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مَنْ عَرَفَ حُرْم ََة
رَج ٍَب وَ شَعْبَانَ وَ وَصَ َلهُمَا

بِشَهْ ِر رَم ََضانَ شَهْ ِر ال َّلهِ أْ َ
الع َْظ ِم
شَ ِهدَتْ لَهُ هَذِهِ ال ّشُهُورُ
يَوْمَ الأْقِيَامَةِ
5

لزيارة املوقع �إ�ضغط هنا


بي��ن اأيديكم اأختي الكريمة..اأخي الحبيب ..ب�ض��ع
وريقات..
اليم
محاولة �سغيرة لم�ساعدتكم على الإبحار في هذا ّ
الرباني العابق ب�سذا الجنة .....عنينا به (اأ�سهر النور):
رجب� ،ضعبان و�ضهر رم�ضان �لمبارك

بين اأيديكم اأدلة اأعمال خا�س��ة بهذه الأ�سهر تعطي
للعب��ادة حقها وللروح ن�س��يبها من الهتم��ام بين زحمة
م�ساغلكم اليومية..
ف��ي عالم بات يئن من ق�س��وة الم��ادة وهيمنتها على
منطق الروح والقيم والف�سائل الإن�سانية.
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واأنتم تقلبون اأوراق هذه الأد ّلة تذكروا:
في اأمهات الكتب العبادية اأوراد وعبادات تفوق عدد
الدقائ��ق والثواني الموجودة في الأ�س��هر الثالث ولكننا
اخترنا لكم كمثل ما يغترف نور�س بمنقاره من بحر
وقد تركنا لكم حرية الختيار والنتقاء من هذه الباقة
بما يتنا�سب مع خ�سو�سياتكم ال�سخ�سية َوالعملية..
فم��ا المق�س��ود اإل اأن ياأخذ المرء زهرة من ب�س��تان
ودرهما من قنطار تكون بها نجاته في غد يوم يع�س الظالم
على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الر�سول �سبيال..
هي دعوة �سادقة للعمل وال�سعي وهم�سة في اأذن من
كان حيا اأ َواألقى ال�سمع وه َو�سهيد

«فعلى بركة اهلل نقلب �سفحات هذه الأد ّلة وكلنا
اأم��ل اأن نكون حرفاً بين �س��فاهكم في �س��اعة اإفطار
اأ َولحظة مناجاة اأ َوهداأة ليل واهلل من وراء الق�سد»..
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فضيلة شهر
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� .1سهر رجب الحرام دورة تدربية ينبغي ال�ستراك
فيها لالإ�ستعداد ل�سهر اهلل تعالى.
� .2س��هر رج��ب ه َواآخر الأ�س��هر الحرم في ال�س��نة
باعتبار اأن اأول اأ�سهر ال�سنة ه َو�سهر رم�سان.
� .3س��هر رجب عظيم البركة كانت الجاهلية تعظمه
وجاء الإ�سالم بتعظيمه.
� .4سهر رجب ه َوال�سهر الأ�سم لأنه ل ُي�سمع فيه ما
ُي�سمع عادة في الحروب..
ي�سب
� .5سهر رجب ي�سمى ال�سهر الأَ َ�س ْب لأن اهلل ُّ
فيه الرحمة على عباده(.(1
 .6ل�سهر رجب مكانة عظيمة ل�ستماله على ذكرى
مبعث ر�سول الرحمة محمد  Pومولد ولي اهلل
علي بن اأبي طالب .Q
( - (1ال�سيخ حممد بن احل�سن الطو�سي /م�سباح املهجد.734/وبح�سب ن�سخة
املعجم الفقهي.797
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عن �لإمام �أبي �لح�ضن :Q

«رجب �س��هر عظي��م ي�س��اعف اهلل فيه الح�س��نات
((1
ويمح َوال�سيئات».
عن �لنبي :P

