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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 القعده ی ماه ذی مراقبات شب نیمه

القعده،  ی ذی القعده، پاداش عظیم عبادت در شب نیمه ی ذی اعمال مستحبّ شب نیمه ها: واژه کلید

 سحرخیزی، تالوت قرآن، نماز.

القعده شب مباركی است،  ی ماه ذی نقل شده كه فرمودند شب نیمه درحديثی از پیغمبراكرم

نگرد؛  كند و می سرشار از بركات است و خداوند در اين شب با نظر رحمت به بندگان مؤمنش توجه می

و كسی كه در اين شب، با اعمال و طاعات و عبادات، از خدای متعال فرمانبری كند، پاداش عظیمی 

ی يك چشم  اندازه ی عمر به دار مالزم مسجد است كه در همه داش صد روزهدارد؛ پاداشش مانند پا

 خیلی عظیم است! 1برهم زدن معصیت خدا را نكرده و نافرمانی خدای متعال را مرتكب نشده اند؛

 ،ی عمر دار است و در همه را روزهی عمر مالزم مسجد است، روزهای عمرش  در همه كهمؤمنی 

زدن هم مرتكب نافرمانی خدا نشده؛ اين مؤمن چقدر بزرگ است؟ و چه  ی يك چشم برهم اندازه به

شود؟ كسی كه  پاداش عظیمی در پیشگاه الهی دارد؟! حاال صد تا از اين مؤمنها، پاداششان چقدر می

القعده، با طاعت و عبادت، فرمان خدا را ببرد، خدای متعال اجر صد سائح، صد  ی ماه ذی در شب نیمه

در حديث  كند. اند را به او عنايت می مسجدی كه در عمر مرتكب هیچ معصیتی نشده دار مالزم روزه

ديگری روايت شده كه هركس در اين شب از خدای متعال درخواست و حاجتی داشته باشد، خدای 
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كس نیست كه در اين شب از خدا حاجتی بطلبد و خدای  هیچ 2عنايت خواهد كرد.به او متعال قطعاً 

 روم كند و به او عنايت نكند.متعال او را مح

كنیم. اگر  توجهی از كنار آنها عبور می شنويم و بعضاً با كم سادگی می گونه روايات و احاديث را ما به اين

های  تفاوت از كنار چنین فرصت های بزرگ الهی را باور كنیم، محال است انسان بتواند بی اين وعده

احتمال هم بدهیم كه ممكن است راست باشد؛ چون  مغتنم و بزرگ و ارزشمندی بگذرد؛ حتی اگر

برای اين شب نقل شده،  پاداش، خیلی بزرگ است. عظمت اين پاداش كه از قول پیغمبراكرم

تصور است. حتی اگر احتمال ضعیف هم بدهیم، چون محتمَل بسیار عظیم و بزرگ است،  غیر قابل

 نخواهد شد. عنايت از كنار آن رد تفاوت و بی هیچ انسان عاقلی بی

فهمیم كه كارمان چقدر  وقت می مان؛ آن های مادّی زندگی دنیوی ای بكنیم با جنبه برگرديم و مقايسه

. فرض كنید هدفی [تأمّل كنیم]لنگ است! در اهداف دنیوی و اغراض مادّی مان، در مطامع دنیويمان 

آمدن اين سود صددرصد كه دست  دست آوريم. احتمال به خواهیم در يك معامله سودی به داريم؛ می

جای سود، زيان كنیم؛  نیست، ممكن است سود كنیم و ممكن است شرايط بازار دگرگون شود و به

ی تجارت و بیزينس، ريسك و خطرپذيری است.  مان هم به باد برود. الزمه ی سرمايه ممكن است همه

 ،م در اين فعالیت اقتصادیدهی كه احتمال می دست آمدن[ سود صددرصد نیست؛ اما همین ]احتمال به

دهیم و با نهايت  آوريم، خودمان را در معرض خطرهای بزرگ و جدّی قرار می دست می سودی به

 شويم. تالش، وارد عرصه می

را مقايسه كنید با چنین عطايای بزرگ الهی كه به ما وعده داده شده است. ما در سود اين  ،حال

دهیم، چه شده كه بعضیها از  تالش را از خودمان نشان میمادّيّات با يك احتمال ضعیف هم نهايت 

در ]بعضی از افراد[ شوند؟  توجه رد می عنايت و بی كنار اين عطاهای بزرگ و پاداشهای عظیم الهی بی

وارد شده كه  ام، احاديثی از معصومین كه قبالً عرض كرده رطو ند. هماننك میاين روايات ترديد 

                                            

 .156و مجلسی، زادالمعاد، ص  756و کفعمی، مصباح، ص  903، ص 1االعمال، ج طاووس، اقبالسیّدبن .2



 

 3 

منسوب به ما بشنود كه مثالً هركس چنین عبادتی بكند، خدا چنین فرمودند: اگر كسی سخنی 

خاطر حُسن ظنّی كه به سخن ما دارد؛  كند؛ و او به عشق ما، به اعتماد ما، به پاداشی به او عنايت می

