. آنچه ی مایه ،آنوحانی است و صدقه دادن در ر

 . اهلل به اقتدای رسولاست ون ؤش توفیق در همین ،کنیم خدای متعال درخواست می

الل ُّٰهمَّ َصلِّ  :کند اعتقادی ما را به والیت تکمیل میمراتب  بسیار زیبایی است کهشعبانیّه، صلوات صلوات 

ِة َو َمْوِضِع الرِّساَلِة َو ُمْختَ َلِف اْلَمالِئَكِة َو َمْعِدِن اْلِعْلِم َو َاْهِل بَ ْيِت اْلَوْحیِ  ؛ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمَّدٍ  َعلىّٰ   1:َشَجَرِة النُّبُ وَّ

 شانای .ت هستندنبوّ ی که شجره ایشان و خاندان امبرپی ایبرطلبیم  را میسالم و درود الهی 

 ،بودند. اصل درختبر این درخت هایی  ها و گل میوه ،ها شاخه ءانبیا ی . همهندتبوّدرخت پیامبری و ن
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 . اگرهستندجایگاه قرار گرفتن رسالت و وضع رسالت م این خاندانست. ا ایشان پیامبر و خاندان

برای قرار دادن رسالت که خدا با علم بیکران خود  یترین جایگاه مناسب 2، ِرسالََتهُ   َيْجَعلُ   َحْيثُ  ْعَلمُ اَ اهلُل 

 محلّ ایشان و خاندانپیامبر  :َو ُمْختَ َلِف اْلَمالِئَكةِ  .َمْوِضِع الرِّساَلةِ  :ندتشخیص داد، این خاندان بود

  .هستند رودگاه وحیف و مهبط ،معدن علم هستند؛ اهلل  مالئکةشد  و آمد

که صلوات و درود  خواهیم از خدا می :اْلُفْلِك اْلجارِيَِة ِفي اللَُّجِج اْلغاِمَرةِ  ؛ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمَّدٍ  الل ُّٰهمَّ َصلِّ َعلىّٰ 

 ،در دریای طوفانی و پرتالطم این دنیابر آنهایی که  فرو فرستد؛ بر پیامبر و خاندانشخود را 

از تواند جان سالم  امواج خروشانی دارد و کسی می ؛تالطمی استاین دنیا دریای پر .ندکشتی نجات

اْلُفْلِك سوار شده باشد.  انبرد که بر کشتی نجات پیامبر و خاندانشبه در دنیا این  های گرداب

 ی از همه ،ها لغزش ی در دنیا از همه ،شدسوار  سهرک :هاُن َمْن رَِكبَ مَ أْ يَ  ؛اللَُّجِج اْلغاِمَرةِ  یيَِة فِ رِ اْلجا

هرکه این خاندان را و  :َو يَ ْغَرُق َمْن تَ رََكها .خواهد بودت و امان در امنیّها  انحطاط ی از همهو  ها آلودگی

کنند کسانی  اشتباه میلذا  ؛ستاینها اصول اعتقادی ما .است گمراهیو ضاللت غرق دریای  ،ترک گفت

 انسانکه است چیز خوبی  گویند: و می کنند ورد مینی برخوالیت خیلی تفنّ ی لهأبه مس نسبتکه 

ا َو يَ ْغَرُق َمْن هَمُن َمْن رَِكبَ أْ يَ  در حالی که ؛چنان مهم نیست آن ،کسی هم نداشتاگر ولی  ؛ه باشدداشت

اگر باشد،  هر سالکیو  هر زاهدی، هر عابدی، میهر متکلّ ،هر فیلسوفی ،هر حکیمی ،هر عارفی .اهتَ رَكَ 

ُم َلُهْم ماِرٌق اْلُمتَ قَ دریای گمراهی است.  رک گفت، غرقت را بیت پیامبر اهل ُهْم زاِهٌق َو خِّ أَ َو اْلُمتَ دِّ ُر َعن ْ

