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که ادعیه مال همۀ ائمه است مگر مناجات شعبانیه گفته نشده  در هیچ یک از ادعیه 
ائمه  ادعيه مال همه  كه  باشد  گفته شده  ادعيه  از  كه در هيچ يك  ندارم  )ره(: من در نظر  امام خمينی 
هست،  بسيار  مسائل  اين،  در  و  است  ائمه  همه  مناجات  شعبان،  مناجات  شعبان،  دعاى  اين  است. 
كند. ما غافليم  تعالی مناجات  و  تبارك  با خداى  بايد  انسان چه جور  اينكه  معارف بسيار هست و ادب 
كه اين ادعيه وارد  كه وضع چی است. شايد بعضی از ُجّهال ما هم اين طور اعتقاد دارند  از اين معانی 
كه از ائمه وارد شده است اينها تشريفات است. می خواهند ما را ياد بدهند و حال  شده و اين چيزهايى 
كه در مقابل چه  كه در مقابل خدا ايستادند آنها، آنها می دانند  اينكه مسأله اين نيست، مسأله اين است 
كنند و مناجات شعبانيه از  عظمتی ايستادند، آنها معرفت دارند به خداى تبارك و تعالی و می دانند چه 
گر يك نفر انسان دلسوخته، يك عارف دلسوخته- نه از اين عارفهاى لفظی- بخواهد  كه ا مناجاتهايى است 
ح است، چنانچه همه  كند از براى ديگران، بسيار ارزشمند است و محتاج به شر ح  كند و شر ح  اين را شر

ادعيه ائمه- عليهم السالم.
)1 فروردين 1367، پيام راديو- تلويزيونى، صحیفه امام، ج21، ص2( 

کافی بود براى اینكه امامان ما، امامان   دعاى مناجات شعبانیه، 
ّ

گر نبود در ادعیه ال فراز اول: ا
کلمه مناجات شعبانیه خالصه شده است بحقند / تمام مسائل عرفانی در چند 

كافی بود براى اينكه امامان ما، امامان   دعاى مناجات شعبانيه، 
ّ

گر نبود در ادعيه ال امام خمينی ره: ا
كتابهاى  كه عرفا در طول  اين مسائلی  كردند. تمام  كردند و تعقيب  انشا  را  اين دعا  كه  آنهايى  بحقند؛ 
از  اسالم  عرفاى  بلكه  هست،  شعبانيه  مناجات  كلمه  چند  در  می گويند  خودشان  يا  خودشان  طولنی 
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كرده اند. و عرفان اسالم  كه در اسالم وارد شده است از اينها استفاده  همين ادعيه و از همين دعاهايى 
كه  ما می فرمودند  از مشايخ  تعبير بعض  به  كه  اين دعاهاست  و جاهاى ديگر.  با عرفان هند  دارد  فرق 
»قرآن، قرآن نازل است، آمده است به طرف پايين و دعا از پايين به بال می رود، اين قرآن صاعد است.« 
گر سر خود باشند  كه ا كه اين افرادى  كند، آنی  كه انسان را می خواهد آدم  معنويات در اين ادعيه- آنی 
اينها اين انسان را  كه در دعاها هست  از همه حيوانات درنده تر هستند- اين ادعيه با يك زبان خاصی 

كه من و شما نمی توانيم بفهميم، اهلش هستند.  دستش را می گيرد و می بردش به بال، آن باليى 

فراز دوم: مناجات شعبانیه، عامل تقویت روحی و نور افكنی معجز آسا
كه در ماهها هست، در روزها هست، خصوصًا، در ماه رجب و شعبان و ماه مبارك رمضان،  اين دعاهايى 
كه نيستيم- همچو تقويت روحی  كسی اهلش باشد، ماها  گر  اينها انسان را همچو تقويت روحی می كند- ا
می كند و همچو راه را براى انسان باز می كند و نور افكن است براى اينكه، اين بشر را از اين ظلمتها بيرون 

