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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

 

 (2شعبان ) ی هشب نیمات مراقب

 ءفداالمهمقدلرتابارواحناعظمالا اهللةیّقب حضرت نظر از میالد صرف .شعبان شب بسیار عظیمی است ی هشب نیم

 شعبان از بدو بعثت پیامبراکرم ی هشب نیم مستقالً ،ین شب را هزاران برابر کردهکه برکات ا

حضرت . شب بسیار بزرگی است و همطرح بود ،القدر استةلیلتلو  عنوان یک شب عظیم که تالی به

َلٌة يـُْعِتُق اهلُل ِفیَها الرِّقاَب ِمَن الّناِر َو يـَْغِفُر ِفیَها الذُّنُوبَ :فرمودند رضا شعبان  ی هشب نیم اْلِكباَر:  ِهَی لَیـْ

کند و  دهد و آزاد می از بند آتش دوزخ نجات میرا های زیادی  شبی است که خدای متعال گردن

يـَُقوُل الدُّعاُء  [كانَ ]ِإنَّ أَِبی  :حضرت فرمودند. بعد بخشد میگناهان کبیره را در این شب خدای متعال 

. شود یشعبان دعا مورد اجابت واقع م ی هدر شب نیم :فرمود می پدرم امام کاظم 1ِفیها ُمْسَتَجاٌب:

َلِة   َأْفَضلُ   ِهیَ فرمودند: باقر حضرت !شب عظیمی است َلٍة بـَْعَد لَیـْ از شب قدر برترین  بعد اْلَقْدِر:لَیـْ

القدر این است که  ةلیلشعبان با  ی هدانید فرق شب نیم و می .شعبان است ی ههای سال شب نیم شب

 ( اْلِعباَد َفْضَلُه:ِفیها َيْمَنُح اهلُل )تـََعالىٰ .ص استشعبان مشخّ ی هولی شب نیم ؛ص نیستالقدر مشخّةلیل

و با  َو يـَْغِفُر َلُهْم ِبَمنِِّه: .کند عنایت می به بندگانش را ضل خودشف شعبان ی هدر شب نیم خدای متعال

ی  هپس در این شب نیم (:َفاْجَتِهُدوا ِفی اْلُقْربَِة ِإَلى اهلِل )تـََعالىٰ  .بخشاید و کرم خودش گناهان آنها را می منّ

َفاْجَتِهُدوا ِفی اْلُقْربَِة ِإَلى اهلِل  د.خرج دهی بهسوی خدای تعالی  ب بهدر مسیر تقرّشعبان نهایت مجاهدت را 
                                            

 ر،ین مزارالکب ،یمشنهد  ابنن و  828ص ، 3ج المتهجّد،  حسن، مصباح محمّدبن ،یطوس؛ 392، ص 1، ج اخبارالرّضا عیونصدوق، . 1
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َلٌة آَلى اهلُل )تـََعالىٰ  ()تـََعالىٰ   ی هشب نیم 2نـَْفِسِه َأّّل يـَُردَّ ساِئًلا َلُه ِفیها َما َلْم َيْسَأْل َمْعِصَیةا: َعلىٰ  (ِفیها، َفِإنَّها لَیـْ

هیچ د شده که شعبان شبی است که خدای متعال به خویشتن سوگند خورده و متعهّ

قسم خورده خودش د نز !دست خالی برنگرداند ،که طلب معصیت کند کسیجز را ای  کننده درخواست

مگر کسی که خدای ناکرده از روی سفاهت  ؛لی را دست خالی برنگرداندئد شده که هیچ ساو متعهّ

َلُة و ند:حضرت فرموددست دراز کند. ه انجام معصیتیکه بکند  طلب می   لَنا َأْهلَ   َجَعَلَها اهللُ   الَِّتیِإنَـَّها اللَّیـْ

َلَة اْلَقْدِر لَِنِبیِّنا:  بِِإزاِء ما َجَعلَ   اْلبَـْیتِ  القدر که  ةلیلازای  درخداوند شعبان شبی است که  ی هشب نیم 3لَیـْ

 :فرمودند منینؤامیرالمیت قرار داد. ب این شب را برای ما اهل ،قرار داد برای پیغمبراکرم

و شود  ی در این شب تفریق میهر امر مستحکم َأْمٍر َحِكیٍم:  ُكلُ    ِفیها يـُْفَرقُ :همان شبی که قرآن فرمود

اتش در شب یّئو جز القدر ةلیلرات در ات مقدّیّکلّ 4.شعبان است ی هشب نیم ،شود ص میاتش مشخّیّئجز

  .خورد رقم می نشعبا ی هنیم

مراقبات فراوانی . فرصت نیست اشاره کنم و احادیث فراوان استهرحال شب بسیار عظیمی است.  به

امیدواریم خدای متعال توفیق دهد هم قدر  . وخیلی عظیم بدانید ؛خیلی گرانقدر بدانید امشب راد. دار

است به شایستگی  نی که در وسعماتا آن حدّ امشب را بدانیم و هم ادب امشب و مراقبات امشب را

مرحوم میرزاجوادآقا ملکی  المراقباتی یا ث قمّمرحوم محدّ الجنانمفاتیحکتاب  در .انجام دهیم

 مجلسی و زادالمعادکفعمی،  مصباحطاووس،  دبنسیّ االعمال اقبالتری مثل  لهای مفصّ تبریزی یا کتاب

                                            

و  821ص ، 3ج المتهجّند،   حسن، مصنباح  محمّدبن ،یطوس؛ 596ص  ،3ج  ، االعمال اقبال طاووس، دبنیّس؛ 392طوسی، امالی، ص . 3

  .046ص  ر،یمزارالکب ،یمشهد ابن

 .821، ص 3المتهجّد، ج  حسن، مصباح محمّدبن ،یطوسو  596، ص 3، ج  االعمال اقبال طاووس، دبنیّ؛ س392ص  ،یامال ،یطوس. 2

 .54زادالمعاد، ص  ،یمجلسو  245 ص ،3ج  ، االعمال اقبال طاووس، دبنیّس .0
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زیارت و  6،امشب ءاحیا 5،غسل امشب .توانند ببینند عزیزان می. ستهمراقبات زیادی  امثال اینها

در مفاتیح هم که شعبان نقل شده  ی های برای شب نیم زیارت مخصوصه ؛الحسین اباعبداهللحضرت 

شعبان  ی هشب نیم ،خواهد خدا را در عرش خودش مالقات کند که می کسی روایت شده، 7.است آمده

در عرش زیارت  که خدا رااست مثل کسی  8:ِفی َعْرِشهِ   زاَر اهللَ   َكَمنْ .را زیارت کند الحسین  اباعبداهلل

یک  است. دیدعاهای متعدّ 9 است. وارد شده dد امام عصری برای شب تولّدعای خاصّ .کرده است

برای  از پیغمبراکرم ،ولی بسیار عمیق و بلند ،استبند صورت ظاهرش یک  که دعای بسیار زیبا

شعبان  ماه ه که ظهرهای تمام روزهایواندن صلوات شعبانیّخ 10.است شعبان نقل شده ی هشب نیم

 اصالً که دعای کمیل 11است. وارد شده شعبان هم ی هشب نیمدر  ،اهلل خواندیدءق بودید و انشاموفّ

شعبان از  ی هزیاد نخعی این دعا را شب نیم بن یعنی کمیل !شعبان است ی هورودش در شب نیم

این دعا  :فرمودند منتها خود حضرت امیر .و بعد روایت کردشنید  ،خواندند که می حضرت امیر

                                            

 الجنننان، حیمفننا  ،یقمّنن محنندّ و  606مصننباح، ص  ،یکفعمنن ؛648، ص 3المتهجّنند، ج  حسننن، مصننباح  محمّنندبن ،یطوسنن. 6

 .شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض

الجنننان،  ی، مفننا یحقمّنن محنندّ و  016، ص 96مجلسننی، بحنناراالنوار، ج   ؛241 ص ،3ج  ، االعمننال اقبننال طنناووس، دبنیّسنن. 5

 .شعبان ی نیمه شب اعمال و فضیلت

 ص ،3ج  ، االعمنال  اقبال طاووس، دبنیّس و شعبان ی نیمه شب اعمال و الجنان، فضیلت ی، مفا یحقمّ محدّ  ؛522زادالمعاد، ص  ،یمجلس .2

712. 

، ص 14الوسنائل، ج   مسنتدر   ،یننور  محدّ و  98، ص 98و مجلسی، بحاراالنوار، ج  021، ص 10 ج  عه،یالشّ وسائل ،یحرّعامل. 8

 (.ِشهِ َق َعرْ فـَوْ ) 393

 الجننننان، حیمفنننا  ،یقمننن محننندّ و  182، ص کفعمنننی، بلنننداالمین ؛ 246 ص ،3ج  ، االعمنننال اقبنننال طننناووس، دبنیّسننن. 9

 .شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض

و  54-59 صزادالمعاد، ص ،یمجلس ؛010-012، ص 96مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛ 599، ص 3االعمال، ج  طاووس، اقبال سیّدبن .14

 .شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض الجنان، حیمفا  ،یقمّ محدّ 