زُِم َلُهْم  از خود را  ،انخودشبه گمان د نخواه میو ند نک میروی تندی که انکس .معیارند شانای : الِحقٌ الال 

پای آنها راه  هم ؛کنند و آنهایی که کندروی مید ندهتر قرار  منؤمو  زاهدتر، عابدتر، تر آنها عارف

 ؛م جستندهم آنهایی که تقدّ .ندا هتباه شدنها ای یهر دو ،ندر و قاصرمقصّو آیند  کوتاه می ؛آیند نمی
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 بیت از اهل ت و شایستگی بیشعای صالحیّادّ ؛داشتند بیت بیش از اهل تیکماالو عای فهم ادّ

آن نتوانستند  و کوتاه آمدند بیت آنهایی که در درک مقامات بلند اهلهم  ؛به خطا رفتند ،داشتند

خلع  خود را از کماالت و مقامات بلند الهیآنها  ؛را کوچک کردند بیت اهللذا  و هضم کنندرا 

زُِم َلُهْم الِحقٌ  به گمراهی رفتند. ،باور کردند رامنهای آن مقامات بیت اهل و کردند کسی که  : َوالال 

به در سلوک اوست که  ،اقتدا کردرفت و به آنها را آنها راه  ،گام در جای گام آنها نهاد ،مالزم آنها بود

این  کسی ازاگر این راه شاخصی دارد و  .ت کردلذا در سیر و سلوک خیلی باید دقّ .رسد میمقصد 

 .است هر دو گمراهی و به نتیجه نرسیدن ،ماندبخواه عقب ، زندبخواه جلو  ،شاخص منحرف شود

در دریا را ها  کشتی .تنظیم کندبا آن شاخص مسیر خودش را و باید راه انسان  3.مکُ مِ لَ عَ وا بِ دتَ هْ افَ 

 با هدایترا که یا هواپیماها  ؟کنند ظیم مینتمسیر خود را  ،با برج و فانوس دریاییاید که چگونه  دیده

ه شود یا ب کشتی غرق میآن  ،معیار را رها کننداین  اگر ؟کنند خود را تنظیم میمسیر  ،مراقبت جبر

ُم َلُهْم ماِرٌق َو ْلُمتَ قَ ا .سقوط خواهد کردهواپیما آن  شود و ها مبتال می خورد یا به طوفان ها می خرهص دِّ

ِزُم َلُهْم الِحقٌ خِّ أَ اْلُمتَ  ُهْم زاِهٌق َو الال  این  بایست می در هر دو ،دین و در عمل بهدین  لذا در فهم . ُر َعن ْ

  تنظیم کرد.شاخص نظر قرار داد و مسیر را با آن  شاخص را مدّ

َن يبِ اْلهارِ  أِ َو َمْلجَ  (ينَ رِّ اْلُمْضطَ َتِکيِن )ُمسْ الْ  رِّ اْلُمْضطَ َو ِغياِث   نِ يصِ اْلحَ   اْلَكْهفِ  ؛ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمَّدٍ  الل ُّٰهمَّ َصلِّ َعلىّٰ 

که  ؛درود فرست خاندان پیامبر بر پیامبر وخدایا  : َو ِعْصَمِة اْلُمْعَتِصِمينَ  [اْلخائِِفينَ  اَمْنجَ َو ]

گاهی که  پناه ند؛پناه الم بیخلق در ع ،نباشند شاناگر ایو  هستندآنها  ،پناهگاه خلقو ن یالحص کهف

 رِّ اْلُمْضطَ  اثِ يغِ َو  .دنیا و آخرت در امان استدر  ،گیردکسی در پناه آنها قرار و اگر است  استوار یدژ

 آنهایی که ،گیر شدند و از پا درآمدند زمینکسانی که  ،یافتنددراضطرار خود را  کسانی که :َتِکينِ ُمسْ الْ 
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 .هستند ایشان امبر و خاندانپیدستگیر آنها،  ،استتوان و طاقتی برایشان باقی نمانده  ردیگ