اإن اهلل تعالى ن�س��ب في ال�س��ماء ال�س��ابعة م َلكاً
يقال له الداعي ,فاإذا دخل �س��هر رجب نادى ذلك
الملك كل ليلة منه الى ال�سباح يقول:
«طوبى للذاكرين ,طوبى للطائعين»( ,يعني هنيئاً)
ويق��ول اهلل تعالى« :اأنا جلي�س من جال�س��ني ومطيع
من اأطاعني وغافر من ا�س��تغفرني .ال�س��هر �س��هري
والعب��د عبدي..والرحمة رحمت��ي ,فمن دعاني في
هذا ال�س��هر ,اأجبته وجعلت هذا ال�س��هر حب ًال بيني
((2
وبين عبادي ,فمن اإعت�سم به و�سل ا ّإلي».
( (1بحار الأنوار .37/94
( (2املجل�سي ,بحار الأنوار  377/95وال�سيد ابن طاو�س ,اإقبال الأعمال 174/3
وال�سيخ ملكي تربيزي ,املراقبات.36
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الخطوات التحضيرية
لدخول شهر رجب

 .1مراجعة مفاتيح الجنان باب اأعمال �سهر رجب.
 .2قراءة مراقبات �س��هر رجب من كتاب المراقبات
للملكي التبريري.
 .3الت�سدد في مراعاة ال�سالة اأول الوقت.
 .4ت�سجيع الأرحام والجيران والزمالء وحثهم على
ال�سيام.
 .5مراجع��ة منهج التعام��ل مع الأرح��ام والجيران
وزمالء العمل وتح�سينه َب ْدءاً من الغد.
 .6الت�س��امح مم��ن اأخط��اأت بحق��ه خ��الل العام
المن�سرم.
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 .7ن��زع الغل من القل��ب اتجاه الأرح��ام والجيران
وزمالء العمل وت�سفية النية.
 .8ال�س��تعانة ب��اهلل والتو�س��ل باأهل البي��ت عليهم
ال�س��الم للتوفيق في تح�سيل ر�سا اهلل عز وجل
في هذا ال�سهر.

عن ر�ضول �هلل:P

أ�سم وهو �سهر عظيم ,واإ ّنما
«األ اإنّ رجب �سهر اهلل ال ّ
�سميالأ�سملأنهليقاربه�سي ٌءمنال�سهورحرمةوف�س ًال
فلما
عند اهلل ,وكان اأهل الجاهلية يعظمونه في جاهل ّيتهم ّ
((1
جاء الإ�سالم لم يزدد اإل تعظيماً وف�سال».
عن ر�ضول �هلل:P

«اإن ف��ي الجن��ة ق�س��راً ل يدخل��ه اإل �س�� ّوام
((2
رجب».
( (1م�ستدرك الو�سائل ,ج� ,21س.475
( (2م�ستدرك الو�سائل ,ج� ,21س..530
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ماذا ل َوكنت من موتى رجب؟؟

ماذ� لو كنت من موتى رجب
فلم يت�ضن لك بلوغ �ضهر رم�ضان

ماذ� لو قيل لك :
�أنت من �أهل �ضهر رم�ضان �ضرط �أن تقدم
�ضيئ ًا في رجب و�ضعبان يوؤهلك لبلوغه
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هل بلغك حديث �لإمام �ل�ضادق Q

ِ�إ َذ� َك َ
ان َيوْمُ � ْل ِقيَام َِة
َنا َدى م َُن ٍاد ِم ْن ب ُْط َن ِان � ْلع َْر ِ�ش:

