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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 القعده ذیماه  موپنج ستیبمراقبات شب 

و  دحواالرض، میالد حضرت ابراهیمشب  القعده، ذیپنجم  و شب بیستمراقبات،  :ها واژه دیکل

، تقالّاَبدال، ، وجود بخشش، تبدیلشب ، ی خداوند خاصّه تاعنایشب  شب عبادت،، حضرت عیسی

 طرار.ضا

عبادت  . شب، شب قبل از روز دحواالرض، شب بسیار عظیمی استالقعده ماه ذی موپنج بیست شب

و كسانی  .ای دارد العاده فراوان و فوق اجر ،این شب به آنچه در روایات وجود دارد، عبادت در است و بنا

متعال  یاز جانب خدا ،ق هستندموفّ یعباد یها به خلوت، القعده یماه ذ وپنجم بیست شبِ در كه

 1.عنایات بزرگی را دریافت خواهند كرد

                                            

َزَلتَََّّرْحَمة َََّّاو لََِّّان َّ .1 َقْعَدةََِِّّذیَِّمنََِّّعْشِرينََّّوَََّّخْمس ََِّّفیَّاْْلَْرضََِّّاَلىَّاءَّالس م ََِّّمنََّّنَ  ْومَََِّّلكَّذ ََّّامََّص َََّّفَمنََّّاْل يَ  َلةَََِّّتْلكََّّامََّق ََّّوََّّاْل َله ََّّالل يْ  َّاَدة َِّعب َََّّّفَ 

ةَِّ ه َََّّّامََّص َََّّسَنة ََِّّماَئ َله َََّّّامََّق ََّّوََّّااَره َّنَ  يْ  -محدّث و 213 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،یّدبنس و 151 ص ،11 ج الشّیعه،وسائل حرّعاملی، :اَل

 دحواالرض.روزاعمال الجنان،مفاتیح قمی،
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حضرت فرمودند: این شب، شب  ،منسوب به حضرت است وشده نقل  امام رضا به روایتی كه از بنا

انبیاء بزرگ  شب ظهور ؛عظیمی است . شب بسیار2است یممر بن و عیسی هیم خلیلمیالد ابرا

ی الهی به اهل عبادت و خلوت است. امیدواریم خدای  و شب عنایات خاصّه ،این عالم ها درد آنو تولّ

چون دهد و  قرار ،یعنی شب دحواالرض ،العاده ن این ماه و این شب فوقنشینا خلوت ازهم ما را  ،متعال

گناهان عظیم ما را  ،رحمت و مغفرت اعظم خودش و با عنایات ،است یشب مغفرت اله ،شبین ا

 كنار در ،جا آوردیم طاعت و عبادت به از آنچه ،خودش 3تََّحَسَنابِالََّسيِّئاتَّالََّبدِّل َّم َّببخشاید و با صفت 

كه با همان تعبیری كه هست:  ؛ما ببخشاید جا بر همه را یك ،معصیت و گناه مرتكب شدیم از هآنچ

َّط َّك َََّّّهلَلَِّمنَّاَِّفر َّغَّْت َّسَّْاََّ ََّمعََّّْة َّاعََّلِّ و هم پیشگاه الهی است  های ما اسباب شرمندگی ما در هم طاعت 4؛ة َّيََّصََّو

داند كه این عبادت  چون می ؛آورد می ها را معصیت به شماردوی این هرانسان اهل معرفت،  .معاصی ما

های ماست و نه  حقارت ما، جهل ما و ضعف و كاستی نبود. این درخور شأن پروردگار در ،و طاعت

چه برسد به معاصی  ؛ندارد یدر پ یچیز ، جز شرمساریهم عبادات مای پروردگار، لذا  و زیبنده سزاوار

 ما.

