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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

 

 (1شعبان ) ی شب نیمهات مراقب

ای به این شب  العاده شرافت فوقکه  dظعظ اال اهلل ۀبقیّمیالد حضرت نظر از  شعبان صرف ی شب نیمه

این  اهلل ، از زمان رسولdاهلل ۀبقیّیعنی قبل از میالد حضرت . ، شب بسیار ظعظیمی استبخشیده

 د و بهزن می القدرلیلۀپهلوی شبی است که به تعبیری پهلو به . شد ی میشب به ظعظمت و بزرگی تلقّ

ص است مشخّنا القدرلیلۀو آن این است که  دارد القدرلیلۀتی ه  بر ارجحیّ یک لحاظ شاید بگویی  که

در ماه  القدرلیلۀ ،ه کنی اقدر نگ ی سوره ارحاال اگر به اظعتب .معلوم استهای سال نا در بین شبو 

با ظعنایت به اشاراتی   و اگر ه ؛های ماه رمضان مخفی است باز ه  در بین شب]ولی[  ؛رمضان قرار دارد

 باز م،سوو یک  و بیست و نوزده ، بیست شب ،را پیدا کنی  القدرلیلۀ بخواهی  ،رسیده بیت که از اهل

احتمال دارد و شب  نوزده بیش از شب ویک   بیستچه شب گر .مخفی است در این سه شب القدرلیلۀ

 کس اظعالم نکرده یقینی هیچصورت  بها باز ه  امّ، احتمال دارد یک و بیستبیش از شب ه   وسوم بیست

 العادگی آن فوق ، و اینی استزّص و منجّشعبان شب مشخّ ی ا شب نیمهامّ .چه موقع است القدرلیلۀ

خورد و در  رق  میمن ؤسال برای می کلّرات ، مقدّالقدرلیلۀ در بنابر روایات .که این شب دارد است

وب به روایتی که منس در 1.خورد رق  می منؤم یک سالرات مقدّئیّات شعبان جزی  شب نیمه

َأْمٍر   ُكلُ    ِفیها يـُْفَرقُ  :فرماید میکه قرآن  ی شریفه ی رابطه با این آیه حضرت در ،است منینمؤامیرال

                                            

َو الَِّذی نـَْفُس َعِلیٍّ بَِیِدِه ِإنَُّه ما ِمْن َعْبٍد ِإّلا َو َجِمیُع ما َيْجِری :  70زادالمعاد، ص  ،یمجلس ؛607 ص ،2ج  ، االعمال اقبال طاووس، دبنیّس. 1

َلِة النِّْصِف ِمْن َشْعباَن ِإلىٰ    .آِخِر السََّنةِ  َعَلْیِه ِمْن َخْیٍر َو َشرٍّ َمْقُسوٌم َلُه ِفی َلیـْ
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مقصود  :فرمودند ،شود ص میآشکار و مشخّ ءبه جز زءتحک  و متینی در آن شب جهر امر مس 2:َحِكیمٍ 

که نقل شده  رضا  روایتی از امام !شب بسیار ظعظیمی است 3.شعبان است ی ، شب نیمهاز این شب

َلٌة يـُْعِتُق اهلُل ِفیَها الرِّقاَب ِمَن النااِر:حضرت فرمودند:  ها  شبی است که خدا گردن ،شعبان ی شب نیمه ِهَی لَیـْ

 ،متعالخدای شعبان  ی در شب نیمه :اْلِكبارَ   َو يـَْغِفُر ِفیَها الذُّنُوبَ  .کند را از اسارت آتش دوزخ آزاد می

پدرم امام  :]كاَن[ يـَُقوُل الدُّعاُء ِفیها ُمْسَتَجابٌ  ِإنَّ أَِبی: ندبعد حضرت فرمود .بخشد گناهان کبیره را می

مورد اجابت حق تعالی قرار  ،هر دظعایی کندهرکس شعبان  ی که در شب نیمه فرمود می کاظ 

امام  ،آنچه که روایت شدهبنا به  ؛شب برایتان ظعرض کن  . روایت دیگری در فضیلت اینگیرد می

َلِة اْلَقْدِر:  َأْفَضلُ   ِهیَ مودند: رشعبان ف ی به شب نیمه راجع باقر َلٍة بـَْعَد لَیـْ برترین  ،القدرلیلۀ بعد از لَیـْ

شبی است  ،شعبان ی این شب نیمه ( اْلِعباَد َفْضَلُه:ِفیها َيْمَنُح اهلُل )تـََعالىٰ  .شعبان است ی ها شب نیمه شب

لطف و ظعنایت  و به منّو  َو يـَْغِفُر َلُهْم ِبَمنِِّه: .کند دریغ به بندگانش ظعطا می که خدا فضل خودش را بی

شعبان ی  پس در شب نیمه :فیها (فَاْجَتِهُدوا ِفی اْلُقْربَِة ِإَلى اهلِل )تـََعالىٰ  .بخشاید خودش بندگانش را می

َلٌة آَلى اهللُ )تـََعالىٰ  !به خرج دهیدرای نزدیک شدن به خدای متعال بنهایت تالش را  نـَْفِسِه َأّلا  َعلىٰ  (َفِإنَّها لَیـْ

شبی است که خدای  ،ی شعبان نیمه به خاطر اینکه این شب 4يـَُردَّ ساِئًلا َلُه ِفیها َما َلْم َيْسَأْل َمْعِصَیةا:

 ؛نگرداندخودش بر ی خانه ای را دست خالی از درکننده د کرده که هیچ درخواستتعهّ ومتعال تضمین 

؛ دظعا نیست که اجابت شود الًآن اص طبیعتاً .درخواست انجام معصیت باشد ،مگر اینکه درخواست کسی

َلُة الَِّتیو  .دست خالی برنگرداندای را  دظعاکننده که هیچ شده دخدا متعهّواالّ    لَنا َأْهلَ   َجَعَلَها اهللُ   ِإنَـَّها اللَّیـْ

                                            

 .4ی  ی دخان، آیه سوره. 2

 .70زادالمعاد، ص  ،یمجلسو  607 ص ،2ج  ، االعمال اقبال طاووس، دبنیّس .3

و  131ص ، 2ج المتهجّد،  حسن، مصباح محمّدبن ،یطوس؛ 796ص  ،2ج  ، االعمال اقبال طاووس، دبنیّس؛ 296. طوسی، امالی، ص 4

 .406ص  ر،یمزارالکب ،یمشهد ابن
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َلَة اْلَقْدِر لَِنِبیِّنا:  بِِإزاِء ما َجَعلَ   اْلبَـْیتِ  ی است که خدای متعال شعبان شب ی شب نیمه :ندحضرت فرمود 5لَیـْ

هرحال  قرار داد. به برای پیامبر ما را آن در قبال شب قدر که خدای متعال ؛داد بیت قرار برای ما اهل

سعی کنند نهایت  و بدانندقدر ن شب را ای ،ظعزیزان امیدواری  و !بسیار ظعظی  !شب بسیار ظعظیمی است

مراقبات این شب ه  فراوان  .کید فرمودندأت ئمّها ،رمکرّ طور که در روایات همان ؛بهره را ببرند

یکی از چند شب  ءشعبان جز ی شب نیمه) 7شب را تا به صبح بیدار بودن و داشتن ءاحیا 6،غسل ؛است

. اگر کسی در این شب مستحب است 8الحسین زیارت حضرت اباظعبداهللو ( است. ءبرای احیا ویژه

 ،اگر ه  نه ؛ق شودبه زیارت آن حضرت موفّ از نزدیک در حرم حسینی، توفیق داشته باشد

را او که ئمال .شعبان خیلی ظعظی  است ی ر شب نیمهئاجر زا !زیارت کنیداز راه دور فرمودند  ئمّها