 ،های عارفانه نشینی و خلوت هچلّ و ریاضتو مجاهدت و سیر و سلوک و  نی که بعد از عمری تقالّاسالک

سوی این  باید به ،نتیجه بی بعد از عمری تالشِ ،درمانده و رّمضط ،اند جا نبرده راه به هیچبینند  می

اگر کسی  هستند؛ نيبِ اْلهارِ  أِ َمْلجَ  .هستندَتِکين ُمسْ الْ  رِّ غياِث اْلُمْضطَ این خاندان  .دست دراز کنندخاندان 

چه ترس از  ،چه ترس از خطرات اخروی ،چه ترس از خطرات دنیوی ؛گریزان است و ترسد می

، ها هوسهوا واره و از نفس امّ ،و انس از شیطان و شیاطین جنّترسد،  از هرچه می ؛معنویهای  سقوط

ادن در از لغزیدن بر صراط و فرو افت ،ر سر راه انسان قرار داردبهای مهلکی که  ها و پرتگاه از لغزشگاه

 .هستند ایشاندان پیامبر و خان ،نيبِ اْلهارِ  أِ َمْلجَ  ،ترسد میاز هرچه  سهرک ؛آتش فروزان غضب الهی

اگر  .کنندحفظ  ،ندارندبر حفظ خود  که قدرترا توانند کسانی  آنها هستند که می :َو ِعْصَمِة اْلُمْعَتِصِمينَ 

س ووسا وات نفسانی تمنیّدر برابر  م،در برابر شهوت ،در برابر غضبمتوان ندارم؛ خدایا من  بیند کسی می

را حفظ ندازم که مبیخواهم به جایی دست  می ؛لغزم می ؛را حفظ کنم مخود که قدرت ندارم ،شیطانی

  هستند. ایشانپیامبر و خاندان  ،اْلُمْعَتِصِمين ِعْصَمةُ  ؛کند

ِبَحْوٍل  ؛َقضاءً داًء َو اَ ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد  ِرًضا َو ِلَحقِّ   َلُهمْ   َرًة َتُكونُ يثِ َصالًة كَ  ؛ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمَّدٍ  الل ُّٰهمَّ َصلِّ َعلىّٰ 

ٍة يا َربَّ اْلَعالَ   ِمْنك صلوات و درودی بسیار فراوان  ؛درود فرست یشانبر پیامبر و خاندان اخدایا  : ينَ مَو قُ وَّ

صلوات فراوان  ،کند را خشنود می بیت و اهل پیامبر آنچه .که سبب رضایت خاطر آنها باشد

 حقّ خواهد اگر کسی می :داًء َو َقضاءً اَ ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد  ِرًضا َو ِلَحقِّ   َلُهمْ   ًة َتُكونُ يرَ ثِ َصالًة كَ  .بر آنهاست

ل تکوینی که از اوّچه حقوق  ؛ادا کند ،بر او دارند ایشانبیت  و اهل که پیامبررا سنگینی 

ما  ما،که در مسیر هدایت و راهنمایی  چه حقوق تشریعی ،بر خالیق پیدا کردند ،عالمو خلقت  آفرینش

يَرًة َصالًة َكث .ستا ایشانوات فراوان بر پیامبر و خاندان صل ،این حقوق یراه ادا ؛درا دستگیری کردن

ٍة يا َربَّ   داًء َو َقضاًء ِبَحْوٍل ِمْنكاَ ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد  ِرًضا َو ِلَحقِّ   َلُهمْ   َتُكونُ  صلواتی چنین و  :ينَ اْلَعاَلمِ َو قُ وَّ
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پیامبر و خاندان  ی کننده و خشنودکننده راضیو  یشانپیامبر و خاندان ا حقّ ی کننده که ادا

