
 بسمه تعالی

مهایامماهمبارکرجبناویژه
 فضیلت ماه رجب     
پیچذ ٍ تار دیگر هاُ تسرگ خذا، ًَیذتخش فصل جذیذی از تٌذگی در درگاُ عثَدیت است،  ًسین هاُ رجة در فضای شْر هی 

کٌٌذ، چرا  شواری هی تِ ایي هاُ لحظِکردًذ اکٌَى هشتاقاًِ ترای ٍرٍد  ّا ترای ایي هاُ لحظِ شواری هی ت هؤهٌاى ٍ عارفاى کِ هذ
 .ریسد است ٍ رحوت خذا در ایي هاُ تر اهت فرٍ هى« ةهاُ أصَّ»کِ هاُ رجة 

هاُ رجة هاُ تسرگ خذاست ٍ هاّى کِ حرهت ٍ فضیلت تِ آى » در اّویت ایي هاُ ّویي تس کِ پیاهثر اکرم)ص( فرهَدًذ:
ٍ رجة هاُ خذاست ٍ شعثاى هاُ هي است ٍ هاُ رهضاى هاُ اهت هي است رسذ ٍ جٌگیذى تا کافراى در ایي هاُ حرام است  ًوى

شَد ٍ درى از  شَد ٍ غضة الْى از اٍ دٍر هی کسى کِ یک رٍز از هاُ رجة را رٍزُ تگیرد، هَجة خشٌَدى خذای تسرگ هی
 .«درّاى جٌْن تر رٍى اٍ تستِ شَد

جٌْن کس یک رٍز از هاُ رجة را رٍزُ تگیرد، آتش ّر» فرهَد:الورجة  اّویت هاُ رجة رٍایتی در تاب رکاظن)ع( د هَسی اهام
رجة ًام ًْرى »، ّوچٌیي فرهَد: «شَد کس سِ رٍز از آى را رٍزُ تگیرد، تْشت تر اٍ ٍاجة هییک سال، از اٍ دٍر شَد ٍ ّر

 «.ِ از آى ًْر تیاشاهذتر است، ّر کس یک رٍز از رجة را رٍزُ تگیرد، الثت است در تْشت کِ از شیر سفیذتر ٍ از عسل شیریي

 اعمال شب اول ماه رجببرخی 

اَِّلَِّٔ ػٓلٌَٕ٘ب ثِبالْهٕيِ ٍٓاالْٗوبىِ  اَللّـْٔنَّ»خَاًذ:  از رسَل خذا)ظ( ًمل ضذُ است وِ تِ ٌّگام رؤیت ّالل هاُ رخة، ایي دعا را هى

ي هاُ را تر ها تِ اهٌیت ٍ ایواى ٍ سالهت ٍ دیي اسالم ًَ وي، پرٍردگار هي ٍ ؛ خذایا ای«ٍٓالسّٓالهِٓٔ ٍٓاالْسٕالمِ زٓثّى ٍٓزٓثّٔکٓ اهللُ ػٓصٍَّٓجٓلَّ

دیذ،  پرٍردگار تَ )اى هاُ( خذاى عسٍخل است ٍ ّوچٌیي از آى حضرت ًمل ضذُ است وِ ٍلتى ّالل هاُ رخة را هى

، ٍٓاَػٌِّب ػٓلَى الصِّ٘بمِ ٍٓالْقِ٘بمِ، ٍٓحِفْظِ اللِّسبىِ، ٍٓغَضِّ الْجٓصٓسِ، ٍٓال تَجٕؼٓلْ ثبزِکٕ لٌَب فى زٓجٓت ٍٓشَؼٕجبىَ، ٍٓثٓلِّغٌْب شَْٕسَ زٓهٓضبىَ اَللّـْٔنَّ»فرهَد:  هى

خذایا تروت دُ تر ها در هاُ رخة ٍ ضعثاى ٍ ها را تِ هاُ رهضاى ترساى ٍ ووىواى دُ تراى گرفتي »؛ «حٓظٌَّب هٌِِْٔ الْجَٔعٓ ٍٓالْؼٓطَشٓ

 .«ٍ پَضیذى چطن ٍ تْرُ ها را از آى هاُ تٌْا گرسٌگى ٍ تطٌگى لرار هذُ دارى ٍ ًگْذارى زتاى رٍزُ ٍ ضة زًذُ

رٍایتى از رسَل خذا )ظ( یافتن وِ آى حضرت فرهَد: ّر وس هاُ « عثادات»گَیذ در وتة  سیّذ تي طاٍٍس هى :غسل وردى 

ز گٌاّاى خارج ضَد )ٍ پان رخة را درن وٌذ ٍ در اٍل، ٍسط ٍ آخر آى، غسل وٌذ ّواًٌذ رٍزى وِ از هادر هتَلذ ضذُ، ا

 (.ضَد

 .دارد تسیار فضیلت ضة ایي در زیارت اهام حسیي)ع(

از اهام صادق)ع( از خذش از اهیرهؤهٌاى على)ع( ًمل وردُ « هصثاح الوتْدّذ»: ضیخ طَسى در اٍل هاُ رخة زًذُ داری ضة