و  ءبه لقا به ظعرش الهی گام گذاشته وشعبان ی  در شب نیمه ر اباظعبداهللئزا. کشند در آغوش می

از آن  ظعزیزان 10؛استدر مفاتیح ذکر شده  dام ظعصرد امدظعای شب تولّ 9.است ل شدهئدیدار خدا نا

دی برای های متعدّدظعا. استفاده کنند (حضرتضمن دظعای بر )زیارت حضرت  نحو یک ظعنوان  دظعا به

ث الجنان توسط محدّ بخش کوچکی از آنها در مفاتیحشعبان روایت شده که  ی شب نیمه

                                            

 .131، ص 2المتهجّد، ج  حسن، مصباح محمّدبن ،یطوسو  796، ص 2، ج  االعمال اقبال طاووس، دبنیّ؛ س296ص  ،یامال ،یطوس .6

 ،یکفعمو  648، ص 2المتهجّد، ج  حسن، مصباح محمّدبن ،یطوس؛ شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض الجنان، حیمفات ،یقم محدّث. 7

 .646مصباح، ص 

مجلسی، بحاراالنوار، ج و  601 ص ،2ج  ، االعمال اقبال طاووس، دبنیّس؛ شعبان ی نیمه شب اعمال و فضیلتالجنان،  قمی، مفاتیح محدّث. 6

 .416، ص 96

 ص ،2ج  ، االعمال اقبال طاووس، دبنیّس و شعبان ی نیمه شب اعمال و الجنان، فضیلت قمی، مفاتیح محدّث ؛522زادالمعاد، ص  ،یمجلس. 1

712. 

، ص 10الوسائل، ج  نوری، مستدرک و محدّث 91، ص 91و مجلسی، بحاراالنوار، ج  461، ص 14 ج  الشّیعه، وسائل. حرّعاملی، 9

 (.ِشهِ َعرْ  قَ وْ فَـ ) 292

 .شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض الجنان، حیمفات ،یقم محدّثو  116، ص . کفعمی، بلداالمین10



 

 

 4 

و  با مضامین بسیار ظعمیق و ظعارفانه 11مبراکرمغدظعایی از قول پی .استنقل شده  علیهتعالیاهللرضوان یقمّ

های  خواستهداند چه  ولی خدا می ؛گراف نیستاظاهر دظعا بیش از یک پار ]نقل شده است.[ بزرگ

از قید و ظهرها موفّ اهللءشا ان ه کهصلوات شعبانیّ. استمطرح شده یشان از جانب اظعظیمی در آن دظعا 

]ه   دظعای کمیل .12است طور خاص وارد شده شعبان بهی  در شب نیمه ،ترک نشدهآغاز ماه از شما 

ن روایتی که ظعرض همادر شعبان است. ی  شب ورود دظعای کمیل شب نیمه اصالً وارد شده است.[

   ِفیها يـُْفَرقُ کند  همان شبی است که قرآن اشاره می ،شب این بنابر نقل فرمودند منینمؤکردم امیرال

ت قدر بدانید و شدّ که این شب را به فرمودند (قریب به این مضمون) بعد حضرت 13،ُكلُّ َأْمٍر َحِكیمٍ 

فرمودند دظعای خضر را در این شب  ند[ و داد] بعد دستور خواندن دظعای کمیل را !را بدانید ارزشش

کمیل از حضرت  ،بعد .کمیل استاین روایت  مخاطب .فرمودند را به کمیلدستور این  .بخوانید

و بسیار  14.آموزند دظعا را به او می منینمؤکند که خب دظعای خضر چیست؟ امیرال می درخواست

های ضبط صوت  با این دستگاه حاال .دظعای کمیل را در سجده بخواندبتواند است اگر کسی  ارزشمند

اگر  .دظعای کمیل را بخواند ق شود کلّشدنی است که در سجده کسی موفّاین کار ه  خیلی راحت  ...و

