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 مقدمو

 السََّلم  الصََّلة  و  وَ  نِ سا  ن  ل ِ لِ  ة  مَ ح  رَ  و  لَ عَ جَ  وَ  نَ با  ع  الشَ  َفضَّلَ  الَِّذي َاْلَْْمُدلِلو
 وَ  انِ س  ح  ال ِ  وَ  فِ رَ ی الشَّ ذِ   م َحمَّد   انِ ج  ال   وَ  سِ ن  ال ِ  سولِ رَ ، وِ سولِ رَ  َعل ی
 م  ه  عَ بِ تَ  ن  ی مَ ل  عَ  وَ  انِ و  ض  الر   وَ  رِ ک  الش   ابِ ح  ص  اَ  وِ اعِ ب  ت   اَ  وَ  وِ ابِ ح  ص  ی اَ ل  عَ 
 :د  ع  ا ب َ م   اَ   انِ ز  ميال   مِ ی يَ و  ل  اِ  ن  اس  ح  أِ بِ 

نوشتار را بر انسان ارزانی  شکر و سپاس خدايی را کو قدرت کتابت و
ىا بوده و . از آذما کو ماه مبارک شعبان يکی از با فضيلت ترين ماه داشت

ورد سفارش در فقو حنفی اىل سنت نيز آداب و اعمال خاّصی در اين م
، جمموعو مطالبی را در  جهت آگاىی مردم متديّن منطقو.  شده است

کو در آن شب ن و  کارىايی  مورد ماه شعبان و فضيلت آن، نيمو شعبا
 .  دوستداران و مشتاقان قرار می دىيم گرید، هتيو و در دسرتساذمام می

. والزم بذکراست کو بگوئيم در  بااميد استفاده عموم مردم از اين جمموعو
  تفاضل بعضی ماىها را از ٕٗ / ٕ القشریی ج = تفسری لطائف االشارات

بعضی  ٖٙسوره توبو/ در و خداوند: ک کند ىا چننی بيان می ديگر ماه
 ندتوان وام منیالد کو انساهنا علیدانست   چونکو می . ىا را تفاضل خبشيد ماه

ىا را افضليت خبشيد تا  بر اسباب قرب مالزمت داشتو باشند و بعضی ماه
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اما خواص بندگان خدا  . با ازدياد طاعت ختصيص داده شود ىا را آن ماه
است ودتامی روزىا مهانند مجعو ىا برايشان مانند شعبان و رمضان  دتام ماه

 آيد. ودتام بقاع برايشان مسجد بو حساب می رزش داردا

 ٜٖٗٔ/ٕ/ٖٓ        کمال الدين آخوند ختلو )حوزه علميو مدرسی گنبد(
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 :وجو تسميو شعبان

 ٔباشد، بنی رجب و رمضان می ىجری قمری ىایماه ىشتم از ماهشعبان 
گفتند و نيز در نزد قدما نام شعبان َوِعل می ٕ                               کو عاذلاست   ماىی  و نام

 پيغمرب اکرم روايت شده است کو  «رضی اهلل عنو  »ز انس ا.ٖبوده است
چرا اين ماه را شعبان نام  دانيد: آيا می فرمودند « صّلی اهلل عليو و سّلم» 

: چون کو  . ايشان گفتند ترند ؟ ما گفتيم خداوند و رسولش آگاه اند هناده
 .ٗشودمی ره خری بسياری پراکنده و منتشدر آن ما

شعبان نام ماىی است چون در اين ماه  ، ت آمدهغالنيز در غياث ال و

شوند و می رزؽ و روزی بندگان تقسيمو  گرددمیبسياری پخش خری 

بو اين اسم  ، هلذا شونددتامی مقدرات جهان دريک سال تفکيک می

 .٘مسمی  گشت

                                                           
 ٙٗٛفرىنگ عميد تک جلدی ص1
 ٕٛ٘/ٔشود( املنجد فراللغو )نام رگی کو استحاضو ازآن خارج می ٕ
 دىخدا ٖ
 ٕٓٔص  ٔ. و نزىة اجملالس باب فضل شعبان و فضل صالة التسابيح جلد ٚ٘ٔدرة الناصحنی، ص  ٗ
( ، شعب ٗٚ/ٔفضائل شهررجب )للخالل ج،  دىخدا با کمی تغيری برای سهولت فهم مطلب5

 ٖٕٕ/٘االدیان
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 نکتو ای نغز درباره شعبان :

ن( کو بو  –ا  –ب  –ع  –شعبان متشکل از پنج حرؼ است )ش 

ا و  ( نيکیبرّ ب )و  بزرگیو عزّة( ُعلُّو ع )و  (شرؼش ) ترتيب عبارتند از

ای است از عطايای خداوندی  کو اين جمموعو  (نور) نو  ( مهربانیتاُلف)

 .ٔداردخويش در اين ماه مبارک ارزانی میکو بر بندگان مؤمن 

گويند: ماه رجب برای تطهری بدن و شعبان  برای برای مهنی است کو می

. پس نتيجتًا ىر شخصی کو  پاکی قلب و رمضان برای پاکی روح است

صفای دل پيدا خواىد  ر شعبان در ماه رجب پاک کند د را بدن خويش

. اّما   شودپديدار میکرد و پس از صفای دل در رمضان تطهری روح آدمی 

 تواند در شعبان صفای، منی رجب بدن خويش را پاک نکرده کسی کو در

. بنابراين  دل پيدا کند و نتيجتًا در رمضان نيز پاکيزگی روح خنواىد داشت

                                                                                                                           
 

ص  ٔ. و نزىة اجملالس باب فضل شعبان و فضل صالة التسابيح جلد ٚ٘ٔالناصحنی، ص . درة ٔ
ٕٕٔ 
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مهانا رجب برای استغفار از گناىان و :  اند کوگفتوحکماء  بعضی از 

از معايب و رمضان بو خاطر تنوير قلوب و شب  شعبان برای اصالح دل

 ٔ( زبدة الواعظنی ). باشد رای تقرب بو درگاه ايزد متعال میقدر ب

 صّلی اهلل عليو و سّلم» از پيغمرب اکرم «  ی اهلل عنورض »عبداهلل بن عمر 

: پنج وقت  فرمودند«   م لی اهلل عليو وسلّ ص »کنند کو پيامرب روايت می «

                            شوددعا رد کرده منی کو در آن اوقات  وجود دارد

 حمّرم   شب از ماه دمهنی -ٕ ومجع شب – ٔ

شب ىای عيد فطر و قربان )زبدة  -٘-ٗشب نيمو شعبان    -ٖ

: بعد از شب قدر با فضيلت تر از  گويد عطاء بن يسار می   .ٕالواعظنی(

                                                           
1

آمده رجب ماه ختم دادن ،شعبان ماه ٜٕٓ/ٔودر نزىة اجملالس ج ٚ٘ٔدرة الناصحنی، ص . 
آبياری و رمضان ماه درو می باشد و ىر کسی در رجب ختم ندىد و در شعبان آبياری نکند در 

 .درو منايد  رمضان چگونو حمصول
جبای دمهنی شب حمرم ، اولنی شب  ٕٚٛ/٘و درکتاب شعب االدیان ٜٙٔ. درة الناصحنی ص  ٕ

 ٖٔٔ/ٔ)بيهقی(وقات رجب را برمشرده است . فضائل اال
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باشد و اين شب از مجلو شبهائی است کو دعا در آن  منی شب نيمو شعبان

 .  ٔشود اجابت می

 فضيلت شعبان:

کو فضل ماه روايت شده است  «  وسّلملی اهلل عليو ص »از پيغمرب اکرم 

و  ىامهچون فضل قرآن است بر ديگر کالمىا رجب نسبت بو ساير ماه

ىا مهچون برتری من است نسبت بو ساير برتری شعبان نسبت بو ساير ماه

و جايگاه رمضان نسبت بو ساير و برتری  الم(و السّ  ةالانبياء )عليهم الصّ 

 ٕ. ، مهانند برتری خداوند است بر خملوقاتش ىاماه

هميم کو ماه شعبان فمی«  لی اهلل عليو و سلمص »اين گفتار پيغمرب  از

ادی مّلت رسول اّمت حضرت حمّمد . حّتی ى وااليی دارد تو منزل جايگاه

کس يک روز : ىر   اندديگر فرمودهدر حديثی «  معليو و سلّ صلی اهلل » 

                                                           
 ٕٕٔ/ٔنزىة اجملالس ج  ٔ
 ٛٓٙ، تذکرة الواعظنی ص ٕٛ٘، تنبيو الغافلنی ص ٕٓٔ/ٔنزىة اجملالس ج . 2
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 دار باشد خداوند جسد او را بر آتش حرام می گردانداز ايام شعبان را روزه

ىد شد و در جّنت خوا«  ليو السالمع »حضرت يوسف و رفيق و مهراه 

داد و اگر دتامی اين خداوند ثواب ايّوب و داوود عليهما الّسالم را خواىد 

ختی جان دادن( را بر دار باشد خداوند متعال سکرات موت )سماه را روزه

از منکر و نکری را بر  رداند و ظلمت قرب و ترس و ناراحتیگوی آسان می

نيز در حديثی ديگر و . ٔمی پوشاندت او را روز قيامت دارد و عور می

) است و شعبان کّفاره : شعبان ماه من و رمضان ماه اّمت من  فرموده اند

» و از اسامة بن زيد . ٕتاسآن کننده و رمضان پاک گناىانپوشاننده (

روايت شده کو وی از رسول خدا سؤال کرده ای رسول  « رضی اهلل عنو

در ماه شعبان را عّلت چيست کو من مشا «  لی اهلل عليو وسّلمص »خدا 

لی اهلل ص»  بينم و پيامرب ار میدىای ديگر جبز رمضان روزهماه از بيشرت

: ماه شعبان ماىی است کو مردم از آن غافل  جواب دادند«  معليو و سلّ 

                                                           

 ٕٓٔ/ٔ.نزىة اجملالس ج ٔ
 ٜٕٓ/ٔ.نزىة اجملالس ج ٕ
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 ، اين ماه در بنی ماه ىای رجب و رمضان قرار گرفتو و در آن ماه اند

دوست دارم کو عملم را شود و من ىم برداشتو می اعمال مردم بو آمسان

 ٔ)رواه النسائی( . شود دار بودمن محلىنگام روزه

از حمّمد بن عبداهلل الزاىدی حکايت شده است کو دوستم ابوحفص کبری 
ماه زيارت  ٛاو مناز خواندم و قرب او را  بو مّدت  من بر جنازه  وفات کرد و 
ماه قصد زيارت مرقد او را داشتم و شبانگاه خوابيدم و او  ٛنکردم بعد از 