مددی که با  خودت، یخدایا با نیرو .آید نمیکس بر الهی از هیچ ی هقوّو جز به حول  ،ستا یشانا

 . کننثار  یشانت را بر پیامبر و خاندان ااین صلوا ،رسانی خودت می

 : ْوَجْبَت ُحُقوقَ ُهْم َو فَ َرْضَت طاَعتَ ُهْم َو َواليَ تَ ُهماَ يَن لَّذِ ْخياِر اْبراِر ااْلَ ااْلَ   ينبِ ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد الطَّيِّ  الل ُّٰهمَّ َصلِّ َعلىّٰ 

که گرد عالم کثرت  یپاکانآن پاکان، آن نیکان؛ آن  ؛یشانبر پیامبر و خاندان ا درود فرستخدایا 

آنها از  .فکندآنها را در دام نی ،ه ملک و ملکوتق باز تعلّ ای گوشه ؛نشستبر دامن و بلندای روح آنها ن

چه طهارت  ،چه طهارت باطنی ،مراتب طهارت، چه طهارت ظاهری ی همهدر  ند،پاکها  کدورت ی همه

ی مراتب  همه ا؛اخفو  و طهارت خفیّ چه طهارت سرّ ،چه طهارت روحی ،چه طهارت قلبی ،عقلی

آنها خوبان  :ْخيارِ ااْلَ . دم نیکی هستنتجسّ ند؛آنها نیکان :ْبرارِ ااْلَ  . ينلطَّيِّبِ ا محقّق است:طهارت در مورد آنها 

 .مخلوق رسیده استخیرات و فیوضاتی هستند که به  ی همه أ. آنها منشندجهان خلقتو  آفرینشعالم 

بر گردن  واجب یحقّ ؛واجب کردیی خالیق  بر همهکسانی که حقوق آنها را  :ْوَجْبَت ُحُقوقَ ُهمْ اَ يَن الَّذِ 

فرض و واجب بر مخلوقات هم فرمانبری و اطاعت از آنها را  : َو فَ َرْضَت طاَعتَ ُهْم َو َواليَ تَ ُهم .مخلوقات دارند

حاکم کردن آنها را بر سرزمین دل و جان و قلب و پذیرش والیت  آنها را؛هم والیت و  ،قرار دادی

والیت  باید مقرّ نیزدل و قلب ما  ،فرمانبری و طاعت را پیشه کندباید ظاهر ما و  تنها جسم . نهخویش

  . َو فَ َرْضَت طاَعتَ ُهْم َو َواليَ تَ ُهم :باشد بیت اهل

 ؛شدباب رحمت الهی گشوده که فرستادیم، ها  حاال با این صلوات :ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمَّدٍ  الل ُّٰهمَّ َصلِّ َعلىّٰ 

به معدن فیض الهی را  ؛کند باز میرحمت الهی را  درِصلوات  .نزول شد ی فیض عظیم الهی آماده

َو اْعُمْر ها را فرستادیم،  حاال که این صلوات .آورد صلوات رحمت الهی را به فوران می ؛آورد جوش می

 .کنآباد عمارت کن؛  ،با طاعت و فرمانبری خودترا  ما و خراب  دل ویرانهاین  !خدایا : ِبطاَعِتكَ  یقَ ْلبِ 

 دل ما را از کرم عمارت کن ی خانه
 

 پیش از آنکه این خانه رو نهد  به ویرانی 
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بیا خدایا تو  .است هدلمان خراب ؛است هدلمان ویران ؛خدایا دلمان آلوده است : ِبطاَعِتكَ  یَو اْعُمْر قَ ْلب

طاعت و فرمانبری  ،شود عمارت و آبادی دل می ی مایه و آنچه .کن شمارتعو  عمرانبیا  تو !آبادش کن

های  ویرانه !دل ما را آباد کن ،ق به طاعت خودت کن و با طاعت خودتاست. ما را موفّ از حضرت حقّ

با رها کردنم در دل خدایا من را  : ِتكَ يَ صِ ِبَمعْ  یَو ال ُتْخزِن !ل کنهای زیبا مبدّ را به عمارت دل ما

در  ،کنی یمرها ای اگر لحظه دانم میوجودم  ی با همه خدایا !نکن خوار ،های معصیت و گناه دابگر

بارها این را به خود من نشان  ؛باور قطعی استبرای من، این  .روم گناهان فرو می فنععمق منجالب 

های مخوف گناهان و معاصی،  گونه است، با رها کردن من در این گرداب خدایا! حاال که این .یا هداد

  .َيِتكَ َمْعصِ بِ  ی ُتْخزِنَو الخوارم نکن: 

و همراهی  ؛دهممواسات به خرج که  کنمن یا روزی خدا :َة َمْن قَ ت َّْرَت َعَلْيِه ِمْن ِرْزِقكَ اسُموا یَو اْرزُْقنِ 

َو  ِمْن َفْضِلكَ  یَّ ِبما َوسَّْعَت َعلَ  .یا هکه روزیش را تنگ کردکسی با مشارکت به خرج دهم  ؛دردی کنم هم

که از در قبال این روزی وسیعی که ده ب خدایا به من توفیق :َتْحَت ِظلِّكَ   یْحيَ ْيَتنِ اَ ِمْن َعْدِلَك َو  یَّ َنَشْرَت َعلَ 

رحمت و  ی و در قبال سایهگستراندی این عدلی که بر سرم در قبال ، فضل خود به من عنایت کردی

 ودستان  یته اب تا به من توفیق بده ،که بر سرم افکندی و من را در آن سایه زنده نگاه داشتی تعطوفت

این . و به آنها کمک کنم یگانگی به خرج دهم ومواسات  ؛شریک شوم ،کسانی که روزیشان تنگ است

کسانی  و دستان مواسات به خرج دادن با تهی و انفاق :است اقبات بزرگ ماه شعبانها و مر یکی از آموزه

  .برند شت به سر مییدر تنگنای زندگی و معو  که روزیشان تنگ است

ذاَو  کسی که آقای :  َسيِِّد ُرُسِلكَ  !للعالمین رحمةٌ ،رحمت رسول ،ستماه پیامبر توخدایا این :  َشْهُر نَِبيِّكَ  هّٰ

ذا َشْهُر نَب :پیامبران و رسوالن است ی همه  : َحَفْفَتُه ِمْنَك بِالرَّْحَمِة َو الرِّْضوانِ  یَشْعباُن الَّذِ  . يِِّد ُرُسِلكَ سَ   يِّكَ َو هّٰ

این ماهی است که  ؛یا هفتگردربر با رحمت و رضوان خویشآن را  کهاست  یشعبانماه این ماه، 

در این  ،طالب رحمت توست هست. هرکتوسط رحمت و رضوان توشده  شده و در آغوش گرفته پوشیده
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تواند به مقصد خود  در این ماه می ،ستطالب نیل به رضوان تو ههرک ؛رسد می دبه آرزو و آرمان خوماه 

ذا َشْهُر نَِبيِّ  :کنددست پیدا  اَن َرُسوُل ی كذِ الَّ  .الرِّْضوانِ ی َحَفْفَتُه ِمْنَك بِالرَّْحَمِة َو َشْعباُن الَّذِ  ؛َسيِِّد ُرُسِلكَ   كَ َو هّٰ

َمَحلِّ  ىّٰ لاِ  ،ْعظاِمهِ اِ ْكراِمِه َو اِ  یوعًا َلَك فِ خُ بُ  ،ي اِمهِ اَ يِه َو لَيالِ  یياِمِه فِ َو قِ  ياِمهِ ی صِ ُب فِ أَ  َعَلْيِه َو آِلِه َيدْ اهلِل َصلَّى اهللُ 

