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  المراقبات

  

  )ره (مرحوم آیت اهللا حاج میرزا جواد ملکى تبریزى 

ابراهیم محدث بندرویگى: مترجم 

  

  

  



  مراقبات ماه شعبان: فصل نهم 



  شرافت این ماه

یکى از شبهاى قدر در ایـن مـاه مـى باشـد و              . این ماه براى سالک الى اهللا بسیار با ارزش است           

کسى در آن متولد شده که خداوند بواسطه او وعده پیـروزى بـه تمـامى دوسـتان ، پیـامبران و            

در زمین ساکن   ) على نبینا و آله و علیه السالم        (ضرت آدم    از زمانى که پدر ما ح      -برگزیدگانش  

و وعده داده ، بوسیله او، بعد از پر شدن زمـین از ظلـم و جـور، آن را پـر از                       .  داده است    -شده  

و از مقام آن همین  .  که در جاى خود بطور مفصل به آن خواهیم پرداخت            -قسط و عدل نماید     

صـلى اهللا علیـه و آلـه و         (بوده و حضرتش    )  و آله و سلم      صلى اهللا علیه  (بس که ماه رسول خدا      

شعبان شهرى ؛ رحم اهللا من اعاننى علـى شـهرى ؛ شـعبان مـاه مـن اسـت ،       : ((فرمودند) سلم  

  .))خداوند کسى را که مرا در ماهم یارى کند، بیامرزد

 ایـن   .کسى که از این دعوت بزرگ آگاه شود، باید بکوشد که از دعوت شدگان این دعوت گردد                

ما فاتنى صوم شعبان مذ سمعت منـادى        : جانشین و برادر او امیرالمؤ منین است که مى فرماید         

ینادى فى شعبان ؛ فلن یفوتنى ایام حیاتى ان شاء اهللا ؛ ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (رسول اهللا   

 این مـاه نـدا      را که براى روزه   ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (از زمانى که نداى منادى رسول خدا        

مى کرد شنیدم ، هیچگاه روزه این ماه را از دست نداده و در تمام عمرم آن را از دست نخـواهم                   

صـلى اهللا  (این درباره روزه این ماه بود؛ و مى توان کمک به آن حـضرت            .)) داد؛ اگر خدا بخواهد   

رهـاى خیـر بـا روزه    را از جهات دیگر مانند نماز، صدقه ، مناجات و تمـام کا    ) علیه و آله و سلم      

  .این ماه مقایسه نمود

  مناجات شعبانیه

و اهلش بخاطر آن با ماه شعبان ماءنوس شـده و بهمـین             . این مناجات ، مناجات معروفى است       

این مناجات شامل مطالـب اساسـى در مـورد چگـونگى            . جهت منتظر و مشتاق این ماه هستند      



، دعا و طلـب آمـرزش از او را، آنگونـه کـه              معامله بندگان با خداى بزرگ بوده و آداب خواستن          

شایسته است ، بیان مى کند و استداللهاى جالب توجهى جهت امیدوار شدن به درگاه خدا کـه                  

و بروشنى ، مالقات ، نزدیکى و دیدن خدا را معنى مـى  . با مناجات با او مناسب است در بر دارد     

و . شت اهل شک را برطرف مى کند      کند و به این ترتیب شبهه هاى سالک ، شکهاى منکر و وح            

نیز اشاره اى به شناخت نفس و این که شناخت آن باعـث شـناخت پروردگـار اسـت دارد بنـابر                

  .تفسیر بعضى از فرازهاى آن توسط یکى از بزرگان اهل معرفت 

تمام کالم این که این مناجات ، از اعمال مهم این ماه است ؛ و نه تنها مـاه ، کـه سـالک نبایـد                     

از فرازهاى آن را در طول سال ترك کند و در قنوتها و سایر حالهاى عالى خود، خیلى بـا            بعضى  

و اءنر اءبصار قلوبنا بـضیاء نظرهـا الیـک ، حتـى تخـرق           : آن مناجات نماید و وقتى که مى گوید       

اءبصار القلوب حجب النور، فتصل الى معدن العظمه ، و تصیر اءرواحنـا معلقـه بعـز قدسـک ؛ و                     

بهاى ما را با نور نگاه آن به حضرتت روشن بفرما تا آنگاه که چشمهاى دل پرده هـا و          دیدگان قل 

از . مانعهاى نورى را پاره کرده و به معدن بزرگى برسد و روحهاى ما به عزت پاکیت وصل شـود                  

و تاءمل کند، آیا قلـب او چـشم دیـدن نـور را دارد؟ پـرده هـاى نـورى                    . گفته خود غافل نباشد   

 بزرگیى که در پوشش پرده هاى نورى مى باشد، کدام است ؟ تـا بدانـد چـه                   چیست ؟ و معدن   

چون کسى که نمى داند از خدا چه مى خواهد نمـى            . مى گوید و از پروردگارش چه مى خواهد       

خداونـد در  . الفاظى را به زبـان آورده اسـت   : فالن چیز را خواسته ؛ بلکه باید گفت : توان گفت  

 کـه وقتـى او را بخواننـد، بـه داد بیچـاره رسـیده و گرفتـارى او را               اى کسى : ((قرآن مى فرماید  

از فضل  : ((نیز مى فرماید  .)) بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را      : ((و مى فرماید  .)) برطرف مى کند  

  .الفاظ را بزبان آورید: و نمى فرماید.)) خدا بخواهید، زیرا خدا با شما مهربان است 



) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم   (ست و یکى از ارمغانهاى آل محمد  بهر حال این مناجات بزرگى ا     

و .  شنوایى داشته باشد، درك مـى کنـد          مى باشد که بزرگى آن را کسى که قلب سالم و گوش             

  .اهل غفلت از درك فواید و نورهاى آن بى بهره اند

  ارزش نعمت مناجات

معارف باالیى است که بجز اهلـش       مناجات شامل   . بیشتر مردم قدر نعمت مناجات را نمى دانند       

که همان اولیاى خدا هستند و از طریق کشف و شهود به آن رسـیده انـد، کـسى از آن آگـاهى                       

و رسیدن به این معارف از راه مکاشفه از بهترین نعمتهاى آخرت است که قابل مقایسه با                 . ندارد

 ایـن   یـن فرمـایش ، ارزش     در ا ) علیـه الـسالم     (امام صـادقه    . هیچکدام از نعمتهاى دنیا نیست      

اگـر مـردم برتـرى شـناخت خـدا بـر سـایر نعمتهـا را مـى               : ((نعمت را این گونه بیان مى کنند      

دانستند، به زیباییهاى زندگى دنیا که در اختیار دشمنان ما گذاشته شده ، چشم نمى دوختند؛                

 بهـشت بـا     در نعمت شناخت خدا قرار گرفته و مانند لذت کسى که همیشه در بهترین جاهـاى               

