
است. از حضرت رسول )صلى اهلل  روایات بسیاری وارد شده و در فضیلت آنها زیادی دارند ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان شرافت

جنگیدن با کافران در این ماه  رسد و که: ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهى در حرمت و فضیلت به آن نمى علیه و آله( روایت شده

 بگیرد، است و ماه رمضان ماه امت من است کسى که یک روز از ماه رجب را روزه حرام است و رجب ماه خدا است و شعبان ماه من

 .درهاى جهنم بر روى او بسته گردد گردد و غضب الهى از او دور می گردد و درى از موجب خشنودى خدای بزرگ می

روزه بگیرد، آتش جهنم یک سال، از  موسى بن جعفر)علیهماالسالم( روایت شده است که: هر کس یک روز از ماه رجب را از حضرت

 .بگیرد بهشت بر او واجب می گردد روزه او دور شود و هر کس سه روز از آن را

ت. هر کس یک روز از رجب را روزه تر اس شیر سفیدتر و از عسل شیرین و همچنین فرمود که: رجب نام نهرى است در بهشت که از

 .البته از آن نهر بیاشامد بگیرد

آله( فرمود که: ماه رجب ماه استغفار امت من است پس  صلى اهلل علیه و امام صادق)علیه السالم( روایت است که حضرت رسول اکرم) از

رحمت خدا در این ماه بر امت  گویند زیرا که مى ”أصب“آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را  در این ماه بسیار طلب

  .«َأْسَتْغِفُر اهلَل َو َأْسَأُلُه الَتْوَبَة»پس بسیار بگوئید:  شود من بسیار ریخته مى

امام صادق)علیه  از آن مانده بود، خدمت ابن بابویه از سالم روایت کرده است که گفت: در اواخر ماه رجب که چند روز

فرزند رسول خدا. فرمود  اى؟ گفتم نه واهلل اى حضرت بر من افتاد فرمود که آیا در این ماه روزه گرفته تی نظر مبارک آنوق السالم(رسیدم.

دیگر  هاى داند به درستى که این ماهى است که خدا آن را بر ماه غیر از خدا کسى نمى که آنقدر ثواب از تو فوت شده است که قدر آن را به

 .این ماه بر خود واجب گردانیده است در ن را عظیم نموده و گرامی داشتن روزه دار رافضیلت داده و حرمت آ

گردم؟ فرمود: اى سالم هر کس  داران آن نائل مى بعضى از ثواب روزه پس گفتم یابن رسول اهلل اگر در باقیمانده این ماه روزه بدارم آیا به

هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر کس دو  ن گرداند از شدت سکرات مرگ و ازآخر این ماه را روزه بدارد خدا او را ایم یک روز از

بگیرد ایمن گردد از ترس  روزه از صراط به آسانى بگذرد و هر کس سه روز از آخر این ماه را بگیرد روزه روز از آخر این ماه را

فضیلت  م به او عطا کنند. و بدان که براى روزه ماه رجببرات بیزارى از آتش جهن هاى آن روز و ها و هول بزرگ روز قیامت و از شدت

این تسبیحات را بخواند تا ثواب روزه آن را  مرتبه هر روز صد بسیار وارد شده است و روایت شده که اگر شخصی قادر بر آن نباشد

 . َأْهٌل اْلَأَعِّز اْلَأْکَرِم ُسْبَحاَن َمْن َلِبَس اْلِعّزََ َو ُهَو َلُه ُه ُسْبَحاَناْلَجِلیِل ُسْبَحاَن َمْن ال َیْنَبِغى الَتْسِبیُح ِإال َل دریابد: ُسْبَحاَن اْلِإَلِه

 اعمال مشترک ماه مبارک رجب

 : مورد است اعمالی است که انجام دادن آنها متعلق به همه ماه است و اختصاصى به روز معینی ندارد و آن چند اینها

 :را که روایت شده امام زین العابدین)علیه السالم( در حجر در غره خواندند، خوانده شوددر تمام ایام ماه رجب دعای ذیل  -۱