�أَي َْن �ل َّرجَ ِب ُّي َ
ون؟

ا�س ُت ِ�سي ُء ُو ُجو ُه ُه ْم ِ ألَ ْه ِل ا ْل َج ْم ِع
َف َيقُو ُم اأُ َن ٌ
َع َل��ى ُر ُء ِو�س��ه ِْم ِت َيجانُ ا ْل َم َل ِ
بالدرر
��ك مك ّللة ّ
والياق��وت ,م��ع ّ
كل واحد منه��م األف ملك
عن يمين��ه واألف ملك عن ي�س��اره ,ويقولون
هنيئ��اً ل��ك كرام��ة اهلل ع ّز وجل ي��ا عبد اهلل,
فياأت��ي النداء من عند اهلل ّ
جل جالله عبادي
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واإمائ��ي وع ّزتي وجالل��ي لأكرمن مثواكم,
أجزلن عطاياكم ,ولأوتينكم من الجنة غرفاً
ول ّ
تجري م��ن تحتها الأنهار خالدي��ن فيها ونعم
اأجر العاملين ,اإ ّنكم تطوعتم بال�س��وم لي في
�سهر ّ
عظمت حرمته واأوجبت حقّه ,مالئكتي
اأدخلوا عبادي واإمائي الج ّنة.
ثم ق ََال الإمام ال�سادق:Q
« َه َذا ِل َم ْن َ�س��ا َم ِم ْن َر َج ٍب �سَ �� ْيئاً َو َل َو َي ْوماً
((1
ِفي اأَ َّو ِل ِه اأَ َو َو َ�س ِط ِه َاأ َوا ِآخرِه».
( (1و�سائلال�سيعة ج � 26س 479
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األعمال العامة في شهر رجب

�أو ًل� :ل�ضوم

 .1عن ر�شول �هلل:P

«األ فمن �س��ام من رجب يوماً اإيماناً واحت�س��اباً
ا�س��توجب ر�سوان اهلل الأكبر ,واطفاأ �سومه في ذلك
اليوم غ�سب اهلل ,واأغلق عنه باباً من اأبواب النار ,ول َو
اأُعطى مل َء الأر�س ذهباً ما كان باأف�س��ل من �سومه,
ول ي�ستكمل اأج َره ب�سئ من الدنيا دون الح�سنات اإذا
اأخل�س��ه هلل ,وله اإذا اأم�سى ع�سر دعوات م�ستجابات
اإن دعا ب�س��ئ من عاجل الدنيا اأعطاه اهلل ,واإل ادخر
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داع من اأوليائه واأحبائه
له من الخير اأف�سل ما دعا به ٍ
((1
واأ�سفيائه».
 .2عن �أبي �لح�شن مو�شى� Qنه قال:

«رجب نه ٌر في الجنة اأ�سد بيا�ساً من ال ّلبن واأحلى
من الع�س��ل ,من �س��ام يوماً من رجب �سقاه اهلل من
((2
ذلك النهر».
ثاني ًا :بديل �ل�ضوم لمن يعجز عنه
روي ع��ن ر�س��ول اهلل  Pاأن��ه كان يوؤك��د على

نبي اهلل فمن
اأهمية �س��وم ال�س��هر ,ف�س��ئل  :Pيا َّ
ٍ
ب�س��عف اأ َوعلة كانت��ا به...
عج��ز عن �س��يام رجب
و�س��فت؟ قال :يت�س��دق عن
ي�س��نع ماذا لينال ما
َ
( (1القبال.191-190/3
( (2القبال.193/
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ت�سدق
كل يوم برغيف ,والذي نف�س��ي بيده اأنه من َّ
و�س��فت واأكثر لأنه
بهذه ال�س��دقة كل يوم ,ينال ما
ُ
ل َواجتمع جميع الخالئق كلهم من اأهل ال�س��ماوات
يقدروا ثوابه قدر ثوابه ما بلغوا ُع�سر
والأر�س على اأن ّ
ما ي�سيب في الجنان من الف�سائل والدرجات» قيل:
يا ر�س��ول اهلل فمن لم يقدر على ال�سدقة ي�سنع ماذا
لينال ما و�س��فت؟ ..قالُ :ي�س ِّبح اهلل في كل يوم من
اأيام رجب اإلى تمام ال�س��هر هذا الت�س��بيح مائة مرة:
«�سبحان الإله الجليل �سبحان من ل ينبغي الت�سبيح
اإل له �س��بحان الأعز الأكرم �س��بحان من لب�س العز
((1
وه َوله اأهل».