  ...))دوستان خدا بسر مى برد، از آن لذت مى بردند

  سایر اعمال این ماه

و بهتر اسـت اگـر   .  از اعمال مهم در این ماه روزه است ؛ باندازه اى که با حالش مناسب باشد    -1

 تمام ماه را بجز یک یـا دو روز آخـر            - گر چه این مانع رجحان روزه نگرفتن باشد          -مانعى نبود   

و اگـر  . زه بگیرد؛ و با این یک یا دو روز بین روزه این ماه و روزه رمضان فاصـله بینـدازد        آن را رو  

صـلى اهللا   (این مقدار را نمى تواند، بمقدار زیادى روزه بگیرد تا وارد دعوت مقدس رسـول خـدا                  

را یـارى  ) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم     (شده و از کسانى باشد که حضرتش        ) علیه و آله و سلم      

کنند و گمان نمى کنم با یک یا دو روز روزه گرفتن وارد این دعوت شود و از کسانى باشـد                     مى  

  .کمک کرده است ) صلى اهللا علیه و آله و سلم (به رسول خدا : که بتوان گفت 



و من فقط روایتـى را کـه   . درباره روزه هر کدام از روزهاى این ماه اخبار مفصلى وارد شده است     

: فرمود) علیه السالم   (امام صادق   . آمده است ، نقل مى کنم       )) حضره الفقیه   من ال ی  ((در کتاب   

و کـسى کـه دو روز را روزه         . کسى که روز اول ماه را روزه بگیرد، حتما وارد بهشت مـى شـود              ((

به او مى نگرد و در بهـشت هـم بـه ایـن              ) به چشم رحمت    (بگیرد، خداوند در هر شب و روزى        

ى که سه روز روزه بگیرد، با خداوند در عرش و بهـشت او دیـدار مـى                  و کس . نگاه ادامه مى دهد   

  .))کند

: جهت توضیح دیدن خداى متعال ، در کتـاب اقبـال مـى گویـد              ) قدس سره   (سید بن طاووس    

شاید منظور از دیدار خدا در عرش این باشد که عده اى از بهشتیان در جایى از عرش باشـند                    ((

خدا را دیده است ؛ چنانچه خداونـد کعبـه مـشرفه را             :  گوید که هر کس به آنجا برسد به او مى        

  .))به دیدن خدا رفته است : منزل خود قرار داده و هرکس به دیدن آن برود، مى گوید

مى خواهد دیدار با خدا یا دیدار با خدا در عـرش را  ) قدس سره   (معلوم نیست سید بن طاووس      

صدد توضیح چگونگى اصل دیدن خداسـت       گر چه ظاهر کالمش این است که در         . توضیح بدهد 

: کـه مـى فرمایـد     ) علیـه الـسالم     (در ذیل فرمایش امام صـادق       )) فالح السائل   ((ولى در کتاب    

، کالمـى دارد کـه در آن بـه          ...))را تکرار کردم تا آن را از گوینده اش شنیدم           ) آیه  (آنقدر آن   ((

 منافاتى بـا منـزه دانـستن خـدا از     دیدن و مالقات معنوى خداوند تصریح مى کند؛ بگونه اى که 

بهر حال این توجیهـات الزم نیـست و واقعـا خـدا را مـى بینـد؛ چنانچـه در                     . جسم بودن ندارد  

حتى تخـرق ابـصار القلـوب       : مناجات شعبانیه نیز از این مطلب با عبارات ذیل تعبیر شده است             

ک ؛ تا دیدگان قلب موانع    حجب النور؛ فتصل الى معدن العظمه ؛ و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدس            

و . نورى را پاره کرده و آنگاه به معدن بزرگى برسد؛ و روحهاى ما به عـزت پاکیـت وصـل شـود                     

دیدن باین شکل هیچ منافاتى با اعتقاد ما مبنى بر جسم نداشتن خداوند ندارد؛ تـا احتیـاج بـه                    



ته دیـدار عـرش را      با این کالم مى خواس    ) قدس سره   (تفسیر آن باشد، و شاید سید بن طاووس         

  .توضیح بدهد؛ نه اصل دیدار را

 از اعمال مهم در این ماه صلواتى است که در نیمروز هر روز این ماه فرسـتاده مـى شـود؛ و                       -2

  ...اللهم صل على محمد و آل محمد، شجره النبوة . اول آن چنین است 

بجـا آوردن نمـاز و      یکى دیگر از اعمال این مـاه ، همانگونـه اى کـه در کتـاب اقبـال اسـت                      -3

سالک باید در رابطه با این اعمال جدى بوده ، و به هر کـدام از                . خواندن دعاهاى این شبهاست     

و این مطلب را نیـز      . ذکر و فکر و این اعمال که نشاط دارد، با در نظر گرفتن اولویتها اقدام کند               

طر تـسامح در مـدرك      در نظر داشته باشد که عمل به روایتى که متضمن این اعمال است ، بخا              

و معموال بهتر است هم به اعمال راحت و آسانى که مى تـوان بـا نـشاط            . اعمال مستحبى است    

  .آن را انجام داد و هم به عبادات روزمره ، با در نظر گرفتن حال خود، بپردازد

م علیه الـسال (امیرالمومنین .  یکى دیگر از کارهاى مهم در این ماه عمل به این روایت است               - 4

: در هر پنجشنبه شعبان آسمانها زینت شده و آنگـاه فرشـتگان عـرض مـى کننـد                 : ((فرمودند) 

بنابراین کـسى کـه دو      . روزه داران شعبان را ببخش و بیامرز و دعایشان را اجابت فرما           ! خداى ما 

ار را صد ب  )) قل هو اهللا احد   ((را یک بار و     )) فاتحه  ((رکعت نماز بجا آورد که در هر رکعت سوره          

درود فرستد، خداونـد    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (بخواند و بعد از سالم دادن صدبار بر پیامبر          

و کـسى کـه یـک روز آن را روزه           . تمام خواسته هاى دینى و دنیایى او را بـرآورده مـى فرمایـد             

  *. بگیرد، خداوند بدن او را بر آتش حرام مى کند

  سوم شعبان

در آن روز بزرگـى بـوده و سـالک بایـد بمقـدار              ) علیه السالم   (ین  این روز بجهت تولد امام حس     

توانایى با روزه ، زیارت ، دعاهایى که در این روز وارد شده و سایر طاعتها، شکر ایـن روز را بجـا                      



سالک نیز مى تواند این     .  ملک سالمتى بالهاى خود را بدست آورد         در چنین روزى فطرس     . آورد

و دو بال روح و عقل خـود را بدسـت آورده تـا    . ده و با آن نجات پیدا کندروز را پناه خود قرار دا 

باید توجه داشت که ، همانگونـه کـه         . بتواند با اهل معنى در آسمانهاى قرب و رضوان پرواز کند          