الَّصاِدَقُة َو َأَیاِدیَک  ِمْنَک َسْمٌع َحاِضٌر َو َجَواٌب َعِتیٌد الَلُهَم َو َمَواِعیُدَک الَساِئِلیَن َو َیْعَلُم َضِمیَر الَّصاِمِتیَن ِلُکِل َمْسَأَلٍة َیا َمْن َیْمِلُک َحَواِئَج“

  ”. ٍء َقِدیٌر َشْى َتْقِضَى َحَواِئِجى ِللُدْنَیا َو اْلآِخَرِة ِإَنَک َعَلى ُکِل َفَأْسَأُلَک َأْن ُتَّصِلَى َعَلى ُمَحَمٍد َو آِل ُمَحَمٍد َو َأْن اْلَفاِضَلُة َو َرْحَمُتَک اْلَواِسَعُة

  :لسالم( روایت شده، خوانده شودامام صادق)علیه ا دعایی را که از -۲

َباُبَک َمْفُتوٌح  ِإال ِبَک َو َأْجَدَب اْلُمْنَتِجُعوَن ِإال َمِن اْنَتَجَع َفْضَلَک َغْیِرَک َو َخِسَر اْلُمَتَعِرُضوَن ِإال َلَک َو َضاَع اْلُمِلُموَن َخاَب اْلَواِفُدوَن َعَلى»

ِرْزُقَک َمْبُسوٌط ِلَمْن َعَّصاَک َو ِحْلُمَک ُمْعَتِرٌض ِلَمْن  َفْضُلَک ُمَباٌح ِللَساِئِلیَن َو َنْیُلَک ُمَتاٌح ِلْلآِمِلیَن َو اِلِبیَن َوِللَراِغِبیَن َو َخْیُرَک َمْبُذوٌل ِللَّط

اْرُزْقِنى اْجِتَهاَد اْلُمْجَتِهِدیَن َوال َتْجَعْلِنى  اْهِدِنى ُهَدى اْلُمْهَتِدیَن َوَعَلى اْلُمْعَتِدیَن الَلُهَم َف َعاَدُتَک اْلِإْحَساُن ِإَلى اْلُمِسیِئیَن َو َسِبیُلَک اْلِإْبَقاُء َناَواَک

  «. اْلَغاِفِلیَن اْلُمْبَعِدیَن َو اْغِفْر ِلى َیْوَم الِدیِن ِمَن

 :امام صادق )علیه السالم( روایت شده که در ماه رجب این خوانده شود از -۳

َأْنَت  َأْنَت اْلَعِلُى اْلَعِظیُم َو َأَنا َعْبُدَک اْلَباِئُس اْلَفِقیُر َعَمَل اْلَخاِئِفیَن ِمْنَک َو َیِقیَن اْلَعاِبِدیَن َلَک الَلُهَم َک َصْبَر الَشاِکِریَن َلَک َوالَلُهَم ِإِنى َأْسَأُل»

 ِبِحْلِمَک َعَلى َجْهِلى َو ِبُقَوِتَک َعَلى َضْعِفى َیا َقِوُى َیا َمٍد َو آِلِه َو اْمُنْن ِبِغَناَک َعَلى َفْقِرى َوَصِل َعَلى ُمَح اْلَغِنُى اْلَحِمیُد َو َأَنا اْلَعْبُد الَذِلیُل الَلُهَم

 «.اْلآِخَرِة َیا َأْرَحَم الَراِحِمیَن اْلَمْرِضِییَن َو اْکِفِنى َما َأَهَمِنى ِمْن َأْمِر الُدْنَیا َو َعِّزیُّز الَلُهَم َصِل َعَلى ُمَحَمٍد َو آِلِه اْلَأْوِصَیاِء

 . توانید به مفاتیح الجنان مبحث اعمال ماه رجب رجوع نمایید قابل توجه است که ادعیه دیگری نیز برای این ماه عزیز ذکر شده است که می

َأْسَتْغِفُر الَلَه اَلِذى ال ِإَلَه ِإال ُهَو » :هر کس در ماه رجب صد مرتبه بگوید :از حضرت رسول اکرم)صلى اهلل علیه و آله( روایت شده که -۴

