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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (1) شعبان ماه مستحبّ اعمال و مراقبات

به ای صحبت کردیم و  چند کلمه ی ماه رجب خدا لطف کرد در طلیعه .ل ماه شعبان استشب اوّ ،امشب

با این همه قشنگی و  ،ماه رجب .است  گرفتهدل انسان  ن هم واقعاًاال .ردیمه کت این ماه توجّیّاهمّ

خوشا به حال  ! خیلی قشنگ بود!های آخرش هستیم. خیلی ماه بزرگی بود ساعت ، دیگر درلطافتش

به دوستانش و  ،خدای متعال در این ماه رجب. بردنداز این ماه خوب  های بهره ؛کسانی که بهره بردند

تنگ  دلش برای این ماه انساناز یک طرف حال هر به .کند بزرگی میخیلی های  عنایت عباد خودش

از یک طرف هم شادمانی آغاز شدن ماه شعبان را در  ،شود که حیف که ماه رجب دارد تمام می شود، می

خدای داشته باشد،  منر بود روی یک انسان مؤسازندگی که ماه رجب قرا ی آن دوره امیدواریم. دل دارد

]را[ تخلیه و تهی شدن از آنچه که غیرخدایی است  ی این مرحله ؛ما ایجاد کرده باشد ی روی همهمتعال 

خالی ها  از بت ،دلمان به ید والیت علوی ی کعبه رجب طی کرده باشیم؛ ماه در منینبه برکت امیرالمؤ

ت و عشقی باقی نگذاشته باشد. امیدواریم اگر ت خدا و خوبان خدا هیچ محبّجز محبّ ؛شده باشد

ها را خالی  این دل منینخر ماه رجب به برکت امیرالمؤآ یها در این لحظه ،مانده ای هم باقی مانده ته

تا با قلبی تهی  کند پاک ها را . امیدواریم این دلر کندمطهّ ت دنیااز نجاست محبّ ؛ا کندمصفّ وپاک  ؛کند

 و ذیبهماه شعبان ماه ت ،ماه رجب اگر ماه تخلیه و تطهیر است .شویم ماه شعبان ها وارد  زشتی ی از همه

ها  دل که از بت ی کعبه .دل است ی ماه زیور بستن به کعبه .لی بستن و ماه تحلیه استماه حُ .تزیین است

در فضای این دل  دیعطر گل محمّ اهللءشا ان با گالب ناب شستشو داد و آن را حاال باید ،خالی شد

ی وجود انسان را  ر کند و این عطر همهروح و جان انسان را معطّ اکرماخالق پیامبر .بپیچد
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این قلب در ماه شعبان به نور جمال  امیدواریم باشد.چنین ماهی برای ما امیدواریم ماه شعبان  .گیرددربر

 ر شود. ر و معطّمنوّ ات پاک پیامبراکرمات و روحیّو به عطر اخالقیّ پیامبراکرم

امی از ق بودند ایّاست. عزیزانی که در ماه رجب موفّ  روزه بیشترین چیزی که در ماه شعبان تأکید شده،

ماه رجب خیلی  ی روزه ! خوشا بر احوالشان ،گوارای وجودشان ،نوش جانشان ،این ماه را روزه گرفتند

و  (ریب به این مضمون، )قرسیدم کند من خدمت امام منتها یکی از اصحاب نقل می .بزرگ است

 ی از روزه ند:حضرت فرمود .مانددستم تهی  ؛ماه رجب را از دست دادم ی توفیق روزهمن عرض کردم که 

مهمترین  ،من در روایات دیدمطور که  آنماه شعبان خیلی بزرگ است.  ی روزه 1!غافل نشو ماه شعبان

از این  عزیزان موفّق باشند روزهایی امیدواریمروزه است.  ،ندا کردهکید در ماه شعبان تأ هعملی که ائمّ

 ماه از روزه بهره بگیرند. 