،  سالم کردمبر او . )يافتو بود  ا ديدم کو صورتش زرد و رنگش تغيریر 
 ؟  دىیبحان اهلل چرا سالم مرا جواب منیگفتم سسالم مرا جواب نداد (  

. من   امیدت است و ما از عبادت بريده گشتوگفت : جواب سالم عبا
بينم و حال اينکو تو تو را اين چننی رنگ و رو رفتو میگفتم چو شده کو 
  زمانی کو مرا در قرب گذاشتند:  ؟ او جواب داد چهره زيبايی داشتی

ای بر بالينم آمد و گفت : ای پریمرد بدکار و شروع بو مشارش  فرشتو
  وزانده شدو با گرز آىنی شروع بو زدن کرد و بدمن بو آتش سگناىامن منود 

                                                           

، نزىة  ٕٜ/ٕ، غاية املأمول ج ٘ٔٔ/ ٔ، فضائل االوقات )بيهقی(  ٕٖ٘/٘.شعب االدیان ٔ
، فضائل االعمال للمقدسی و سنن  ٜٕٓ/  ٔاجملالس باب فضل شعبان و فضل صالة التسابيح ج 

 ٖٕٚ٘، رقم اْلديث ٕٔٓ/ٗالنسائی 
 



12 
 

کنی و مرا : آيا از خدايت حيا منی کرد و گفتبعد آن قربم با من صحبت  
 ىامی بريده گشتند ىامی از ىم جدا شدند و مفصلچنان فشار داد تا دنده

يدار گشت و در و من در عذاب بودم تا شبی کو ىالل شعبان در آن پد
شو چون کو و بلند ای ندا منود کو ای فرشتو از روی اکننده آن ىنگام ندا

ام دار بوده و يکی از ايّ ىای ماه شعبان را زندهاو در عمر خويش از شب
   . و خداوند بدين ترتيب بو حرمت شب  اين ماه را روزه گرفتو است

اشت و مرا بشارت داری و روزه ماه شعبان عذاب را از دوشم برددهزن
و صّلی اهلل علي»برای مهنی است کو پيامرب خامت  . ٔجّنت و رمحت داد

می فرمايند : ىر کسی کو شب ىای عيدين و نصف شعبان را « وسّلم 
   ٕ)زىره الرياض( . دزنده دار باشد قلب او زمان مرگ قلبها منی مری 

 

 

 

                                                           
 151/151درةالناصحین فضیلت شعبان المعظم ص 1
، احياء علوم ٕٓٔ/ٔونزىة اجملالس ج  ٚ٘ٔ-ٛ٘ٔدرة الناصحنی فضيلة شهر شعبان املعظم ص . 2

 ٖٔٙ/ٔالدين 
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ل ِإَلَو ِإل اللَّو  » است کو ىر کسی در ماه شعبان : در تورات نوشتو شده 
ِلِصينَ  ي َو ل نَ ع ب د  ِإل ِإيَّاه  م خ  ا بگويد ر «  ونکاِفر َن َو َلو  َكرَِه ال  َلو  الد 

يز گناىان ىزار سال را . و ن نويسداوند بر وی عبادت ىزار سال را میخد
 اه شب چهاردىم نور خارج خواىدواز قربش مهچون م . کندمیىم حمو 

 ٔ. )واهلل اعلم( شوديقنی نوشتو میو نزد پروردگار جهانيان از مجلو صدّ شد 

«  لی اهلل عليو وسّلمص »روايت شده کو پيامرب  ابوىريره رضی اهلل عنوو از 
شعبان پيش من آمد و   يمودر ن«  ليو السالمع »فرمودند: حضرت جربئيل 

ىای کو در  امشب شبی استم صلی اهلل عليو و سلّ گفت ای حمّمد! 
ىايت . برخيز و مناز خبوان و دست شودآمسان و درىای رمحت گشوده می

امشب چو «  ليو السالمع »: ای جربئيل  . من گفتم آمسان بلند کن را بر
امشب شبی  « صلی اهلل عليو وسّلم » ای حمّمد! : شبی است؟ گفت

و خداوند دتامی شود در از درىای رمحت باز می ٖٓٓآن  است کو در
منی را    ىايیمگر گروه کند مغفرت میکو شرک نورزيده اند ، را   یمردم

ا رمز )د( و کو در جدول ب  ا در کتااهای درة الناصحنیاسامی آهنخبشد کو 
با البيان  ا رمز )ص( و روحمز )ن(  و حاشية الصاوی ببا ر نزىة اجملالس 

يعنی ىر رمزی مقابل آن آمده باشد در آن کتااها  رمز )ر(  آمده است .
 می توان يافت . 

                                                           
 ٕٕٔ/  ٔ.نزىة اجملالس ج ٔ
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 ر   ص   ن   د    )جادوگر(ساحر  ٔ

 ر   ص   ن    د    گو()غيب کاىن    ٕ  

 ر   ص   ن        د    دائم اخلمر   ٖ  

 ر   ص   ن   د    امّصر بر زن ٗ  

 ر   -   ن   د    ٔاىل بدعتتوز و کينو  ٘  

 ر   ص   -   د    آزار دىنده پدر و مادر ٙ  

 -   -   ن   د    قطع کننده رابطو خويشاوندی ٚ  

 -   -   -   د    (منّام )سخن چنی  ٛ  

 -   -   -   د   ربا خوار   ٜ  

 
                                                                                     

                                                           
مشاحن)در کشف االسرار اىل علم ، مشاحن را بو اىل بدعت و اىل ىوا و کينو توزان بر .1

 ٗٓٗ/  ٛروح البيان ج  مسلمانان تفسری منوده اند (
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يعنی اينگونو اشخاص توبو نکنند و بو مهنی منوال ادامو دىند خداوند 
 .ٔال آهنا را مغفرت خنواىد کردمتع

خارج شد و مناز خواند و در « صلی اهلل عليو وسّلم »پس پيامرب اکرم 
 وَ  کَ قابِ ن عِ مِ  کَ بِ  عوذُ ی اَ نّ اِ  مَ هُ لّ )الَ :  فرمودسجده گريو منوده و می

لک فَ   کَ فسِ نَ ی لعَ  ثنيتَ ما اَ کَ أنَت   ليک عَ  ناءً ی ثَ صِ حّ و ال اُ  کَ طِ خَ سَ 
ترمجو : خدايا از عذاب و   ٕزبدة الواعظنی()( . رضی تی تَ حَ  اْلمدُ 

خشمت بو خودت پناه می برم و نيز منی توامن آنگونو کو خود را ستوده ای 
 و الئق آنی ستايشت منامی و ستايشت می منامی تا راضی شوی .

پيش پيغمرب « ليو السالمع»در کتاب اِقناع آمده است کو حضرت جربئيل 
« صلی اهلل عليو وسّلم »آمد و گفت: ای حمّمد! « ملی اهلل عليو و سلّ ص»

. زيرا شب  امشب تضرّع و دعا کن و حاجات خويش را درخواست منا
زاری و تضرّع  « ملی اهلل عليو و سلّ ص». پس پيامرب  قضاء حاجات است

ليو ع»و بعدًا حضرت جربئيل کردند و حاجات خويش را طلبيدند 
تو را بشارت « صلی اهلل عليو و سّلم  »آمد و گفت: ای حمّمد « السالم

باد کو خداوند غری از مشرک دتام اّمتت را بر تو خبشيده است بعد از آن  
                                                           

و حاشیه الصاوی  ج  151و درة الناصحین ص  212/  1.نزهة المجالس  ج  1

 424/  1و روح البیان ج  16/ 4
 ٚ٘ٔ. درة الناصحنی ص ٕ
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و آمسان بلند کن و سرت را ب« صلی اهلل عليو وسّلم  »حمّمد!  گفت: ای
بر آمسان نظر  « ملی اهلل عليو و سلّ ص»بينی؟ پس پيامرب نگاه کن چو می

گشاده يافتند و ديدند کو فرشتگان خداوندی از   کردند و درىای آمسان را
لی اهلل عليو و ص» یحمّمدآمسان تا عرش درسجودند و طلب مغفرت اّمت 

 کند: ای را ديدند کو ندا میو در ىر دری فرشتو .ٔکنندمی «مسلّ 

شا بو حال آن کس کو امشب رکوع کند: خو چننی ندا می وازهدر اولنی در 
کند: شادمانی بر  ای است کو ندا میفرشتو وازهو در دومنی در .  کندمی

چننی ندا  اين وازهودر سومنی در . منايد کسی است کو امشب سجده می
و در . طلبددر اين شب خدا را میکو بر کسی باد  کند: شادی می

ب از کسی کو امش  خوشا بو حال : کندچننی ندا می وازهچهارمنی در 
 ای است کو ندا فرشتو وازه در منیو در پنج. کند خوؼ خدا گريو می

و . دىد : خوشا بو حال کسی کو عمل نيکی در اين شب اذمام  کندمی
ای کند: آيا دعاکنندهای است کو چننی ندا میفرشتو وازهمنی در در شش

 کندای ندا میفرشتو وازهدر ىفتمنی در و  .اجابت شود ىست تا دعای او
ا برآورده شود؟ و آيا توبو  درخواست او ر ای ىست تا آيا درخواست کننده:

                                                           
 ٖٓٙ-ٗٓٙتذکرةالواعظنی ص. 1
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کسی ىست کو طالب ای ىست تا گناىان او مغفرت شود و آيا  کننده
و در مهنی  .ٔ)مالقاتش( را بر وی ارزانی دارد تا لقاء اش حمّبت خدا باشد

صلی اهلل عليو مضمون از حضرت علی رضی اهلل عنو روايتی از رسول خدا 
شعبان شب زنده داری کنيد و روزش را و نيمنقل شده کو در شب و سّلم 
فتاب بر آمسان دنيا جتلی يد کو خداوند در آن شب تا غروب آروزه بگری 

سی ىست کو گناه خود طلبد تا آيا ک:  فرمايدمنوده و تا صبح دم می
مش؟ آيا کسی ىست کو روزی طلبد و او را روزی دىم و آيا کسی ببخش

 ٕسان منامی؟ىست کو گرفتار باشد و گرفتاريش را آ

الزم داريد  داری و قيام شب را: ای مردم روزه اندو بعضی از حکماء گفتو
، چونکو شعبان ماه حبيب خداست و ىر کس  خصوصًا در ماه شعبان

« صلی اهلل عليو وسّلم » ىم شعبان را بزرگ دارد مهانا دستور رسول خدا 
 . را بزرگ داشتو و مطيع او گشتو است

                                                           
 ٕٓٔ/ ٔنزىة اجملالس باب فضل شعبان و فضل صالة التسبيح ج . 1
ص  ٘، شعب االدیان ج ٕٓٔ/  ٔو نزىة اجملالس ج  ٖٜص  ٕ. التاج اجلامع لالصول ج ٕ