 و ها با روزهدر آن، که این بود پیامبر تو رّتمروش مسهمان ماهی است که این   :ِحماِمهِ 

در این  ،معمول مجاهدت فراتر از حدّ و العاده با تالش فوق ند؛افکند خود را به تعب می ها داری زنده شب

 «كانَ » ی کلمه .ياِمهِ ُب فی صياِمِه َو قأَ َيدْ كاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو آِلِه  ند:پرداخت ریاضت میبه ماه 

 ؛ن تابستان استممکن است بگوییم اآله است. بوداهلل این  رسولوش همیشگی ردهد که  نشان می

در ها  دشواری روزه الًا اصامّ ؛این روزها دشوار است ی روزهاست؛ سوزان و طوالنی و  داغ ،آنروزهای 

وقتی برای خوابیدن  ؛ها کوتاه است ممکن است بگوییم شب .مطلوب استدر دستگاه خدا  ،اماین ایّ

ُب أَ َيدْ  .ها مطلوب است همین دشواری فاقاًا اتّامّ ؛ها دشوار است داری و بیداری دل شب زنده شب ؛نیست

همواره روزها را روزه  رسول خدا ،های این ماه روزها و شبدر  :هِ ي امِ اَ يِه َو لَيالِ  یياِمِه فِ ياِمِه َو قِ ِفی صِ 

در مقام تسلیم محض در برابر تو و فروتنی  :وعًا َلكَ ُبخُ  ند.کرد داری می زنده ها را شب و شب ندداشت می

 وداشت  رگزب و در مسیر اکرام :ْعظاِمهِ اِ ْكراِمِه َو اِ  یفِ  ند؛کرد این کار را می ،مطلق در برابر تو و افتادگی

 . حرمت نهادن بر این ماه بزرگ

تو  .مرد این میدان نیستیمما  !مدد کنخدایا ما را :  يِه َو نَ ْيِل الشَّفاَعِة َلَدْيهِ اِلْسِتناِن ِبُسنَِّتِه فِ ِعن ا َعَلى ااَ الل ُّٰهمَّ فَ 

 یشانت اسنّ وکه روش  توفیق بده وخدایا به ما مدد رسان  :يهِ ْسِتناِن ِبُسنَِّتِه فِ ِعن ا َعَلى ااِل اَ فَ  !را یاری کن ما

همراه و معنای جفت شدن  شفاعت به .ل شویمئنا یشانشفاعت ابه  ،گیریم و از این رهگذرب را در پی

 .ل شدئنا اهلل شود به شفاعت رسول می اهلل ت رسولاست و با استنان به سنّ و پیوستن شدن

را برای  خدایا پیامبر :ُمَشفَّعاً  يعاً َشفِ  یلِ الل ُّٰهمَّ َو اْجَعْلُه  .يِه َو نَ ْيِل الشَّفاَعِة َلَدْيهِ ْسِتناِن ِبُسنَِّتِه فِ ِعن ا َعَلى ااْلِ اَ فَ 

لَْيَك اِ يقاً َطرِ َو  .مورد پذیرش تو قرار گیرد یشانشفیعی قرار ده که شفاعت ا ،عاصی و گناهکار ی بنده منِ
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 .رساندبرا به مقصد م ،که این راهقرار ده را راهی  پیامبر ،سیر من در سلوک وخدایا  :َمْهَيعاً 

طور که  همان ؛طریق است پیامبر وجود خود م.را طی کن من راه پیامبر]توفیق ده که[ 

 یَو اْجَعْلُه لِ  :اهلل است خودش طریق الیانسان کامل  4.يمُ نَا الصِّراُط اْلُمْسَتقِ اَ َو  ند:فرمود منینؤامیرالم

 !قرار ده یشانپیروی از او ت خدایا من را اهل تبعیّ: َلُه ُمتَِّبعاً  یاْجَعْلنِ َو  .لَْيَك َمْهَيعاً اِ يقًا َو َطرِ  يعًا ُمَشفَّعاً َشفِ 