همراه با انـدوه و عـزا       ) علیه السالم   (اهل بیت در این روز خوشحالیشان بخاطر تولد آن حضرت           

  .و در پایان مانند روزهاى شریف این روز را به پایان برساند. چنین باشدبود، سالک نیز باید 

  نیمه شعبان

روز و شب نیمه شعبان زمان بسیار شریفى است که جهات زیادى باعث ایـن شـرافت و بزرگـى                    

  :از قبیل . شده است 

شـده  الف از شبهاى قدر مى باشد و شب تقسیم رزقها و عمرها چنانچه در روایات زیـادى وارد                   (

خداوند این شب را براى امت قرار داده اسـت ؛ چنانچـه             : ((و در بعضى از آنها آمده است        . است  

 و این اشکال که بنابراین -. قرار داده ) صلى اهللا علیه و آله و سلم        (شب قدر را براى رسول خدا       

کـه  ، الزم مى آید که شب قدر، بیش از یک شب باشد را مى توان بـه ایـن بیـان پاسـخ گفـت                          

  .تقدیر، مراتب و مراحل گوناگونى دارد

مى باشد که غیر از فرشتگان صـد هـزار پیـامبر            ) علیه السالم   (ب از اوقات زیارتى امام حسین       (

و این مطلب نشانه عظمـت ایـن        . را زیارت مى کنند   ) علیه السالم   (آن حضرت   ) علیهم السالم   (

  .شب است 

اشـتن آن شـده و اعمـال و عبـادات بـسیار      ج از شب هـایى اسـت کـه تاءکیـد بـه زنـده نگهد        (

 - اعم از شـب قـدر یـا غیـر آن     -در هیچ شبى : ارزشمندى در آن وارد شده که مى توان گفت       

  .مانند یا بیشتر از آن نیامده است 



د شب میالد امامى است که گیتى را از عدالت پر کرده ، زمین را پـاك مـى نمایـد و در تمـام                       (

  .حاکمیت داردزمینه هاى دینى و دنیایى 

  اعمال مهم شب نیمه شعبان

اولین کارى که سالک باید در این شب انجام دهد این است که از لـذت و آسـایش دنیـا در                      -1(

و آنگاه براى استفاده بیشتر از آن و تصحیح اعمال خود باید فـرض              . این شب چشم پوشى نماید    

و نیـز  . رداى آن روز قیامـت اسـت   کند که شب خداحافظى او با این دنیا و تمام اعمال بوده و ف           

 نماید و اگر دو  قبل از فرا رسیدن شب باید اعمالى را که در آن مى خواهد انجام بدهد مشخص               

  .عمل در فضیلت یکسان بود سخت تر را انتخاب کند

  :از اعمال مهم نمازهایى است که وارد شده است -2(

  .فضیلت این نماز بیش از نماز بعدى است که )) قل هو اهللا احد((الف صد رکعت نماز با هزار (

خوانده )) قل هو اهللا احد   ((ب چهار رکعت که در هر رکعت پنجاه یا صد یا دویست و پنجاه بار                (

اللهـم انـى الیـک     : ((و پس از آن خواندن دعایى که با ایـن عبـارت شـروع مـى شـود                 . مى شود 

  ...))فقیر

شیخ طوسى بنقل از ابى یحیى مى گوید از         ((: ج دو رکعت نمازى که در این روایت آمده است           (

: فرمودنـد ) علیه الـسالم   (پرسیدم برترین دعاها کدام است ؟ حضرت        ) علیه السالم   (امام صادق   

و در  )) جحـد ((و  )) حمـد ((بعد از خواندن نماز عشا دو رکعت نماز بخوان ؛ در رکعت اول سوره               

د از ایـن کـه سـالم دادى ، سـى وسـه              را بخوان و بعـ    )) اخالص  ((و  )) حمد((رکعت دوم سوره    

بگـو؛  ))اهللا اکبـر ((و سـى وچهـار مرتبـه    )) الحمد هللا ((و سى وسه مرتبه  )) سبحان اهللا   ((مرتبه  

یـا اهللا  ((، هفت بار ))یارب ((آنگاه سجده کن و بیست بار   ...)) یا من الیه یلجا العباد    : ((سپس بگو 

) صلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم     (و و سپس بر پیامبر      بگ)) ال حول و ال قوة اال باهللا        ((، هفت بار    ))



بخدا سوگند اگر با این عمل بعدد قطرات بـاران          . صلوات فرستاده و حاجت خود را از خدا بخواه          

  .از خداوند حاجت بخواهى با کرم و فضل خود تو را به خواسته هایت مى رساند

بـراى روشـن شـدن    . هم فرق دارندالبته این حدیث با روایات دیگرى نقل شده که در مسجد با        

  .مطلب به کتاب اقبال مراجعه کنید

و اگر شب طوالنى بود و کسى توانست هم این دو رکعت و هم صد رکعت با هزار قل هـو اهللا را                       

بجا آورد به خیر بزرگى رسیده است ؛ زیرا عالوه بر معتبر بودن روایت ، ثـواب ایـن دو نمـاز بـه            

  .تصور آن عاجز است اندازه اى است که انسان از 

صلى اهللا  (رسول اکرم   : ((از اعمال مهم عمل به حدیثى است که در کتاب اقبال روایت شده              -3(

! محمـد : شب نیمه شعبان در خواب بودم که جبرئیل آمد و گفت            : فرمودند) علیه و آله و سلم      

یمه شـعبان   شب ن : مگر چه شبى است ؟ گفت       ! جبرئیل  : چرا در این شب خوابیده اى ؟ گفتم         

سرت را بلنـد کـن ، زیـرا    : آنگاه مرا بلند کرده و به بقیع برد، سپس گفت           . برخیز! محمد. است  

، درِ ))رضـوان  ((درِ  . درهـاى رحمـت     : این شبى است که درهاى آسـمان در آن بـاز مـى شـود              

اونـد بـه   و خد)). احـسان  ((و درِ   )) جـود ((درِ  )) نعمت  ((درِ  )) توبه  )) ((فضل  ((درِ  )) مغفرت  ((

 آزاد مى کند؛ زمـان مـرگ را در   - مردم را از آتش جهنم -عدد موها و پشمهاى گاو و گوسفند      

آن ثبت کرده و بمدت یک سال روزیها را تقسیم مى کند؛ و هر چه را که در تمـام سـال اتفـاق     

  .مى افتد فرو مى فرستد

و دعـا و    )) ال الـه اال اهللا      (( و   ))سبحان اهللا   ((،  ))اهللا اکبر ((کسى که این شب را با گفتن        ! محمد

نماز و قرآن خواندن و انجام اعمال مستحب و اسـتغفار کـردن زنـده نگهـدارد بهـشت منـزل و                      

  .استراحتگاه او خواهد بود و گناهان گذشته و آینده اش بخشیده مى شود



ک را یـ )) فاتحۀ الکتاب ((کسى که در این شب صد رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت            ! محمد

و ده بـار  )) آیـۀ الکرسـى   ((را ده بار بخواند و بعد از فراغ از نماز، ده بار           )) قل هو اهللا احد   ((بار و   

خوانده و صد بار سبحان اهللا بگوید، خداوند صد گناه کبیره که باعث هالکـت               )) فاتحۀ الکتاب   ((

ى در بهشت به    و ورود او در آتش مى باشند را، مى بخشد؛ و در مقابل هر سوره و تسبیحى کاخ                 

او عنایت مى کند؛ و توانایى شفاعت صد نفـر از بـستگانش را بـه او داده و او را در ثـواب شـهدا         

شریک مى کند و آنچه به روزه داران این ماه و عبادت کنندگان این شب مـى دهـد، بـه او نیـز            

  .عنایت مى کند؛ بدون این که پاداش آنان را کم کند

 زنده دارى و نزدیکى به خدا، با عمل در این شب ، را به امتـت                پس این شب را زنده بدار و شب       

در حـالى نـزدت آمـدم کـه تمـام فرشـته هـا در آسـمان                  . دستور بده ؛ زیرا شب شریفى است        

عده اى تسبیح مى کنند، عده اى در رکـوع ، عـده اى در سـجود و      : پاهایشان را جفت کرده اند    

مى کند مگر ایـن کـه مـستجاب مـى شـود؛             شبى است که کسى دعا ن     . گروهى ذکر مى گویند   

کسى چیزى نمى خواهد مگر این که مستجاب مى شود؛ کسى چیزى نمى خواهد مگر این کـه             

به او داده مى شود؛ کسى درخواست مغفرت و بخشش نمى کند، مگـر ایـن کـه بخـشیده مـى                      

 شـب   کسى کـه از خیـر ایـن       . کسى توبه نمى کند مگر این که توبه اش پذیرفته مى شود           . شود

  .محروم شود، از خیر بزرگى محروم شده است 

  ...))اللهم اقسم لنا من خشیتک : ((رسول خدا در این شب دعا مى کرد و مى گفت 

صلى اهللا علیه و آله     (سى نفر از اصحاب رسول خدا       : ((در روایت دیگرى ، راوى حدیث مى گوید       

کسى که این نمـاز را      : فرمود)  سلم   صلى اهللا علیه و آله و     (رسول خدا   : به من گفته اند   ) و سلم   

 به او مى کند؛ و با هر نگاه هفتاد خواسـته            - رحمت   -در این شب بجا آورد، خداوند هفتاد نگاه         

و اگـر بـدبخت باشـد و سـعادت          . او را برآورده مى کند، که کوچکترین آن بخشیدن گناه است            



بخواهد، محو کرده و ثبت مى کند       و خداوند هر چه را      . بخواهد، خداوند او را سعادتمند مى کند      

و ) 16(نـزد او اسـت ؛     ) آفرینش  (و حوادث عالم را به خواسته خود تغییر مى دهد و اصل کتاب              

 خـارج مـى       اگر پدر و مادرش اهل آتش باشند، و چیزى را شریک خدا ندانسته باشند، از آتش                 

د برآورده نموده و چیزهـایى  کسى که این نماز را بخواند، هر حاجتى را که بخواهد، خداون  . شوند

سـوگند بـه کـسى     . را که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده ، براى او در بهشت آماده مى کند                

که من را بحق به پیامبرى برانگیخت ، کسى که به خاطر خـدا ایـن نمـاز را بجـا آورد، خداونـد              

او عنایت نمـوده و بـه   بهره اى از پاداش تمام کسانى که خدا را در این شب عبادت کرده اند، به    

نویسندگان بزرگوار اعمال امر مى کند که براى او نیکى نوشـته و گناهـان او را پـاك کننـد تـا                       

جایى که گناهى نماند؛ و تا زمانى که جاى خود را در بهشت نبیند، از دنیا نمى رود؛ و خداونـد                     

یامـت بـا افـراد بزرگـوار و     فرشتگانى فرستاده با او مصافحه نموده و به او سالم کنند؛ و در روز ق            

خوبى خواهد بود؛ و اگر قبل از پایان سال بمیرد، شهید شده ، و مى توانـد هفتـاد هـزار نفـر از                        

بنابراین کسى در برخاستن براى عبادت در این شب سستى نمى           . یکتا پرستان را شفاعت نماید    

ب امالى حدیثى را بـه      سید یحیى بن الحسین در کتا     : ((و نیز مى گوید   .)) کند مگر آدم بدبخت     

کسى که شب   : فرمودند) علیه السالم   (نسبت داده که آن حضرت      ) علیه السالم   (موالى ما على    

نیمه شعبان صد رکعت نماز با هزار قل هو اهللا احد بجا آورد، روزى که قلبها مى میرنـد قلـب او              

را از عذاب خـدا پنـاه مـى    نخواهد مرد؛ و از دنیا نمى رود تا زمانى که صد فرشته را ببیند که او  

سى تا از این فرشتگان بهشت را به او مژده داده ؛ و سى تاى دیگر او را از شیطان حفـظ                      : دهند

مى کنند؛ و سى تاى دیگر در شب و روز براى او استغفار مى کنند و ده تاى دیگر با کـسى کـه          

  .))با او در افتد، مى جنگند



و خـود را از بارهـاى   . ذشته ات هـستى ، رحـم کـن    اى بیچاره به خودت که اسیر کارهاى بد گ      

همین ها بـدبختى    . گرانى که بر پشت دارى و از اعمال زشت گذشته ات بوجود آمده ، رها کن                 

راه فرار کجاست ؟ هرگـز      : ((به روزى مى رسى که مى گویند      . هاى بزرگى را برایت در پى دارند      

در این روز به انسان خبر مى دهند کـه   . به جز درگاه خدا آرامشگاهى نیست       . پناهگاهى نیست   

انصاف بده ، آیـا بـه وعـده هـاى خـدا و روز دیگـر و                  ) 17.))(در اول و آخر عمر چه کرده است         

آیا در برابر خود جائى را مى بینى که پیـامبران بـه جهـت آن گریـه     ! پاداش اعمال ایمان دارى     

تو را چه مـى شـود       . ن غش مى کنند   کرده دوستان خدا از آن لرزیده و هنگام یادآورى آن متقی          

آیـا چیـزى مـى    ! که از آنچه پیامبران معصوم خدا و فرشتگان پاك مى ترسیدند، ایمن هـستى        

یا از چیـزى پرهیـز   ! یا کار خیرى انجام داده اى که آنها انجام نداده اند   ! بینى که آنها نمى بینند    

و بجز فاسقان کسى از مکر خدا   ! ستى  یا از فریب خدا غافل ه     ! کرده اى که آنها پرهیز نکرده اند      