 ٖٓٗ/ٛ، روح البيان ج ٕٕٔ/ٔ، فضائل االوقات )بيهقی( ٖٗ٘
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:  انددر حديث شريف فرموده« لی اهلل عليو و آلو سّلم ص»رب اکرم پيام
شعبان ماه من است و ىر کس ماه مرا بزرگ دارد مهانا مرا بزرگ داشتو و 
 . ٔىر کس ىم دستور مرا بزرگ دارد من ذخریه او در روز قيامت خواىم بود

شود و آدم برداشتو و بو آمسان برده میاعمال بنی  نيمو شعبان  شب در
است بر  . پس اولی ر حيوانی نازل می گرددرزؽ و روزی ى شبدر آن 

باشد چونکو در اين شب  ىر مسلمانی کو آن شب را بو ذکر خدا مشغول
 میمانند و چو قدر می شود کو چو مقدار از اشخاص زندهمشاىده می

ال يابند و چقدر از اطفمی، شفا . و چو مقدار از مريضان دمرین
   از والدين ازفرزندانشان جدا دىند و چقدرمیوالدينشان را از دست 

ليالی آن را غنيمت مشاريد و  شوند. پس اين شب و ساير ايّام ومی
 . ٕخداوند گرديد مشغول عبادت

رکعت مناز دو  ٓٓٔدر احياء علوم آمده کو در شب پانزدىم شعبان  
 و ه شود خواندخالص بار ا ٔٔد و در ىر رکعت بعد فاحتو يرکعتی خبوان

داشتو بار قل ىو اهلل  ٓٓٔد در ىر رکعت بعد محد يرکعت خبوان ٓٔيا 
می منودند و گاىاً ىم     سلف اين مناز را می خواندند و اجتماع   باشد .

                                                           
 ٜٗ/ٔ)بيهقی( ج وقاتفضائل اال.1
 ٘ٓٙ. تذکرة الواعظنی ص  ٕ
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و منازىايی مهچون منازىای وارده در اوراد  . ٔبا مجاعت اداء می کردند
رکعت و در ىر رکعت  ٓٓٔرکعت و در روايتی  ٓ٘خبوانيد :  مشايخ کرام 
 خبواند . بار سوره اخالص  ٓٔبعد از فاحتو 

بار  ٖٔرکعت و در ىر رکعت بعد از فاحتو سوره اخالص  ٕٔدر روايتی  و
 .  مرتبو گفتند ٖٓخوانده شود. و بعضی ىا 

بار آية الکرسی  و  ٔرکعت و در ىر رکعت بعد از فاحتو  ٕو در روايتی 
ىر کس اين منازىا را خبواند .  بار سوره اخالص خوانده شود ٘ٔ

 وارد شده وی نيز   آية الکرسی ( ) در فضيلت  مهچنانيکو در احاديث
 ٖ. و بعد از فارغ شدن از مناز  نبيند مرید تا جای خويش در جّنت منی

طول عمر «ٕ»برای سالمت ادیان « ٔ»بار سوره يس تالوت می شود 
 .ٕغنا )عدم احتياج( و دفع بال«ٖ»

لی اهلل و آلو ص»روايت شده کو پيامرب  «رضی اهلل عنو»و از سلمان فارسی 
ماه شعبان بر ما خطبو ای ايراد منودند و چننی   در آخرين روز« وسّلم 

فکنده و در اين ماه شب قدر سايو ا ماىی بزرگگفتند: ای مردم بر مشا 

                                                           

 ٖٕٓ/ٔ، احياء علوم الدين ٖٓٗ/ٛ. روح البيان ج ٔ
 ٘ٓٙ-ٙٓٙ. تذکرة الواعظنی ٕ
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ماىی کو خداوند . ٔىا اهرت استماهير ساىزار ماه از  از کووجود دارد  
. ىر   روزه گرفنت آن ماه را فرض کرد و قيام شبانو آن را مستحب دانست

  کس در آن ماه کار نيکی اذمام دىد ثوابی مثل اذمام دادن فرضی در 
ای را بو جای آورد ثواب اذمام دادن وىای دگر دارد و ىر کس فريضماه
باشد و .  و اين ماه ماه صرب می گریدىای ديگر را میفريضو در ماه ٓٚ

صرب ثوابش اهشت است و اين ماه ماه مهکاری و مهدلی است و ماه 
ازدياد برکت مؤمننی است. ىر کس در اين ماه روزه داری افطار منايد 

    رىايی خود از آتش جهنمگردد و سبب باعث خبشش گناىانش می
. البتو بدون کاستی ثواب  گریدباشد و ثوابی مثل ثواب آن روزه دار میمی

توانيم باعث افطار روزه داری اهلل مهگی ما منیل آن روزه دار گفتند يا رسو 
خداوند اين ثواب را بر ىر   : فرمودصلی اهلل عليو وسّلم . پيامرب  باشيم

يا خرما يا جرعو ای آب نيز باعث افطار روزه کسی کو با دادن کمی شری 
.  و ىر کسی باعث سریشدن روزه داری باشد خداوند  دىدمی  داری شود

دىد نوشيدنی کو بعد آن تشنگی وجود ندارد او را از حوض کوثر آب می
تا داخل اهشت شود و اين ماه اولش رمحت است و وسطش مغفرت و 

                                                           
، تنبيو الغافلنی ج ٜٙ/ٔج  (الدنياابن ابی ، فضائل رمضان)  625تذکرة الواعظین /  .1
، فضائل ٖٕٕ/٘شعب االدیان ، ٖٙ/ٕ، تفسری ثعلبی= الکشف و البيان عن تفسری القران ٕٕٖ/ٔ
 ٓٙٔ/ٖ، النهايو فی غريب اْلديث و االثر ٙٗٔ/ٔبيهقی  وقاتاال
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ار عمل را در اين ماه زياد . چه آخر آن آزادی و رىايی از آتش جهنم
. دو خصلت مايو رضايت خداوند و دو خصلت ديگر مشا از  اذمام دىيد

اول  : . دو خصلتی کو باعث رضايت خداست باشيدبی نياز منی آن 
ی کو مشا از آن نبايد شهاده ان ال الو اال اهلل و دومی استغفار  و دو خصلت

و  . ٔپناه از آتش جهنم است دوم طلب اهشت خداوند و اولجدا شويد 
نيمو اند بر ىر انسانی شايستو است کو در شب بعضی از حکماء گفتو

 شعبان چندين کار را اذمام دىد کو عبارتند از: 

 غسل کند تا دتامی گناىانش رخیتو و مهچون روز توّلد پاک و مطّهر -1
 . گردد

 . قدر توان مناز خبواند تا ثواب شب قدر را بيابد -2
  ن و مساکنی انفاؽ منايد تا در آخر سال رزقش وسعت يابدبر يتيما -3
  خری دنيا را برای خود و استاد و والدين و مجيع مؤمننی طلب منايد -4
اوالد و اىل خانواده را رخصت بيشرت دىد تا مشغول بو ذکر خدا  -5

 . شوند

                                                           
، تفسری ثعلبی= ٕٕٖ/ٔ، تنبيو الغافلنی ج ٜٙ/ٔج  (ابن ابی الدنيا. فضائل رمضان)  1

، ٙٗٔ/ٔبيهقی  وقات، فضائل االٖٕٕ/٘، شعب االدیان ٖٙ/ٕالکشف و البيان عن تفسری القران 
 ٓٙٔ/ٖالنهايو فی غريب اْلديث و االثر 
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والدين خويش را راضی منايد اگر زنده باشند وااّل برايشان با حسن  -6
 . منايندخادتو دعا 

 . از گناىانش توبو منايد -7
لباس پاکيزه بپوشد و خوشبو گردد چونکو اين اعمال سنتی است  -8

و خداوند « لی اهلل عليو و آلو وسّلمص»از سنن پيامرب  دائمی
. بو عّلت بزرگداشت سّنت پيغمرب  عبادات او را قبول خواىد کرد

 «.لی اهلل و عليو و آلو وسّلمص»
و از غيبت و سخن چينی و کينو توزی و از ترس خدا اشک ريزد  -9

خوردن منهّيات و افعال ذميمو دست کشد چونکو يک گناه در 
است بلکو  بغری رمضان اين ايّام مصادؼ با ىزار گناه در ايّام ديگر

 . از آن ىم بزرگرت است
پدر و مادر خويش را نرذماند زيرا آزار دىنده پدر و مادر در اين  -11

 . وم استشب از مغفرت و ثواب حمر 

و مردگان را ىم با دادن صدقو و فاحتو خوانی ياد کند و از اىل و خانواده 
 ». اگر او را اىل و عيالی باشد چونکو پيغمرب  اش رضايت کسب کند

» ىم در چننی ايّامی از حضرت عايشو « لی اهلل عليو و آلو و سّلم ص
 . و ساير مهسرانش رضايت کسب می کردند « اهلل عنها رضی
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ىای سال را با ماه شعبان آراستو است زيرا شکی نيست کو خداوند ماهو 
يک طرؼ آن ماه رجب و طرؼ ديگر آن ماه مبارک رمضان است و او  

 : کرمی الطرفنی است چنانچو بزرگی می فرمايد

 ز غرّه تا بشام سلخ نور است       مهچو طور استَمو شعبان بَرفعت 

 ری الشهور استميان ىر دو مو خ            عبانبود خری االمور اوساط ش

 مناجات سيد کائنات

و سيد کائنات عليو آالؼ الصالة و الّتحيات در شب معراج در 
عظيم الشان را ثعبان دادی : اهلی موسی   خدا چننی گفتو اند با مناجاتشان

 را ثعبان دادم« ليو السالمع». فرمان رسيد اگر موسی   مرا چو کرامت دادی
ساحران از بنی برد( )چنانچو ثعبان سحر  . کنمرا شعبان عطا می ، تو
از شيخ و   .ٔکيد شيطان از بنی خواىد برد  و عبان گناه اّمت توش

 »: من بی بی فاطمو  منقول است کو گفت«  و اهللرمح »ابوالقاسم صغار 
 چو چيزی،  ديدم گفتم ای خاتون جّنترا در خواب «  ای اهلل عنهرض

: در ماه شعبان ىشت رکعت  گفت ؟  کو بو روح تو فرستمدوست داری  
 ٔٔمناز بو يک سالم بو چهار قعده در ىر رکعتی بعد از فاحتو اخالص 

                                                           
 ٜٔٔانيس الواعظنی ص . 1
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. ای ابوالقاسم ىر کو اين مناز بو روح من در شعبان بفرستد من  بار خبوانی
در اهشت قدم ننهم تا او را شفاعت نکنم و بزرگی اين مناز بو روح بی بی 

«  ای اهلل عنهرض ». بی بی فاطمو  فرستاده بود«  ای اهلل عنهرض »فاطمو 
گفت مرا شرمنده  « ای اهلل عنهضر  ». بی بی فاطمو  را در خواب ديد
 .ٔر اهشت نروم تا تو را شفاعت نکنمدىم کو دکردی بشارت می