های ایشان نباشم؛ غافل از مسیر و راه  اعتنا به فرمان بی ؛نباشم یشاندر پیشگاه انافرمان و سرکش 

به  ای به گونه فردای قیامتکمکم کن تا  ،از این رهگذر :ياً ی راضِ َعنِّ  ياَمةِ يَ ْوَم اْلقِ   ْلقاکَ اَ  ىّٰ َحت   نباشم! ایشان

از گناهان من  و :ياً ی غاضَو َعْن ُذنُوبِ  .باشیز من خشنود و خرسند و راضی ل شوم که تو ائدیدار تو نا

ی َعنِّ  ياَمةِ يَ ْوَم اْلقِ   ْلقاکَ اَ  ىّٰ َحت   َلُه ُمتَِّبعاً  یَو اْجَعْلنِ  .یباشه گناهان من را نادیده گرفتو ی ه باشچشم فرو بست

و از رهگذر تبعیّت از رسولت، از رهگذر  :ِمْنَك الرَّْحَمَة َو الرِّْضوانَ  یْوَجْبَت لِ اَ ْد قَ  ياً ی غاضِ يًا َو َعْن ُذنُوبِ راضِ 

 ای در محضر به گونهفردای قیامت استنان به سنّت پیامبرت و از رهگذر سر نهادن به فرمان پیامبرت، 

راه رسیدن به رحمت  .یه باشکردو قطعی را بر من واجب خویش حاضر شوم که رحمت و رضوان  وت

که  حقّ ی هرحمت رحمانیّ واالّ- استمتعال  حقّ ی هیّرحمت رحیمو الهی  ی هخاصّ الهی که رحمت

آن ت به سنّ ستنانا و ت از پیامبرتبعیّ ،رضوان الهیبه راه رسیدن و  -همه را دربر گرفته است

ی داَر نْ َزْلَتنِ اَ َو  .نهادن استایشان را طریق خویش قرار دادن و گام در جای گام  یشانا ؛استحضرت 

ای است  خانه ؛الغرور است دنیا دار .یه باشکرد رمقرّمنزل برای من در دارالقرار و  :ْخيارِ اْلَقراِر َو َمَحلَّ ااْلَ 

  .معبر است ؛گذر استی  خانه ؛فانی استای  خانه ؛ماندگاری در آن نیست وکه ثبات 

 بر گذر راه آخرتاست پلی دنیا 
 

 اهل طریق خانه نگیرند بر پلی 
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اَنْ َزْلَتِنی داَر  :ه باشیمنزل مرا دارالقرار قرار داد !نه ماندگاری نیست؛ی  دنیا خانهدنیا دارالغرور است؛ 

ه فرودگاه من قرار داد آیند، ان و خوبان خلقت فرود میکه اخیار و نیکرا جایی و اْلَقراِر َو َمَحلَّ ااْلَْخياِر: 

 ی.باش هر دادمن قرا محلّ ؛یباش

های  خلوت وهای عبادی  فراغت و شدبار ه معطّعبانیّصلوات ش ظهرهای ما بادر ماه شعبان، امیدواریم 

افزون  امیدواریم خدای متعال توفیق روز. دباشر ه معطّشعبانیّ مناجات ی العاده با عطر فوقانس ما هم 

 ،از این ماه کسب کنیمرا اهلل  ربرای ورود به شهبریم و استعداد کافی بها بهره  دهد که از این لحظه

مهمان شدن بر خدا شویم  ی راستی آماده به ،میماه مبارک رمضان رسید ی آستانهنحوی که وقتی به  به

 .گردیمل ئد شویم و به دیدار او ناهستی وار ی و بر آن میزبان همه

 

ْل فََرَج  هُمَّ ٰـ َالل ٰ  ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  مْ َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