( (1الإقبال197/3وعنه:املراقبات.47
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ثالث ًا� :ضالة كل ليلة

وهذه ال�سالة ركعتان حيث ورد عن ر�سول اهلل:P
من �س��لى في رجب �س��تين ركعة ,في كل ليل ٍة
منه ركعتين ,يقراأ ف��ي كل ركعة منها فاتحة الكتاب
م��رة وقل ي��ا اأيها الكافرون ثالث م��رات وقل ه َواهلل
اأحد مرة ,واإذا �س��لم منهما رفع يديه وقال «ل اإله اإل
اهلل وحده ل �س��ريك له له المل��ك وله الحمد يحي
ويميت ويميت ويحي وه َوحي ل يموت بيده الخير
وه َوعلى كل �س��ي ٍء قدير واإليه الم�سير ول حول ول
ق��وة اإل باهلل العلي العظيم ,اللهم ِّ
�س��ل على محمد
واآل محم��د النبي الأمي» ويم�س��ح بيديه وجهه فاإن
اهلل تعالى ي�س��تجيب له الدعاء ويعطيه ثواب �ستين
((1
حجة و�ستين عمرة.
( - (1املراقبات .42/والإقبال( 630/ط:ق ,دار الكتب الإ�سالمية ,طهران)
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ر�بع ًا� :لأدعية �ليومية

هناك اأدعية ي�ستحب قراءئها في كل يوم من اأيام
رجب ,و ُيد َعى بها بعد كل فري�سة:
 .1دعاء :يا من �أرجوه لكل خير..

عن محمد ال�سجاد في حديث طويل ,قال :قلت
لأبي عبد اهلل  ,Qجعلت فداك هذا رجب علمني
في��ه دعا ًء ينفعني اهلل به ,قال :فق��ال لي اأب َوعبد اهلل
:Qاأكتب ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ,وقل في كل
يوم من رجب �سباحاً وم�ساء ,وفي اأعقاب �سلواتك
ف��ي يومك وليلتك«:يا من اأرج��وه لكل خير ,واآمن
�س��خطه عند كل �س��ر ,يا من يعطي الكثير بالقليل,
ي��ا من يعطي من �س��األه ,يا من يعطي من لم ي�س��األه
وم��ن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة ,اأعطني بم�س��األتي
اإياك جميع خير الدنيا وجميع خير الخرة ,وا�سرف
20
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عني بم�س��األتي اإياك جميع �س��ر الدنيا و�سر الآخرة,
فاإنه غي��ر منقو�س ما اأعطيت ,وزدني من ف�س��لك يا
كريم» .قال :ثم مد اأب َوعبد اهلل  Qيده الي�س��رى
فقب�س على لحيته ودعا بهذا الدعاء وه َويلوذ ب�سبابته
اليمنى ,ثم قال :بعد ذلك« :يا ذا الجالل والإكرام
يا ذا النعماء والجود ,ياذاالمن َّ
والط ْول ,حرم �سيبتي
عل��ى النار» .وف��ي حديث اآخر :ثم و�س��ع يده على
((1
لحيته ولم يرفعها اإل وقد امتالأ ظهر كفه دموعا.
 .2دعاء :خاب �لو�فدون على غيرك..

الدعاء الثاني من الأدعي��ة اليومية التي تقراأ في
كل ي��وم من �س��هر رجب فعن اأب��ي عبد اهلل ,Q
اأن��ه كان اإذا دخل رجب ,يدع�� َو بهذاالدعاء في كل
ي��وم من اأيامه« :خاب الوافدون على غيرك ,وخ�س��ر
( (1الإقبال.211-210/3وبهام�سه» عنه البحار .»98:391
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الملم��ون اإل ب��ك,
المتعر�س��ون اإل ل��ك ,و�س��اع ّ
واأَ ْج َد َب المنتجعون( (1اإل من انتجع ف�س��لك ,بابك
مفتوح للراغبين ,وخيرك مبذول للطالبين ,وف�سلك
مب��اح لل�س��ائلين ,ونيل��ك مت��اح لالآملي��ن ,ورزقك
مب�س��وط لمن ع�ساك ,وحلمك معتر�س لمن ناواك,
عادتك الإح�سان اإلى الم�س��يئين ,و�سبيلك الإبقاء
عل��ى المعتدين .األله��م فاهدني ه��دى المهتدين,
وارزقن��ي اجته��اد المجتهدي��ن ,ول تجعلن��ي م��ن
((2
الغافلين المبعدين ,واغفر لي يوم الدين».
 .3دعاء :يا من يملك حو�ئج �ل�شائلين..