كه معجزه آساست. به اين دعاها عنايت بكنيد.  بياورد و وارد نور بكند 

فراز سوم: مناجات شعبانیه، راهی برای تسهیل شهادت طلبی
ديگر  زبان  يك  هم  اينها  و  عرفا  و  علما  زبان  است،  زبان  يكجور  دعا  زبان  است،  زبان  يكجور  قرآن  لسان 
و  گرفتاريها  آن  از  را  نْفس  و  بيرون  را  او  اين ظلمتكده می ِكشد  از  و  را  انسان  آنكه سبكبار می كند  است. 
عليهم  ما-  ائمه  شده اند.  وارد  ما  ائمه  از  كه  است  ادعيه اى  اين  می كند  ج  خار دارد  كه  سرگشتگيهايى 
انجام  را  كارى  يك  نمی توانستند  كه  بودند  ابرقدرتهايى  يك  به  گرفتار  همه شان  تقريبًا  كه  اهَّلل-  صلوات 
كه می كردند اين ادعيه شان براى تجهيز مردم بود، بر  بدهند شاخص، عالوه بر آن هدايتهاى زيرزمينی 
می خواندند  را  ادعيه  كه  وقتی  اشخاص  كه  بودند  ادعيه  همين  بودند.  كه  قاهرى  دولتهاى  آن  خالف 
ادعيه در  اين  و آسان می شد.  ن  َهّيِ آنها  براى  قّوت روحی پيدا می كردند و سبكبار می شدند و شهادت 
انسان به حسب قلب  كه  آرايشی است  اينها مقدمه و  ماه مبارك رجب و خصوصًا در ماه مبارك شعبان 
كه پهن  كه در آنجا سفره اى  خودش می كند براى اينكه مهيا بشود برود مهمانی؛ مهمانی خدا، مهمانی اى 
كه  كه در آنجا ضيافت می كند مهمش »ليلة القدر« است و ضيافتی  كرده است قرآن مجيد است و محلی 
می كند ضيافت تنزيهی و ضيافت اثباتی و تعليمی ]است [. نفوس را از روز اول ماه مبارك رمضان به روزه، 
كنند و آن »ليلة القدر«  كه از آن بايد استفاده  به مجاهده، به ادعيه مهيا می كند تا برسند به آن سفره اى 

كه قرآن در آن نازل شده است. است 
)21 تیر 1359 ، صحیفه امام، ج13، ص31 الى 33(

که انسان را به یک جایی می رساند مناجات شعبانیه، مناجاتی 
امام خمينی )ره(: مناجات »شعبانيه« را خوانديد؟ بخوانيد آقا! مناجات شعبانيه از مناجات هايى است 
كه اين مناجات را  كسی  گر انسان دنبالش برود و فكر در او بكند، انسان را به يك جايى می رساند. آن  كه ا
كه وارسته از همه چيز بودند، مع  گفته و همه ائمه هم به حسب روايت می خواندند، اينها، آنهايى بودند 
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كه خودش را  ذلك آن طور مناجات می كردند، براى اينكه خودبين نبودند. هر چه بودند اين طور نبوده 
كه در معصيت غرق است مناجات  كه، حال من امام صادق ام ديگر، نه، امام صادق مثل آن آدمی  ببيند 
می كند، براى اينكه می بيند خودش هيچ نيست و هر چه هست نقص است و هر چه هست از اوست. 
نداشتند.  انبيا هم هيچی  ندارند،  ندارد. هيچ يك چيزى  اوست، خودش چيزى  از  كمال است  هر چه 
همه هيچ اند و اوست فقط، همه هم دنبال او هستند، همه فطرت ها دنبال او هستند، منتها چون ما 
كه می فهمند، آنها وارسته می شوند و می روند سراغ  كه ما دنبال او هستيم؛ آنهايى  محجوبيم، نمی فهميم 
كه  كه از همه اين چيزهايى  كمال انقطاع همين است  كه خواستند، اين  كمال انقطاعی  همان معنا. اين 
ماَنَة 

َ ْ
كه »َعَرْضَنا ال كه در آيه شريفه وارد شده است   را 

ً
كاَن َظُلومًا َجُهول ُه 

َ
كنار باشند. ِإّن هستش، اصلش به 

«)همان(، 
ً

َجُهول َظُلومًا  كاَن  ُه 
َ
»ِإّن می گويد:  بعد  َبْيَن«)احزاب،72( 

َ
َفأ اْلِجباِل  َو  ْرِض 

َ ْ
ال َو  ماواِت  الّسَ َعَلی 

كه همه  كرده؛ »ظلومًا«  انسان  براى  كه خدا  بالترين وصفی است   »
ً

كه »ظلومًا جهول بعضی می گويند 
« براى اينكه به هيچ چيز توجه ندارد و هيچ چيز را متوجه 