  .غافل نیست 

روزى که فرشته بزرگ ، روح القدس و فرشتگان دیگـر بـصورت مـنظم و         ((درباره خود بیندیش    

صف کشیده برخیزند، کسى سخنى نمى گوید مگر آن که خدا به او اجازه داده و سخن درسـت                   

تى بـراى سـؤ ال خـداى متعـال          و فرض کن اجازه دادند صحبت کنى ، آیا جواب درس          .)) بگوید

: دارى ؟ در حالى که اصال معلوم نیست به تو اجازه بدهند صحبت کنى ؛ یا ممکن اسـت بگویـد            

  .))دور شوید و با من حرف نزنید((

 فکـر  - صد رکعت نماز در یـک شـب        -آنگاه در مورد وعده خداى متعال در مورد این عمل کم            

اى کـسى کـه ادعـاى       : به خود خطـاب کـن       ! ى کند آیا عاقل در این مورد سهل انگارى م       . کن  

ایمان به وعده هاى خداوند متعال دارى ، درباره این منـافع بـزرگ و بـسیار بـا ارزش چـه مـى                        

کـاخى از   ! گویى ؟ آیا مى توانى قیمتى مانند منافع دنیوى و نعمتهاى پست دنیا بر آن بگذارى                 



ب به تو وعـده داده ، قیمـت گـذارى           کاخهاى بهشت را که خدا در مقابل یک تسبیح در این ش           

  !کنى ؛ کسى مى تواند بفهمد چه کرامتهایى در آن نگاه نهفته است 

چگونه بخـاطر از بـین رفـتن        ! سپس به حال خود بیندیش و ببین چقدر به دنیا حریص هستى             

همان کاالهایى که در مقابل کوچکترین کاالهاى آخرت        ! کاالهاى با ارزش از تاءسف مى میرى        

  .ارزش هستندبى 

علت بى عالقگى به پاداش آخرت و عالقه به نعمتهاى دنیا، چیزى جز ضـعف ایمـان بـه جهـان                

اگر چنین بود، واى بر تو که در آینده به خدا و فرشتگان و کتابهاى خدا                ! غیب و لوازم آن است      

د را و پیامبران و روز قیامت کافر شده ، گمراه مى شوى و ور شکسته مـى گـردى ؛ و بایـد خـو                 

زیـرا ایمـان   . براى آتشى که خداوند به افراد بى ایمان به خـدا وعـده داده اسـت ، آمـاده کنـى            

بخصوص در بیمارى مرگ که حواس آشـفته        . ضعیف با علتى ناچیز و ترس کمى از بین مى رود          

بنابراین اگر ایمان محکم و استوار نباشـد، شـاید امـانتى بـوده و در سـختیهاى مـرگ       . مى شود 

پس در زمان عافیت خـود را بـراى بـال و در زمـان سـالمتى خـود را بـراى                   . ه کفر شود  تبدیل ب 

در روزهاى مهلت ، فرصت را غنیمت شمار، قبل از این که فرستادگان خـدا               . بیمارى آماده کن    

بیایند و بخواهى یک ساعت به عمرت اضافه شود ولى جواب بدهند تمـام شـد و بـه لحظـه اى                      

ابراین براى نجات خود این اعمال مهم را انجام بـده ؛ و ماننـد غریـق                 بن. راضى شوى ولى ندهند   

خدا را در این وقتهاى شریف بخوان ؛ و مانند کسى که در آتش گرفتار است ، بوسیله دوسـتان                    

 به او متوسل شو؛ زیرا کریم است و کرامت به بندگان بیچاره اش را که بـه درگـاه او                       و اولیایش   

در حالى کـه تمـام درهـا بـاز         . دوستانش متوسل شده باشند، دوست دارد     پناه آورده باشند و به      

از در رحمت یا خوشنودى یا بخشش گناه یا توبه یـا فـضل یـا          ! است از کدام در وارد مى شوى        



و اهل هر در نیز کسى است که متصف بـه صـفت آن     . نیکوکارى یا نعمت یا سخاوت و بخشش        

  .در، باندازه توانایى باشد

 در رحمت این است که به بندگان غافل خدا رحم کنى ، و آنان را با وعظ و نـصیحت  بهره ات از 

و لطافت و بدون درشتى و خشونت ، از راه غفلتى که دارند براه خدا آورى ؛ و به گناهکـاران بـا                       

و نیز تمام گناهانى که در دنیا انجام مـى شـود            . چشم رحمت نگاه کنى نه با چشم آزار و اذیت           

ناهان خود در نظر بگیر و سعى کن به اندازه توانایى آن را از بین ببرى بـا ایـن هـدف              را مانند گ  

و نیاز هـر    . که مبادا خشم خدا شامل حال تو شده و سزاوار ممنوعیت از همسایگى خداوند شود              

  .نیازمندى را به اندازه توان برآور و اگر نتوانستى برایش دعا، و با او همدردى کن 

خوشنودى این است که از خداى خـود خوشـنود باشـى و بـاالتر، او نیـز از تـو                     و بهره ات از در      

و به آسانى از خلق خدا راضـى شـده و   . خوشنود باشد، زیرا این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند         

  .با آنان خشونت و بداخالقى نکن 

بخـواهى بـا    این است که به اندازه گناهت از خداوند آمـرزش           )) بخشش گناه   ((و بهره ات از در      

و از تمام مخلوقات خدا که به گردن تو حقى دارند، به اندازه ظلم و بـدى و جفایـت                    . شرایطش  

پوزش بخواهى و کسانى را که به گردن آنان حقى دارى ببخشى و عذر کـسانى را کـه معـذرت                     

  .مى خواهند، بپذیرى 

مکروهـى را انجـام نـداده ،    نیز این است که در آینده هیچ گناه یا عمـل  )) توبه ((بهره ات از در  

  .نسبت به خلق و خالق بدى نکرده و گذشته را تا آنجا که مى توانى جبران کنى 

نیز این است که در رابطه با حق خدا بمقدار واجب راضى نـشده ؛ و در                 )) فضل  ((بهره ات از در     

 تـو بـراى     رابطه با حق مردم نیز به عدل و مساوات کفایت نکرده ، و طورى رفتار کنى که خیـر                  



و یکى از اینها این است جواب سالم را بهتر از سالم آنـان              . آنان بیشتر از خیر آنان براى تو باشد       

  .بدهى 

این است که خدا را طورى عبادت کنى که گویا او را مى بینـى و                )) نیکوکارى  ((و بهره تو از درِ      

 کرده ، نیکى کنى و کسى را که    اگر تو او را نمى بینى ، او تو را مى بیند، به کسى که با تو بدى                 

  .به تو ظلم کرده ببخشى و با کسى که از تو بریده بپیوندى 

 زیرا -این است که تمام وجودت را در راه خدا نثار کنى          )) بخشش و سخاوت    ((و بهره ات از در      