 600 مصنباح، ص  ،یکفعمن  ؛582 ص ،3ج  ، االعمال اقبال طاووس، دبنیّس؛ 828، ص 3المتهجّد، ج  حسن، مصباح محمّدبن ،یطوس .11

 .شعبان ی نیمه شب اعمال و الجنان، فضیلت ی، مفا یحقمّ محدّ و 
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ورود دعای کمیل  یا شب اصلامّ ؛توسعه دادند مهرا های دیگر  شب .های جمعه هم بخوانید را شب

در  ، خوب استبتواند وارد شده که اگر کسی خصوصاً و بسیار ارزشمند است .شعبان است ی شب نیمه

حفظ  انسان اگر ؛نوارها هستها و  دی این دعاها روی سی ی هشد ضبط 12.این دعا را بخواند هحال سجد

صدای دعا پخش شود و همراه با  .کندروشن را ضبط  ،ق باشدموفّ ،هم نباشد و حالش را داشته باشد

آن توانایی جسمی  واقعاً کسی هم اگر !خیلی خیلی فضیلت دارد .آن صدا در سجده این دعا را بخواند

هر روز ماه  اهللءشا ناکه ه را مناجات شعبانیّ ت.در غیر سجده هم بخواند خیلی ارزشمند اس د،را ندار

را  !معرفت عرفان و ی هاین مناجات بسیار عظیم و این اقیانوس بیکران اید و هق بودموفّ شعبان

بار خیلی صد یک تسبیحات اربعه هر ذکر ه بخوانید. در خلوت خودتان با توجّ هم شبما ؛اید خوانده

 بارصد برایتان بگویم، که همین  االن فرصت نیست دارد وهای عجیبی  روایت 13!فضیلت دارد

یک  ای دارد. العاده فضیلت فوق چه ،اهلل االّ  اله بار ال صد، اکبر اهلل بار صد ،بار الحمدهلل صد ،اهلل سبحان

از  یهای . سجدهاست در مفاتیح نقل شده و هشعبان وارد شد ی هدعای مخصوص برای شب نیم

 کنند: عرض می که ای یکی آن سجده ؛ها هست دو تا روایت برای سجده ؛نقل شده پیغمبراکرم

االعمال  و اقبالدر زادالمعاد مجلسی  و که این در مفاتیح نیامده 14،َو بَیاِضی  َو َخیاِلی  َسواِدی  َسَجَد َلكَ 

 َسواِدی وَ   َسَجَد َلكَ  :نقل شده از پیغمبراکرمکه در مفاتیح و یک سجده هم هست  ؛نقل شده

نهایت پیشانی بر  نهیم و در که بعد هم دو گونه را بر خاک می 15،... ِذِه َيدایَ َو آَمَن ِبَك ُفؤاِدی هٰ   َخیاِلی

                                            

و  135، ص 3، ج هاالئمّن  میانجی، مکا ینب  احمدی ؛60؛ مجلسی، زادالمعاد، ص 706، ص 3، ج  االعمال ، اقبالطاووس سیّدبن. 13

 .شعبان ی نیمه شب اعمال و فضیلتالجنان،  ی، مفا یحقمّ محدّ 

 .شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض الجنان، حیمفا  ،یقمّ محدّ ؛ 596، ص 3االعمال، ج  طاووس، اقبال سیّدبن. 12

در ) .839ص ، 3ج المتهجّند،   حسن، مصباح محمّدبن ،یطوس و 394، ص 19البراعه، ج  ؛ خوئی، منهاج69زادالمعاد، ص  ،یمجلس. 10

 (نشد. یافتاقبال 

ج المتهجّند،   حسن، مصنباح  محمّدبن ،یطوس ؛243ص  ،3ج  ، االعمال اقبال طاووس، دبنیّس؛ 015، ص 96، بحاراالنوار، ج مجلسی. 16

 .شعبان ی نیمه شب اعمال و الجنان، فضیلت قمی، مفا یح محدّ و  801ص ، 3
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ق موفّ میدوارما !عجیبی است با مفاهیم بسیار عمیق عرفانی های بسیار شود. سجده خاک نهاده می

امیدواریم خدا به  .هیچ کس ترک نکند اهللءشا این را ان است که یک نماز ورید.آجا  اینها را به باشید

 ی لش حمد و سورهرکعت اوّ ،نماز عشایتان را که خواندید، دو رکعت نماز است .ما توفیق دهد ی همه

تسبیحات  ،سالم دادیدو بعد از اینکه نماز تمام شد .قل هو اهلل ی رکعت دوم حمد و سوره ،کافرون

