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مراقبات شب نیمهی شعبان ()1
شب نیمهی شعبان صرفنظر از میالد حضرت بقیّۀاهللاالظعظ  dکه شرافت فوقالعادهای به این شب
بخشیده ،شب بسیار ظعظیمی است .یعنی قبل از میالد حضرت بقیّۀاهلل ،dاز زمان رسولاهلل

این

شب به ظعظمت و بزرگی تلقّی میشد .شبی است که به تعبیری پهلو به پهلوی لیلۀالقدر میزند و به
یک لحاظ شاید بگویی که ارجحیّتی ه بر لیلۀالقدر دارد و آن این است که لیلۀالقدر نامشخّص است
و در بین شبهای سال نامعلوم است .حاال اگر به اظعتبار سورهی قدر نگاه کنی  ،لیلۀالقدر در ماه
رمضان قرار دارد؛ [ولی] باز ه در بین شبهای ماه رمضان مخفی است؛ و اگر ه با ظعنایت به اشاراتی
که از اهلبیت

رسیده ،بخواهی لیلۀالقدر را پیدا کنی  ،شب نوزده  ،بیستویک و بیستوسوم ،باز

لیلۀالقدر در این سه شب مخفی است .گرچه شب بیستویک بیش از شب نوزده احتمال دارد و شب
بیستوسوم ه بیش از شب بیستویک احتمال دارد ،امّا باز ه بهصورت یقینی هیچکس اظعالم نکرده
لیلۀالقدر چه موقع است .امّا شب نیمهی شعبان شب مشخّص و منجّزّی است ،و این آن فوقالعادگی
است که این شب دارد .بنابر روایات در لیلۀالقدر ،مقدّرات کلّی سال برای مؤمن رق میخورد و در
شب نیمهی شعبان جزئیّات مقدّرات یک سال مؤمن رق میخورد 1.در روایتی که منسوب به
امیرالمؤمنین

است ،حضرت در رابطه با این آیهی شریفهی قرآن که میفرماید :فِیها يُـ ْف َر ُق ُك ُل أ َْم ٍر

ِ
 .1سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص 607؛ مجلسی ،زادالمعاد ،ص  : 70و الَّ ِذی نَـ ْف ِ ِ ِ
ٍ
ِ
یع ما يَ ْج ِری
س َعل ٍّی بِیَده إِنَّهُ ما م ْن َع ْبد إِاّل َو َجم ُ
َ
ُ
ف ِمن َشعبا َن إِلى ِ
ِِ
السنَ ِة.
آخ ِر َّ
ٰ
وم لَهُ فِی لَْیـلَ ِة الن ْ
ِّص ِ ْ ْ
سٌ
َعلَْیه م ْن َخ ْی ٍر َو َش ٍّر َم ْق ُ
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َح ِك ٍ
یم 2:هر امر مستحک و متینی در آن شب جزء به جزء آشکار و مشخّص میشود ،فرمودند :مقصود
از این شب ،شب نیمهی شعبان است 3.شب بسیار ظعظیمی است! روایتی از امام رضا

نقل شده که

قاب ِم َن الناا ِر :شب نیمهی شعبان ،شبی است که خدا گردنها
حضرت فرمودندِ :ه َی لَْیـلَةٌ يُـ ْعتِ ُق اهللُ فِ َیها ِّ
الر َ
ِ
را از اسارت آتش دوزخ آزاد میکندَ .و يَـ ْغ ِف ُر فِ َیها ُّ
بار :در شب نیمهی شعبان خدای متعال،
الذنُ َ
وب الْك َ
گناهان کبیره را میبخشد .بعد حضرت فرمودند :إِ َّن أَبِی
کاظ

ِ
اب :پدرم امام
[كا َن] يَـ ُق ُ
ول الدُّعاءُ فیها ُم ْستَ َج ٌ

میفرمود که در شب نیمهی شعبان هرکس هر دظعایی کند ،مورد اجابت حق تعالی قرار

میگیرد .روایت دیگری در فضیلت این شب برایتان ظعرض کن ؛ بنا به آنچه که روایت شده ،امام
باقر

ض ُل لَْیـلَ ٍة بَـ ْع َد لَْیـلَ ِة الْ َق ْد ِر :بعد از لیلۀالقدر ،برترین
راجعبه شب نیمهی شعبان فرمودندِ :ه َی أَفْ َ