 و خیرت را براى مردم افزایش دهى ؛ البته نه به جهت نیازى که به آنـان              -او شایسته این است     

  .دارى 

و اکنون تو از کدام در مى خواهى بـر خـدایت وارد       . این درها باز هستند، بخصوص در این شب         

شوى ؟ باندازه فضیلت در و باندازه بهره اى که از آن در دارى ، از خـود کرامـت نـشان بـده ، و                          

از زیرا نور نم  . براى بدست آوردن این صفات بیشتر از افزایش شکل و قالب عبادات کوشش کن               

بنده اى که خود را با این صفات آراسته است ، هزار بار یا بیـشتر افزونتـر از نـور نمـاز بنـده اى                

خداى پر فضلى که بـر جمیـع مخلوقـات منـت داشـته و               . است که به این صفات متصف نباشد      

بخشنده فضل مى باشد هرگز با کسى که متصف به صفت فضل باشد با عدل خود رفتار نکرده ،                 

دى به عمل کم او داده ، پاداش عمل او را بى اندازه زیاد مى کنـد و گناهـان او را بـه                        پاداش زیا 

  .چندین برابر عمل نیک تبدیل مى نماید

بجا آوردن سجده هایى که دعاهاى مخصوصى در آن خوانـده مـى شـود، و در بعـضى از آن        -4(

سجد لک سوادى و خیالى     : ((آنجا که مى گوید   . دعاها به سه مقام بلند انسانى اشاره شده است          

عالم محسوس ، کـه  : از این عبارت به خوبى روشن مى شود که انسان سه عالم دارد          )) و بیاضى   

انسان در این عالم مرکب از ماده و مقدار است و عالم مثال کـه مرکـب از شـکل و روح بـوده و                         



 بـه اوسـت ؛      عالم حقیقى یعنى عالمى که حقیقت انسان همان بوده و انـسانیت انـسان وابـسته               

و همین عالم ، عالم الهـى اوسـت کـه اگـر کـسى آن را                 . عالمى که عارى از شکل و ماده است         

یعنى شناخت این عالم وسیله اى بـراى شـناخت خـداى    . بشناسد پروردگارش را شناخته است    

  .متعال است 

، کسى کـه حجـت عـصر، ولـى امـر، راز دارنـده بـزرگ                 ) عج  (نزدیکى جستن به امام زمان      -5(

صاحب غیبت الهى و دعوت پیامبر گونه ، وارث پیامبران و جانـشین جانـشینان ، مظهـر عـدل                    

خدا، برافرازنده پرچمهاى هدایت ، از بین برنده ستمگران و منکـرین حـق ، ریـشه کـن کننـده               

دشمنان ، گمراه کنندگان و کافران ، پاك کننده آثار انحـراف و هواپرسـتى ، گردآورنـده تمـام                    

محور تقوى ، حجت و نشانه بزرگ خدا، نصر و فتح نزدیک خدا، رابط آسـمانیان و            سخنان حول   

زمینیان ، تربیت کننده عالم ، سلطان بزرگ ، موالى کریم ، مایه نگهـدارى مـا از لغزشـها، آقـا،       

امام و موالى ما امام قائم مهدى است ، جان ما و تمام جهانیان بفدایش که مى توان با زیـارت ،           

رض شوق و شکایت از دورى او، دعا، نمـاز، دلـسوختگى از دورى او، شـکر نعمتهـا،                   مناجات ، ع  

اهداء طاعات ، بذل جان ، توسل ، پیوستن ، پناه جستن و درخواست کمک ، پیروزى و فیض و                    

  .نزدیک شد) عج (شفاعت به آن حضرت 

ان بنگـرد کـه     انسان باید بیندیشد که چه سعادتهایى را به جهت غیبت از دست داده و به دیگر               

چگونه در قلمرو او تصرف نموده ، و حق حکومت او را غصب نموده و بـر دوسـتانش حکمرانـى                     

مى کنند؛ ظالمانه آنان را به سوى امیال خود مى برند و آنگاه از تمام این مسائل بدرد آمـده ؛ و               

و بـراى او  به خداوند بخاطر آن شکایت کند، و او را بـا سـوز دل صـدا زده ، فـرج او را بخواهـد                         

تضرع و زارى کند که بر او منـت گذاشـته و دیـدار جمـال ، فرمـانبردارى کامـل ، رسـیدن بـه            

و مانند کـسى کـه قبـل از تولـد پـدر را از      . خوشنودى و راهنمایى با هدایت او را نصیبش نماید 



دست داده و منتظر آمدن و سرپرستى اوست ، در تمام حوادث ، وجود او و فرمـانرواییش را بـه                  

  .یاد آورد

برادرى داشتم که بعد از فوت پدرم به دنیا آمد، و بعد از این که فهمید که پدرش از دنیـا رفتـه                      

است ، فکر مى کرد پدرش زنده است و دنبال پدر بود و در هر کار کوچک یا بزرگـى او را بیـاد                        

 از امامت کـه  تو نیز نباید پدرت را بیش. مى آورد؛ و این که او مى آید و چنین و چنان مى کند           

پدر روحانى و حقیقى تو اسـت دوسـت بـدارى ؛ کـسى کـه علـت ایجـاد روح و جـسم و تمـام           

کارها و سخنانت باید نـشان دهنـده ایـن          . نعمتهاى تو و از جانب پروردگار رهبر کامل مى باشد         

و در زمـان  . باشد که امامت را از دست داده ، منتظر ظهور و خواهان رسیدن بـه او مـى باشـى                 

. ت آنچنان وفادارى از خود نشان بده ، که ادعاى وابستگیت را به آن حـضرت تـصدیق کنـد                   غیب

زیرا افراد بزرگوار در زمان غیبت چنان وفاداریى از خود نشان مـى دهنـد کـه در زمـان حـضور                      

. و هدف تو از آرزوى ظهور و دیدارش نباید چیزى جز ظهور و دیـدار او باشـد                 . نشان نمى دهند  

نزدیک شدن به او باالترین اهداف بوده و بقیه هدفها مقدمـه اى بـراى رسـیدن بـه            زیرا دیدار و    

  .شناخت ، نزدیکى و خوشنودى او پایان کارها و آرزوهاست . این هدف است 

  ...))اللهم بحق لیلتنا و مولودها: ((خواندن دعایى که با این عبارت شروع مى شود-6(

؛ کـه  )علیه السالم (ور در آرامگاه شریف آن حضرت  و حض ) علیه السالم   (زیارت امام حسین    -7(

و بایـد او را بـا زیـارت مخـصوص ایـن شـب       . در روایات خیلى نسبت به آن سفارش شده است       

