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جب ماه خدا ماه بندگي ماه استغفار و...آمدر

چي كار مي خواي بكني؟

تصميمتو گرفتي؟

مي خوايي از اونهايي باشي كه وقتي منادي در روز قيامت صدا مي زنه اين الرجبيون؟ تو هم بگي

من رجبي هستم

دعا واستغفار وذكر وانجام كارهاي نيك وبدست آوردن دل بندگان خدا رجب را نوراني باشيم با روزه و

اعمال ماه مبارک رجب

فضیلت و اعمال ماه مبارک رجب

 . است شده وارد بسیاری روایات آنها فضیلت در و دارند زیادی ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان شرافت

 : فرمود  علی  و آه   روایت شده ه اهلل صلى) رسول حضرت از

رسد و جنگیدن با هافران در این ماه حرام ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهى در حرمت و فضیلت ب  آن نمى

است و رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است هسى ه  یك روز از ماه رجب را 

گردد و غضب اههى از او دور می گردد و درى از درهاى جهنم بر یم بزرگ خدای خشنودى موجب بگیرد، روزه

روى او بست  گردد

 :فرمود از حضرت موسى بن جعفر)علیهمااهسالم  روایت شده است ه 



2 
 

هر هس یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم یك سال، از او دور شود و هر هس س  روز از آن را  

ددگر می واجب او بر بهشت بگیرد روزه

 : و همچنین فرمود 

تر است. هر هس یك روز از رجب را روزه رجب نام نهرى است در بهشت ه  از شیر سفیدتر و از عسل شیرین

بگیرد اهبت  از آن نهر بیاشامد

 : فرمود  آه  و علی  اهلل صلى )اهرم رسول حضرت ه  است روایت  اهسالم علی )صادق امام از

من است پس در این ماه بسیار طلب آمرزش هنید ه  خدا آمرزنده و مهربان است و  امت استغفار ماه رجب ماه

پس بسیار بگوئید:  شودگویند زیرا ه  رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخت  مىمى "أصب"رجب را 

«.أَسْتَغْفِرُ اهللَ وَ أَسْأَهُ ُ اهتَّوْبَةَ»

 : می گفتابن بابوی  از ساهم روایت هرده است ه  

 آن مبارک نظر وقتی .رسیدم اهسالم علی )صادق امام در اواخر ماه رجب ه  چند روز از آن مانده بود، خدمت

 . خدا رسول فرزند اى واهلل ن  :گفتم اى؟گرفت  روزه ماه این در آیا : فرمود افتاد من بر حضرت

داند ب  درستى ه  این ماهى است ت شده است ه  قدر آن را ب  غیر از خدا هسى نمىفو تو از ثواب آنقدر : فرمود

 بر ماه این در هاى دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم نموده و گرامی داشتن روزه دار راه  خدا آن را بر ماه

است گردانیده واجب خود

 گردم؟داران آن نائل مىدارم آیا ب  بعضى از ثواب روزهیابن رسول اهلل اگر در باقیمانده این ماه روزه ب : پس گفتم

فرمود: اى ساهم هر هس یك روز از آخر این ماه را روزه بدارد خدا او را ایمن گرداند از شدت سكرات مرگ و از  

 هر و بگذرد آسانى ب  صراط از بگیرد هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر هس دو روز از آخر این ماه را روزه

 و روز آن هاىهول و هاشدت از و قیامت روز بزرگ ترس از گردد ایمن بگیرد س س  روز از آخر این ماه را روزهه

 روایت و است شده وارد بسیار فضیلت رجب ماه روزه براى ه  بدان. هنند عطا او ب  جهنم آتش از بیزارى برات

 سبیحات را بخواند تا ثواب روزه آن را دریابد: هر روز صد مرتب  این ت نباشد آن بر قادر شخصی اگر ه  شده

مَنْ هَبِسَ اهْعِزََّ وَ هُوَ هَ ُ أَهْلٌسُبْحَانَ اهْإِهَ ِ اهْجَلِیلِ سُبْحَانَ مَنْ ال یَنْبَغِى اهتَّسْبِیحُ إِال هَ ُ سُبْحَانَ اهْأَعَزِّ اهْأَهْرَمِ سُبْحَانَ 
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اعمال مشترک ماه مبارک رجب

