
 

 

 



 

 

رجب روزی است که برای اولین بار نخستین آیات الهی بر رسول مهربانی پیامبر اعظم )ص( در غار  72

حرا نازل شد.برای شب و روز عید مبعث در روایات اعمالی نقل شده است. به گزارش قرآنیوم ، فردا 

ر اعظم )ص( در غار رجب روزی است که برای اولین بار نخستین آیات الهی بر رسول مهربانی پیامب 72

 حرا نازل شد. برای شب و روز عید مبعث در روایات اعمالی نقل شده است. 

در »از حضرت امام جواد )علیه السالم( روایت نموده است که فرمودند: « المصباح»شیخ کفعمی در کتاب 

یست و ب»تابد بهتر است و آن شب، شب ماه رجب، شبی است که از تمام آنچه که خورشید بر آن می

ماه رجب است که در صبح این شب، رسول خدا )ص( به رسالت مبعوث گردید و از شیعیان ما هر « هفتم

شیخ کفعمی در  «.کس در آن شب عملی را انجام دهد، پاداش آن به اندازه عمل شصت سال خواهد بود

ه است. دعا و ترجمه ای را برای شب عید مبعث نقل کرد، دعای ویژه«بلد االمین»کتاب دیگر خود با نام 

منسوب به  6851از روی قرآن شماره با دستخط منسوب به امام رضا علیه السالم توسط حمید رابعی آن 

 :به این شرح استکه بازآفرینی شده صفحه  61در در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی آن حضرت 

َجل ِی أَْسأَُلک إِن ِیاللهم  َْعظَمِ  بِالت َ ْهرِ  ِمنَ  الل َْیلَةِ  هِ ٰهذِ  فِی اْلْ  الش َ
 َوآلِهِ ـمد  مح َعلَیٰ  ُتَصل ِیَ  أَنْ  اْلُمَکر َِم، َواْلُمْرَسلِ  اْلُمَعظ َِم،

 .لَمُ نَعْ  َوَل  ْعلَمُ یَ  َمنْ  یَا أَْعلَُم، ِمن َا بِهِ  أَْنتَ  َما لَنا تَْغِفرَ  َوأَنْ 
حق رسول محبوب و شایستۀ خواهم، به تجلّی اعظم، در این شب از ماه تجلیل شده و بهخدایا! از تو می

که احترام که درود فرستی بر محمّد و خاندانش و بیامرزی بر ما، آنچه را تو به آن از ما داناتری، ای آن

 ،دانیمداند و ما نمیمی



 

 

ِِ بَِش  ال َتِی ِذهِ نا ٰه لَْیلَتِ  فِی لَنا باِرکْ اللهم  ْلَتها، الر ِسالَةِ  َر  َفض َ
ِریفِ  َوبِاْلَمَحل ِ  أَْجلَْلَتها، َوبَِکراَمتِکَ   .لَْلَتهاأَحْ  الش َ

منشی و خدایا! به ما برکت ده در این شب، شبی که آن را به شرف رسالت برتری دادی و به بزرگ

 ،ات بزرگ کردی و به جایگاه شریفی برآوردیبخشندگی

أَُلکَ  َفإِن االلهم  ِریِف، بِاْلَمْبَعثِ  نَسْ  الل َِطیِف، ی ِدِ َوالس َ  الش َ
َعلَ  َوأَنْ  َوآلِهِ   محـمد َعلَیٰ  ُتَصل ِیَ  أَنْ  اْلَعِفیِف، َواْلُعْنُصرِ   تَجْ

، ةً َمْغُفورَ  َوُذُنوبَنا َمْقُبولًَة، الل َیالِی سائِرِ  َوفِی الل َْیلَةِ  ٰهِذهِ  فِی أَْعمالَنا
ِن ا سْ ُتوَرًة، َوُقُلوبَنا بِحُ ُکوَرًة، َوَسی ِئاتِنا َمسْ ْلَقْوِل َوَحَسناتِنا َمشْ

ِر َمْدُروَرةً  ُروَرًة، َوأَْرزاَقنا ِمنْ لَُدْنَک بِاْلُیسْ  .َمسْ
حق بعثت برجسته و آقای مهربان و بنیاد و نژاد پارسا که بر محمّد و کنیم بهخدایا! ما از تو درخواست می