ىم در ماه شعبان بود اين چننی  « ارضی اهلل عنه»  وفات بی بی فاطمو
ی اهلل رض »يافت بی بی فاطمو مهرت عامل داشت وفات میود کو چو ب

لی اهلل عليو و آلو ص »اهلل : يا رسول  گفتسيار گريو کرد و میب«  اعنه
لی اهلل عليو و ص »بو غری تو من چگونو خواىم بود؟ رسول اکرم «  وسّلم

: بر من  گفت کو«  ای اهلل عنهرض »در گوش بی بی فاطمو «  آلو و سّلم
از ميان  شاد شد.« رضی اهلل عنها » ، بی بی فاطمو  خواىی رسيدزود 

 ی اهللرض»صحابو نو از مردان و نو از زنان کسی پيش از بی بی فاطمو 
 .ٕنپيوست « صّلی اهلل عليو و سّلم » بر رسول خدا « اعنه

                                                           
 ٕٜٔانيس الواعظنی ص . 1
، دىخدا از اعالم ٖٕٛ/ٕ. الطبقات الکربی ماه زندگی کردٙو حضرت فاطمو بعد رسول خدا . 2

اند کو وفات بی آورده ٕٕ/ٛنقل کرده. و در الطبقات الکربی ط العلميو ج  ٙٚص  ٕزرکلی ج 
ماه بعد و  ٙماه بعد بود و بو نظر بعضی  ٖبی فاطمو بعد از وفات رسول خدا بو نظر بعضی 
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بی بی فاطمو «  لی اهلل عليو و سّلمص »الغرض شرتی کو حضرت رسول 
آن شرت  ددل و تسکنی غمخوارگیبرای در  را سپرده بود«  ای اهلل عنهرض »

 »)قرب مبارک پيامرب  ؤثر بود و چون شب شد شرت پيش روضةحقا کو م
پيش  زد و بر زمنی غلطيد بعدًا بو بو نعره آمد «(  لی اهلل عليو و سّلمص

» بی بی فاطمو شرت و  . آمده و نعره زد«  ای اهلل عنهرض »بی بی فاطمو 
«  ای اهلل عنهرض »بی بی فاطمو  . گريستندمینشستو  « عنهارضی اهلل 

       . و  م شدسر شرت بر زانوانش هناد و شرت را آب و کاه داده تا آرا
دو حيوان «  لی اهلل عليو و سّلمص »رسول اهلل  می گويند کو بعد از وفات

 او را «  لی اهلل عليو و سّلمص »کو رسول اکرم   یرا مامت بود يکی خر 
را «  لی اهلل عليو و سّلمص »می خواند چون جنازه رسول اکرم   جعفور

برداشتند خر فرياد کنان بریون آمد و خود را در چاه انداخت و دّوم مهنی 
 . شرت

آمد و خداوند او را «  ای اهلل عنهرض »و شرت شبی پيش بی بی فاطمو 
اهلل من عليک يا بنت رسول : الّسالم  قدرت گويائی داد و شرت گفت

 صلی اهلل عليو وسّلم »  رد آيا پيغامی داری تا بو رسول خدابامداد خواىم مُ 

                                                                                                                           

را سو شنبو شب، سوم ماه مبارک  تر است و وفات ویماه بعد صحيح ٙگويد حممد بن ُعمر می
 سالگی نقل شده. ٜٕىجری در سن  ٔٔرمضان بو سال 
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ايستاد و سر «  ای اهلل عنهرض »برسامن و در اين ىنگام بی بی فاطمو « 
 :ٔشرت را در کنارش گرفت و گفت

را  ، ای مشتاؽ پدر و ای مونس غمخوارگيم! حال تو م ای يادگار بابا
سالم من  رویمی«  لی اهلل عليو و سّلمص »دا گذاشتو و سوی رسول خ
گفت: يا رسول اهلل مرا « ارضی اهلل عنه» و فاطمو بر بابامی برسان و بگو ک

چون روز .  کن تا زود بر ىم رسيم  یاشتياؽ مشا غالب شده است دعاي
را دردی «  رضی اهلل عنها »شد شرت ُمرد و از ُمردن آن بی بی فاطمو 

ی  آرام و قرار نداشت تا اينکو روز  خوراک نداشت ورسيد و خواب و 
رضی » ، بی بی فاطمو  بو خانو آمد«  رضی اهلل عنو »امری املؤمننی علی 

 . را ديد کو چندين کار را با ىم اذمام می دىد« اهلل عنها 

                                                           
نام آن شرت را ىم ذکر کرده )َعضباء شرتی کو در روز خيرب بو   ٕٕٖ/  ٕ. در نزىةاجملالس ج  ٔ

. رسول خدا صلی اهلل عليو وسّلم و بو ٔرسول خدا رسيد ( و اين شرت با دو شخص صحبت کرد .
وی گفت ای رسول خدا قباًل َمن مال يک يهودی بودم و وقتی بو چرا می رفتم گياىان می گفتند 

ا بيا تو مال حممد صلی اهلل عليو و سّلم ىستی و شب درندگان بنی خود ندا می کردند بو اين شرت بي
نزديک نشويد زيرا او مال حممد صلی اهلل عليو وسّلم است . و دوم با دخرت رسول خدا حضرت 

 فاطمو زىراء سالم اهلل عليها صحبت کرد و وداع منود .
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ا را محسن و حسنی رضی اهلل عنه ، مؤمننیػىای امری اليکی اينکو لباس
کند و سّوم آرد را مخری می اينکو روغن و گل را آماده. و دّوم  شويدمی
:  . امری املؤمننی علی رضی اهلل عنو گفت منايدمی  کند و اجاؽ را گرم می

      ينهمو کار را در يک روز اذمام چرا ا«  ای اهلل عنهرض »ای فاطمو 
با چشمی پر اشک گفت: «  ارضی اهلل عنه» دىی؟ حضرت فاطمو می

لی اهلل ص ». من شب پيش مصطفی  مرا اجل نزديک است ای شری خدا
را در خواب ديدم و او مرا بشارت داد کو شب آينده بر مجع «  عليو وسّلم

شومی چونکو بعد از فوت . لباس حسن و حسنی را می ىی پيوستما خوا
کنم یست و روغن و گل آمادمهىای ايشان را کو خواىد شلباس من دامنی

کنم تا بار آلود نبيند و غذايی آماده میايشان را غ سر تا اينکو روح من
ؤمننی علی امری الػم . وقتی کو تو در عزای من مشغولی ايشان گرسنو نباشند

 و گريو کرد .شروع ب«  رضی اهلل عنو» 

ی رض ». بعد از مناز خفنت )عشاء( فاطمو  روز گذشت و شب فرا رسيد
: ای نور  را طلبيد و گفتحسن و حسنی مننی امری املؤ «  ااهلل عنه

من دعا کنيد کو مرا  روضو سيد االنبياء رويد و برایبو چشمان مادر! 
 ». بی بی فاطمو  . ىر دو برادر رفتند اندک دعا ىم مايو رمحت است

: بيا نزديک  را گفت«  رضی اهلل عنو» امری املؤمننی علی «  ای اهلل عنهرض
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و  ٔچون مبریم مرا خود غسل دىی: يکی اينکو  من تا تو را وصّيتی بکنم
دفن کنی تا کسی قامت  ٖخبوانی و مرا پنهان ٕبر جنازه من تو با پسران مناز

مرا نبيند چنانچو در حالت حيات مرا کسی نديده است و بعد از وفات 
ىم کسی مرا نبيند و در زيارت من فراوان بيائی و برای من طلب مغفرت  

شفقت از فرزندامن دريغ نداری و نازشان را کن و مرا فراموش ننمائی و نظر 
بکشی و آنان را نرذمانی و خورد و خوراک و لباس و غریه ايشان را از ياد 

ت نربی و بو روحم از آنچو باشد کم و زياد بفرستی و بعد بو پای حضر 
شنود باش و اگر من در : از من خ افتاد و گفت«  ی اهلل عنورض »علی 

ی . حضرت امری املؤمننی عل باشم مرا عفو کن خدمت بو تو کوتاىی کرده
: ای  د ساعتی گفتنعره کشيد و بيهوش شد و بع«  ی اهلل عنورض »

من از تو خشنودم و خدايت ىم  خاتون! در قيامت من شرمنده توأم
خشنود باشد. ىر وصّيتی کو کردی قبول کردم و جبای خواىم آورد و  

:  . گفت يز بر تو وصّيتی دارممن ن«  ای اهلل عنهرض »گفتند: ای فاطمو
 بوسی مرا برسان و بگوئی کوپا : چون بر سّيد انبياء رسيدی بگو! گفت

                                                           
کرده بود دفن شد و بو نظری حضرت علی رضی الللو عنو بو نظری با غسلی کو خود فاطمو  . 1

 غسلش داد
. بو نظری عباس بن عبداملطلب رضی اهلل عنو بر او مناز خواند و بو نظری خود حضرت علی  ٕ

 رضی اهلل عنو مناز خواند و از ديدی ديگر ابوبکر رضی اهلل عنو بر او مناز خواند. 
 (ٕٕ-ٕٗ/ٛ. حضرت علی او را دفن کرد و شبانو ىم دفن کرد. )الطبقات الکربی  ٖ
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«  ی اهلل عنورض »ای سّيد! علی از فراؽ تو سوختو شده و حضرت علی 
ادامو دادند و وقتی کو من بو تو رسيدم و برای زيارت تو آمدم بايستی برابر 

نبينم حتمًا صدايت بشنوم و ديگر من سخن بگوئی و اگر ىم روی تو 
اينکو تو دخرت رسولی و من بو اندازه عظمتت نتوانستم حّقت را اداء منامی 

: من خشنودم و   چون مردی فقری بودم از من خشنود باش و ايشان گفتند
در عرصات قيامت مرا « لی اهلل عليو و سّلمص»: ای دخرت رسول  گفت

ببينی کو پریمردی را بو دوزخ می  فراموش نکنی و در طلب من باشی اگر
برند بايستی کو بيائی و او را ببينی تا کو مبادا من باشم و اگر شفاعتت 

را خرب  « لی اهلل عليو و سّلمص»مقبول افتد کو نيکو است وااّل رسول خدا 
برند و اگر تو سول خدا برادر تو را سوی دوزخ میکنی و بگوئی کو يا ر 

آتش  را خرب کنی خود ايشان مرا از «وسّلم صلی اهلل عليو»خدا رسول 
بو « رضی اهلل عنهم »امری املؤمننی حسن و حسنی  . خالص خواىند کرد

رفتو بودند و « لی اهلل عليو و سّلمص»درخواست مادر بو روضو پيامرب 
گويد: برايشان میمهاذما خواب ديدند کو رسول خدا صّلی اهلل عليو و سّلم 

 . مادرتان وداع منائيد کو امشب بی مادر خواىيد شد ای فرزندامن برويد با

در اين ىنگام حضرات حسن و حسنی از خواب بيدار شدند و بو خانو 
دل  آمدند و در خانو را بستو يافتند و آواز کردند کو در را بگشائيد برای
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ی اهلل رض». در اين حال بی بی فاطمو  شدگانشکستگان و بی مادر 
در را بگشائيد و در را گشودند و امری املؤمننی حسن آواز برآورد کو « اعنه

و حسنی رضی اهلل عنهما داخل شدند و ىر دو بر سينو بی بی فاطمو 
: مادرجان ما را بی   می گفتند  گريستند و افتادند و می« ای اهلل عنهرض»

؟ در اين ىنگام بود   ناز ما را کو خواىد کشيد ! گذاریکس و تنها می
را « ای اهلل عنهرض»الم در رسيد و بی بی فاطمو و السّ کو عزرائيل علي

برخاست و جتديد وضو کرد «  ای اهلل عنهرض». بی بی فاطمو  سالم کرد
و بر مصّلی آمد و نشست و دو رکعت مناز خواند و بو درگاه خدای تعالی 

: خدايا پدر من وقت وفات دعا کرده بود کو تلخی  مناجات کرد و گفت
کنم و من نيز بو حضرت تو دعا می ، من نوّمت بر جان جان کندن دتام ا

می گومی کو خداوندا سکرات موت را از دتام اّمت بابامی بردارد و بر جان 
: ای خاتون جّنت  ، در اين ىنگام از ىاتف صدای آمد کو گفت من نو

، بر اّمت پدر تو ىم سکرات موت را  ما خنواىيم کو آسيبی بو تو رسد
کشان آهنا را از سکرات موت نگاه بو برکت کارىای ني آسان خواىم کرد
و بعد آن سر بو سجده هناد و جان بو جان آفرين تسليم  .  خواىيم داشت

او را بشست و کفن داد  کرد. حضرت علی رضی اهلل عنو بو حکم وصّيت
 اين خاّصو بر و ).  او را پنهانی برد و دفن کردو و برابر پسران مناز خواند 
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مرد را روا نيست کو زن خود را ، و بعد مردن زن . ايشان بود نو بر غریی 
غسل دىد و اگر در حملی باشد کو آذما ىيچ زنی نباشد شوىر تيّمم دىد 
و دست در جامو گرید و اما اگر مردی مبرید و ىيچ مردی ىم نباشد تا 

ن است کو شوىرش را غسل دىد زيرا کو بعد از مردغسل دىد زن را جائز 
و در روايت آمده (  باشدچهارماه و ده روز عّدت مرد میشوىر زن را 

فوت کرد امری املؤمننی علی «  ای اهلل عنهرض»بی بی فاطمو است کو چون 
رضی اهلل عنو خواست کو او را غسل دىد کو حق تعالی از اهشت حوران 

زمّرد را فرستاد تا او را غسل دادند و کفن از اهشت آوردند و صندوؽ از 
سبز آوردند و خاتون جّنت را در ميان آن گذاشتند و فرمان رسيد و 
جربائيل و ميکائيل و اسرافيل و عزرائيل عليهم الّسالم جنازه را محل کردند 

امری املؤمننی  بود راه از ديوار حصار رخنو شد و بریون بردند دروازه بستو
اقتداء منودند و مهو  علی رضی اهلل عنو آمد و امامت کرد و دتامی فرشتگان

فرشتگان بو صورت جوانان آمده بودند و چون بامداد شد خرب بو اصحاب 
مهو دويدند و بو در خانو امری املؤمننی علی رضی اهلل عنو آمدند و  رسيد 

 : کو وصّيت ايشان چننی گفت ؟  نکردیگلو کردند کو چرا ما را خرب 
                                                                       بود
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ىفت قرب ديدند   رسيدند ٔزيارت ايشان رومی و چون آذماگفتند بيائيد تا بو   
د و نو حضرت علی رضی اهلل عنو قرب فاطمو رضی کو چسبيده بو يکديگرن

 و بعد از شنيدن سخن« ی اهلل عنورض»و نو غری علی  اهلل عنها را شناخت
از  را« ی اهلل عنورض»شناخت و علی  فاطمو رضی اهلل عنها قرب وی را

-می تا قرب بايد بگوئی کو يکی از اين ىفتمنع کرد کو  شناساندن قربش

گويند کو آن شش گور از آن شش زن است کو باشد، اما ننمائی، می
ايشان زنان صاحل و نيکوکاری بودند و نقل کرده شده کو ايشان دعا کرده 

ن  دفن گردانی و آ« ای اهلل عنهرض»بی بی فاطمو  ما را جوارند کو اهلی بود
مؤمننی علی رضی اهلل عنو ػامری ال اند کو. آورده گورىا از آهنا بوده است

را در خواب ديد و اسامی آن شش « ای اهلل عنهرض»شبی بی بی فاطمو 
 -ٕفاطمو  -ٔ:  گفت« ای اهلل عنهرض»بی بی فاطمو  . زن را پرسيد

ىر کس اين ىفت  . اّم سلمو -ٙرحیانو  -٘رحيمو  -ٗرقّيو  -ٖعايشو 
نام را شفيع آرد و دعای او مستجاب شود و ىر کس را حاجتی باشد بو 

                                                           
گويد از عبدالرمحن بن ابی املوالی پرسيدم  حممد بن ُعمر می ٕ٘/ ٛدر کتاب الطبقات الکربی ج .1

حضرت فاطمو گويند شود میمناز خوانده میدر مسجدی بر آهنا شوند کسانی کو در بقيع دفن می
حضرت  –رقيو است زن بانی مسجد  ددفن شده او گفت آن مسجدر آن جا « نو رضی اهلل ع»

عبد الدار در بقيع دفن و بنی نبيو از بنی ج رو بو خر نّی شيحاويو دار عقيل کنار دار اجلفاطمو را در ز 
 ذراع است. ٚو قرب او با راه صلشده و فا
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مؤمننی علی ػاز امری ال .ٔروح پاک ايشان تالوت کند آن حاجت او برآيد
د: فرمودن« لی اهلل عليو وسّلمص»رضی اهلل عنو روايت است کو پيغمرب اکرم 

شعبان شود شب آن قائم شويد و روز آن را روزه داريد نيمو ىرگاه شب 
چونکو خداوند در آن شب بو آمسان دنيا از وقت غروب نزول می کند و 

؟ آيا طالب   : آيا آمرزش خواىی ىست تا گناه او را مغفرت منامی می گويد
و را ؟ آيا مبتال بو درد و رذمی ىست تا ا رزقی ىست تا او را رزؽ دىم

نزول بو معنای  ) .ٕتا طلوع سپيده دم آيا چننی و چنان ... ؟ عفو منامی
بنابراين  . و اين ىم بر خداوند حمال است  آمدن بو پائنی ترين مکان است

 ٖ.( بر بندگان را اراده کرده می شود الزم آن يعنی قرب و جتليش

گفتو شده کو شب براءت را شب مبارک می خوانند خباطر اينکو آن شب 
ند کو اظهار نور حمّمد رسول طاعت کنندگان مبارک است و گويبرای 
عليو الّسالم در شب براءت  بر پيشانی خليل« لی اهلل عليو و سّلمص»اهلل

 .ٗاتّفاؽ افتاده و بو اين عّلت مبارک خواندند

                                                           
 ٕٜٔ-ٜٗٔ. انيس الواعظنی ص ٔ
، ٕٓٔ/ٔ، نرىة اجملالس ج ٖٓٗ/  ٛوروح البيان ج  ٖٜص  ٕج رواه ابن ماجة( تاج االصول . )2

 ٕٕٔ/ٔبيهقی  وقات، فضائل االٖٗ٘/٘شعب االدیان 
 ٖٜص  ٕ. غايو املأمول ج ٖ
 ٜٚٔ-ٜٛٔ. انيس الواعظنی ص ٗ
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يعنی اينکو در اين  (:ٕ)دخان/:ي  ف َرق  ك ل  َأم ر  َحِكيم  ِفيَها و قولو تعالی: 
ای )کو انسان را ( ىرگونو کار حکيمانو ا نصف شعبانقدر ي شب مبارک )

، و او را از باطل و شقاوت دور   بو حقيقت آشنا و بو سعادت برساند
. شب نصف شعبان را  ( بيان و مقّرر گشتو است گرداند از سوی خدا

   شب رمحت -ٖ براءت شب -ٕ مبارکو شب -ٔ:  باشدچهار اسم می
شود و در شب نصف شعبان عبادت زياد میشب عهد و پيمان .  -ٗ

رکعت مناز  ٓٓٔچونکو در حديثی وارد شده کو ىر کس در آن شب 
فرشتو او را بو جّنت بشارت  ٖٓفرستد کو فرشتو میٓٓٔخبواند برای او 
 ٖٓدارند و عذاب جهّنم ادین میيگر او را از فرشتو د ٖٓمی دىند و 

حيلو ىای  فرشتو باقی ٓٔمنايند و فرشتو ديگر آفات دنيا را دفع می
کنند و در اين شب مبارک است کو خداوند متعال شيطان را از او دفع می

خبشيده است صلی اهلل عليو وسّلم مجيع اّمت حمّمدی را بو حضرت رسول 
شعبان اّمتش را طلب کرد  ٖٔمرب شبو اين ماجرا از اين قرار است کو پيغ

ٔو خداوند 
ٖ 

شعبان امتش را طلبيد و  ٗٔو سپس شب آن را خبشيد   
ٕخداوند 

ٖ 
دوباره طلبيد و خداوند مهگی آن را  ٘ٔآن را خبشيد و شب 
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 شرت  عبادت خداوند بریون رفتو باشد مانند گرخینت خبشيد مگر کسی کو از
 .ٔکندکو پشت سرش را ىم نگاه منی

: مػن مهػراه  روايت شده است کو گفتند «رضی اهلل عنها»از حضرت عايشو 
خوابيػػده بػػودم وقتػػی کػػو بيػػدار شػػدم « لی اهلل عليػػو وسػػّلمصػػ»بػػا پيغمػػرب اکػػرم 

پيامرب را نيافتم و متحرّی ماندم و گمػان بػردم کػو پيغمػرب پػيش ديگػر زنػان رفتػو 
نيػػػافتم و بعػػػداً بػػػو و ايشػػػان را در منػػػزل سػػػاير مهسػػػرانش جسػػػتجو کػػػردم ولػػػی 

کػػو پشػػت در  آمػػدم و در زدم و صػػدا زده شػد  «ای اهلل عنهػرضػػ»منػزل فاطمػػو 
لی اهلل صػػ»؟ گفػػتم مػػنم عايشػػو و ىػػم اکنػػون بػػرای يػػافنت پيػػامرب اکػػرم  کيسػػت

آمػػدم! پػػس حضػػرت علػػی و حسػػن و حسػػنی رضػػی اهلل عػػنهم « عليػػو وسػػّلم
يػػامرب را بيػػا . خػػارج شػػدند و مػػن گفػػتم کجػػا پ«ی اهلل عنهػػارضػػ»مهػػراه فاطمػػو 

لی اهلل صػػ»ايشػػان گفتنػػد در مسػػاجد و مػػا مسػػاجد را نگػػاه کػػردمی ولػػی پيػػامرب
گفػػت پيػػامرب «ی اهلل عنػػورضػػ»را نيػػافتيم و آنگػػاه حضػػرت علػػی « عليػػو وسػػّلم

در آذمػا نػوری غری از بقيع جائی نرفتو است و ما بو قربستان بقيع رفتػيم و و ب
گفػػت آن « ی اهلل عنػػورضػػ»درخشػػيد و حضػػرت علػػی مشػػاىده کػػردمی کػػو مػػی

و آذمػا رفتػيم  چيز ديگػری نيسػت« لی اهلل عليو و سّلمص»نور جبز نور حمّمد 

                                                           
/  ٛجلدی (  و تفسری روح البيان   ج  ٗ)نسخو   ٙٚ/  ٗ. حاشيو الصاوی علی اجلاللنی ج ٔ

ٗٓٗ  
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گريػد و کسػی ىػم او را منػی شػناخت و و ديدم کو پيػامرب سػجده کػرده و مػی
ب  ه م  فَ  َّن َّه م  ِعبَ  اد َك َوِإن   و تضػػرّع مػػی کنػػد و مػػی گويػػد:زار   تَ غ ِف  ر َله م   ِإن  ت  َع  ذ 

نػػی اگػػر آنػػان را عػػذاب دىػػی آنػػان بنػػدگان . يع1فَّنَّ  َ  َأن   َت ال َعزِي  ز  ال حک  يمِ 
. و زمػػػانی کػػػو  توأنػػد و اگػػػر مغفرتشػػػان کنػػػی مهانػػػا کػػو تػػػو بزرگػػػوار و حکيمػػػی

پيػػػامرب را ديػػػد بػػػاالی سػػػر پيػػػامرب ايسػػػتاد و صػػػورت «ی اهلل عنهػػػارضػػػ»فاطمػػػو 
سػػػت؟ آيػػػا چػػػو شػػػده ا : باباجػػػان تػػػو را پيػػػامرب را از زمػػػنی بلنػػػد کػػػرد و گفػػػت

نػػػازل شػػػده و پيػػػامرب در جػػػواب گفػػػت: ای  دمشنػػػی حاضػػػر شػػػده و يػػػا وحػػػی
شب برائػت  امشب نازل شده ليکن فاطمو نو دمشنی حاضر شده و نو وحی

رو بػو « لی اهلل عليػو وسػّلمصػ»است و از خداوند اّمتم را می طلبم و پيػامرب 
د مػن سػجده : ای عايشػو اگػر قيامػت قػائم شػو  حضرت عايشػو کػرد و گفػت

. بعػػػد آن  کػػػنمطلػػػبم و شػػػفاعت مػػػیکػػػرد و از پروردگػػػارم اّمػػػتم را مػػػی  خػػػواىم
د خواىيػػػانػػػد: اگػػػر رضػػػايت مػػػرا مػػػیفرمػػػوده« لی اهلل عليػػػو و سػػػّلمصػػػ»پيػػػامرب 

يػػػػاری منائيػػػػد و گفػػػػت: ای علػػػػی! تػػػػو  سػػػػجده کنيػػػػد و مػػػػرا در دعػػػػا و تضػػػػر ع
سجده کن و مردان را طلب کن و ای عايشػو و ای فاطمػو مشػا سػجده کنيػد 

. پػػس مهگػػی سػػجده کردنػػد و گريسػػتند تػػا صػػبح  و کودکػػان و زنػػان را بطلبيػػد
 . علی الطلوع

                                                           
 ٛٔٔسوره مائده/ . 1



37 
 

ترمی ن حضرات بر زاری و تضرّع اولی  اّما ای خماطبنی گرامی! ما نسبت بو آ
از آنان بيشرت است و اينکو آهنا برای ما گريستو اند پس چونکو گناىان ما 

 ٔ)روضة العلماء(. اولی است کو خودمان برای نفس خويش بگرييم

رت رفت و در فبو مسا« ليو السالمع»حکايت شده کو حضرت عيسی  
سفر چشمش بو کوىی بلند خورد و قصد صعود کرد و باال رفت و در سر  

)عليو  سی  سفيدتر بود و حضرت عيصخره ای را ديد کو از شری کوه 
، در اين ىنگام  اطراؼ آن دور زد و از زيبائی آن متعّجب گشت السالم(

آيا دوست داری  « ليو السالمع» خداوند بر وی وحی منود کو ای عيسی
« ليو السالمع»از اين ىم نشان دىم و حضرت عيسی  تر کو چيزی عجيب

ره پریمردی منايان شد  : آری و صخره شکافتو شد و درون آن صخ گفت
بود و در دستش  ّبو ای پشمنی پوشيده بود و ميان دستان او عصائیکو جُ 

خواند حضرت بود و مناز می او در حال قيامو حال اينکو  ىم انگوری 
متعّجب شد و پرسيد: ای شيخ اين چيست کو من « ليو السالمع»عيسی  
« ليو السالمع». حضرت عيسی  ؟ گفت: رزؽ روزانو من است بينممی

؟ گفت:  کنیسال است کو در اين صخره عبادت می: چند  سؤال کرد
ايا آيا اهرت از اين : خد گفت«ليو السالمع». حضرت عيسی   لسا ٓٓٗ

                                                           
 ٛٙٔدرة الناصحنی ص . 1
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لی ص»ای و خداوند وحی منود کو اگر يکی از اّمت حمّمد ىم خلق کرده
ند بو ماه شعبان برسد و در شب نصف شعبان مناز خبوا« اهلل عليو وسّلم

لو اين بنده من است و حضرت سا ٓٓٗمهانا مناز برائت او برتر از عبادت 
 .ٔگفت: کاش کو من ىم از مجلو اّمت حمّمدی بودم« ليو السالمع»عيسی  

 ات و پرندگان و دّرندگان و ماىيان: دتام اجنّ اند کوآورده در کتاب الربکة
 .ٕگرینددرياىا در روز نصف شعبان روزه می

چننی سؤال شد  از سبب توبو« ی اهلل عنورض»و چون از مالک بن دينار  
داشتم کو از جلوی  نوشيدم و دخرت کوچکیجواب داد. من قباًل شراب می

رخیت و چون دو سالو شده بود ُمرد و ناراحتی از دست من شراب را می
کرد و زمانی کو شب نصف دن دخرت خردسامل در دمل سنگينی میدا

ديدم کو قيامت شده و اژدىای بزرگی دىانش را باز کرده و  شعبان شد
قصد بلعيدن مرا دارد و فرار کردم و پریمردی خوشبو را ديدم و بو او گفتم 

 د و او گريست و گفت: من ضعيفم لکنمرا امن بده کو خدا امانت دى
و باز بو فرار ادامو  ای برايت ىستعرت برو کو اميد وجود ذمات دىندهسري

ُمشِرؼ بو آتش شدم در اين ىنگام ندائی رسيد کو می گفت برگرد و دادم 
                                                           

 ٜٙٔ،درة الناصحنی ص ٕٓٔؤٕٔ/ٔنزىة اجملالس ج . 1
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برگشتم و حال اينکو اژدىای سهمگنی ىم پشت سرم بود تا بو پریمرد 
: من ضعيفم اما تيز روانو آن کوه شو!  ، گفت رسيدم و گفتم امامن ده

چونکو در آن کوه امانتهای مسلمنی وجود دارد و اگر تو را امانتی باشد  
ای انداختم و زمانی کو نزديک واىد کرد. و من نگاه بو کوه نقرهکمک خ

. درىا را باز کنيد دمکن است او را  آن شدم بعضی از فرشتگان ندا کردند
. درىا باز شد و دخرت   نزد مشا وديعتی باشد و او را از دمشنش امان دىد

کوچکم در آذما بود و با دست راستش مرا بگرفت و دست چپش را بو 
  ِ  يَْأنْ  کنان برگشت و دخرتم گفت: َأملَ رؼ اژدىا دراز کرد و اژدىا فرار  ط

(: ٙٔ –)حديد    اْلَْق َ  ِمن َ  َو َما نَػَزل ِ  ِلذِْكِر اللَّو ْ  قُػُلوبُػُهم َ  َءاَمُنوَّْا َأن خَتَْشع َ لِلَِّذين
يعنی: آيا وقت آن نرسيده کو دهلای مؤمنان بو ىنگام ياد خدا و در برابر 

؟ او   دانی: آيا قرآن می زد و من بو او گفتمی کو فرو فرستاده بلر حقيقت
. گفت: آن عمل بد و  : از آن اژدىا خرب ده . بو او گفتم : آری گفت

گويد در اين بود و مالک بن دينار می و شيخ عمل صاحل تو شنيع تو بود
.  محال با ترس و لرز از خواب بيدار شدم و توبو کردم و از کارىامی برگشت

وفات کردند و بو نزد انس بن مالک ىم  ٖٔٔمالک بن دينار در سال 
                                   . رسيده بودند

 چو خوش گفت شاعر : 
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 سول من الدنسو ثوبک الدىر مغ           دنسوبال دينک ترضی ان تما 

 ان السفينة ال جتری علی اليبس           جاة و مل تسلک طريقتها ترجو الن

نت رضايت داری و حال ديا امهيت منی دىی و بو کثيف شدن ترمجو : چر 
اينکو لباست را ىر روز می شوری . اميد ذمات داری اّما در راه ذمات 

 .  ٔداخل منی شوی بدان کو کشتی بر روی خشکی حرکت منی کند

و شب قدر عيد  فرمايد: شب نصف شعبانشيخ عبد القادر گيالنی می
خوابند . چونکو مالئکو شب منی يد بنی آدممالئکو است و روز آن دو ع

 .ٕخوابندولی بنی آدم می

عبان و رمضان را ىای رجب و شو نکتو ای جالب: اينکو علماء شهر 
، کاشت و شعبان ماه  ريزی : رجب ماه ختم اند کوچننی تشبيو کرده

ىر کس ىم در ماه رجب بذر  آبياری و رمضان ماه درو حمصول است و
حمصول بو ری نکند در رمضان طاعت نکارد و در شعبان با آب چشم آبيا

اند: سال د القادر گيالنی چننی تشبيو کردهتواند برسد و شيخ عبرمحة منی
يک درخت است و رجب روزىای درآمدن برگ آن و شعبان روزىای ميوه 
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:  وبکر ورّاؽ چننی تشبيو منوده. و اب دادن آن و رمضان ايّام چيدن ميوه آن
-و رمضان باران و يک نيکی در ماه ماه رجب مثل گل است و شعبان ابر

و در  ٓٓٚو در شعبان  ٓٚثواب دارد و در رجب  ٓٔىای ديگر 
 .ٔو اهلل اعلم.  ثواب دارد ٓٓٓٔرمضان 

بار يس شريف  ٖب و عشاء و شب برائت )نصف شعبان( بنی مناز مغر 
و در وىلو شود کرده می  لو اول طول عمر قصددر وى شود ومی تالوت 

    دوم دفع بالء و در وىلو سوم استغناء و بی نيازی از مردم نيت کرده 
 و بعد از ىر يس شريف دعاء ذيل خوانده می شود . ٕمی شود .