انش ه  زم ،کنند بخوانید ها اضافه می خوانها و دظعا احچیزهایی که مدّ دظعا را بدون اضافات وبخواهید 

خدا توفیق  امیدواری . ی در یک سجده دظعای کمیل را خواندراحت شود به و می ،شود خیلی طوالنی نمی

 یدر این شب بزرگ بسیار ظعظی   ی ظعنوان یکی از ادظعیه به ؛بخواندانسان  را هخود مناجات شعبانیّدهد 

                                            

زادالمعاد، ص  ،یمجلسو  414-413، ص 96؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض الجنان، حیمفات ،یقم محدّث .11

59-70. 

 مصباح، ص ،یکفعمو  716 ص ،2ج  ، االعمال اقبال طاووس، دبنیّس؛ 828، ص 2المتهجّد، ج  حسن، مصباح محمّدبن ،یطوس .12

644. 

 .4ی  ی دخان، آیه . سوره13

؛ مجلسی، زادالمعاد، ص 706، ص 2ج  ، االعمال اقبال ،طاووس دبنیّس؛ شعبان ی نیمه شب الاعم و الجنان، فضیلت قمی، مفاتیح محدّث. 14

 .127، ص 2االئمه، ج  میانجی، مکاتیب و احمدی 60



 

 

 5 

، تسبیحات اربعهاذکار از یک هر صد بار گفتن . وجود دارد ه  اذکاری که دظعاها مورد اجابت است.

هایش را اشاره  روایت وقت نیست من 15.آثار ظعجیبی دارد، ّلاله اّل اهلل ،، اهلل اکبرسبحان اهلل، الحمداهلل

همین چهار  !داند چه آثار ظعجیبی دارد خدا می .بپردازم ها حثه بکوتاه ب خواه  خیلی می امروز .کن 

ث محدّ. ّلاله اّلاهلل یک دور ، اهلل اکبریک دور  ،الحمداهلل یک دور ،اهلل سبحانیک دور دور تسبیح، 

هایی از  سجده 16است.  ردهشعبان نقل ک ی برای نیمهه  دظعای مخصوصی  علیهتعالیاهللرضوان یقمّ

 ،معنابسیار پر ،بسیار زیبابسیار ظعظی ، . های بسیار ظعجیبی است سجده 17؛نقل شده پیغمبراکرم

باور  ،را برایتان توضیح ده   ها های آن سجده اگر بخواه  فقط یکی از جمله خیلی زیبا! !زیبا خیلی

داند چه ظعبارات  خدا می .ما نگفته ه  ای از آن را شود و گوشه امروز طی می ی کنید تمام وقت جلسه

 !؟هاین جمله یعنی چ 18،َو بَیاِضی  َو َخیاِلی  َسواِدی  َسَجَد َلكَ  !هاست در ذکر این سجده ظعجیبی

ترین  نزدیک که سجدهدر  !؟به خدا کنند ظعرض میچه  (بنا بر قول)در این سجده  پیغمبراکرم

نقل  نشعبا ی های شب نیمه ظعبارات دیگری که در سجدهو  !قرب ظعبد به حضرت حق است ی مرتبه

 . است شده

 دو رکعت نماز روایت شده شبعد ،را که خواندید ءنماز ظعشا :از دست ندهید بگوی  حتماًاین را ه  

راجع به این  در مفاتیحکه را بروید آنچه  !داند خود خدا می فقط !ستچیداند این نماز  خدا می 19.است

                                            

 .شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض الجنان، حیمفات ،یقم محدّث. 16

 ،یمشهد ابن و 143 ، ص2المتهجّد، ج  حسن، مصباح محمّدبن ،یطوس؛ شعبان ی نیمه شب اعمال و الجنان، فضیلت قمی، مفاتیح . محدّث17

 .411ص  ر،یمزارالکب

،  االعمال اقبال طاووس، دبنیّ؛ س417، ص 96بحاراالنوار، ج  ،یمجلس؛ شعبان ی نیمه شب اعمال و الجنان، فضیلت قمی، مفاتیح . محدّث16

، ص 19البراعه، ج  و خوئی، منهاج 69زادالمعاد، ص  ،یمجلس؛ 141، ص 2المتهجّد، ج  حسن، مصباح محمّدبن ،یطوس ؛602، ص 2ج 

290. 