تِ عثادت تپردازد ضة اٍّل هاُ رخة، ّاى سال، فارغ از ّر چیس،  است وِ آى حضرت دٍست داضت وِ در چْار ضة از ضة

تَاًى تر احیاى  تا هى»ضة ًیوِ ضعثاى، ضة عیذ فطر ٍ ضة عیذ لرتاى، در حذیثى دیگر، از اهام صادق)ع( ًمل ضذُ است وِ 

 . ّاى عیذ فطر، عیذ لرتاى ٍ... ضة اٍل رخة هرالثت وي ضة

 تر به مفاتیح الجنان مراجعه شود. برای انجام اعمال کامل

 اعمال روز اول رجبی برخ

رٍزُ: رٍایت ضذُ وِ حضرت ًَح)ع( در ایي رٍز تِ وطتى سَار ضذ ٍ تِ وساًى وِ ّوراُ اٍ تَدًذ اهر فرهَد رٍزُ تگیرًذ ـ 1

 .وِ ّر وس ایي رٍز را رٍزُ تگیرد، آتص خٌْن یه سال از اٍ دٍر ضَد

 غسلـ 2

 وٌذ، زیارت رخة اٍل رٍز در را( ع)حسیي اهام وس ّر وِ است ضذُ رٍایت( ع)صادق خعفر اهام از زیارت اهام حسیي)ع(:ـ 3

 تر به مفاتیح الجنان مراجعه شود. برای انجام اعمال کامل .تیاهرزد را اٍ خذاًٍذ

 



 اعمال مشترک این ماهبرخی 
 :ضَد، تسیار است؛ از خولِ ایي اعوال وِ هخصَظ رٍز هعیٌى ًیست، تلىِ در توام هاُ اًدام هى

 ٍٓجَٓاةٌ حبضِسٌ سٓوٕغٌ هٌِْکٓ هٓسٕئَلَٔ، لِکُلِّ الصّبهِت٘يَ، ضَو٘سَ ٍٗٓؼٕلَنٔ ٗب هٓيْ ٗٓوٕلِکٔ حَٓآئِجٓ السّأئِل٘يَ،»ُ رخة، ایي دعا را تخَاًذ: توام ها در

اَىْ تُصٓلِّىٓ ػٓلى هٔحٓوّٓد ٍٓآلِ هحود، ٍاَىْ تَقْضِىٓ حَٓائِجى  فَبَسٕئَلُکٓ الَاسِؼُٓٔ ٍٓزٓحٕوٓتُکٓ الفبضِلَُٔ، ٍاَٗبدٗکٓ الصّبدِقَُٔ ٍٓهَٓاػ٘دٔکٓ اللّـْٔنَّ ػٓت٘دٌ،

 .«لِلدًّْٔ٘ب ٍٓاالْخِسَِٓ، اًَِّکٓ ػٓلى کُلِّ شَىٕء قَدٗسٌ

ِٔ لَ شَسِٗکٓ ال ٍٓحٕدُٓٔ َّٔٓ، إاِلّ إلِٓ ال الَّرِٕ ؤَسٕتَغْفِسُ اللِّٓ»ّوچٌیي رسَل خذا)ظ( فرهَدًذ: ّر وس در هاُ رخة صذ هرتثِ تگَیذ 

هرتثِ آى را تگَیذ  4۴۴اى تذّذ، خذاًٍذ وارش را تِ رحوت ٍ هغفرت پایاى دّذ ٍ ّر وس  ٍ در پایاى صذلِ« ٍٓؤَتَُةٔ إِلَِِٕ٘

تگَیذ، خذاًٍذ تراى اٍ حسٌات « ال اِلِٓ اِالَّ اللِّ»وسى وِ در هاُ رخة ّسار هرتثِ  »فضیلت ضْیذاى را دارد، ّوچٌیي ایطاى فرهَد:

 .«َیسذً فراٍاًى هى

 ٍ «ِاِلَِٕ٘ ٍٓؤَتَُةٔ اَسٕتَغْفِسُ اللِّٓ»هرتثِ تگَیذ ۰۴هرتثِ ٍ ضثاًگاُ ًیس  ۰۴ّر وس در هاُ رخة، در ٍلت صثح، »در رٍایتى آهذُ است: 

 «.اّذ تَدخَ ضىرا اٍ از خذاًٍذ تویرد، رخة هاُ ّواى در اگر «ػٓلَّىٓ تُتٕ ٍٓ اغْفِسْلٖ ؤَللّْٔنَّ» تگَیذ ٍ وٌذ تلٌذ را ّا دست آى، از پس

 .تیاهرزد را ٍى رحواى خذاًٍذ تا «ثبمٍِٓاٙ الرًَُُّةِ جٓو٘غِ هِيْ ٍٓاالْکْسامِ ذَاالْجٓاللِ اَسٕتَغْفِسُ اللِّٓ»در طَل ایي هاُ ّسار هرتثِ تگَیذ 