 درکعت یک حمد است با صهر در  که یک نماز دو رکعتی است ؛نمازی دارد این ماه ی روزهای پنجشنبه

 ]اگر[ اهللءشا ان !ی استنماز بسیار مهمّ 2.و در پایان نماز هم صد صلوات باید فرستاده شود ،ُقْل ُهَو اهللُ َأَحد  

 این توفیق را بدهد.  ی ما به همهخدا امیدواریم  .ددهی، این نماز را انجام ق بودیدموفّ

خواهید روزی از  یعنی اگر می 3؛است کید شدهماه شعبان خیلی تأ ی شنبهی روزهای دوشنبه و پنج روزه

  .دهیدرا بر سایر روزها ترجیح  شنبهپنجالمقدور روزهای دوشنبه و  یحتّ ،روزهای ماه شعبان را روزه باشید

                                            

ماُم الّصاِدُق َعَلْیِه السَّالُم َعْن َفِضیَلِة َصْومِ َأنَُّه ) .05زادالمعاد، ص  ،یمجلس. 1 ُتْم غاِفُلوَن َعْن َصْوِم َأيّاِم َشْعبانَ   َرَجب    ُسِئَل اْْلِ  (َفقاَل: َو ِلَم َأنـْ

 الجن  ا ، حیمف  ا  ،یقمّ   مح  دّ س  86 ، ص6 ج  عه،یالشّ   سس  ا   ،یحرّع  امل؛ 866، ص 2ج  ، االعم  ا  اقب  ا  ،ط  اسس  دبنیّس  . 2

ِِ َمـرَّ و َو قُـْل ُهـَو اهللُ َأَحـد  ِمامَـَة َمـرَّ   فَـََّا َسـلََّم َصـلَّى َعلَـى ال َّبِـ  یِفیِه رَْكَعتَـْیِن يـَْقَرُأ فِ  َمْن َصّلىٰ شعبا . ) ماه مشترک اعما  ِمامَـَة َمـرَّ    یِّ ُكلِّ رَْكَعة  فاِتَحَة اْلِكتـا

 (َو ُدْنیاهُ  َقَضى اهللُ َلُه ُكلَّ حاَجة  ِمْن َأْمِر ِديِ هِ 

ِِ ِمـْن أ. )866، ص 2، ج  االعما  اقبا  طاسس ، دبنیّس؛ شعبا  ماه مشترک اعما  الجنا ، حیمفا  ،یقمّ محدّ . 3 ِمـی َِ ْـْ َــْیِن َو اْل نَّ َمْن صـاَم يـَـْوَم اْْلِ

ْـْ َـْینِ   يـَْومَ   صامَ   َلُه َنِصیباو َفَمنْ  َشْعباَن َجَعَل اهلُل َتعالىٰ  ِِ   اْْلِ ِمی َِ ْنیا َو ِعْشـرِيَن حاَجـةو ِمـْن َحـواِمِا   َو اْل ِمْن َشْعباَن َقَضى اهللُ َلُه ِعْشرِيَن حاَجـةو ِمـْن َحـواِمِا الـدا
 (اْْلِخَر ِ 
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ی هم ذکر توحیدی خاصّ 4،کید شدهت تأشدّ هم ذکر استغفار به؛ دی در ماه شعبان هستاذکار متعدّ

 ،است اهلل ماه رسول ،و هم چون ماه شعبانببینند؛  توانند می مفاتیحعزیزان از  کههست 

]وارد شده در این ماه  دد و آل محمّلذا صلوات بر محمّ (5،شعبان ماه من است :فرمود اکرم)پیامبر

 [.است

، مبلغ اندک ،صدقه ولو خیلی هم کمانفاق و . است کید شدهانفاق و صدقه دادن در ماه شعبان بسیار تأ

 داریم کهروایت  6.اجر بسیار عظیمی دارددر این ماه  ،به کسی داده شود آب ی جرعهیک  نان، ی یک لقمه

ه برای و البتّ 7.شود بزرگ می در روز قیامت مثل کوه احد ه،همین چیز کوچکی که در این ماه انفاق شد

برویم هفت پشتش را و فقیر است  واقعاً این فقیر ه حاالس نیست کما تجسّ ی خیلی وظیفه صدقه دادن،

هم تکان دلمان  ،اگر همین حالت ظاهرش حکایت کرد .س نداریمتجسّ ی وظیفه واقعاً !نه .بررسی کنیم