است مورد ه  انجام دادن آنها متعلق ب  هم  ماه است و اختصاصى ب  روز معینی ندارد و آن چند است اعماهی اینها

در تمام ایام ماه رجب دعای ذیل را ه  روایت شده امام زین اهعابدین)علی  اهسالم  در حجر در غره  -1

خواندند، خوانده شود

مُ ضَمِیرَ اهصَّامِتِینَ هِكُلِّ مَسْأَهَةٍ مِنْكَ سَمْعٌ حَاضِرٌ وَ جَوَابٌ عَتِیدٌ اهلَّهُمَّ وَ یَا مَنْ یَمْلِكُ حَوَائِجَ اهسَّائِلِینَ وَ یَعْلَ

  آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْضِىَمَوَاعِیدُکَ اهصَّادِقَةُ وَ أَیَادِیكَ اهْفَاضِلَةُ وَ رَحْمَتُكَ اهْوَاسِعَةُ فَأَسْأَهُكَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

 .ءٍ قَدِیرٌحَوَائِجِى هِلدُّنْیَا وَ اهْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى هُلِّ شَىْ

 شود خوانده شده، روایت  اهسالم علی )صادق امام دعایی را ه  از -2

دَبَ اهْمُنْتَجِعُونَ إِال مَنِ خَابَ اهْوَافِدُونَ عَلَى غَیْرِکَ وَ خَسِرَ اهْمُتَعَرِّضُونَ إِال هَكَ وَ ضَاعَ اهْمُلِمُّونَ إِال بِكَ وَ أَجْ

 مُتَاحٌ هِلْآمِلِینَ وَ  نَیْلُكَانْتَجَعَ فَضْلَكَ بَابُكَ مَفْتُوحٌ هِلرَّاغِبِینَ وَ خَیْرُکَ مَبْذُولٌ هِلطَّاهِبِینَ وَ فَضْلُكَ مُبَاحٌ هِلسَّائِلِینَ وَ

نَاوَاکَ عَادَتُكَ اهْإِحْسَانُ إِهَى اهْمُسِیئِینَ وَ سَبِیلُكَ اهْإِبْقَاءُ عَلَى رِزْقُكَ مَبْسُوطٌ هِمَنْ عَصَاکَ وَ حِلْمُكَ مُعْتَرِضٌ هِمَنْ 

رْ غَافِلِینَ اهْمُبْعَدِینَ وَ اغْفِاهْمُعْتَدِینَ اهلَّهُمَّ فَاهْدِنِى هُدَى اهْمُهْتَدِینَ وَ ارْزُقْنِى اجْتِهَادَ اهْمُجْتَهِدِینَ وَال تَجْعَلْنِى مِنَ اهْ

.اهدِّینِ هِى یَوْمَ

اهلَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَهُكَ صَبْرَ اهشَّاهِرِینَ  شود خوانده این رجب ماه در ه  شده روایت  اهسالم علی ) صادق امام از -3

غَنِىُّ اهْبَائِسُ اهْفَقِیرُ أَنْتَ اهْ هَكَ وَ عَمَلَ اهْخَائِفِینَ مِنْكَ وَ یَقِینَ اهْعَابِدِینَ هَكَ اهلَّهُمَّ أَنْتَ اهْعَلِىُّ اهْعَظِیمُ وَ أَنَا عَبْدُکَ

تِكَ وَ بِقُوَّ لْمِكَ عَلَى جَهْلِىاهْحَمِیدُ وَ أَنَا اهْعَبْدُ اهذَّهِیلُ اهلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آهِ ِ وَ امْنُنْ بِغِنَاکَ عَلَى فَقْرِى وَ بِحِ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آهِ ِ اهْأَوْصِیَاءِ اهْمَرْضِیِّینَ وَ اهْفِنِى مَا أَهَمَّنِى مِنْ أَمْرِ اهدُّنْیَا وَ  عَلَى ضَعْفِى یَا قَوِىُّ یَا عَزِیزُ اهلَّهُمَّ صَلِّ

 اهْآخِرَةِ یَا أَرْحَمَ اهرَّاحِمِینَ

حث توانید ب  مفاتیح اهجنان مبقابل توج  است ه  ادعی  دیگری نیز برای این ماه عزیز ذهر شده است ه  می