                                            

ْنت َّ .3 َناَّوَََّّاِبیََّمعَََّّك  َََّّا ن ََّّم َّغ ل  يْ  َعش  تَ  َلةَََّّاالرِّض ََِّّعْندََّّافَ  يْ  َقْعَدةََِِّّذیَِّمنََِّّعْشِرينََّّوَََّّخْمس َََّّل ق ََّّاْل َلة َََّّله ََّّالَّفَ  يْ  َِّذیََِّّمنَََِّّّعْشِرينََّّوََََّّّخْمس َََّّل

َقْعَدةَِّ ر َََِّّّفيهََِّّو ِلدََّّاْل بْ  َبةَََِّّتْحتََِّّمنََّّاْْلَْرض ََّّد ِحَيتََّّاِفيه ََّّوَََّّمْرَيمَََّّاْبن ََِّّعيَسىَّاِفيه ََّّو ِلدََّّوَََّّّاِهيم َِّا َكْع ْومَََِّّلكَّذَ ََّّامََّص َََّّفَمنََّّاْل يَ  ََّكَمنََّّانَّك ََّّاْل

 الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 114 ص ،11 ج الشّیعة،وسائل ی،حرّعامل و 211 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن ً:َشْهراَِّستِّينََّّامََّص َّ

 دحواالرض.روزاعمال

ل َّ :01 یآیه فرقان، یسوره به اشاره .2 .َحَسن َََّّّاِتِهمََّْسيِّئ َََّّّاهلل َََّّّي  َبدِّ  ات 
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كسانی كه آن رحمت  شمار القعده ما را هم در ذیماه  وپنج بیستشب  در ،خدای متعالامیدواریم 

دهد و با عنایاتی كه  قرار ،شود نصیبشان می ی پروردگار ی الهی و آن غفران و مغفرت گسترده واسعه

و هم ، 5ات ََّحَسن َََّّّاِتِهمََّْسيِّئ َََّّّاهلل َََّّّي  َبدِّل َّكه:  ؛وء ما را به حسنه تبدیل كندهم اعمال س ،كند شامل حال ما می

را و آن  وردآ عمل صالحی به شمار عمل خطای انسان را با عنایت خودش خدا، كهاین ا. چونخود ما ر

كه وجود خود ما را ی آغازینی باشد برای این و مرتبه باشدای  مهمقدّ باید ای تبدیل كند، به عمل حسنه

و انسانی كه با  ؛كند میجایی است كه انسان را تبدیل آن ،خدا یالحَسَناتبِ مُبدّلُ السَّیئاتِتبدیل كند؛ 

كه  كسانی ی خدا. شده های تبدیل آن بندهبدال یعنی بدال. اَاَ وشود جز می ،عنایات الهی تبدیل شود

چه آن بیش از ،خداوند یالحَسَناتبِ مبدّلُ السَّیئاتِاین آنها را انسان دیگری ساخته و تبدیل كرده.  ،خدا

ی  به آن هسته اگر ،ه استخلقیّات و روحیّات ما متوجّبه  آنچه است و بیش از متوجّه اعمال مابه 

رفتارها  زند، از می انسان سر از ی آنچه چون همه؛ بریم بهترین بهره را می ،ه باشداصلی وجود ما متوجّ

 سرایت آن چیزی است كه در ؛كانون وجود او هست آن چیزی است كه در ریزیِ بیرون، و خلقیّات

دهد و انسان را تبدیل  خدای متعال با عنایت خودش آن باطن را تغییر باطن او هست. بنابراین اگر

این  امیدواریم خدای متعال در .شود شود، خلقیّات او هم تبدیل می كند، رفتارهای او هم تبدیل می

 با عنایات خودش قرار شدگانِ تبدیل وجزما را هم  ،القعده ماه ذی موپنج بیستیعنی شب  ،شب عظیم

 به نتیجه رسیده است. دیگر او كار ،نصیب عبدی شود، جانب خدا ن عنایتی ازچنی و اگر ؛دهد

ی خودش مأیوس شود.  حول و قوّه ین است كه انسان ازا كه هنرش هم ؛است های خود عبدل تقالّاوّ

هنرش همین  ،هاامّا این تقالّ ؛كرد تقالّبرای انجام عمل صالح  باید؛ كرد تقالّی نفس  برای تزكیه باید

                                            

 .01 یآیه فرقان، یسوره .5
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از ما  !برسد به اینكه نه 6،ها سنافُتَ به تعبیر قرآن ها و س زدنفَی نَ پایان همه در انسان است كه

عبادت ما،  ما برنیامد. نه طاعت ما، نه هرحال هنری نداشتیم، كاری از به ،هرچه تالش كردیم !دبرنیام

 ،وقت دانید یك چون می .خدا بگرداندی  ی شایسته نتوانست ما را بنده یك هیچنفس ما، ی  نه تزكیه

َّ ،عمل انسان شایسته است  ،یعنی خود شخص ؛وقت خود شخص صالح است ، یك7اتَّاِلح َّالص  ََّعِمل وا

َّشایسته است. 