وهوم��ن الأدعي��ة العامة في �س��هر رج��ب ,اأي
الأدعية التي تقراأ كل يوم من هذا ال�سهر.وهومروي
( (1الذين يطلبون ماينع�سهم.
( (2الإقبال209/3
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ع��ن الإمام زين العابدين  ,Qدعا به في الحجر
اأي في حجر ا�س��ماعيل في غرة رجب والدعاء كما
يلي« :يا من يملك حوائج ال�س��ائلين ويعلم �س��مير
ال�س��امتين لكل م�ساألة منك �س��مع حا�سر وجواب
عتيد اللهم ومواعيدك ال�س��ادقة واأياديك الفا�س��لة
ورحمتك الوا�س��عة فاأ�س��الك اأن ت�سلي على محمد
واآل محمد واأن تق�سي حوائجي للدنيا َوالآخرة اإنك
على كل �سيء قدير».
� .4لدعاء �لر�بع

من اأدعية �س��هر رجب الت��ي يدعى بها كل يوم
وه َوالدع��اء ال��ذي يب��داأ بقول��ه « :Qاأللهم ياذا
((1
المنن ال�سابغة»
( (1راجع اقبال العمال
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خام�ضا� :لذكر(�لتهليل و�لإ�ضتغفار)

منالم�ستحباتفي�سهررجباأنيقولالإن�سانفي
جميع ال�سهر األف مرة «ل اإله اإل اهلل» وثواب هذا التهليل
ثواب عظيم ورد الحث عليه روي اأن من قاله ..كتب له
((1
مائة األف ح�سنة ,وبني له مائة مدينة في الجنة.
ومنها اأن يقول في ال�سهر كله األف مرة «اأ�ستغفر اهلل
ذا الجالل والإكرام من جميع الذنوب والآثام».
وف��ي رواية« :من ا�س��تغفر اهلل تعال��ى في رجب
و�س��األه التوب��ة �س��بعين مرة بالغ��داة و�س��بعين مرة
بالع�سي ,يقول:اأ�ستغفراهلل واأتوب اإليه ,فاإذا بلغ تمام
�س��بعين مرة رفع يديه وق��ال :اللهم اغف��ر لي وتب
علي ,فان مات في رجب مات مر�سياً عنه ول تم�سه
((2
النار ببركة رجب».
( (1املراقبات.59وانظر:الإقبال.216/3
( (2الإقبال.217/3
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َوع��ن النب��ي  Pاأنه قال :من ق��ال في رجب:
«اأ�س��تغفر اهلل الذي ل اإله اإل ه َول �سريك له واأتوب
اإليه ,مائة مرة ,وختمها بال�سدقة ,ختم اهلل له بالرحمة
والمغف��رة ,ومن قالها اأربعمائة م��رة كتب اهلل له اأجر
مائة �س��هيد ,ف��اإذا لقي اهلل يوم القيام��ة يقول له :قد
فتمن علي ما �س��ئت حتى اأعطيك
اأق��ررت بملكي َّ
((1
فاإنه ل مقتدر غيري».
�ضاد�ض ًا :قر�ءة �لتوحيد �ألف مرة

ومن الم�س��تحبات العامة في �سهر رجب اأن يقراأ
الإن�سان �سورة التوحيد في جميع ال�سهر ع�سرة اآلف
مرة ,فاإذا لم ي�ستطع ,فيقراأها في ال�سهر كله األف مرة,
واإذا لم ي�ستطع ,يقراأها في ال�سهر كله مائة مرة.
( (1الإقبال.216/3
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ع��ن النبي  ,Pقال :قال ر�س��ول اهلل  :Pمن
قراأ في عمره ع�س��رة اآلف مرة قل ه َواهلل اأحد ,بنية
�سادقة في �س��هر رجب ,جاء يوم القيامة خارجاً من
ذنوبه كيوم ولدته اأمه ,في�ستقبله �سبعون ملكاً يب�سرونه
بالجنة.
وف��ي حديث اآخر عن النب��ي « :Pمن قراأ قل
ه َواهلل اأحد» ,األف م��رة ,جاء يوم القيامة بعمل األف
نبي واألف م َلك ,ولم يكن اأحد اأقرب اإلى اهلل اإل من
زاد عليه ,واإنها لت�ساعف في �سهر رجب.
وف��ي حديث اآخر عن النب��ي « :Pمن قراأ قل
ه�� َواهلل اأح��د ,مائة مرة ,ب��ورك له وعلى ول��ده واأهله
وجيرانه ,ومن قراأها في رجب بنى اهلل تعالى له اثني
ع�سر ق�سراً في الجنة.»....
26
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�ضالة �ضلمان �لفار�ضي (ر�ش)

