
بسم اهلل الرحمن الرحیم
در  رمضــان  مــاه  و  شــعبان  مــاه  و  مــاه  ایــن  بدان كــه 
شــرافت،كامل و تمامنــد و روایــات بســیارى در فضیلــت آنهــا 
وارد شــده اســت  بلكــه از رســول خــدا؟ص؟ روایــت شــده اســت 
كــه رجــب مــاه بــزرگ خــدا اســت و ماهــى در احتــرام و فضیلــت 
مــن و  مــاه  مــاه خــدا و شــعبان  بــه آن نمى رســد! و رجــب 
رمضــان مــاه اّمــت مــن است،كســى كه یــك روز از مــاه رجــب را 
روزه  بدارد،مســتحّق خشــنودى بــزرگ خــدا مى شــود و خشــم 
خ بــه رویــش  حــق از او دور مى گــردد و درى از درهــاى دوز
بســته مى شــود. و از حضــرت موســى بــن جعفــر؟ع؟ روایــت 
شــده اســت:هركه یــك روز از مــاه رجــب را روزه بدارد بهشــت بر 
او واجــب مى شــود.و نیــز فرمود:رجــب نــام نهــرى در بهشــت 
كــه از شــیر ســپیدتر و از عســل شــیرین تر اســت،هركه یــك روز 
ــه یقیــن از آن نهــر بیاشــامد.و از امــام  ــدارد ب از رجــب را روزه ب
كــه رســول خــدا؟ص؟ فرمود:مــاه  صــادق؟ع؟ نقــل شــده اســت 
رجــب مــاه اســتغفار اّمــت مــن اســت پــس در ایــن مــاه بســیار 
كــه خــدا آمــرزگار و مهربــان اســت و رجــب  كنیــد  طلــب آمــرزش 
را»اصــّب« ]یعنــى فروریزنده تــر[ مى گوینــد، زیــرا رحمــت خــدا 
در ایــن مــاه بــر اّمــت  مــن بســیار ریختــه مى شــود،پس بســیار 

بگویید،اســتغفر اهّلل و اســاله الّتوبــة ابــن بابویــه بــه ســند 

ــاه  ــر م ــت:در اواخ گف ــه  ك ــوده  ــت نم ــالم روای ــر از س معتب
امــام  بــه خدمــت  بــود  از آن مانــده  كــه چنــد روزى  رجــب 
مــن  بــر  حضــرت  آن  مبــارك  نظــر  رفتم.چــون  صــادق؟ع؟  
افتاد،فرمود:آیــا در ایــن مــاه روزه گرفته اى؟گفتم:نــه بــه خــدا 
كــه  اى پســر رســول خدا.فرمود:آنقــدر ثــواب از تــو فــوت شــده 
كســى نمى داند،بــه یقیــن ایــن ماهــى  انــدازه آن را جــز خــدا 
اســت كــه خــدا آن را بــر ماههــاى دیگــر فضیلــت داده و احتــرام 
گرامــى داشــتن روزه داران ایــن مــاه را بــر  آن را عظیــم نمــوده و 
گــر در باقیمانــده   كرده!!گفتم:یابــن رســول اهّلل،ا خــود واجــب 
ایــن مــاه روزه بــدارم آیــا بــه بخشــى از ثــواب روزه داران آن 
نایــل مى شــودم؟فرمود:اى ســالم هركــه یــك روز از آخــر ایــن 
از  و  مــرگ  ســكرات  ســختى  از  را  او  بدارد،خــدا  روزه  را  مــاه 
هــراس پــس از مــرگ و از عــذاب قبــر ایمــن مى كنــد،و هركــه دو 
روز آخــر ایــن مــاه را روزه بدارد،بــه آســانى از صــراط مى گــذرد،و 
هركــه ســه روز آخــر ایــن مــاه را روزه بــدارد از وحشــت بــزرگ روز 
قیامــت،و از ســختى ها و هول هــاى آن روز ایمــن مى شــود،و 
بــه او عطــا مى كننــد. در هــر  خ را  آتــش دوز از  بــرات آزادى 
صــورت بــراى روزه مــاه رجــب فضیلــت بســیار وارد شــده و در 
ــدارد،  ــر روزه مــاه رجــب را ن كســى قــدرت ب ــر  گ روایــت آمــده: ا
هــر روز ایــن تســبیحات را صــد بــار بخوانــد، تــا ثــواب روزه مــاه 

ــد:  رجــب را دریاب
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ــز  ــبیح ج ــه تس ــت آن ك ــّزه اس ــداى بزرگ،من ــت خ ــّزه اس من
بــراى او ســزاوار نیســت،منّزه اســت خــداى عزیزتــر و گرامى تــر، 
ــراى  ــا او ب ــه تنه ك ــه جامــه عــّزت در پوشــید  ــّزه اســت آن ك من

آن جامــه شایســته اســت.