ها پذیرفتۀ پیشگاهت قرار دهی و نش درود فرستی و اعمال ما را در این شب و در سایر شبخاندا



 

 

هایمان را پوشیده گردانی و هایمان را مورد پاداش فراوان و بدیگناهانمان را آمرزیده بداری و خوبی

 .کنی هایمان را از سوی خود به آسانی فراوانهایمان را به گفتار خوش شادمان سازی و روزیدل

،ا بِاْلَمْنظَرِ  َوأَْنتَ  ُترٰی، َوَل  تَرٰی  إِن َکَ  اللهم  َْعلیٰ
 وَ  ْلْ

ْجعیٰ  إِلَْیکَ  إِن َ 
، الر ُ یا،وَ  اْلَمماتَ  لَکَ  إِن َ  وَ  َواْلُمْنَتهیٰ  وَ  اْلَمحْ

ِخَرةَ  لَکَ  إِن َ  ولیٰ  اْلْ
ُ   َواْلْ

و  سوی توستتری و بازگشت و سرانجام بهانداز برشوی و تو در چشمبینی و خود دیده نمیخدایا! تو می

  مرگ و حیات و آخرت و دنیا از تو است

زٰی، نَِذل َ  أَنْ  بِکَ  نَُعوذُ  إِن َا ُهم َ اللٰ   .تَْنهیٰ  َعْنهُ  امَ  نَْأتِیَ  َوأَنْ  َونَخْ
 آوریم از اینکه خوار و رسوا شویم و از اینکه مرتکب عملی شویم که از آن نهیخدایا! به تو پناه می

 .ایکرده

أَُلکَ  إِن َا اللهم  َتِعیذُ  بَِرْحَمتَِک، اْلَجن َةَ  نَسْ  َفأَِعْذنا الن َارِ  ِمنَ  کَ بِ  َونَسْ
أَُلکَ  بُِقْدَرتَِک، ِمْنها ورِ  ِمنَ  َونَسْ  َواْجَعلْ  بِِعز َتَِک، ْقناَفاْرزُ  اْلِعینِ  اْلحُ



 

 

ْعمالِنا ِعْنَد أَ  َوأَْحَسنَ  ِسن ِنا، کِبَرِ  ِعْندَ  أَْرزاقِنا أَْوَسعَ 
 اْقتِرابِ آجالِنا، َوأَِطْل فِی طاَعتَِک، َوما ُیَقر ُِب إِلَْیَک،
ِظی ِعْنَدَک، َوُیْز لُِف لََدْیَک أَْعماَرنا، َوأَْحِسنْ فِی جَ  ِمیعِ َوُیحْ

ُموِرنا َمْعِرَفَتنا، َوَل تَِکْلنا إِلیٰ 
ُ
 َفیَُمن َ  َخْلِقکَ  ِمنْ  َحد  أَ  أَْحوالِنا َوأ

ْنیا َواَعلَْینا ْل َعلَْینا بَِجِمیعِ َحوائِجِنا لِلد ُ ِخَرِة، َواْبَدْأ بِآبائِنا ، َوتََفض َ ْلْ
َ ْنُفِسنا یَا َوأَْبنائِنا َوَجِمیعِ إِْخوانَِنا اْلُمْؤِمنِیَن فِی َجِمیعِ َما َسأَْلناکَ   ْلِ

  أَْرَحَم الر َاِحِمینَ 
آوریم از آتش دوزخ، پس ما را به تو پناه میخدایا درخواست بهشت را به رحمتت از تو داریم و به 

ترین روزی قدرتت از آتش پناه ده و از تو درخواست حورالعین داریم، پس به عزّتت روزی ما کن و فراخ

را هنگام پیری ما قرار ده و نیکوترین اعمالمان را به گاه فرا رسیدن مرگمان و عمر ما را در طاعتت و در 

مندمان نماید و در پیشگاهت بر منزلتمان افزاید، طوالنی ک کند و در نزدت بهرهآنچه ما را به سویت نزدی

گردان و در همه حاالت و کارها معرفتمان را نیکو ساز و ما را به احدی از مردمان وامگذار تا بر ما منّت 

نمان و نهد و بر ما به برآورده ساختن تمام حاجات دنیا و آخرتمان لطف کن و بخشش آغاز کن به پدرا



 

 

ترین فرزندانمان و همه برادران با ایمانمان، در همه آنچه از تو برای خود درخواست کردیم، ای مهربان