ً
بت ها را شكسته و همه چيز را شكسته؛ »جهول

به آن نيست، غافل از همه است. ما نمی توانيم اين طور باشيم، ما امانتدار هم نمی توانيم باشيم، لكن 
می توانيم در آن راه باشيم.

)16 ارديبهشت 1364 در جمع علما و روحانیون شیعه و سنى در میالد حضرت مهدى »عج«، صحیفه امام، ج19، ص253(

کافی نیست فراز اول: برای درک مناجات شعبانیه، نیاز به ریاضت هست ؛ علم 
امام خمينی )ره(: امروز در ماه شريف شعبان واقع هستيم، و مناجات شعبانيه از بزرگترين مناجات و از 
كه اهلش هستند می توانند تا حدود ادراك  كه آنهايى  عظيمترين معارف الهی و از بزرگترين امورى است 
گمان  كس  كه هر  الهی و مسائل عرفانی، عناوين سهلی است  كنند.عناوين مسائل  خودشان استفاده 
است،  دقيق  كه  حالی  عين  در  هم  برهانيه  ليه  استدل امور  و  است؛  فهميده  را  عناوين  اين  كه  می كند 
از قيام برهان و دنبال او رساندن حاصل اين عناوين و نتيجه برهان به  ليكن سهل الدراك است. بعد 
كه اصحاب برهان به اين مرتبه ايمان  گفته می شود به آن، و چه بسا  كه آن را ايمان  قلب مشكلتر است، 
كه بايد با تلقينات و تكرار و رياضات به قلب رساند. شما مالحظه  نرسيده باشند. اين يك مسئله اى است 
 بعض 

ّ
كه مرده است، از او به انسان ضررى وارد نمی شود، لكن ال كسی  كه به حسب ضرورت يك  می كنيد 

كسی نباشد يا با يك مرده اى همجوار باشند در  گر چنانچه در يك قبرستانی باشند و  اشخاص، ديگران، ا
غسالخانه و تنها باشند می ترسند؛ براى اينكه، آن برهان و ضرورت عقلی به دل نرسيده است. آن معنايى 
شور  مرده  مثاًل  كه  آنهايى  لكن  است.  نرسيده  دل  به  لكن  دارد،  هم  ضرورت  است  كرده  ادراك  عقل  كه 
كار دارند با مرده ها، از باب اينكه تكرار شده است اين  مطلب پيششان، به قلبشان رسيده  هستند و سر و 
است و آنها خوفی ندارند. در مسائل اسالمی هم و مسائل عقلی هم همين طور هست. چه مسائلی عقلی 
كه با برهان، با برهان قوى ثابت است، لكن در انسان تأثير نكرده است، براى اينكه، نتيجه برهان  هست 
كرده است، لكن  به عقل رسيده است، لكن به قلب وارد نشده است، ايمان به آن نيست، عقل او را ادراك 
كه در قرآن و اين مناجاتهاى ائمه اطهار سالم  قلب ايمان به او نياورده است.و چه بسا مسائل عرفانی 
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كه اشخاص، فالسفه، عرفا تا حدودى ممكن  اهَّلل عليهم و همين مناجات شعبانيه مسائل عرفانی هست 
كنند، بفهمند عناوين را، لكن آن ذوق عرفانی چون حاصل نشده است نمی توانند وجدان  است ادراك 
ْدنی  خوب، مفسرين، فالسفه در اين باب 

َ
ْو أ

َ
ی َفكاَن قاَب َقْوَسْيِن أ

َ
كنند. آيه شريفه در قرآن: ُثّمَ َدنا َفَتَدّل

ْنِقطاَع اَلْيَك َو اِنْر اْبَصاَر ُقُلوِبنا 
ْ

َكماَل ال كم شده است. الهی َهْب ِلی  كردند، لكن آن ذوق عرفانی  صحبتها 
َقًه 

َ
وِر َفَتِصَل اَلی َمْعِدِن اْلَعَظَمِة َو َتصيَر ارواُحنا ُمَعّل ِبِضياء َنَظِرها اَلْيَك َحّتی  َتْخِرَق اْبصاُر اْلُقُلوِب ُحُجَب الّنُ