رسد كه  ولی آخرش به همین نقطه می ؛س دارد انجام دهدفَتا نَ ؛انسان باید عمل صالح زیاد انجام دهد

به  ،ی خودش مأیوس شد حول و قوّه عمل خود و از خیزد. كامالً كه از برنمیعمل ما چیزی  خالصه از

او را آید و  می ،است جیب المُضطَرَّمُضطرار رسید، خدایی كه ی ا رسد و وقتی به نقطه می اضطرار

ی  كسی كه قدرت مطلقه ،هیچ رمقی برایش باقی نماند س افتاد و دیگرفَنَ كند. وقتی از دستگیری می

 وشود  می لذا دست به كار ببیند و اضطراراین  تابد كه این بنده را در غیرتش برنمی ،تهستی اس

ها خوب ی این تقالّ همه آن، تا قبل از واالّ ؛كند ی كامل تزكیه نائل می این انسان را به مرتبه وقت آن

 ،هار احیاناً این تقالّو اگ !توانم برای رسیدن به همین نمی .توانم بود رای رسیدن به همین نمیب امّا ؛بود

 ها نجات پیدا كند. اگر این حجاب از تاگیرد  او می از اها ر فرصت، خدا خواست حجابی برای او شود

من هم كسی هستم و  :شود كه می غرور دچاردارد فریبد و او  می او را دارد كم كم، عبادتی، طاعتی

چنگ او  فرصت آن عبادت را از ،خویش تقدیرو  من ساخته است، خدای متعال با همان تدبیر كاری از

به  این حجاب نجات پیدا كند. یا اگر محجوب به طاعت و عبادت خودش هم نشود و از وتا ا گیرد می

خدای  ،سمت او آمد تقوا و ورع و پاكدامنی خودش خیلی دل بست و خدای ناكرده غرور و عُجبی به

                                            

 .اِفس ونَّاْلم َتنَّاَفسَّفَ ْلَيَتنَِّلكَّذ ََّّیَوفَّام ه َِّمْسك َِّخت :32 ی آیه مطفّفین، ی سوره به اشاره .6

 .35 یآیه بقره، یسوره و 2 یآیه عصر، یسوره .0
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برخالف  ،شُرف یك خطا و گناه است شگاهی كه درلغز ررباید و د كف او می متعال همین را هم از

ی خودش  با اراده ،وقت این فرد نو آ ؛كند او سدّ نمی خدا راه را بر ؛شود خدا مانع او نمی، موارد دیگر

در درون  شكند و آن غروری كه آمده بود و در درون می ،آن گناه شود كه بعد از مرتكب گناهی می

من  :ادّعایی بود كه شوجود خود ا درامّ ،گفت بیرون چیزی نمی رولو به زبان د ،زد منم می خودش

 را او آید می خدای متعالپاكدامنی و طهارت هستم،  هستم، خیلی اهل خیلی اهل ورع و تقوا

كند و او را از زندان  می سمت خدا باز راه او را به ،شكند. و این انكسار و شكستگی و شرمساری می

 كند. آزاد می، عُجب و خودپسندی و غرور

شاءاهلل شب رسیدن به همین فالح باشد. شب رسيیدن   نا ،القعده ماه ذی وپنجم بیستشب  ،حال یّا یعل

سوی خدایی  بهو دست نیاز بردن عرض نیاز كردن  نه فقط با زبان،، ی وجود با همه خویش و به اضطرار

َّم  ْنَّي  َّاََّ قيرآن فرميود:   خيودش در  خداوند ؛استجیب المُضطَرَّ مُكه باشد  ْْ َرر  َّاْلم   ُ َََّّوََّيْكِش   َََّّّاه َّاََّدع  ِاذ َّي 

 8.السُّوءََّ

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

                                            

 .23 ی آیه نمل، ی سوره .8