  مهربانان

أَُلکَ  إِن َااللهم   أَنْ  یِم،اْلَقدِ  َوُمْلکِکَ  اْلَعِظیِم، بِاْسِمکَ  نَسْ
ْنَب اْلَعِظیَم،  َنالَ  تَْغِفرَ  َوأَنْ محـمد   َوآلِ محـمد   َعلَیٰ  ُتَصل ِیَ  الذ َ

 .إِن َُه َلیَْغِفُر اْلَعِظیَم إِل  اْلَعِظیمُ 
ات که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی خواهیم به نام بزرگت و فرمانروایی دیرینهخدایا! از تو می

 .آمرزدو بیامرزی بر ما گناه بزرگ را، چراکه بزرگ را جز بزرگ نمی

اْلُمَکر َُم ال َِذی أَْکَرْمَتنا بِِه أَو َُل  َرَجب   َوٰهذااللهم 
َُمِم، َفلََک اْلَحْمُد یَا ُرِم، أَْکَرْمَتنا بِِه ِمنْ بَْیِن اْلْ َذا  أَْشُهِر اْلحُ

َْعظَِم  َْعظَِم اْلْ وِد َواْلَکَرِم، َفأَْسأَُلَک بِِه َوبِاْسِمَک اْلْ اْلجُ
َْکَرِم ال َِذی َخلَ  ََجل ِ اْلْ َْعظَِم، اْلْ ل َِک ْقَتُه َفاْسَتَقر َ فِ اْلْ ِِ ی 



 

 

ُرُج ِمْنَک إِلیٰ   بَْیِتهِ  َوأَْهلِ محـمد   َعلَیٰ  ُتَصل ِیَ  أَنْ  َغْیِرکَ  َفال یَخْ
َعلَنا َوأَنْ  الط َاِهِریَن، ِملِینَ  طاَعتَِک،بِ  فِیهِ  اْلعاِملِینَ  ِمنَ  تَجْ  هِ فِی َواْلْ
 .لَِشفاَعتِکَ 

های حرام رجب است که ما را به آن گرامی داشتی، نخستین ماه خدایا! این ماه محبوب و قابل احترام

ها اکرام کردی، پس تو را سپاس ای دارای بخشش و بزرگواری، از تو است که ما را به آن از میان امّت

تر که آن را آفریدی، تر و باارزشتر باشکوهتر بزرگتر بزرگحق نام بزرگحق ماه رجب و بهخواهم بهمی

ی بیت پاکش درود فرستات استقرار یافت، نامی که از تو به غیر تو نرسد که بر محمّد و اهلیهپس در سا

 .و ما را در این ماه از برپادارندگان طاعتت و آرزومندان شفاعتت قرار دهی

بِیِل، َسواءِ  إِلَیٰ  اْهِدنااللهم   َخْیرَ  ْنَدکَ عِ  َمِقیلَنا َواْجَعلْ  الس َ
، ل    فِی َمِقیل  ُبنا وَ  ِِ ، َفإِن ََک َحسْ ، َوُمْلک  َجِزیل   .نِْعَم اْلَوکِیلُ  َِلِیل 

سار رحمت خدایا! ما را به راه راست هدایت کن و جایگاه ما را نزد خود بهترین استراحتگاه در سایه

 .همیشگی و فرمانروایی عظیمت قرار ده، تو ما را بسی و چه نیکو کارگشایی



 

 

ال ِیَن بَِرْحَمتَِک ِحیَن ُمْنجِِحیَن َغْیَر َمْغُضوب  َعلَیْ ُمْفلِ  اْقلِْبنااللهم  ََ نا َوَل 
 .یَا أَْرَحَم الر َاِحِمینَ 

خدایا! ما را به حالت رستگاری و موفقیت برگردان که در گروه مورد خشم قرارگرفتگان و در طایفه 

 .ترین مهربانانات ای مهربانگمراهان نباشیم، به مهربانی

، إِن ِی أَْسأَُلک بَِعزائِِم َمْغِفَرتَِک، َوبِواِجِب َرْحَمتِکَ اللهم 
، َواْلَغنِیَمَة ِمنْ ُکل ِ بِر  ، َواْلَفْوَز بِاْلَجن َِة، الَمَة ِمنْ ُکل ِ إِْثم   الس َ