ضلَهُ :این شب نیمهی شعبان ،شبی است
باد فَ ْ
الى) ال ِْع َ
شبها شب نیمهی شعبان است .فِیها يَ ْمنَ ُح اهللُ (تَـ َع ٰ
که خدا فضل خودش را بیدریغ به بندگانش ظعطا میکندَ .و يَـ ْغ ِف ُر ل َُه ْم بِ َمن ِِّه :و به منّ و لطف و ظعنایت
اجتَ ِه ُدوا فِی الْ ُقرب ِة إِلَى ِ
الى) فیها :پس در شب نیمهی شعبان
اهلل (تَـ َع ٰ
خودش بندگانش را میبخشاید .فَ ْ
َْ
لى نَـ ْف ِس ِه أ اَّل
الى) َع ٰ
نهایت تالش را برای نزدیک شدن به خدای متعال به خرج دهید! فَِإنَّها لَْیـلَةٌ آلَى اهللُ (تَـ َع ٰ
يـر َّد سائِاًل لَهُ فِیها ما لَم يسأ َْل م ْع ِ
صیَةا 4:به خاطر اینکه این شب نیمهی شعبان ،شبی است که خدای
َ ْ َْ َ
َُ
کنندهای را دست خالی از در خانهی خودش برنگرداند؛

متعال تضمین و تعهّد کرده که هیچ درخواست
مگر اینکه درخواست کسی ،درخواست انجام معصیت باشد .طبیعتاً آن اصالً دظعا نیست که اجابت شود؛
واالّ خدا متعهّد شده که هیچ دظعاکنندهای را دست خالی برنگرداند .و إِنَّـ َها اللَّْیـلَةُ الَّتِی َج َعلَ َها اهللُ لَنا أ َْه َل

 .2سورهی دخان ،آیهی .4
 .3سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص  607و مجلسی ،زادالمعاد ،ص .70
 .4طوسی ،امالی ،ص 296؛ سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص 796؛ طوسی ،محمّدبنحسن ،مصباحالمتهجّد ،ج  ،2ص  131و
ابنمشهدی ،مزارالکبیر ،ص .406
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الْبـ ْی ِ
ت بِِإز ِاء ما َج َع َل لَْیـلَةَ الْ َق ْد ِر لِنَبِیِّنا 5:حضرت فرمودند :شب نیمهی شعبان شبی است که خدای متعال
َ
برای ما اهلبیت قرار داد؛ در قبال شب قدر که خدای متعال آن را برای پیامبر ما قرار داد .بههرحال
شب بسیار ظعظیمی است! بسیار ظعظی ! و امیدواری ظعزیزان ،این شب را قدر بدانند و سعی کنند نهایت
بهره را ببرند؛ همانطور که در روایات مکرّر ،ائمّه

تأکید فرمودند .مراقبات این شب ه فراوان

است؛ غسل 6،احیاء داشتن و شب را تا به صبح بیدار بودن( 7شب نیمهی شعبان جزء یکی از چند شب
ویژه برای احیاء است ).و زیارت حضرت اباظعبداهللالحسین

توفیق داشته باشد ،از نزدیک در حرم حسینی
ائمّه

8

در این شب مستحب است .اگر کسی

به زیارت آن حضرت موفّق شود؛ اگر ه نه،

فرمودند از راه دور زیارت کنید! اجر زائر شب نیمهی شعبان خیلی ظعظی است .مالئکه او را

در آغوش میکشند .زائر اباظعبداهلل

در شب نیمهی شعبان به ظعرش الهی گام گذاشته و به لقاء و

دیدار خدا نائل شده است 9.دظعای شب تولّد امام ظعصر dدر مفاتیح ذکر شده است؛ 10ظعزیزان از آن
دظعا بهظعنوان یک نحو زیارت حضرت (ضمن دظعای بر حضرت) استفاده کنند .دظعاهای متعدّدی برای
شب نیمهی شعبان روایت شده که بخش کوچکی از آنها در مفاتیحالجنان توسط محدّث

 .6طوسی ،امالی ،ص 296؛ سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص  796و طوسی ،محمّدبنحسن ،مصباحالمتهجّد ،ج  ،2ص .131
 .7محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،فضیلتواعمالشبنیمهیشعبان؛ طوسی ،محمّدبنحسن ،مصباحالمتهجّد ،ج  ،2ص  648و کفعمی،
مصباح ،ص .646
 .6محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،فضیلتواعمالشبنیمهیشعبان؛ سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص  601و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج
 ،96ص .416
 .1مجلسی ،زادالمعاد ،ص 522؛ محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،فضیلتواعمالشبنیمهیشعبان و سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص
.712
 .9حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،14ص  461و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،91ص  91و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،10ص
( 292فَـ ْو َق َع ْر ِش ِه).
 .10کفعمی ،بلداالمین ،ص  116و محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،فضیلتواعمالشبنیمهیشعبان.
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تعالیعلیه نقل شده است .دظعایی از قول پیغمبراکرم
اهلل 
قمّیرضوان 