لیلة الرغائب
از جملــه شــبهای بــزرگ و بــا عظمــت مــاه رجــب شــب 
جمعــه اول ایــن مــاه اســت.معروف بــه لیلة الرغائــب، اعمال 
مخصوصــى در ایــن شــب ذكــر شــده كــه بــه واســطه آن اعمــال 

ــر انســان ســرازیر مى شــود. بــركات و پــاداش فــراوان ب
كــه در آن  بــه معنــى شــبى  رغائــب جمــع رغیبــه اســت 
عطاهــا و مواهــب فــراوان بدســت مى  آیــد. در حدیــث اســت 
شــب جمعــه اول ایــن مــاه احیــاء و بیــداری و نیایــش فضیلــت 
ارزشــمند  عطایــای  بــه  دســت یابی  موجــب  و  دارد  ویــژه 
حضــرت پــروردگار اســت، در حدیث اســت كه رســول خدا؟ص؟ 
فرمــود: مالئكــه ایــن شــب را بــه ایــن نــام نهادنــد و محدثــان 
كیفیــت مخصوصــى در ایــن  كتاب هــای دعــا نمــازی بــا  در 
ــن  ــس ای ك ــر  ــود: ه ــر؟ص؟ فرم ــه پیامب ك ــد  ــرده  ان ك ــر  ــب ذك ش

نمــاز را در ایــن شــب انجــام دهــد ثــواب ایــن نمــاز 
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بــه نیكوتریــن صــورت بــا روی خنــدان و درخشــان و 
بــا زبانــى فصیــح در شــب اول قبــر در حضــور ایــن فــرد ظاهــر 
گویــد: ای دوســت مــن مــژده مى  دهــم تــو را  شــود و بــه او مــى  
كــه از هــر شــّدت و ســختى نجــات یافتــى، نمازگــزار مى گویــد: 
ــن  ــا چنی ــا ب ــى زیب ــن صورت ــون چنی كن ــن تا ــه م ك ــتى  كیس ــو  ت
كالم تــو نشــنیده  ام و  جلــوه  ای ندیــدم و ســخنى شــیرین تر از 
بویــی بهتــر از بــوی تــو نبوئیــدم در پاســخ مى گویــد: مــن همان 
ــده  ام  ــب آم ــام دادی. امش ــما انج ــه ش ك ــم  ــة الرغائب ــاز لیل نم
ــم  ــو باش ــی ت ــس تنهای ــم و مون كن ــق را ادا  ــا ح ــم ت ــزدت باش ن
و وحشــت را از تــو بــردارم و چــون در صــور دمیــده شــود مــن در 
عرصــه قیامــت ســایه بــر ســر تــو خواهــم افكنــد پس خوشــحال 

كــه خیــر از تــو معــدوم نخواهــد شــد بــاش 

کیفیت اعمال لیلة الرغائب
گرفتــه شــود. چــون شــب  روز پنــج شــنبه اول آن مــاه روزه 
جمعــه شــد مابیــن نمــاز مغــرب و عشــاء دوازده ركعــت نمــاز 
كــه هــر دو ركعــت بــه یــک ســالم ختــم مى شــود و  اقامــه شــود 
در هــر ركعــت یــک مرتبــه ســوره حمــد، ســه مرتبــه ســوره قــدر، 
دوازده مرتبــه ســوره توحیــد خوانــده شــود. و چــون دوازده 
ــی  ــر »اللهــم صــل عل ــار ذك ــاد ب ــید، هفت ــام رس ــه اتم ــت ب ركع
گفتــه شــود. پــس از آن در  لــه«  محمــد النبــی االمــی و علــی آ

ح قــدوس رب المالئکــة  ســجده هفتــاد بــار ذكــر »ســبو

از  برداشــتن  ســر  از  پــس  شــود.  گفتــه  ح«  والــرو
تجــاوز  و  وارحــم  اغفــر  »رب  ذكــر  بــار  هفتــاد  ســجده، 

ــاره  گفتــه شــود. دوب عمــا تعلــم انــک انــت العلــی االعظــم« 
ح قــدوس رب  بــه ســجده رفتــه و هفتــاد مرتبــه ذكــر »ســبو
ــوان حاجــت  گفتــه شــود. در اینجــا مى ت ح«  ــرو المالئکــة وال
خــود را از خــدای متعــال درخواســت نمــود. ان شــاء اهّلل بــه 

مى رســد. اســتجابت 

سیزدهم ماه رجب و اعمال اعتکاف
كــه ایــام البیــض در  از جملــه فضیلــت مــاه رجــب آن اســت 
آن واقــع شــده یعنــى روز ســیزدهم و چهاردهــم و پانزدهــم و 
اعتــكاف بــرای خــدا و روزه  داری، در آمــوزه  هــای دینــى بــر آن 

كیــد و ســفارش شــده اســت. تأ

بیست و هفتم ماه رجب
ــر  ــدن پیامب ــوث ش ــب روز مبع ــاه رج ــم م ــت و هفت روز بیس
گرفتــن در  اســالم)ص( بــه رســالت و پیامبــری اســت و روزه 
كــدام از ایــن  ــرای هــر  ایــن روز مســتحب و ثــواب ویــژه دارد ب

شــب ها اعمــال مخصوصــى ذكــر شــده اســت. 

شاید این آخرین ماه رجب عمرمان باشد.
دریابیم...
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