 ِبْسِم اهلِل الرَّمْح ِن الرَّحيمِ  

ا اهللُ ي ا اهللُ ي ا اهللُ ي ا َحیُّ ي ا قَػيُّوُم ي ا َعُفوُّ ي ا َغُفوُر ي ا توَّاُب ي ا ي  

اِسُع يَا ُمْعِطُی ي ا ُمِعنْیُ ي ا ب اِسُط ي ا  ادُی ي ا فَػتَّاُح ي ا َرزَّاُؽ ي ا و  ى 

اِفُی ي ا َحسِ  ي ُب ُمب ِدُئ ي ا َوىَّاُب ي ا َمِتنْیُ ي ا حاِفُظ ي ا َوِلیُّ ي ا ک 

                                                           
 ٜٕٓ/  ٔنزىة اجملالس ج . 1
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ِل َو الَفْضِل َو ي ا َذاااَمن  َو ي ا ذَ ػلامِحِنْیَ ي ا ذاي ا اَْرَحَم الرّا   جلَْالَ 

َّأْنَت ي ا َظِهرْیَ اااْلِْکر ام َو ي ا َذا اِم ي ا َمْن اَل اِل َو ِاال   نْػع  لطَّْوِل َو ااْلِ

اُء َو تُػْثِبُت  ا َتش  اَر اْلُمْسَتِجرْیِْيَن َو ي ا َمْن دَتُْحْو م  ِجنْیَ َو ج  اْلالّ 

ا َتشا ُء  َو ي ا َمْن ِعن َدَک اُمُّ اْلِکَتاِب ِِبَق  َامْس اِئَک ِلَمن َتشاُء م 

ی َو ِِبَق   اْلُْْسَنی  وَ  إمسَِْک اْلَعظْيِم ااْلَْعَظِم َو  آي اِتَک الُعْظم 

لَْيَلِة الن ْصِف ِمْن َشْعب اِن اْلُمَکرَِّم َصل  َعل ی سي ِدن ا  فی بِالتَّجل ی

َو َمْوالنَا َو َحِبْيِبَنا َو َشِفْيِعَنا َو َمالِذنَا حُمَّمٍد َرُسوِلَک و نَِبيب َک 

ِذِه اللَّْيَلِة   ْکَرِم َصل وةً االَ  اِئَمًة َتْکتُِبنا اِه ا ِعْنَدَک ِفْی ى  َکاِمَلًة د 

ا ُکلَّ  اَْمٍر َحِکْيٍم و يُػرْبَُم َمْغُفْوراً مَّْسُعْوداً  اْلُمبارَِکِة الَِّتی يُػْفَرُؽ فْيه 

اِت َو اخلَْرْی اِت َو  اِر َو الطّاع  مَُّعمَّراً بِاخلَْرْیِ َمْرُزْوقاً ِلاَلذْک 

ن اِت َو ُمْسَتْغِنياً بَِفْضِلَک فی الّدارَْيِن َعمَّْن ِسو اَک و اْلَْسَ 



43 
 

ِذِه الَّْيَلِة ِمَن  َصل  علی  َسّيِدنا حُممٍَّد َصل وًة َتْکتُبُنا  اِها ِفی ى 

اِماًل َو   ارَْيِن ِادْی اناً ک  اِْلنْیَ َو اْرزُقْػن ا اِها ِفی الدّ  السَُّعداِء َو الصّ 

اِم اْلُمّتقنَی َکماَل اْلَيقنِی ِِبَ  ق  َسّيِدنَا حُمّمٍد سّيِد اْلُمْرَسلنَی و اِم 

اَلِمنَی َو َتْکُشَف اِهَا َعنَّا اْلَبِليّاِت و ااْل فا ِت  و حَمُْبْوِب َرب  اْلع 

ِذِه السََّنِة اِنََّک جمُِْيُب  ارَِدَة بِِاراَدِتَک ِفْی ى  اِت اْلو  اى  َو اْلع 

ا َذِلکَ  اِت َو م  َعَلی اهلِل بَِعزِيٍز َو َصلَّی اهللُ َعل ی َسي ِدنَا  الدََّعو 

ْلَمن  َو ال  دُیَنُّ َعَلْيِو يَا احُممٍَّد َو َعل ی آلِو و َصْحِبِو و سلََّم ي ا َذا

اِم اَل اِل وَ اجلَْالِل َو اْْلکراِم يا ذااَذا نْػع  إاّل اَنَت، اَْنَت  لطَّْوِل َو ااْلِ

ا ِجنْیَ و ج  اُن اخْل ائِِفنَی اَللّ ُهمَّ ِاْن  َظِهرُی الالّ  ُر اْلُمسَتِجرْیِْيَن و اَم 

ُکْنَت َکَتْبَتِنْی ِعْنَدَک ِفْی اُمُّ الِکَتاِب َشِقيَّاً اَْو حَمُْرْوماً اَْو َمْطُروداً 

اً َعَلیَّ ِفی الر ْزِؽ فَاْمُح اَلّلُهمَّ بَِفْضِلَک َشَقاَوِتْی  اَْو ُمَقرتَّ
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اِنی َو َطرْ  ِدْی َو اقْػت اِر رزِقْی اَثِْبْتِنْی ِعْنَدَک ِفْی اُّم الِکت اِب َوِحْرم 

َسِعْيداً َمْرُزْوقاً ُمَوفػََّقاً لِْلَخرْیا ِت فَِانََّک قُػْلَت َو قَػْوُلَک اَْلقُّ ِفْی  

اُء  ا َيش  ان نَِبي َک اْلُمْرَسِل دَیُْحو اهللُ م  ِکت اِبَک اْلُمَنزَِّل َعل ی ِلس 

ْی بالتََّجل ِی ااْلَْعَظِم ِفْی لَْيَلِة يُثِبُت َو ِعْندَ  ُه امُّ اْلکتاِب ِاهلِ 

الن ْصِف ِمْن َشْعب ِان اْلُمَکرَِّم الَِّذْی يُػْفَرُؽ ِفيَها ُکلُّ اَْمٍر َحِکيٍم َو 

ا ال نَػْعَلُم َو اَْنَت  ا نَعَلُم َو م  يُػرْبَُم اَْن َتْکُشَف َعنَّا من الَبالءِ م 

ااَلَعزُّ ااْلَْکَرُم َو َصلَّی اهللُ َعلی  َسي ِدنَا حُمَمٍَّد َو  بِو اَْعَلُم اِنَّکَ 

ْينِ    ٔ.َعلی  آلِو َو َصْحِبو َو َسلَّم َامْجَِعنْیَ اِلی  يَػْوِم الد 

 

 
                                                           

 ٗٙٔ-٘ٙٔالرتکمان الی مذىب النعمان نوشتو استاد عبدالرمحن آخوند تنگلی / ص ارشاد .  1
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 حيمِ الرَّ  نِ مْح  الرَّ  اهللِ  مِ سْ بِ 

ای عفػػػػو کننػػػػده و ای  ، ، ای خداونػػػػد زنػػػػده و پاينػػػػده ، ای خػػػػدا ای خػػػػدا
و ای  ای رازؽ ، ای ىػػػػادی و ای کارگشػػػػا ، ای توبػػػػو پػػػػذير ،مغفػػػػرت کننػػػػده

 کننػػدهای آغػػاز ، ای گسػػرتانيده )گشػػاينده( ،ای خبشػػنده و مػػددکار ، واسػػع
و ای کػػافی و  ای ولػی ، ای حػافظ ، ای پابرجػا )اسػتوار( ، کننػدهای ىبػو ،

، ای صػاحب خبشػايش و  ترين خبشايندگان، ای خبشاينده کنندهای حساب
فضػػػل و ای صػػػاحب بزرگػػػی و اکػػػرام و ای صػػػاحب توانػػػايی و ای صػػػاحب 

. تػو ىسػتی يػاور آوارگػان  ، ای معبودی کو جػز تػو معبػود ِبقػی نيسػت اِنعام
کنػػی و ىػػر آنچػػػو ن و ای آنکػػو ىػػر چػػو خبػػواىی حمػػو مػػیو ِکشػػنده پناىنػػدگا

.  خبواىی ثابت و بػر ىػر کػس کػو خبػواىی و ای آنکػو اّم الکتػاب نػزد اوسػت
ايت و آيػػػات عظمايػػػت و ِبػػػق اسػػػم بزرگػػػت و بػػػا جتلّػػػی در ِبػػػق امسػػػاء حسػػػن

. صػػلوات فرسػػت بػػر آقػػا و سػػرورمان و  شػػب نصػػف شػػعبان گرامػػی و مکػػّرم
رسػػػول و « لی اهلل عليػػػو وسػػػّلمصػػػ»حبيػػػب و شػػػفيعمان و پناىگامهػػػان حمّمػػػد 

و ما را بو وسػيلو آن نػزد خػويش در ايػن . صلواتی کامل و دائم  نبی گراميت
شػػود و دائػػم گردانيػػده امػػورات حکيمانػػو جػػدا کػػرده مػػیدتػػام شػػب مبػػارکی کػػو 

شود مغفور و مسعود )کسی را کو مغفػرت شػده و سػعاددتند کػرده شػده( می
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و عمرش دراز شده با خری و خوشی و کسی کو رزؽ داده شده بػرای اذکػار 
خداونػػد در دنيػػا و آخػػرت ت و خػػریات و حسػػنات و حػػال بػػا فضػػل و طاعػػا

لی اهلل صػػ»صػػلوات فرسػػت بػػر سػػّيدمان حمّمػػد از غػػری خػػدا مسػػتغنی اسػػت و 
کو ما را بو وسيلو آن از مجلو خوشبختان و صاْلنی بنويسػی و « عليو وسّلم