 11با مضامین بسیار ظعمیق و ظعارفانه و

بزرگ [نقل شده است ].ظاهر دظعا بیش از یک پاراگراف نیست؛ ولی خدا میداند چه خواستههای
ظعظیمی در آن دظعا از جانب ایشان مطرح شده است .صلوات شعبانیّه که انشاءاهلل ظهرها موفّقید و از
آغاز ماه از شما ترک نشده ،در شب نیمهی شعبان بهطور خاص وارد شده است .12دظعای کمیل [ه
وارد شده است ].اصالً شب ورود دظعای کمیل شب نیمهی شعبان است .در همان روایتی که ظعرض
کردم امیرالمؤمنین

بنابر نقل فرمودند این شب ،همان شبی است که قرآن اشاره میکند فِیها يُـ ْف َر ُق

ُك ُّل أ َْم ٍر َح ِك ٍ
یم 13،بعد حضرت (قریب به این مضمون) فرمودند که این شب را بهشدّت قدر بدانید و
ارزشش را بدانید! بعد دستور خواندن دظعای کمیل را [دادند] و فرمودند دظعای خضر را در این شب
بخوانید .این دستور را به کمیل فرمودند .مخاطب این روایت کمیل است .بعد ،کمیل از حضرت
درخواست میکند که خب دظعای خضر چیست؟ امیرالمؤمنین

دظعا را به او میآموزند 14.و بسیار

ارزشمند است اگر کسی بتواند دظعای کمیل را در سجده بخواند .حاال با این دستگاههای ضبط صوت
و ...ه خیلی راحت این کار شدنی است که در سجده کسی موفّق شود کلّ دظعای کمیل را بخواند .اگر
بخواهید دظعا را بدون اضافات و چیزهایی که مدّاحها و دظعاخوانها اضافه میکنند بخوانید ،زمانش ه
خیلی طوالنی نمیشود ،و میشود بهراحتی در یک سجده دظعای کمیل را خواند .امیدواری خدا توفیق
دهد خود مناجات شعبانیّه را انسان بخواند؛ بهظعنوان یکی از ادظعیهی بسیار ظعظی در این شب بزرگی

 .11محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،فضیلتواعمالشبنیمهیشعبان؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،96ص  414-413و مجلسی ،زادالمعاد ،ص
.70-59
 .12طوسی ،محمّدبنحسن ،مصباحالمتهجّد ،ج  ،2ص 828؛ سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص  716و کفعمی ،مصباح ،ص
.644
 .13سورهی دخان ،آیهی .4
 .14محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،فضیلتواعمالشبنیمهیشعبان؛ سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص 706؛ مجلسی ،زادالمعاد ،ص
 60و احمدیمیانجی ،مکاتیباالئمه ،ج  ،2ص .127
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که دظعاها مورد اجابت است .اذکاری ه وجود دارد .صد بار گفتن هر یک از اذکار تسبیحات اربعه،
سبحان اهلل ،الحمداهلل ،اهلل اکبرّ ،لاله اّل اهلل ،آثار ظعجیبی دارد 15.وقت نیست من روایتهایش را اشاره
کن  .امروز میخواه خیلی کوتاه به بحثها بپردازم .خدا میداند چه آثار ظعجیبی دارد! همین چهار
دور تسبیح ،یک دور سبحاناهلل ،یک دور الحمداهلل ،یک دور اهلل اکبر  ،یک دور ّلاله اّلاهلل .محدّث
تعالیعلیه
اهلل 
قمّیرضوان 

پیغمبراکرم

دظعای مخصوصی ه

برای نیمهی شعبان نقل کرده است.

16

سجدههایی از

نقل شده؛ 17سجدههای بسیار ظعجیبی است .بسیار ظعظی  ،بسیار زیبا ،بسیار پرمعنا،

خیلی زیبا! خیلی زیبا! اگر بخواه فقط یکی از جملههای آن سجدهها را برایتان توضیح ده  ،باور
کنید تمام وقت جلسهی امروز طی میشود و گوشهای از آن را ه نگفتهام .خدا میداند چه ظعبارات
َك س ِ
وادی و َخیالِی و ب ِ
یاضی،
َ َ
ظعجیبی در ذکر این سجدههاست! َس َج َد ل َ َ
َ
پیغمبراکرم

18

این جمله یعنی چه؟!