تا الحمدهلل و بعد  سه و سیبعد  ،اهلل تا سبحانسه  و سیل یعنی اوّ ،لرا از آخر به اوّ حضرت زهرا

 16ای دارد روید و ذکر سجده گویید و بعد هم دعایی دارد و بعد به سجده می اکبر را می تا اهللچهار  و سی

هم  عمل کلّ. کند و بینهایت عنایت می حدّ بیخدای متعال  ،بعد از این سجده بخواهید رچه دیگهرو 

از دست این دو رکعت نماز را  ءبعد از نماز عشاامشب  .بیشتر طول نکشد بیست دقیقه ،شاید یک ربع

 ای العاده نماز بسیار فوق .بسیار عالی است ،های قدر هم این نماز خوانده شود شباگر ه البتّ .ندهید

  .است

. یدهرا بخوا الفداءمقدمهارواحنالرتابعظمالا اهلل ةبقیّید فرج حضرت کن اهلل در صدر دعاهایی که میءشا ان

 .استمین أها در پناه آن خواسته ت خواسته ی تان فرج حضرت باشد که همه هلیّاصلی و اوّ ی خواسته

قل هو اهلل  تاصد چهار رکعت نمازی که حمد و و  17.ار مستحب استنماز جعفر طیّ امشب خواندن

العاده  فوق از پیغمبراکرم کههم هست  یک نماز 18است. هم یک دعا وارد شده از نماز بعدو  دارد

 ؛نماز را داشته باشداین ت توان و همّ که دانم در جمع ما کسی باشد منتها نمی ؛ثواب برایش نقل شده

تا  پنجاهیعنی  ؛تا قل هو اهللده صد رکعت نماز است هر رکعتش حمد و  .اهلل که داشته باشیدءشا ان

رکعت  صدشود هزار تا قل هو اهلل در  تا قل هو اهلل که میده هر رکعت حمد و  و رکعتی است دونماز 

                                            

 .شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض الجنان، حیمفا  ،یقمّ محدّ و  822-831 صص، 3ج المتهجّد،  حسن، مصباح محمّدبنطوسی، . 15

 الجنننان، حیمفننا  ،یقمّنن محنندّ و  828، ص 3المتهجّنند، ج  حسننن، مصننباح  محمّنندبن ،یطوسنن ؛32صنندوق، امننالی، ص  . 12

 .شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض

 .شعبان ی مهین شب اعمال و لتیفض الجنان، حیمفا  ،یقمّ محدّ  .18
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تا ده  ،الکرسی آیةتا ده از نماز هم  خیلی عظیم است. بعد والعاده ثواب برایش نقل شده  نماز. فوق

 .اهلل تا سبحانصد حمد و ی  سوره

يا َربِّ اْغِفْر تا دههم  از نماز و بعددارد تا توحید و ده حمد  ر رکعته که رکعت نماز هم هست چهار

  الَِّذی ُيْحِیی  ُسْبحانَ بارده توحید و ی  بار سورهویک  بیستو يا َربِّ ُتْب َعَلْیناتا ده،يا َربِّ اْرَحْمناتا ده،لَنا

 19.ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشیْ    اْْلَْحَیاَء َو ُهَو َعلىٰ   َو يُِمیتُ   اْلَمْوتىٰ 

رکعتی نماز شب، یک  دوبعد از چهار تا  شعبان بسیار فراوان است. ی شب نیمه حال، مراقبات ایّ یعل

وارد شده شعبان  ی نیمه های بعد از نماز وتر یک دعای دیگری برای همین شب 20.دعایی داریم

 ؛کنید ، عمل میداشتیدو حال که شادابی و طراوت  اهلل تا آنجاءشا انکه مراقبات زیادی هست  21.است

تا صبح  به هر صورتی شده خودتان را سرزنده و شاداب .شادابی را به خودتان تزریق کنیدسعی کنید  و

هم ها و دعاهایتان  س خواستهأدر ر .مند شوید شعبان بهره ی از فیوضات شب نیمه نگه دارید و بیدار

 ،سالمتی آن حضرت. باشد الفداءمقدمهارواحنالرتابعظمالا اهلل ةبقیّاهلل اصالح امر فرج موالیمان حضرت ءشا ان

 ی خدای متعال عفو کند و باقیمانده میدواریمااینکه رفع مشکالت آن حضرت و  ،عافیت آن حضرت

ما را به دیدار جمال آن حضرت نورانی کند تا ی  همهو چشم ببخشاید بر ما دوران غیبت آن حضرت را 

جا در وجود ما  کماالت را یک ی همهو علم و حلم ن ابا عنایاتشحضرت دست بر سر ما بگذارند و آن 

 بریزند.
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