دنيػػا و آخػػرت مػػا را ادیػػان کامػػل و کمػػال يقػػنی رزؽ فرمػػا، ِبػػّق توّسػػط آن در 
، سػػػرور دتػػػام رسػػػوالن و امػػػام مّتقيػػػان و «لی اهلل عليػػػو وسػػػّلمصػػػ»آقادیػػػان حمّمػػػد

ات در وارده بػا اراده امليان و توّسط آن صػلوات بػال و آفػاتحمبوب خدای ع
چيػػػزی  کننػػػده دعاىػػػائی و ىػػػيچاز مػػػا بػػػردار مهانػػػا کػػػو تػػػو اجابػػػت ايػػػن سػػػال

ات خػػػارج باشػػػد و خداونػػػد رمحػػػت و سػػػالم نيسػػػت کػػػو از قػػػدرت و توانػػػائی
 و آل و اصػحاب او فرسػتاد« لی اهلل عليػو وسػّلمص»خويش بر آقادیان حمّمد 

شػود و ای اينکػو بػر او ىػيچ چيػز خبشػيده منػی خبشػش و حػالای صػاحب . 
، معبودی جػز تػو وجػود  صاحب جالل و اکرام، ای صاحب قدرت و انعام

کننػػػػػػػػده پناىنػػػػػػػػدگان و امػػػػػػػػان د و تػػػػػػػػو ای پشػػػػػػػػتيبان آوارگػػػػػػػػان و جلػػػػػػػػبنػػػػػػػػدار 
الکتػاب نػزدت از مجلػو اشػقياء و  . خدايا اگر مرا در امّ  مناکان(ترسناکان)بي
.  دسػػت و حمتػػاج در رزؽ نوشػػتو باشػػیشػػدگان و يػػا تنػػگنػػدهو رايػػا حمرومػػان 

خدايا لوح احملفوظ بو فضلت شػقاوت و حرمػان و طػرد شػدمنان و تنگدسػتی 
ان بػر خػریات شدگلو سعداء و مرزوقنی و توفيقدادهما را حمو منا و ما را از مج
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 بػر زبػان رسػول تػان حػق اسػت در کتػاب منػّزلايػد و گفتػو. مهانا گفتو قرار ده
منايػد و نػزد اوسػت و را کو خبواىد حمو و يا ثابػت مػیمرسل کو خداوند ىر چ

نصػف شػعبان مکػّرم شػبی کػو . خدايا با جتّلی عظيمت در شب  لوح حمفوظ
-شػود و حمکػم و اسػتوار کػرده مػیحکيمانو جدا کرده میدر آن مهو امورات 

دانػيم و یدانػيم و آنچػو مػا منػ، آنچػو کػو مػا مػی ما از بالءىػا را شود گشايش
. و صػّلی اهلل علػی حمّمػد و  . مهانا تػو عزيػز و مکػّرم ىسػتی دانیحال تو می

 . آلو و صحبو امجعنی

 1صلوة التسبيح

صػلوة تسػبيح را فضػػيلتی بسػيار اسػػت چػون ايػن منػػاز را ىػر کػػس خبوانػد مجيػػع  
،  ، قػدمی و جديػد، ظػاىر و پوشػيده ، سػابقو و آينػده گناىان صغریه و کبریه

)عمػػػداً( و يػػػا ندانسػػػتو بػػػو ىػػػر طػػػوری کػػػو باشػػػند ايػػػزد متعػػػال معػػػاؼ دانسػػػتو 
. اين مناز را رسول اکرم صّلی اهلل عليو و سػّلم بػو عمػوی خػويش  خواىد کرد

حضرت عّباس تعليم داده بودند و فرموده بودنػد کػو اگػر قػدرت داشػتو باشػد 

                                                           
شيخ عبدالعزيز الديرينی رضی اهلل عنو ميگويد از مجلو اعمالی کو صاْلنی بر آن تداوم داشتو اند . 1

 ٕٔٔ/  ٔخواندن مناز تسبيح است .نزىة اجملالس  ج 
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انيػد در بو روز مجعو يا در سالی يکبار يا در دتامی عمر يکبػار خبو ىر روز يا 
 .و شدائد اين مناز خيلی مفيد است زمان آالم و غم و مصائب

کػػو انػػدر شػػدائد و مصػػائب مػػن از   گويػػدمػػی« اهلل رمحػػو »ابوعثمػػان زاىػػدی 
ام و از بسػػياری از ائّمػػو و ديگػػری را اهػػرت نديػػده صػػلوة تسػػبيح خوانػػدن عمػػل

 . بزرگان دين اين مناز معمول بوده است

يل را با اين . در ىر رکعت کلمو ذ رکعت استصلوة تسبيح دارای چهار 
بَ ر   : ترتيب خبوانيد د  هلِل َول ِإَلَو ِإل اهلل َواهلل َأك  و حال  س ب َحاَن اهلِل َوالَحم 

 : بو طريقو خواندن صلوة تسبيح می پردازمی

. بعد از اعوذ  بار خبواند ٘ٔنيت کرده و سبحانک خوانده و کلمو فوؽ را 
. بعد تسبيح  بار خبواند ٓٔسم اهلل و سوره فاحتو و سوره ديگر خواندن و بِ 

( قومو)چون از رکوع قائم شد  . بار خبواند ٓٔظيم( عَ ی الْ بّ رَ  انَ ح  بْ رکوع )سُ 
ی بّ رَ  انَ ح  بْ در سجده اول بعد از تسبيح سجده )سُ  . بار خبواند ٓٔ
 بار خبواند ٓٔ بشيند جلسة چون بعد سجده اول . بار خبواند ٓٔی( ل  عْ ااْلَ 
َع ل یه دّوم بعد تسبيح سجده )و در سجد . اَن رَب ی ال  بار  ٓٔ( س ب ح 

 . می شود بار ٘ٚموع تسابيح در يک رکعت جم . خبواند
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. پس  دو شمي بار خوانده  ٘ٚىر رکعتبو مهنی منوال اين تسبيح در 
از قبل دتام منوده برای رکعت دوم بو پاخيزد و  بو اين صورترا رکعت اول 

بار خبواند و مهچننی در رکعت ىای باقی بو ٘ٔرا  تسبيح سوره فاحتو اين
 ٖٓٓرکعت اين کلمو ٗبار پس در  ٘ٚطريقو مذکور خبواند در ىر رکعت 

از «  ة اهلل رمح »شود، اين طريقو مناز تسبيح را امام ترمذی بار خوانده می
ز را جز اوقات مکروىو مهو مبارک روايت کرده است و اين مناعبداهلل بن 
، از حضرت ابن عباس مرويست کو در رکعت اول  توان خواندوقت می

 لْ ر و در رکعت سوم قُ صْ عَ الْ ، در رکعت دوم وَ  راثُ ک  التَّ  مُ کُ هْل  بعد سوره فاحتو اَ 
. و در روايتی ديگر  اهلل خبواند وَ ىُ  لْ رون و در رکعت چهارم قُ فِ کا  ا الْ هَ يػُّ ا اَ ي  

ات و در رکعت ادي  ع  الْ ، در رکعت دوم وَ  ضُ رْ اْل  تِ لَ زِ لْ ا زُ ذ  در رکعت اول إِ 
خواندن ىم آمده است اما  اهلل وَ ىُ  لْ قُ  و در رکعت چهارم اءَ ا ج  ذ  سوم إ
اين سوره را خواندن الزم و ضرورری نيست ىر چو ياد داشتو باشد عنی 
 .ٔخبواند

سبيح از مجلو منازىای نوافل است و آيا مجاعت مورد اينکو صالة التّ و در 
 در منازىای نوافل جائز است يا خری؟
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در تفسری روح البيان عاّلمة شيخ امساعيل حقی چننی آورده کو منازىای 
. اگر بو غری از اذان  نوافل را با مجاعت خواندن جائز است بدون کراىت

 .  اندنظر بو عدم کراىيت آن دادهسياری و اقامو باشد علماء ب

. و در کتاب حميط آمده اقتداء  اندریه اينچننی گفتوصاحب شرح نقايو و غ
: قدر و رغائب و  بو امام در منازىای نوافل مطلقًا مکروه نيست مانند

. چونکو آنچو کو مؤمنان نيکش دانند آن  شب نصف شعبان و امثال آن
آن  اين التفاتی بو گفتار کسانی کو ذوؽپس بنابر  . ىم نزد خدا نيک است

مناجات و  ذوؽ چونکو آنان  ! مکن عيب جويان ىستندندارند و از مجلو 
 .ٔدانندو فضيلت اوقات را منی ( طاعات شریينی ) حالوت

 

 

 

 

 منابع مجموعو مطالبی درباره شعبان
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 قرآن ٔ

 ىجری ٖٔعثمان بن حسنی بن امحد الشکر اخلويرياز مجلو علماء قرن – درة الّناصحنی ٕ

 ه ٜٗٛعبدالرمحن بن عبدالسالم بن عبدالرمحن بن عثمان الصفوری الشافعی متوفای -نزىة اجملالس ٖ

 ه.ٖٖٚنوشتو نصر بن حممد بن ابراىيم مسرقندی متوفای  – لنینبيو الغافت ٗ

 نوشتو حممد جعفر قريشی حنفی  تذکرة الواعظنی ٘

 ابوبکر بيهقی  شعب االدیان ٙ

 ابوبکر بيهقی  فضائل االوقات ٚ

 شيخ منصور علی ناصف  مولأغايو امل ٛ

 ضياء الدين (للمقدسی)فضائل االعمال  ٜ

 شيخ منصور علی ناصف  التاج اجلامع لالصول ٓٔ

 نوشتو موالنا ابوبکر سندی القريشی انيس الواعظنی ٔٔ

 نوشتو عبدالوىاب شعرانی  الطبقات الکربی ٕٔ

 استاد عبدالرمحن آخوند تنگلی  ارشاد الرتکمان ٖٔ

 نوشتو قاری شريف امحد صاحب  .مرتجم مشس اْلسن صاحب   معلم الدين ٗٔ

 شيخ امساعيل حقی بروسوی   روح البيان ٘ٔ
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 سيد علی زاده  – شرح شرعو االسالم ٙٔ

 مصطفی خرم دلنوشتو  تفسری نور  ٚٔ

 عالمو امحد صاوی مالکی  – صاویحاشية ال  ٛٔ

 حسن عميد   –فرىنگ فارسی عميد  ٜٔ

 فرىنگ دىخدا ٕٓ

 سنن نسائی ٕٔ

 احياء علوم الدين )غزالی( ٕٕ

 فضائل رمضان )ابن ابی الدنيا( ٖٕ

 تفسری القرانتفسری ثعلبی = الکشف و البيان عن  ٕٗ

 ابن االثری ابوالسادات -النهايو فی غريب اْلديث و االثر ٕ٘

 

 ٜٖٗٔ/ٕ/ٖٓتاريخ                                                       

 

 