ه اگر البتّ .داند او خودش می دیگر .کند برای خدا کمک می انسان ،انگیز است تتش رقّدیدیم وضعیّ ،خورد

]نیز تر  انفاق کردن عمومی .اولی است که به او بدهیم ،است ستحقّکسی را یقین داشته باشد که م انسان

  .، سور بدهید، دعوت کنیدغذایی بدهید ،کنید را مهماندوستانتان  یعنیوارد شده است.[ 

                                            

َُنُوبَـُه َو  َتعالىٰ ْستَـْغَفَر اهلَل تَباَرَك َو َمِن ا) 860، ص 2، ج  االعما  اقبا  طاسس ، دبنیّس س 11امالی، صدسق، ص . 4 ِفي َشْعباَن َسْبِعیَن َمرَّ و َغَفـَر اهللُ 

ُكـلِّ يـَـْوم  ِمـْن َشـْعباَن َسـْبِعیَن َمـرَّ و َأْسـتَـْغِفُر اهلَل َو َأْسـلَلُُه التـَّْوبَـَة َكتَـَب اهللُ لَـُه بَـراَ  و ِمـَن   یَمـْن قـاَل ِفـ) 826امالی، صدسق، ص  ؛(َلْو كاَنْت ِمْثَل َعَدِد ال اُجومِ 

 .شعبا  ماه مشترک اعما  الجنا ، حیمفا  ،یقمّ محدّ س  ([ داَر اْلَقرارِ  الّ اِر َو َجوازاو َعَلى الصِّراِط َو َأْدَخَلُه ]َأَحلَّهُ 

 .10س صدسق، امالی، ص  610 العقو ، ص  حف ،یحرّان ی شعبه ابن؛ 05، ص 6کلینی، کافی، ج  .5

 ،یقمّ   مح دّ  س  12، ص 06؛ مجلس ی، بح االاالنواال، ج   050، ص 15 ج  عه،یالشّ   سس ا    ،یحرّع امل ؛ 062، ص 2صدسق، خص ا ، ج   .6

 .شعبا  ماه مشترک اعما  الجنا ، حیمفا 

رَبّاَهـا   َشـْعبانَ   ِبَصَدَقة  ِفـی  َتَصدَّقَ   َمنْ . )05س مجلسی، زادالمعاد، ص  860، ص 2ج ،  االعما  اقبا  طاسس ، دبنیّس؛ 826صدسق، امالی، ص . 1

 (يُواِفَی يـَْوَم اْلِقیاَمِة َو َقْد صاَرْت َلُه ِمْثُل ُأُحد   اهللُ َجلَّ َو َعزَّ َلُه َكما يـَُربِّی َأَحدُُكْم َفِصیَلُه َحتَّىٰ 
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این مقارن اذان ظهر  8؛شعبان استرهای ماه هیکی ذکر صلوات ظ .داردی ]هم[ مهمّ ی این ماه ادعیه

 شعبان هم وارد شده ی ه این صلوات برای شب نیمهالبتّ .. خیلی ارزشمند استبخوانیداز مفاتیح صلوات را 

را که چقدر  علیهتعالیاهللرضوانخدا رحمت کند حضرت امام !ستیچداند  که خدا می 9هو مناجات شعبانیّ است.

 ءماه جز بگذارید آخر !بخورید نخوانید! ه رامناجات شعبانیّ .داشتندتأکید ه روی این مناجات شعبانیّ

 داند فقط خودش می .داند این مناجات چیست خدا می !باشد شده ویتامین وجودتان !وجودتان شده باشد

د بودند در ماه شعبان مقیّ هائمّ ی مناجات را همه این است. جاری کرده منینزبان امیرالمؤ رچه ب

 دو سه، این خواندن عالوه بر .ستمناجات ه ارف لطیف و بلندی در اینداند چه مع خدا می 10.خواندند می

را آن  مناجات یر از اینکه کلّغ ر کنید.اش فک قطعه روز روی یک و هرکنید  مناجات را سی قطعه صفحه

این سی روز ]وقتی[  اهللءشا انکه  ؛یک قسمت آن فکر کنیدروی ، خوانید می به معنایش هجّبا تو روز

داند که خیلی  دلتان شده باشد. خدا می و جانتان ،روحتان ،جذب وجودتان این مناجات ،شودشعبان طی 

 !از عرش خداست این مناجات یچه گنج عظیم !بزرگ است

دوم و سوم ماه شعبان را روزه  ل،روز اوّءاهلل توفیقش را داشتید، شا اگر ان .داردی هم اعمال خاصّاین ماه 

ُقْل حمد و یازده با  دو رکعت مشب سو و  شب دوم ،لب اوّیعنی ش .باشید و شبش این نمازها را بخوانید

 فضیلت بسیار زیادی دارد. 11؛بخوانیدُهَو اهللُ 

داند  است. فقط خدا می یعظیم چه روزداند  یعنی روز اوّل ماه شعبان، خدا می ،ماه شعبان 12ی هرّروز غ

 13؛است یحدیث مفصّل که ستهالجنان  در مفاتیح حدیثی از پیامبراکرم چقدر این روز عظیم است.

                                            

حس ن،   محمّ دبن  ،یطوس  ؛ 866-861 صص  ، 2ج  ، االعم ا   ط اسس ، اقب ا    ش عبانیّه؛ س یّدبن   واتلص   الجن ا ،  حیمف ا   ،یقمّ   محدّ . 6

 .652-651 صمشهدی، مزاالالکبیر، ص س ابن 620-626 صص ،2ج  المتهجّد، مصباح

 شعبانیّه. مناجات الجنا ، حیمفا  ،یقمّ محدّ س  01، ص 01مجلسی، بحاالاالنواال، ج  ؛860 ص ،2ج  ، االعما  اقبا  طاسس ، دبنیّس. 0

ُم اجـاُ  ) .265، ص 10البراع ه، ج   منهاج ،یس خو  01، ص 01بحاالاالنواال، ج  ،ی؛ مجلس860، ص 2، ج  االعما  اقبا  طاسس ، دبنیّس .15

 (َشْهِر َشْعبانَ  یاْْلَِممَِّة ِمْن ُوْلِدِه كانُوا َيْدُعوَن ِبها فِ 

 شعبا . ماه مختصّه ، اعما الجنا  حیمفا  ،یقمّ محدّ س  684، ص 2، ج  االعما  اقبا  طاسس ، دبنیّس .11
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تان آن را بخوانید. یعنی االن مصمّم شوید که رفتید  کنم امشب همه ولی تأکید می ؛رسم آن را بخوانم نمی

ی ماه شعبان  اعمال مخصوصه لِبرای بار یازدهم آن را بخوانید. اوّامشب اید،  خانه، ولو ده بار آن را خوانده

عنایات و الطاف  بازار لی آثار عجیبی دارد؛روز اوّل این ماه خی [.]آمده استحدیث این الجنان  در مفاتیح

ل وقت، دعا، ذکر، استغفار، هر کار از نماز اوّ ،ی ارحام، از انفاق، از نماز مستحبّی خیلی داغ است. از صله

آن چون  ]هم انجام دهید.[ متنوّع و آید فردا انجام دهید. سعی کنید فراوان خیری که از دستتان برمی

پخش  ی عالم در همه هایش شاخهفردا  اصلش در بهشت است، ندفرمود پیغمبراکرمدرختی که 

 بینم بعضی از افراد به یکی از آنها من می ند:بعد حضرت فرمود ،شوند آویزان می[ ها]به آنخلق و  شود می

زان هستند و این تایش آوی ها به ده تایش، بعضی ها به پنج ها به دوتایش، بعضی ضیآویزان هستند، بع

و از  .ها آویزان شویم ی این شاخه برد. امیدواریم به همه کشاند و به بهشت می میآنها را های خیرات  شاخه

ی ی بدیکسی خدای ناکرده ظلمی کند،  .آورد م سر برمیآن طرف هم یک درخت هست که فردا از جهنّ

که امیدواریم خدا ی خبیثه آویزان شده  به آن شجره وقت آنمعصیتی کند،  ،، دروغی بگوید، گناهیکند

 د باشیم بخوانیم.  مقیّ شاءاهلل امشب همه حتماً حال این حدیث را انهر حفظ کند. به

 قموفّ میدوارما .ی هم دارددعای خاصّ 14.اش مستحب است روزه ،حسینال اباعبداهللد روز تولّ ،روز سوم