خذا)ظ(  از رسَل خولِ از. است وردُ ًمل رخة هاُ در «تَحیذ» سَرُ خَاًذى فضیلت فراٍاًى تراى« الثال»سیّذ تي طاٍٍس در 

را تخَاًذ، ٍارد عرصِ لیاهت ضَد در « تَحیذ»ّسار هرتثِ سَرُ  1۴ رخة، هاُ در پان ًیت تا وس ّر رٍایت وردُ است وِ

آیٌذ ٍ تِ ٍى تطارت تْطت را  فرضتِ تِ استمثال اٍ هى ۰۴حالى وِ از گٌاُ پان تاضذ هاًٌذ رٍزى وِ از هادر هتَلذ ضذُ است ٍ 

 .در ایي هاُ ٍ حتى صذ تار ًیس پاداش زیادى رور ورد« تَحیذ»ى حضرت تراى ّسار تار خَاًذى سَرُ دٌّذ، ّوچٌیي آ هى

تراى آًىِ . سیّذ تي طاٍس رٍایت وردُ از هحوذ تي روَاى وِ هعرٍف تِ سدّاد است «زٕجَُٔٔ لِکُلِّ خَٕ٘سٍؤَ ٗٓب هٓيْ»دعاى خَاًذى 

علیِ السالم فذاى تَ ضَم ایي هاُ  )ع(گفت عرض وردم تِ حضرت صادقآًمذر سدذُ ورد ٍ گریست در سدَد وِ ًاتیٌا ضذ 

تگَ در  ثٌَٗس ثِسٕنِ اللِِّ السَّحٕويِ السَّح٘نِ »تعالى هراتِ آى ًفع تخطذ حضرت فرهَد رخة است تعلین تٌوا هرا دعائى در آى وِ حكّ

 «....ُٔ لِکُلِّ خَٕ٘سٍزٕجَٔؤَ ٗٓب هٓيْ ّر رٍز از رخة در صثح ٍ ضام ٍ در عمة ًوازّاى رٍز ٍ ضة

 تر به مفاتیح الجنان مراجعه شود. برای انجام اعمال کامل

  الرغائب لهلی
وٌٌذ. ترای ایي ضة عولی از  ًاهٌذ. در ایي ضة هالئه تر زهیي ًسٍل هی« السغبئت ٔل٘ل»اٍلیي ضة خوعِ هاُ رخة را

 :ترور ضذُ است وِ فضیلت تسیاری دارد ٍ تذیي لرار اس )ظ(خذا رسَل

الاهِ ضَد وِ ّر دٍ  ها تیي ًواز هغرب ٍ عطاءدٍازدُ روعت ًواز ضذ؛ خوعِ ضة چَى. ضَد گرفتِ رٍزُهاُ  رٍز پٌح ضٌثِ اٍل

خَاًذُ  سَرُ تَحیذ سَرُ لذر، دٍازدُ هرتثِ سَرُ حوذ، سِ هرتثِ روعت تِ یه سالم ختن هی ضَد ٍ درّر روعت یه هرتثِ

پس از آى در .گفتِ ضَد «ِاَللّْٔنَّ صٓلِّ ػٓلى هٔحٓوَّدٍ الٌَّجِىِّ االُْهِّىِّ ٍٓػٓلى آلِِ» سیذ،ّفتاد تار رورضَد. ٍ چَى دٍازدُ روعت تِ اتوام ر

حِ»ّفتاد تار رور سدذُ حٌ قُدٍُّسٌ زٓةُّ الْوٓالئِکَِٔ ٍٓالسٍُّ زٓةِّ اغْفِسْ ٍٓازٕحٓنٕ » ّفتاد تار رور گفتِ ضَد. پس از سر ترداضتي از سدذُ، «سٔجَُّ

تَاى حاخت خَد را از خذای هتعال درخَاست ًوَد. اى ضاء اهلل تِ  گفتِ ضَد. در ایٌدا هی«جبٍٓشٕ ػٓوّب تَؼٕلَنٔ اًَِّکٓ اًَْتٓ الْؼٓلِىُّ االَػٕظَنٍٔٓتَ

  .استداتت هی رسذ

ب ایي ًواز را تا وسی وِ ایي ًواز را تخَاًذ، ضة اٍل لثرش خذای هتعال ثَا» :در فضیلت ایي ًواز هی فرهایذ )ظ(پیاهثراورم

ای حثیة هي، » تِ آى فرد هی گَیذ: س. پ«زتاى فصیح تِ سَیص هی فرستذ زیثاتریي صَرت ٍ تا رٍی گطادُ ٍ درخطاى ٍ تا

وِ هي صَرتی زیثاتر از تَ  تَ ویستی؟ تِ خذا سَگٌذ» :هیّت هی پرسذ «. تطارت تر تَ تاد وِ از ّر ضذت ٍ سختی ًدات یافتی

 .«ام ٍ تَیی، تْتر از تَی تَ ًثَئیذُ ام ریي تر از والم تَ ًطٌیذُالهی ضیام ٍ و ًذیذُ