اه رجب رجوع نماییداعمال م

أَسْتَغْفِرُ : هر هس در ماه رجب صد مرتب  بگویداز حضرت رسول اهرم)صلى اهلل علی  و آه   روایت شده ه  -4

و آن را ب  صدق  ختم فرماید حق تعاهى براى او ب   اهلَّ َ اهَّذِى ال إِهَ َ إِال هُوَ وَحْدَهُ ال شَرِیكَ هَ ُ وَ أَتُوبُ إِهَیْ ِ

رحمت و مغفرت و هسى ه  چهار صد مرتب  بگوید بنویسد براى او اجر صد شهید عطا فرماید
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بگوید خداوند عز و جل  "ال إِهَ َ إِال اهللُ"هسى ه  در ماه رجب هزار مرتب  از نبی مكرم اسالم روایت است -5

ا هند و براى او صد شهر در بهشت بنا فرمایدبراى او صد هزار حسن  عط

أَسْتَغْفِرُ اهللَ وَ أَتُوبُ : روایت است هسى ه  در رجب در صبح هفتاد مرتب  و در شب نیز هفتاد مرتب  بگوید -6

اگر در ماه رجب بمیرد  اهلَّهُمَّ اغْفِرْ هِى وَ تُبْ عَلَىَّ: ها را بلند هند و بگویدو پس از اتمام ذهر، دست "إِهَیْ ِ

خدا از او راضى باشد و ب  برهت ماه رجب، آتش او را مس نكند

گفت  شود؛ تا أَسْتَغْفِرُ اهللَ ذَا اهْجَاللِ وَ اهْإِهْرَامِ مِنْ جَمِیعِ اهذُّنُوبِ وَ اهْآثَامِ: در هل این ماه هزار مرتب  ذهر -7

خداوند رحمان او را بیامرزد

وس در اقبال از حضرت رسول اهرم)صلى اهلل علی  و آه   فضیلت بسیاری براى خواندن سوره قل سید بن طاو -8

هو اهلل أحد نقل هرده است ه  ده هزار مرتب  یا هزار مرتب  یا صد مرتب  در این ماه تالوت شود. و نیز روایت 

ند براى او در قیامت نورى هر هس در روز جمع  ماه رجب صد مرتب  سوره قل هو اهلل أحد را بخوا هرده ه 

شود ه  او را ب  بهشت بكشاند

: فرمود سید بن طاووس از حضرت رسول اهرم)صلى اهلل علی  و آه   روایت هرده ه  -9

هر هس در روز جمع  ماه رجب، مابین نماز ظهر و عصر، چهار رهعت نماز بگزارد و در هر رهعت حمد یك 

تَغْفِرُ اهللَ أَسْ:  بگوید مرتب  ده سپس  أحد پنج مرتب  بخواند، و مرتب  و آیة اهكرسى هفت مرتب  و قل هو اهلل

حق تعاهى براى او از روزى ه  این نماز را گزارده تا روزى ه  بمیرد هر روز  اهَّذِى ال إِهَ َ إِال هُوَ وَ أَسْأَهُ ُ اهتَّوْبَةَ

در بهشت از یاقوت سرخ و ب  هر حرفى ای ه  خوانده شهرى هزار حسن  ب  او عطا فرماید، و او را ب  هر آی 

قصرى در بهشت از دُرّ سفید دهد و تزویج فرماید او را حوراهعین و از او راضى شود

زیرا ه  روایت شده هر س  روز از این ماه را ه  پنجشنب  و جمع  و شنب  باشد روزه گرفت  شود -11

حق تعاهى براى او ثواب نهصد سال عبادت بنویسد هاى حرام، این س  روز را روزه بداردهس در یكى از ماه

هاى از حضرت رسول اهرم)صلی اهلل علی  و آه   روایت شده است ه : هر هس در یك شب از شب -11

ماه رجب ده رهعت نماز ب  این نحو ه  در هر رهعت حمد و قل یا ایها اهكافرون یك مرتب  و توحید س  

آمرزدا میمرتب  بخواند، خداوند گناهان او ر

 و تنظیم:تهی  
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