  .زیارت کند

در کتـاب  ) علیـه الـسالم   (خواندن دعاى کمیل در سجده ، بخاطر پیروى از امیرالمؤ منـین        -8(

ل ، امیرالمؤ منین را در شـب نیمـه شـعبان در    کمی((اقبال از شیخ طوسى روایت شده است که  

کمیل بـن زیـاد   : ((در روایت دیگر آمده است  : و مى گوید  .)) حال خواندن این دعا مشاهده کرد     



در مسجد کوفه نشسته بودم ؛ عده اى از اصحاب          ) علیه السالم   (با موالیم امیرالمؤ منین     : گفت  

معنـى ایـن آیـه چیـست ؟         : کى از آنـان گفـت       نیز همراه او بودند، ی    ) علیه السالم   (آن حضرت   

)) فیها یفرق کل امر حکیم ؛ در آن شب هر چیزى با حکمـت ، مـشخص و معـین مـى شـود                       ((

منظور شب نیمه شعبان است ؛ سوگند به کسى که جان علـى             : فرمودند) علیه السالم   (حضرت  

 در شـب نیمـه      بدست اوست ، بنده اى نیست مگر این که تمام خیر و شرى که به او مى رسـد                  

شعبان قسمت مى شود و این خیر و شرها از شب نیمه شعبان تا شب نیمه شعبان سال بعد بـه   

و بنده اى که این شب را زنده داشته و با دعاى خضر بـه درگـاه خـدا دعـا نمایـد،                       . او مى رسد  

  .دعاى او اجابت مى شود

بـراى  : رمود چرا آمـدى ؟ گفـتم        ف. وقتى که امیرالمؤ منین بازگشت ، شبانگاه به دیدار او رفتم            

اگر دعا را حفظ کنى و در شبهاى جمعه ، یا ماهى یک بـار،       ! بنشین کمیل   : دعاى خضر؛ فرمود  

یا سالى یک بار، یا در تمام عمر یک بار با آن دعا کنى ، باعث کفایت ، یارى ، رزق ، و آمـرزش                         

 اى باید آنچه را که خواستى بـه       به خاطر این که مدتى طوالنى با ما بوده        ! کمیل  . تو خواهد شد  

  ...اللهم انى اسئلک برحمتک التى وسعت کل شى ء: بنویس : تو بدهیم ، سپس فرمود

  .سالک باید این دعا را با حضور قلب بخواند، باید بداند چه مى گوید

پروردگـار و   : ((و موقعى که مى گوید    . و چیزهایى را که با حال خود سازگار نیست ، نباید بگوید           

سعى کند که )) فرض کن عذابت را تحمل کردم ، جدائیت را چگونه تحمل کنم ؟        ! قا و موالیم    آ

در این دعا که جدایى از پروردگارش از عذاب جهنم برایش سـخت تـر اسـت ؛ راسـتگو بـوده و                 

راضى نشود در چنین حالى ، به خدایى که عالم به پنهانى هاست ، دروغ بگوید؛ و با ایـن عمـل                 

کسى که مى خواهد در این ادعا راستگو باشد، باید معنى وصـل             *.ا سبک شمارد  حکومت خدا ر  

 بداند تا بتواند ادعا کند که جدا شـدن از ایـن نعمـت و سـرور         - گرچه اجماال    -شدن به خدا را     



براى او سخت تر از عذاب خداست ؛ و نیز درباره ماهیت هر چیـزى کـه در دعـا و مناجـاتش از                     

 مناجاتى واقعى باشد و طورى نباشد که معنى دعایى را که              ا دعایش   خدا مى خواهد فکر کند ت     

و اجتمـع فـى   : ((و از این جمله که در اواخر دعایش مـى گویـد، غافـل نـشود       . مى خواند، نداند  

و کـسى کـه در مناجـات خـود     )) جوارك مع المؤ منین ؛ تا در همسایگى تو با مؤ منین باشـم          

خواهد و چه کسى را صـدا مـى زنـد، خطـر بزرگـى او را                 غافل باشد و فراموش کند که چه مى         

  .تهدید مى کند

زیـارت آن حـضرت   . در بارگاه شـریف یـا از مکانهـاى دور   ) علیه السالم  (زیارت امام حسین    -9(

و کـسى کـه او را       . نماز و عمل مخصوصى دارد که در کتاب اقبـال آمـده اسـت               ) علیه السالم   (

  .ا در عرش او زیارت کرده باشدزیارت کند، مانند کسى است که خدا ر

عالوه بر زیارت ، بنده مراقب باید بیندیشد که چرا خداوند متعال این همه ثوابهاى بزرگ بـراى                   

قرار داده است ، بگونه اى که اعـالم نمـوده زیـارت او بعـد از                 ) علیه السالم   (زیارت امام حسین    

و همه نمى توانند به علت ایـن   . شد مانند زیارت خدا در عرش مى با         شهادت او و در آرامگاهش      

علـت آن را از شـیخ       )) سید مهدى بحرالعلـوم     ((حتى سید و دانشمند بزرگوار      . مطلب پى ببرند  

و سؤ ال مى کند چرا در روایات       . مى پرسد )) نجف  ((معروف به   )) شیخ حسین   ((بزرگ و عارف    

 بر او وارد شده و عقل چگونـه     و گریه کننده  ) علیه السالم   (این همه ثواب براى زائر امام حسین        

امـام  : مى تواند این همه پاداش را براى این اعمال کم و کوچک بپذیرد؟ شیخ جواب مـى دهـد                  

با تمام مقامهایى که داشت مخلوق و محتاج و بنـده خـدا بـود و بـا ایـن              ) علیه السالم   (حسین  

 کوچـک و بـزرگ ، جـان و          حال تمام وجود خود را اعم از مال ، مقام ، آبرو، برادران ، فرزنـدان               

و فکر مى کنـى اگـر       . حتى بدن خود را بعد از کشته شدن ، به خاطر دوستى و رضایت خدا داد               

در اینجا سید به ایـن  . بدهد زیاد باشد) علیه السالم   (خداوند تمام دارایى خود را به امام حسین         



ا توسل به نگهبان شبش کـه از معـصومین   اگر ببیند، در اعمالش ، کوتاهى کرده یا آفتى دارد، ب         

اى کـسى کـه   : ((مى باشد، آن را جبران کرده و با اهداى سالم به او عرض کند) علیهم السالم  (

خداوند تو را از میان بندگانش انتخاب کرده ، و نگهبانى و حـامى آنـان نمـوده ، تـو را بـه ایـن                          

ریسته و به سستى ، نـادانى ، بـى   انتخاب سوگند مى دهم که با چشم رحمت به بدبختى من نگ          

چیزى ، ورشکستگى ، ندارى و بالیم رحم کنى و از خدا بخواهى من را قبول و از من خوشـنود                     

شود و مرا در این شب در حاجت و دعایت ، و شفاعت و شـیعیانت ، وارد نمـایى و نیـز از خـدا                          