خاطر  آن كار را انجام دهد، حتی اگر آن حديث جعلی باشد، حتی اگر آن مطلب را ما نگفته باشیم؛ به

كه به ما داشت، آن كار را انجام داد، بر ما   ی مؤمن به عشق ما و به اعتماد و حُسن ظنّی دهاينكه اين بن

های  يعنی حتی اگر روايت جعلی باشد، ]ما به پاداش 3بیت است كه آن پاداش را به او عطا كنیم. اهل

ست؟! اايات رسیم[. در اين صورت، ديگر چه جای ترديد در سند اينگونه رو وعده داده شده در آن می

 ناپذير است. ضمن اينكه سند بسیاری از اين روايات هم متقن و ترديد

ی دنیوی از دست رفت، برای  به هر تقدير، امیدوارم كه قدر بشناسیم. بعد از اينكه فرصت زندگ

های عظیمی در  ، حسرتاست توجهی و غفلت از دست داده های بزرگی كه انسان در اثر بی فرصت

 است. 5اب نُِالت َّغُ ُُيَ ْومُ است؛  4اَمةُِالنَّدُ اْلَحْسَرِةَُوُُُيَ ْومُ  آن روز، .پیش خواهد بود

كه اين شب  ؛القعده اشاره كردم ی ذی به شب نیمه القعده راجع ی ماه ذی به ياد دارم كه در طلیعه

ای دارد و آن اين است كه اهمیّت شبهای مهمّ ديگر سال غالباً مشهور است، مثل  العادگی ويژه فوق

ی  ی شعبان. ارزش و اهمیّت اين شبها شناخته شده است؛ اما شب نیمه های قدر، مثل شب نیمه شب

ها را برای  ا كمتر اين شبالقعده از آن شبهايی است كه افراد به عظمتشان كم توجه دارند و لذ ماه ذی

كنند. در نتیجه، اين شب سر خدا خلوت است؛ كم  متعال اختیار می با خدایطاعت و عبادت و خلوت 

داريم، هنگامی  اجمعین علیهم اهلل صلوات دانید، بنا به احاديثی كه از معصومین مشتری دارد؛ همانطور كه می
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سیار عظیمی دارد. حديثی است منسوب به كه ديگران غافلند، اگر شخصی ذاكر باشد، ارزش ب

دلش به ياد خدا كسی كه ذاكر خدا باشد، كه فرمودند: در جمعی كه از خدا غافلند،  اكرم پیغمبر

ُُُاِتلَُِكاْلم قُ  باشد؛ ی مجاهدِ پیشتاز و  : ارزش اين ذاكر در جمع غافالن، مثل ارزش رزمنده ارِّينَُاْلفُ َعِن

اند. در چنین لشكری، ارزش اين  پا به فرار گذاشتههمه  ،شسربازان ديگرپیشروست در دل لشكری كه 

ی پیشتاز در مقايسه با ديگران چقدر است؟ حضرت فرمودند: ارزش يك ذاكر در جمع غافالن،  رزمنده

لذا  6بهشت از آنِ او و نصیب اوست؛ ،ارزش يك مُقاتِل است در جمع فراريان؛ بعد فرمودند: اين مبارز

 غافالن هم بهشت از آنِ اوست.ذاكرِ در جمع 

شب هستند، به آن ی شعبان و امثال  ، حتی بسیاری از افرادی كه اهل عبادتهای شب قدر و شب نیمه

كسی كه در اين شب، در دل سحر بیدار  آن. حال، روند به خواب میندارند و توجه القعده  ی ذی نیمه

-خواند، تالوت قرآنی می شده و مشغول نردِ عشق باختن با معشوق ازلی خودش است؛ نماز شبی می

خودش گويد، فكری دارد، حال خوشی با پروردگار  كند، ذكری می خواند، مناجاتی می كند، دعايی می

بخصوص  ؛ش بسیار عظیم و بزرگ استدارد؛ اين شخص همان ذاكرِ در جمع غافالن است و اجر

ای دارد. امیدوارم كه  العاده امسال كه اين شب مصادف شده با شب جمعه كه خودش عظمت فوق

عزيزان اين شب را غنیمت بشمارند! سحرگاهان بیدار شويد و در خلوتی، با خدای خودتان انسی داشته 

همديگر احتمال اجابتش خیلی بیشتر از دعا باشید؛ به توفیق الهی! همديگر را دعا كنید كه دعا برای 

 برای خويشتن است.

ام، عمل خاصی  ی امشب تا حدودی آشنا شدند. تا آنجا كه بنده مراجعه كرده ، عزيزان با مراقبهبنابراين

برای اين شب ذكر نشده است. امیدوارم به انجام همین اعمال عبادی كه با آنها آشنا هستید، و من 

  .دل سحر، ثلث آخر شب، موفق باشید ا اشاره كردم، خصوصاً دراختصار به آنه به
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مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ


