
 

 1صفحه 

 

 راهنمای مراسم سحر نیمه شعبان 

 الرحیم  الرحمن  الله بسم 
 فرجه  تعالی الله  عجل ولیه بذکر و 

 مقدمه  الف( 
 

 باش  مردانه  ،یا  افتاده نــسوخت فکر  به چون     اش ــــب پروانه  ا ی باش  مندرَس میگو ینم من

 باش  گانهیب جهان  با  ،یــیآشنا جانان به چون     اش ـب وانه ی د ای باش  عاشق که م یگو  ینم من

 باش  صاحبخانه مشغول ، مخور  را نعمت  گول    کنند  انتـهمیم  جانانه ه انــخ در  یشب رــگ

 

  و   اند   بوده  پدرانش  غربت   و  ییتنها  شاهد   همه   و  همه  ...  و  طوس   سامرا،  بغداد،   کوفه،  بلکه،  نهیمد   یها   چهکو  فقط   نه

  ی کار  و   م یبود  اش ک  ی ا  م یکن  ی م  آرزو   گاه  و  میخور  یم  غصه  زمانشان،  اهل   و  شانیا  از  می شنو  ی م  که   یهنگام  تو   و   من

 . میکاست  یم غربت همه  ن یا از و  م یکرد یم

 م؟ یستین مان  مظلوم  و ی  ح امام  عصر  در  امروز ما مگر ... میا کرده گم خیتار  انیم در  را  شیخو گاهیجا یی گو ماا

 م؟ یشو ی نم خوانده او  زمان عهیش  امروز ما  روز، آن  یسامرا و  کوفه اهل همچون  گرم

 کنندگانش؟   یار ی بودند  کجا و  تنها و  بود ب یغر عجب گفت:  د هننخوا ندگان یآ فردا   ایآ و

َ»  را   او   که  بود   ـدهید  ـنیرالمؤمنیام  مظلومش  جد   را   روزهـا  نیا ََ»ََوَََ«دَیـرط    و   آواره   و   شده  )رانده َََ«ـدَیوح»ََوَََ«دَیـرش 

 .خواند  ی م تنها(

 . می کن یم   اش  هزارساله غربت از  یادی و  م یآئ ی م هم  گرد   ،الدش ی م بهانه به  که شکر را خدا باز

 : میبگوئ مادرش  به و  م یده خرج  به   رتیغ «شعباَنَمهَینَسحَر» امسال ایب اما

 . زیناچ چند هر ؛باشد  ی مرهم را شما انیپا یب  یها غم  تا م یبگذار تمام سنگ فرزندتان  ی برا م یخواه یم

  صفحه   در   د یبا  ما  که   آمد   باورمان  و   را   بتشیغ  اندوه  ی ایدر  از   یا   قطره  می کرد  حس  که   می باش   گفته  مان   زمان   امام   به   تا

  برداشته   یقدم او  ی برا  تا  میده انجام  ی حرکت  یهست  خالق ینایب   دگانید برابر  در بلکه  ، انیآدم  چشم  ش یپ  نه  خ،یتار

 .میباش 

 بود؟  فرج  یدعا  شیدعا ن یاول تولد، دو بَ در که م ینخواند  مگر

 ؟ خواهد  یم خدا  از را  جشفر  و  گرفته را خدا  خانه پرده  که میندانست مگر

 !بخوانند؟ کمتر  لیسرائا ی بن از را  ما فردا نکند  د؟ یکن دعا اریبس که نکرد  سفارش  ما به  مگر

  کردند   دعا خالصانه  بود،   ها  آن یمنج که  یموس   حضرت آمدن  یبرا   ها  آن  که   میهست لیاسرائ  یبن از  کمتر  ما  مگر

 .د یبخش شانیا به را یموس   ضرتح بت یغ از مانده  یباق سال  170 خداوند  و

 

  ،کانمانی  کان ی  امسال   که   باشد   .می طلب  ی م  مدد   تیاحد   زالیال  درگاه   از   و   م یبند   همت  کمر   هم   دست  در   دست   پس

  را   خدا  مرتبه  چهل  توان  تمام  با  -باشد   ظهورش   یهنگامه  می دار  د یام  که-  الدش یم  جشن  در  «شعباَنََمَهَینََسحَر»

 . د ینما  لیتعج  پدرمان از  تر مهربان  و  تنها امام  ظهور در  ،است مقدور  چههر تا  کنیم التماس 

 تو  ی پا خاک نشد  که سرم  بر خاک یا  تـو  یبرا  نمردم که   غم از  ـرمیم یم
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 برنامه: مورد در مختصری توضیح  ب(

 . بود نیکویی  رسم عصـر امام  محبین و  دلسوختگان میان در باز دیر  از

  و  فراق  بر  و  سرودند  می  فراغ نجوای دل  یسویدا از و شدند می  جمع  هم  گِرد بر  ،حی امام آن  سعادت با میالد  ایام در

 . ریختند  می  اشک  هُمام امام آن غیبت

 ... بود نیکویی  رسم  چه  و

  که   زمان   آن   شعبان   مه نی  سحرگاه   در   و   نهیم   ارج   را  نیکو   رسم  این  ، انتظار  داران   میراث  عنوان  به  نیز   ما  که  زیباست  چه

  عرض   و   اربابمان  میالد   داشتگرامی   ضمن  ، مجلسی  برپایی  با  و   شویم  جمع  هم  برگرد  ،است  خوانده   القدَرََةلیل  را   آن  خدا

 .نماییم دعا  عزیز آن  ظهور  و  فرج برای  ، زهرا حضرت مقدس  ساحت به تهنیت  و  تبریک

 آن  شعبان،   نیمه  سحرگاه   در  جهان  سرتاسر  در  حضرت،   آن  محبین  و  شیعیان  سایر  همپای  نیز  ما  که  امید

 مجلسی   نگرداند، بر  خالی  دست  را  ای  کننده   درخواست  هیچ   است  فرموده   وعده   خدا  که  مقدس  لحظات

 دعا   دل  صمیم  از  غریب  موالی  آن  ظهور  بر  ، حضرت  آن   به   شیعیانشان  های  قلب  دادن  توجه  با  و   بیاراییم

 فرمودند: امر که چرا . باشیم گفته لبیک  زمانمان امام دعوت به وسیه  بدین که باشد . نماییم

 فرجکـم  ذلک فإن  رج،الفـ بتعجیـل الُدعــا َواکثــروا

 

 الجنان:  مفاتیح شریف کتاب از شعبان نیمه فضیلت و اعمال بیان در ج(

  سؤال   ر باق  محم د   امام  حضرت   از   که   ست ا  روایت  صادق  جعفر   امام   حضرت  از   .مبارکیست  بسیار   شب   شعبان  نیمه   شب

  به   خداوند  فرماید مى   عطا   شب  آن  در  القدرََلیلَة  از  بعد  .است  شبها   افضل   شب  آن  :فرمود  ، شعبان   نیمه   شب  فضل  از  شد

  خداى   ىسو  به   جستن  تقر ب  در  کنید   کوشش   و  سعى  پس  ؛خویش  کََرم  و   مَن   به  را   ایشان  آمرزدمى   و  را   خود  فضل  بندگان

  برنگرداند   خالى  دست  که  خود  مقد س   ذات  به  فرموده  یاد  قسم  خدا  که  است  شبى  آن  که  بدرستى  پس  شب  آن  در  تعالى

  ما   براى   از  را  آن   تعالى  حَق    داده  قرار  که   است  شبى  ،شب  آن   و   را  معصیت   نکند   سؤال  که  مادامى  ،خود  درگاه  از  را  سائلى

  جمله   از  و   »الخبرَ«  تعالى  خداى   بر   ثنا   و  دُعا   در   کنید   کوشش   پس   .ما   پیغمبر   براى  را   قدر   شب  داده   قرار   آنکه   مقابل   به

  و   دویست  سنه  شب  این   سحر   در   زمان  امام  عصر   نسلطا   حضرت  سعادت   با   والدت  که  آنست  مبارک   شب  این  برکات

  او ل   :ستا عمل  چند  شب   این  براى   از  و   شده  مبارکه لَی له  این  رافت ش  مزید  باعث  و  شده   واقع   رَاى   مَن   سُرَّ  در   پنج   و  پنجاه

 . شودمى   گناهان تخفیف  باعث که است  غسل

 احیا   کههر   که   ستا  روایت   در   و  کردندمى   العابدین  زین   امام  چنانچه   ؛تغفارسا  و  دعاء   و   نماز  به   است  شب  این   احیاء  دوی م

 .بمیرند دلها  که  روزى در  او  دل  نمیرد را   ،شب این  دارد 

  مصافحه   او  با   خواهد  کههر   و  ستا  گناهان  آمرزش  باعث  و  شب  این  اعمال  افضل  که  است  حسین  امام  حضرت  زیارت  سی م

  به   که   است  آن   حضرت   آن  زیارت  اَقَلِ   و  شب  این  در  را  جناب  آن  کند  زیارت  پیغمبر   هزار   چهار   و  بیست  و  صد   روح   ،کند

  کلمات   این  به  را   حضرت   آن  کند  زیارت   پس   ، کند  آسمان  جانب  به   سر   پس   . کند  نظر   چپ  و   راست  نبجا   به   و  برآید   بامى
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الُم  ِه   َابا  يا  َعَلْیَك   »َالسَّ الُم   َعْبِداللَّ ِه   َو   ْیَك َعلَ   َالسَّ   آن   که   وقت   هر   در   ، باشد  کجا   هر   در  هرکس  و  َبَرکاُتُه«  َو   َرْحَمُةاللَّ

 . شود  نوشته  او براى  عُمره و  حج  ثواب  که  تاس امید  ، کند زیارت  کیفی ت این به  را حضرت 

 دعا:  این خواندن  و ؛ است  زمان امام   زیارت منزله به  و اندکرده  نقل سی د و شیخ که دعا  این خواندن  چهارم

ِتَك  َوَمْوُلوِدها، []هِذِه  َلْیَلِتنا  ِبَحق   َالّلُهمَّ  تی  َوَمْوُعوِدَها  َوُحجَّ  …ِالی َقَرْنَت  الَّ
  آنرا   بخوانم   که   را   دعا   این   صادق  حضرت   مرا   کرد   تعلیم   :گفت  که   هاشمى   فضل   بن   اسماعیل   از   کرده  روایت   شیخ   پنجم 

 ن: شعبا  نیمه  شب در

وُم اْلَحُی  َاْنَت  َالّلُهمَّ  اِزُق، اْلخاِلُق  اْلَعظیُم، اْلَعِلیُّ  اْلَقیُّ  ... میُت اْلمُ  اْلُمْحِیی  الرَّ
ُهمَّ  خواندند:  مى  شب  این در  ...َمْعِصَیِتَك  َوَبْیَن   َبْیَننا َيُحوُل  ما َخْشَیِتَك  ِمْن  َلنا اْقِسْم  َاللَّ
  حضرت   که   شده   نقل   اللئالى  عوالى  از   و  است  غنیمت  نیز   دیگر   اوقات   در   آن   خواندن   و  تاس   کاملى  جامع   دعاى  این   و

  دعاى   بخواند  هشتم   .خواندمى   زوال   وقت  در  که  را   روز  هر   صلوات  بخواند   هفتم  .خواندند  مى  ار  دعا   این   همیشه  رسول

ِه   سُب حانَ   از   یک   هر   آنکه   نهم  .گذشت  او ل   باب   در   و   شبست  این   در  ورودش   که   را   کمیل  ِه   اللَّ هُ   َواْلَحْمُدللَّ   َول   َاْکَبُر   َواللَّ
هُ   ِالهَ  اللَّ   دهم  . را  او  آخرت  و  دنیا   حاجتهاى  برآورد   و  بیامرزد   را   او  گذشته  گناهان   تعالى   د خداون  تا   بگوید  مرتبه   صد   را  ِالَّ

  خودم   موالى   به   گفتم   : گفت  که  عبان ش  نیمه   شب  فضیلت   در  خبرى  ضمن   در   ، ابویحیى  از  کرده  روایت   مصباح  در  شیخ

  نماز   رکعت   دو   پس   ، را  عشا   نماز  آوردى   جا   به   گاههر   :فرمود  ؟ است  کدام   شب   این   در   دعاها   بهترین   که   ق صاد   حضرت 

َها يا ُقْل   که  جحد  سُوره  و  حمد   او ل  رکعت  در   بخوان  .گذار   سوره   و  حمد  دوی م   رکعت  در  بخوان   و  باشد اْلکاِفرُوَن  َايُّ

هُ  ُقْل   که   توحید ِه  ُسْبحاَن   بگو  ،دادى  سالم   چون  پس  .است َاَحد   ُهَواللَّ ِه   و  مرتبه  سه  و  سى اللَّ   ه مرتب  سه  و  سى َاْلَحْمُدِللَّ

هُ  و  : بگو پس .مرتبه  چهار  و  سى َاْکَبُر  اللَّ

اِت،  ِفی اْلِعبادِ  َمْلَجأُ  ِاَلْیِه  َمْن  يا اِت اْلمُ  فِی  اْلَخْلُق  َيْفَزُع  َوِاَلْیِه  اْلُمِهمَّ  ... ِلمَّ
ةَ  َول َحْوَل  ل مرتبه  ِه  ِالَّ  ُقوَّ هُ شآءَ ما  ، مرتبه هفت  ِباللَّ  فرستى مى صلوات   پس   . مرتبه  ده  ِه ِباللَّ  ِالَّ  ُقّوَة  ل  ، مرتبه  ده اللَّ

  عدد   به  عمل   این   بسبب  ،بخواهى  حاجت  اگر   که  خدا  به   قسم  پس   .را  خود   حاجت  خدا  از   خواهى  مى   و   او  آل  و  پیغمبر   بر 

 ...خود جَسیمِ فَض ل و عَمیم  بکََرم  ، را حاجتها  آن  جَلَّ  وَ  عَزَّ خداوند  تو به  برساند آینه  هر  باران  قطرات

 

 شعبان:  نیمه سحر برنامه در اجرا جهت پیشنهادی ایهبرنامه د(

 قرآن  قرائت .1

  کارت   در  شود  ی م  )پیشنهاد  مخاطبان  بهتر   سازی  آماده  و   م هیتف   جهت   مجلسی  چنین  برپایی  دلیل   بیان  و  مجری  .2

  مراسم  در که  زمانی  همچون  ،قبلی  آمادگی  با   مدعوین تا   شود  بیان  روشن   و  ادبی  ای   شیوه  به   مسئله این دعوت،

 ( .کنند شرکت مراسم در  یابند، می  حضور  قدر  های شب

 مداحی   یا  سرود اجرای .3
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 ها   دل تألیف جهت  جمعی دسته  مناجات   و استغفار  برنامه .4

 یر( ز موضوعات  از   یکی )با  سخنرانی .5

 تکلیف یک عنوان  به عصر  امام فرج   برای دعا  اهمیت الف( 

 حضرت   آن برای دعـــــــــا  آثار  ب( 

 مقدس   وجود آن برکات ( ج

 ظهور  از   پس جهان توصیف و ظهور  ساز  زمینه  دعا، د(

 حضرت  آن   از ما   غفلت  و شیعیان به حضرت  توجهات  هـ( 

  قرار   ادبی  متن  های  نمونه  CD  همراه  به)  ها   قلب  سازی   آماده  و  حضرت  آن   به  توسل   جهت  ادبی  متن  اجرای .6

 ( .دارد

  حضرت   خوانی  روضه  و  الهی  درگاه  به  تضرع   و  بیت  اهل  مقدس   درگاه  به  استغاثه  )جهت   توسل   دعای  قرائت .7

 شاءاهلل(  إن دعا  استجابت  جهت به ،الشهداء  سید

 . دل صمیم   از حضرت  آن فرج  درخواست  و الفرج(  لولیک  عجل  هم)الل دعای  بار چهل قرائت .8

 . عهد دعای قرائت  و جماعت نماز برپایی و اذان  پخش  .9

 . پایانی دیه ه  اهداء  پذیرایی، .10

 

 نکتـه:  چند

  به   عصر   امام   با   آشتی  کتاب  عمومی   هدیه   نیز   و   مراسم  کنندگان برگزار  و  محترم  سخنرانان   استفاده  جهت .1

 . شودمی تقدیم  حضورتان 

  قرار   گیریواُلگ  و  مراسم  در  استفاده  جهت  ...و  اذان  آوا،  دکلمه،   ادبی،  متن  سرود،  شامل  محتوایی   ، CD  همراه  به .2

 . است شده  داده

  تلفن   شماره  با   توانیدمی  ...و  پایانیهدیه  سحر،  احیای  مراسم  برپایی  مورد   در   مشاوره  و  بیشتر   اطالعات  کسب  جهت .3

 . دنمایی  مراجعه  sahar-e-nimeh.blogfa.com وبالگ  به یا  و فرمایید  حاصل تماس   09155130285
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   .باشیم موفق   ایشان  عنایت  به  هطاهر  صدیقه حضرت  قلب  شادی و  مان  وظیفه  انجام  در که شاءاهلل إن 

 . است  الحاجات قاضی خدا ...کنیم  همت                   

 1388 تیرماه

 1430 المرجب رجب

 