  َوالن َجاَة ِمَن الن َارِ 
خواهم، سالمت از هر میای، از تو های استوار آمرزشت و به رحمتت که بر خود الزم کردهخدایا! به آهنگ

  مندی از هر کار نیک و رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ را به من عطا کنیگناه و بهره

ائُِلوَن اللهم  اُعوَن َوَدَعْوُتَک، َوَسأَلََک الس َ َدعاَک الد َ
 .َوَسأَْلُتَک، َوطَلََب إِلَْیَک الط َالُِبوَن َوطَلَْبُت إِلَْیکَ 



 

 

کنندگان از تو درخواست کردند و تو را خواندند و من هم تو را خواندم و درخواستخدایا! خوانندگان 

 .من هم از تو درخواست نمودم و جویندگان تو را جویا شدند و من هم جویای تو شدم

ی الث َِقُة َوالر َجاُء، َو إِلَْیَک ُمْنَتَهی الر َْغبَِة فِ  أَْنتَ اللهم 
عاءِ   .الد ُ

 ،سوی توستطمینان و امیدی و نهایت میل و رغبت در خواندن دعا بهخدایا! تو مورد ا

 یفِ  َوالن ُورَ  َقْلبِی، یفِ  اْلیَِقینَ  َواْجَعلِ  َوآلِهِ محـمد   َعلَیٰ  َفَصل ِ اللهم 
 الل َْیلِ بِ  َوِذْکَرکَ  َصْدِری، فِی َوالن َِصیَحةَ  بََصِری،

ظُ واسِ  َوِرْزقاً  لِسانِی، َعلَیٰ  َوالن َهارِ  ور  َفاْرُزْقنِی، عاً َغْیرَ َمْمُنون  َوَل َمحْ
َوَرْغبَتِی فِیما  َوباِرْک لِی فِیما َرَزْقَتنِی، َواْجَعْل ِغناَی فِی نَْفِسی،

 .ِعْنَدَک، بَِرْحَمِتَک یَا أَْرَحَم الر َاِحِمینَ 



 

 

ام و خیرخواهی خدایا! بر محمّد و خاندانش درود فرست و یقین را در قلبم قرار ده و روشنی را در دیده

ام ناپذیر و غیر حرام را روزیام و ذکرت را در هر شب و روز بر زبانم و روزی گستردۀ پایانرا در سینه

ام را در آنچه نزد توست و دلبستگیام را در خودم نیازیام کردی برکت قرار ده و بیکن و در آنچه روزی

 .ترین مهربانانات ای مهربانقرار ده، به مهربانی

 :پس به سجده برو و بگو

 ِ ٰ نا لَِمْعِرَفتِِه، َهدانا ال َِذی اْلَحْمُد لِلِ َقنا لیَتِِه،بِوِ  َوَخص َ  َوَوف َ
 ُشْکراً  ُشْکراً  لِطاَعتِِه،

 (تا صد مرتبه)

ه معرفتش رهنمون شد و به والیتش اختصاص داد و به طاعتش توفیقمان سپاس ویژۀ خداست که ما را ب

 .عطا کرد، سپاس، سپاس

 :پس سر از سجده بردار و بگو

أَلَتِی، لَْیکَ عَ  َواْعَتَمْدتُ  بِحاَجتِی، َقَصْدُتکَ  إِن ِیاللهم   بَِمسْ
ْهتُ  تِی إِلَْیکَ  َوتََوج َ ب ِِهْم، َوأَْوِرْدنا  اْنَفْعنا اللهم. َوساَدتِی بِأَئِم َ بِحُ



 

 

َمْوِرَدُهْم، َواْرُزْقنا ُمراَفَقَتُهْم، َوأَْدِخْلَنا اْلَجن ََة فِی ُزْمَرتِِهْم 
 .بَِرْحَمتَِک یَا أَْرَحَم الر َاِحِمینَ 

 واسطه به تو به آوردم روی و نمودم اعتماد تو بر امخواسته به و کردم قصد حاجتم برای را تو من خدایا

 انایش با نشینیهم و ساز وارد آنان جایگاه به و بخش سود محبتشان به را ما! خدایا. سرورانم و امامان

 .مهربانان ترینمهربان ای اتمهربانی به کن، بهشت وارد آنان زمره در را ما و گردان ما روزی را

 