ْن ناَدْيَتُه َفاجاَبَك َو ناَجْيَتُه َفَصِعَق ِلَجالِلَك  اينها عناوينشان را خيال می كند  ِبِعّز ُقْدِسَك الهی َو اْجَعْلِنی ِمّمَ
كنند چی هست  انسان، خوب، ما هم می دانيم. نه عارف و نه فيلسوف و نه دانشمند نمی توانند ذوب 

مسأله. 

گمان می كند  كه انسان  كه مبدأش قرآن است: َو َخّرَ ُموسی  َصِعقًا، مسئله اى است  مسئله  َفَصِعَق ِلَجالِلَك  
كرد، اما اين غش چی بوده است؟ غش حضرت موسی چی  كرد »َصِعَق« يعنی غش  كه خوب افتاد غش 
كه   غير  كه غير موسی بفهمد. يا: َدنی  َفَتَدّلی  را، اين مسئله اى نيست  بوده است؟ اين مسئله اى نيست 
كه در اين  كند. يا همين جمالتی  كند، ذوب  كند، ادراك  كرده است بتواند فهم  كه »دُنّو«  پيدا  كسی  آن 
كه به حسب ظاهر سهل است  كه در آن هست، مسائلی است  مناجات بزرگ است و بعض جمالت ديگرى 
كه ناجيته ]با فتح تا[ نه ناجيته ]با  و واقعًا ممتنع است. رياضات بسيار می خواهد تا انسان بتواند بفهمد 
ضم تا[، »ناَجيَته« اين چی است؟ خدا با آدم مناجات می كند، چی است مناجات؟ چه خواسته اند ائمه؟

که همه ائمه این مناجات را می خواندند  فراز دوم: دلیل بر بزرگی این مناجات است 
كه روايت شده است همه ائمه اين دعا را، اين مناجات  كه من غير از اين دعا نديدم  اين از دعاهايى است 
كه همه ائمه اين مناجات را می خواندند. چی بوده  را می خواندند، اين دليل بر بزرگی اين مناجات است 
كمال  ْنِقطاِع اَلْيَك  

ْ
َكماَل ال است اين؟ بين آنها و خداى تبارك و تعالی چه مسائلی بوده است؟ َهْب ِلی 

انقطاع چی است؟ َو ِبَيِدَك ل ِبَيِد َغْيِرَك ِزياَدتی َو َنْقِصی َو َنْفِعی َو َضّرى؛ خوب، آدم به حسب ظاهر می گويد 
كه هيچ ضررى به ما نمی رسد ال به دست اوست، هيچ  خوب، همه چيز با اوست. اما وجدان اين مطلب 
كوتاه است.  كه دست ماها از آن   به اوست، اوست ضاّر و نافع، اينها چيزهايى است 

ّ
منفعتی نمی رسد ال

کنید مومن به مناجات شویم؛ نگویيم اینها حرفهاى درویشی است فراز سوم: دعا 
اين  از  اين ماه شريف و ماه شريف رمضان  كه در  تعالی به ما توفيق بدهد  تبارك و  كه خداى  كنيد  دعا 
كوچكی در دلها و قلبهاى ما واقع بشود، و ل اقل مؤمن به اين بشويم  مسائل هم يك حظی و لو يك جلوه 
كه مناجات خدا با انسان چی هست. مناجات  كه قضّيه »َصِعَق« چه قضيه اى است. مؤمن به اين بشويم 
را مؤمن بشويم به آن، انكار نكنيم، نگوييم اينها حرفهاى درويشی است. همه اين مسائل در قرآن هست 
كه از ناحيه ائمه هدى وارد شده است، همه اين مسائل هست،  كتب ادعيه مباركه ما  به نحو لطيف و در 
كار  كه بعدها اين اصطالحات را به  نه به آن لطافت قرآن، لكن به نحو لطيف. آن هم و همه اشخاصی 
كه اصل مسندش هم درست ندانند؛  گرفتند، و ممكن است  برده اند فهميده و نفهميده از قرآن و حديث 
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كه می تواند پى برد تا چه رسد به اينكه ذايقه روح بچشد اين را.  كم آدمی است  البته به حقيقت اش هم 
چشيدن ذايقه يك مسئله فوق اين مسائل است. 

)7 خرداد 1362/ مسئولین کشوری/ میالد امام زمان عج، صحیفه امام، ج17، ص456 الى 458(

شرحی بر فراز»صعق لجاللک«؛ ماه شعبان، ماه تجلی الهی 
كه در قرآن به طور اسرار است، در ادعيه ائمه ما به طور اسرار است. در دعای  امام خمينی )ره(: آن چيزی 
كند به خدا: واجعلنی ممن ناديته فاجابک و لحظته فصعق لجاللک  كه عرض می  شعبانيه می خوانيم 
كريم راجع  كه در قرآن  فناجيته سرا و عمل لک جهرا، مسئله »صعق« را می آورد در ميان، همان معنايى 
گويد: فلما تجلی ربه للجبل و موسی در »صعق« واقع شد. اين ماه صعق است و  به حضرت موسی می 
كرم و اين ماه تجلی  كه همان صعق را می خواهد. اين ماه تجلی الهی است بر پيغمبر ا اين هم ماهی است 
كه  كه آنچه  كرم بر امامان است. حضرت مهدی- سالم اهَّلل عليه- ابعاد مختلفه دارد  الهی به تبع پيغمبر ا
كرم برای بشر معلوم شده  برای بشر واقع شده است، بعض ابعاد اوست؛ چنانچه آنچه از قرآن و پيغمبر ا
كسانی  كرم و  كس جز پيغمبر ا كه برای هيچ  است، بعض ابعاد آن معنويات است، معنوياتی در قرآن است 
كه همان طور  كشف نشده است. و در ادعيه ما مسائلی است  كرده اند،  گرد او هستند و از او استفاده  كه شا
كم بر جميع موجوات است. آن خاتم رسل است و  كرم به حسب واقع، حا كه رسول ا است؛ همان طوری 
كلی به تبعيت است. پس اين دو  كلی بالصاله است واين خانم وليت  اين خاتم وليت. آن خاتم وليت 
كه در اين ماه مبارک؛  كه بايد ما راجع به آنها احترام قائل بشويم و ادعيه ای ]را[  ماه، ماه هايى هستند 
ماه معظم شعبان وارد شده است و پس از آن در ماه مبارک رمضان وارد شده است بخوانيم و درش تدبر 

كنند!  كه اهل اين معانی هستند، ادعيه ائمه را تفسير  كنيم.  مفسرانی 
)25 فروردين 1366، مخاطب: مسئولین نظام ، صحیفه امام،ج20، ص249(

شرحی بر فراز »کمال انقطاع«
كمال النقطاع اليک و انر ابصار  امام خمينی )ره(: در مناجات مبارک شعبانيه می خواند: »الهی هب لی 
قلوبنا بضياء نظرها اليک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمة و تصير ارواحنا 
معلقه بعز قدسک. الهی و اجعلنی ممن ناديته فاجابک و ل حظته فصعق لجاللک فناجيته سّرا.« اين 
گسستن از غير، و  كس، و پيوستن به او است و  كمال انقطاع، خروج از منزل خود و خودی و هرچه و هر 
گوشه چشم نشان دادن او  كه دنبال  هبه ای الهی است به اوليای خلص پس از صعق حاصل از جالل 
است و ل حظته... و ابصار قلوب تا به ضياء نظره او نور نيابد، حجب نور خرق نشود و تا اين حجب باقی 
است، راهی به معدن عظمت نيست و ارواح تعلق به عز قدس را درنيبندد و مرتبت تدلی حاصل نيايد ثم 

دنی فتدلی. ادنی از اين، فنای مطلق و وصول مطلق است.
)نامه ]به خانم فاطمه طباطبايى )اندرزهاى اخالقى- عرفانى( / 5 خرداد 1363، صحیفه امام، ج18، ص444(  