در این سجده (بنا بر قول) چه ظعرض میکنند به خدا؟! در سجده که نزدیکترین

مرتبهی قرب ظعبد به حضرت حق است! و ظعبارات دیگری که در سجدههای شب نیمهی شعبان نقل
شده است.
این را ه بگوی حتماً از دست ندهید :نماز ظعشاء را که خواندید ،بعدش دو رکعت نماز روایت شده
است 19.خدا میداند این نماز چیست! فقط خود خدا میداند! بروید آنچه را که در مفاتیح راجع به این

 .16محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،فضیلتواعمالشبنیمهیشعبان.
 .17محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،فضیلتواعمالشبنیمهیشعبان؛ طوسی ،محمّدبنحسن ،مصباحالمتهجّد ،ج  ،2ص  143و ابنمشهدی،
مزارالکبیر ،ص .411
 .16محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،فضیلتواعمالشبنیمهیشعبان؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،96ص 417؛ سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال،
ج  ،2ص 602؛ طوسی ،محمّدبنحسن ،مصباحالمتهجّد ،ج  ،2ص 141؛ مجلسی ،زادالمعاد ،ص  69و خوئی ،منهاجالبراعه ،ج  ،19ص
.290
 .11مجلسی ،زادالمعاد ،ص  69و خوئی ،منهاجالبراعه ،ج  ،19ص .290
 .19طوسی ،محمّدبنحسن ،مصباحالمتهجّد ،ج  ،2ص  133-831و محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،فضیلتواعمالشبنیمهیشعبان.
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نماز نقل شده بخوانید؛ همانقدر را بدانید ،دیگر محال است دلتان بیاید آن را در شب نیمهی شعبان
از دست بدهید .دو رکعت نماز است؛ رکعت اوّل حمد و سورهی کافرون ،رکعت دوم حمد و سورهی قل
هو اهلل .بعد از اینکه نماز تمام شد و سالم دادید ،تسبیحات حضرت زهرا

را از آخر به اوّل بگویید؛

یعنی اوّل  33بار سبحاناهلل ،بعد  33بار الحمداهلل و بعد  34بار اهلل اکبر و بعد ه یک دظعا و ذکر سجده
دارد .معصوم فرمود که آن وقت هر حاجتی بخواهد ،هرچه ه زیاد باشد ،بدون هیچ قیدی برآورده
میشود .انشاءاهلل در رأس حاجتها فرج حضرت بقیّۀاهللاالظعظ  dباشد .نماز جعفر طیّار نیز در این
شب توصیهی فوقالعاده شده است 20.نمازهای متعدّدی هست که دیگر بستگی به هاضمهها دارد.
راجعبه بحث مستحبّات قبالً مفصّل ظعرض کردی خدمتتان ،که مستحبّات را فقط به آن حدّی انجام
دهید که با اشتیاق و شادابی انجام میشود؛ نه با اکراه و تحمیل و کسالت! بنابراین اگر من اظعمال
زیادی برایتان میگوی  ،به این معنا نیست که همه میتوانند انجام دهند .خیر ،هرکس به تناسب
اشتهای خودش!
 100رکعت نماز روایت شده ،در هر رکعت حمد و  10بار قل هواهلل ،که بعد از تمام شدن آن 100
رکعت ه  10بار آيةالکرسی 10 ،بار سورهی حمد و  100بار سبحاناهلل گفته میشود 21.البتّه بعضی از
اینها ه به این شکل در مفاتیح نیست .من میگوی که شما شنیده باشید .امیدواری توفیق ظعملش را
ه داشته باشید .یا چهار رکعت نماز ،یعنی دو تا نماز دو رکعتی ،حمد و  10بار توحید ،که بعدش
ب ْار َح ْمنا 10 ،بار يا
ب ا ْغ ِف ْر لَنا 10 ،بار يا َر ِّ
اذکاری وجود دارد .بعد از اینکه نماز تمام شد  10بار يا َر ِّ
ب َعلَْینا،و بعدش  21بار سورهی توحید خوانده میشود و  10بار این ذکر گفته میشودُ :س ْبحا َن
َر ِّ
ب تُ ْ

 .20محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،فضیلتواعمالشبنیمهیشعبان؛ صدوق ،امالی ،ص  26و طوسی ،محمّدبنحسن ،مصباحالمتهجّد ،ج ،2
ص .131
 .21سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص 799؛ مجلسی ،زادالمعاد ،ص  69و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ، 96ص .413
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لى ُك ِّل َش ْی ٍء قَ ِد ٌير 22.خب دیگر همینقدر بس است .فکر میکن
تى َو يُ ِم ُ
اء َو ُه َو َع ٰ
الَّ ِذی يُ ْحیِی ال َْم ْو ٰ
یت ْاْل ْ
َحیَ َ
همینها را ه کسی بخواهد انجام بدهد اذان صبح را گفتهاند .و آن نکتهای که ظعرض کردم ،حتماً
مراظعات شود .هرکس به اندازهی هاضمهاش از این طعامهای روحی بهره بگیرد .بیش از حد نه!

اَل ٰ
لی ُم َح َّم ٍد و ِ
آل ُم َح َّم ٍد َو َع ِّج ْل فَـ َر َج ُه ْم
ع
ل
ص
م
ه
ل
ا
َّ
ِّ
ٰ
َ
ُ
َ
َ

 .22سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص .794
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