ی نماز خاصّالبیض(  )ایّامشعبان و رمضان  هر سه ماه رجب،تا شب پانزدهم در شب سیزدهم  .باشید

 بخوانید.  ،اگر فرصت کردید ؛نقل شدهدر مفاتیح در اعمال ماه رجب  15.دارد

                                                                                                                                  

   .یشانیپ یعنی هغرّ. 12

ب  ه  منس  و س  066-062 ص، ص  1الوس  ا  ، ج  مس  تدالک ،ین  وال مح  دّ ؛ 80-00ص ص  ، 06مجلس  ی، بح  االاالنواال، ج   .13

 .801-830 ص، التّفسیر، صیعسکر حسن امام

 شعبا . سوم السز الجنا ، اعما  ی، مفا یحقمّ س محدّ  301ص  ر،یمزاالالکب ،یمشهد ابن. 16

الجن  ا ،  ی، مف  ا یحقمّ   مح  دّ س  26 ، ص6 ج  عه،یالشّ   سس  ا   ،یحرّع  امل؛ 655 ص ،2ج  ، االعم  ا  اقب  ا  ط  اسس ، دبنیّس   .10

 الجب. سیزدهم شب اعما 
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 تان نرود.دستاز ی شعبان  شب نیمه احیاء به هیچ قیمتی 16!ی شعبان، احیائش را ترک نکنید شب نیمه

ی شعبان پیداست. تنه به  امّا شب نیمه ؛های سال گم است خیلی چیز عجیبی است. شب قدر بین شب

اذکاری دارد.  هایی دارد؛ خیلی بزرگ است. نمازی دارد؛ دعایی دارد؛ سجدهزند.  ی شب قدر می تنه

 . بهره بگیریداز آن شاءاهلل  چیزهای زیادی دارد که ان

د تولّالبتّه و  ستا یشب بزرگ اصالً ،مستقل از آنو  dد امام عصرتولّ ی لهأاز مس ریشعبان غ ی مهیشب ن

 حضرت ارتیز وه به حضرت اهلل توجّءشا شعبان هم ان یمهی. روز نمضاعف کرده است آن را dامام عصر

 ماهثواب دو  ،وصل کندو به ماه رمضان  ردیروزه بگ یسه روز آخر ماه شعبان را اگر کس ]فراموش نشود.[

ماه شعبان تا  آخر  ی هاز روز جمع .دیدهانجام  دیق بوداهلل آن را هم اگر موفّءشا ان 17.روزه گرفتن را دارد

 .دیبدان متینغ و دیریبهره بگ یلیحال از ماه شعبان خهر به 18.دارد یمختصر یدعا هم آغاز ماه رمضان

 یو دعا برا ؛افزون دهدروز قیتوفماه  نیاز ا یریگ در بهرهعزیزان شما  ی مههبه متعال  یخدا میدواریام

  دهید. تان قراریها خواستها و هادع سأدر رماه  نیدر ا را هم dفرج امام عصر

  

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّد  َو آِل ُمَحمَّد  َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَللّٰ 

                                            

مجلس ی، بح االاالنواال، ج    س 151 ص ،2ج  ، االعم ا   اقبا  طاسس ، دبنیّس؛ شعبا  ی نیمه شب اعما  س فضیلتالجنا ،  ی، مفا یحقمّ محدّ . 18

 .610، ص 00

َمـْن صـاَم َْالَْـَة َأيّـام  . )606 ، ص15 ج  عه،یالشّ   سس ا    ،یحرّعامل س 0، ص 1، ج  االعما  اقبا  طاسس ، دبنیّس؛ 815صدسق، امالی، ص  .11

 (َشْعباَن َو َوَصَلها ِبَشْهِر َرَمضاَن َكَتَب اهللُ َلُه َصْوَم َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْینِ ِمْن آِخِر 

 شعبا . ماه هبقیّ ، دالاعما الجنا  ی، مفا یحقمّ محدّ س  01، ص 2، ج اخباالالرّضا عیو صدسق،  .16