و آن را به صدقه ختم فرماید حق تعالى براى او به رحمت و مغفرت و کسى که چهار صد مرتبه بگوید  «َوْحَدُه ال َشِریَک َلُه َو َأُتوُب ِإَلْیِه

 .بنویسد براى او اجر صد شهید عطا فرماید



 بگوید خداوند عز و جل براى او صد هزار حسنه” ال ِإَلَه ِإال اهلُل“مرتبه  کسى که در ماه رجب هزار :از نبی مکرم اسالم روایت است -۵

 . عطا کند و براى او صد شهر در بهشت بنا فرماید

و پس از اتمام ذکر، ” اهلَل َو َأُتوُب ِإَلْیِه َأْسَتْغِفُر“ :روایت است کسى که در رجب در صبح هفتاد مرتبه و در شب نیّز هفتاد مرتبه بگوید -۶

از او راضى باشد و به برکت ماه رجب، آتش او را  اگر در ماه رجب بمیرد خدا” الَلُهَم اْغِفْر ِلى َو ُتْب َعَلَى“بگوید:  ها را بلند کند و دست

 . مس نکند

 . گفته شود؛ تا خداوند رحمان او را بیامرزد “ َجِمیِع الُذُنوِب َو اْلآَثاِم َأْسَتْغِفُر اهلَل َذا اْلَجالِل َو اْلِإْکَراِم ِمْن :در کل این ماه هزار مرتبه ذکر -۷

و آله( فضیلت بسیاری براى خواندن سوره قل هو اهلل أحد نقل کرده  سید بن طاووس در اقبال از حضرت رسول اکرم)صلى اهلل علیه -۸

هر کس در روز جمعه ماه رجب صد  کرده که وت شود. و نیز روایتهزار مرتبه یا هزار مرتبه یا صد مرتبه در این ماه تال است که ده

  .مرتبه سوره قل هو اهلل أحد را بخواند براى او در قیامت نورى شود که او را به بهشت بکشاند

و  روایت کرده که: هر کس در روز جمعه ماه رجب، مابین نماز ظهر (سید بن طاووس از حضرت رسول اکرم)صلى اهلل علیه و آله -۹

سپس ده   هو اهلل أحد پنج مرتبه بخواند، و رکعت نماز بگزارد و در هر رکعت حمد یک مرتبه و آیة الکرسى هفت مرتبه و قل عصر، چهار

ده تا روزى که بمیرد هر حق تعالى براى او از روزى که این نماز را گزار «َأْسَتْغِفُر اهلَل اَلِذى ال ِإَلَه ِإال ُهَو َو َأْسَأُلُه الَتْوَبَة» :مرتبه بگوید

از یاقوت سرخ و به هر حرفى قصرى در بهشت از  ای که خوانده شهرى در بهشت هزار حسنه به او عطا فرماید، و او را به هر آیه روز

 . او را حورالعین و از او راضى شود ُدّر سفید دهد و تزویج فرماید

هاى حرام،  زیرا که روایت شده هر کس در یکى از ماه .سه روز از این ماه را که پنجشنبه و جمعه و شنبه باشد روزه گرفته شود -۰۱

 .این سه روز را روزه بدارد حق تعالى براى او ثواب نهصد سال عبادت بنویسد

هاى ماه رجب ده رکعت نماز به این  ک شب از شبکه: هر کس در ی از حضرت رسول اکرم)صلی اهلل علیه و آله( روایت شده است -۰۰

 .آمرزد گناهان او را می رکعت حمد و قل یا ایها الکافرون یک مرتبه و توحید سه مرتبه بخواند، خداوند نحو که در هر

  

   اعمال شب و روز اول ماه رجب

 شب اول

  . این شب، شب شریفى است و در آن چند عمل وارد شده است

  :ماه دیده شد فرد بگویدوقتی هالل  -۰

 .الَلُهَم َأِهَلُه َعَلْیَنا ِباْلَأْمِن َو اْلِإیَماِن َو الَسالَمِة َو اْلِإْسالِم َرِبى َو َرُبَک اهلُل َعَّز َو َجَل

 