 .290، ص 19البراعه، ج  و خوئی، منهاج 69زادالمعاد، ص  ،یمجلس. 11

 .شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض الجنان، حیمفات ،یقم محدّثو  133-831ص ، 2ج المتهجّد،  حسن، مصباح محمّدبن طوسی،. 19
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 ی شعبان آن را در شب نیمه دلتان بیاید محال است ، دیگرقدر را بدانید همان ؛نقل شده بخوانیدنماز 

قل  ی و سوره حمدرکعت دوم  ،کافرونی  و سوره حمدل رکعت اوّ ؛دو رکعت نماز است .ت بدهیداز دس

ل بگویید؛ را از آخر به اوّ سالم دادید، تسبیحات حضرت زهراو بعد از اینکه نماز تمام شد  .هو اهلل

  دظعا و ذکر سجده و بعد ه  یک  اهلل اکبربار  34و بعد  الحمداهلل بار 33بعد  ،اهلل سبحانبار  33ل یعنی اوّ

برآورده  یقید بدون هیچ، باشد هرچه ه  زیاد ،حاجتی بخواهد ن وقت هرکه آ معصوم فرموددارد. 

در این  نیزار نماز جعفر طیّ .باشد dظعظ اال اهلل بقیّۀها فرج حضرت  س حاجتأاهلل در رءشا ان .شود می

 .ها دارد بستگی به هاضمه ردیگهست که  دینمازهای متعدّ 20.است شده العاده ی فوق شب توصیه

ی انجام ات را فقط به آن حدّل ظعرض کردی  خدمتتان، که مستحبّمفصّ ات قبالًبحث مستحبّبه  راجع

راین اگر من اظعمال بناب !ه و تحمیل و کسالتاکرانه با  ؛شود ید که با اشتیاق و شادابی انجام مدهی

اسب به تن سهرک ،خیر .توانند انجام دهند یست که همه منی به این معنا ،گوی  زیادی برایتان می

 !اشتهای خودش

 100شدن آن   که بعد از تمام ،هواهلل قل بار 10و  حمد در هر رکعت ،رکعت نماز روایت شده 100 

از   بعضیالبتّه  21.شود گفته می اهلل سبحانبار  100و  حمد ی بار سوره 10 ،الکرسی يةآبار  10رکعت ه  

توفیق ظعملش را  . امیدواری شنیده باشیدشما  گوی  که من می .ه  به این شکل در مفاتیح نیستا اینه

بعدش  ، کهتوحید بار 10حمد و  ،رکعتی دو نماز دو تایعنی  ،رکعت نماز چهاراشید. یا ه  داشته ب

يا بار 10،يا َربِّ اْرَحْمنا بار 10،يا َربِّ اْغِفْر لَنابار 10بعد از اینکه نماز تمام شد  .اذکاری وجود دارد

  ُسْبحانَ  د:شو این ذکر گفته میار ب 10شود و  توحید خوانده می ی بار سوره 21و بعدش ،َعَلْیناَربِّ ُتْب 
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کن   فکر می .قدر بس است همین رخب دیگ 22.ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشیْ    اْْلَْحَیاَء َو ُهَو َعلىٰ   َو يُِمیتُ   اْلَمْوتىٰ   الَِّذی ُيْحِیی

 حتماً ،ای که ظعرض کردم آن نکتهو  .اند اذان صبح را گفتهاهد انجام بدهد ها را ه  کسی بخو همین

  !بیش از حد نه .روحی بهره بگیرد های اش از این طعام هاضمه ی کس به اندازههر .مراظعات شود

 

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَللاٰ 
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