 و تمام خیرهاى دینـى و    بخواهى خیر و ارشاد خود را نصیبم کند؛ مرا تقویت کرده و موفق کند             

بزرگوار هـستى و بزرگـوارى را دوسـت دارى و از جانـب              . دنیایى و آخرتى را به من عنایت کند       

در پایان پذیراییت از من ، از خدا بخواه شناخت ، دوستى ،             . خدا ماءمور به پناه دادن مى باشى        

شـما ملحـق کنـد و از        نزدیکى و خوشنودى خود را به من عطا کرده و مرا در دنیا و آخرت بـه                  

درود خـدا بـر   . تمام این کارهـا بدسـت اوسـت         . شیعیان نزدیک و دوستان قدیمى شما بگرداند      

  .))و هیچ نیرویى بجز خدا نیست ) همان شود(آنچه خدا بخواهد . شما

  .و آنگاه اگر خواست ، مى تواند شبش را با سجده به پایان برساند

  آخرین جمعه شعبان

از کتـاب   . مهم ماه شعبان بـراى سـالک الـى اهللا آخـرین جمعـه آن اسـت                  یکى دیگر از اوقات     

در آخرین جمعه شعبان به     : نقل شده که مى گوید    )) عبدالسالم بن صالح هروى     ((از  )) عیون  ((

! ابـا صـلت     : ((رفـتم ، حـضرت فرمودنـد      ) علیه السالم   (دیدن ابى الحسن على بن موسى الرضا        

معه آن است ؛ کوتاهى گذشته خود را در این ماه جبـران             بیشتر شعبان گذشت و این آخرین ج      

کن بسیار دعا و استغفار کن و خیلى قرآن بخوان ؛ و از گناهانت توبه کن ، تا وقتى ماه رمـضان                      

مى آید مخلص براى خدا باشى و هیچ کینه اى از مؤ منى در دلت نباشد مگر ایـن کـه آن را از                        



ر قضا و قدر خداونـد      و نیز درباره حکمتهایى که د     . جواب خوبى است    : جواب قانع شده و گفت      

علیه الـسالم   (بوده اندیشیده و بفهمد که مثال شهادت او         ) علیه السالم   (در شهادت امام حسین     

سببى براى نجات امت و کفاره گناهانش بوده و وسیله اى براى رسیدن به درجات عـالى و راه                   ) 

 خـود آن حـضرت      صرف نظر از ثوابهایى که بـه      . نزدیکى براى شناخت مقام امامشان بوده است        

  .عنایت فرمود و او را به برترین درجات رسانید

و نیز با تفکر خود به این نتیجه برسد که یکى از توابهاى عـالى و مقامهـاى بـزرگ ، کـه بـراى                          

دوستان خدا آماده شده زیارت خداست ، تا مـشتاق آن شـده و آن را هـدف قـرار داده و بـراى                        

 به آن اشتیاق زیادى در او بوجود آید تـا در دعـاى     بدست آوردن آن همت کرده و براى رسیدن       

وهبنى صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقـک ؛ فـرض کـن عـذابت را                 : خود که مى گوید   

  .تحمل کردم ، جدائیت را چگونه تحمل کنم ؟ راستگو باشد

روایـت شـده   ) صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم     (سجده و گفتن ذکرهاى آن که از رسول خدا          -10(

همچنـین خوانـدن    . راه با حضور قلب و با توجه به معانى و دروغ نگفتن در آنچه مـى گویـد                 هم

و نیـز غفلـت نکـردن از        . دعاهایى که براى بین رکعتهاى نماز شب در کتاب اقبال روایت شـده              

  .دعاى گرانقدرى که در نماز وتر یا بعد از آن خوانده مى شود

 بخصوص اگر   -اگر با آگاهى و خوب حساب کند        گمان مى کنم    . محاسبه اعمال این شب     -11(

 باندازه اى از عمل خود استغفار مى کند که اگـر ایـن   -از هدایت خدا در این مورد کمک بگیرد    

شب را خوابیده بود، این مقدار استغفار نمى کرد؛ چون فقط مخلـصها از آفتهـاى عمـل مـصون                    

فرض شود عمل او بدون آفـت اسـت   هستند و مخلصها را نیز خطر بزرگى تهدید مى کند و اگر            

باید قیمتى بر آن گذاشته و آن را با یکى از کوچکترین نعمتهایى که خدا بـه او داده ، مقایـسه                      

و . کند، و ببیند، اگر با ترازوى عدل بسنجد، آیا با این اعمال توانسته است شکر خدا را بجا آورد                   



تقواى خدا را پیشه کـن و در نهـان و   . هى ، دست برداربین ببرى و از هر گناهى که انجام مى د 

و در .)) و کسى که به خدا توکل کند خدا براى او کـافى خواهـد بـود        ((آشکارت به او توکل کن      

ان لم تکن غفرت لنـا فـى مـا مـضى مـن              ! اللهم  : باقیمانده این شهر این دعا را زیاد تکرار کن          

 اگر در این مدت که از شعبان گذشته ، ما را نبخشیده       شعبان ، فاغفر لنا فى ما بقى منه ؛ خدایا         

اى ، در مدتى که از آن مانده ما را بیامرز؛ زیرا خداوند متعال باحترام ماه رمـضان ، در ایـن مـاه         

  .))افراد زیادى را از آتش رها مى کند

مـام   در ایـن مـورد و ت   پیام و دستورالعملى بـراى اهلـش   ) علیه السالم (این فرمایشات حضرت   

  .بنابراین آن را حفظ کرده ، غنیمت بدان و به آن عمل کن . موارد مانند آن است 

  سه روز آخر شعبان

روزه این سه روز براى کسى که تمام این ماه را روزه نگرفته ، فضیلتى دارد کـه سـزاوار نیـست                      

سى که سـه  ک: ((روایت نموده است ) علیه السالم (صدوق از امام صادق . مراقب آن را ترك کند   

روز آخر شعبان را روزه گرفته و آن را به ماه رمضان وصل کند، خداوند روزه دو ماه پـى در پـى                       

  .))براى او مى نویسد

اعمال و مراقبات آخر ماهها بجهت اصالح آنچه که در تمام ماه از بین برده غیر از اعمالى اسـت                    

  .ماه اشاره کردیم که در اینجا گفتیم ؛ چنانچه در تمام ماهها به اعمال آخر 

یکى از اعمال مهم ماه رمضان در شب آخر شعبان است و آن دعایى است کـه در کتـاب اقبـال                      

و اهل آن تکلیف آمادگى بـراى وارد        . براى این شب و شب اول ماه رمضان ، روایت نموده است             

  .شدن در میهمانى خداوند متعال را بتفصیل از این دعا مى فهمند

   ماه مبارك رمضانمراقبات: فصل دهم 