روي عن �س��لمان الفار�س��ي ق��ال :دخلت على
ر�س��ول اهلل  Pفي اآخر يوم من جمادى الآخرة في
وقت لم اأدخل عليه فيه قبله قال :يا �سلمان اأنت منا
اأهل البيت اأفال اأُحدثك ,قلت :بلى فداك اأبي واأمي
ؤمن ول موؤمن ٍة
يار�س��ول اهلل ,قال :يا �سلمان ما من مو ٍ
�س��لى في هذا ال�س��هر ثالثين ركعة وه َو�سهر رجب
يقراأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل ه َواهلل اأحد
ذنب عمله في �س��غره
ثالث مرات اإل محا اهلل كل ٍ
وكب��ره ,واأعطاه اهلل �س��بحانه من الأجر كمن �س��ام
ذلك ال�س��هر كلهُ ,وكتب عند اهلل من الم�سلين اإلى
يوم عمل �سهيد من
ال�س��نة المقبلة ,ورفع له في كل ٍ
�س��هداء بدرَ ,وكتب له ب�سوم كل يوم ي�سومه عبادة
�س��نة ورفع له األف درجة ,فاإن �سام ال�سهر كله اأنجاه
27

لزيارة املوقع �إ�ضغط هنا

اهلل م��ن الن��ار واأوجب له الجنة .يا �س��لمان اأخبرني
بذل��ك جبرئيل Qوقال« :ي��ا محمد هذه عالم ٌة
بينك��م وبي��ن المنافقين ,لأن المنافقين ل ي�س��لون
ذلك».
قال �سلمان :يا ر�س��ول اهلل اأخبرني كيف اأ�سلي
هذه الثالثين ركعة ومتى اأ�س��ليها .قال :يا �س��لمان
ت�سلي في اأوله ع�سر ركعات ,تقراأ في كل ركعة فاتحة
الكت��اب مرة وقل ه َواهلل اأحد ثالث مرات وقل ياأيها
الكاف��رون ثالث مرات ..فاإذا �س��لمت رفعت يديك
وقلت «ل اإله اإل اهلل وحده ل �س��ريك له ,له الملك
وله الحمد يحي ويمي��ت ويميت ويحي وه َوحي ل
يموت بيده الخير وه َوعلى كل �س��يء قدير ,اللهم ل
مانع لما اأعطيت ول معطي لما منعت ول معطي لما
الجد .ثم ام�س��ح بهما
منعت ول ينفع ذا ِّ
الجد منك ّ
28
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ﻣﻦ ﻫﺪي رﺳﻮل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ:
رﺟﺐ أﻣﺎن ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ
عنْ َث ْو َبا َن َقا َل:

ُك َّن��ا َوال َّنب ُِّي  Pفِي َم ْق َب َر ٍة َف َوق ََف ث َُّم َم َّر ,ث َُّم َوق ََف
ث َُّم َم َّر.
��تِ :باأَبِي َاأنْ َت َُواأ ِّمي َيا َر ُ�س َ
��ول َّ ِ
اهلل َما ُو ُقو ُف َك
َف ُق ْل ُ
َب ْي َن َهوؤ َُل ِء ا ْل ُق ُبورِ؟
َف َب َكى َر ُ�س ُ
ول َّ ِ
اهلل ُ Pب َكا ًء �سَ دِ يداً َو َب َك ْي ُتَ ,ف َل َّما
َف َر َغ ق ََال:
َيا َث ْو َبانُ َهوؤ َُل ِء ُي َع َّذ ُبونَ فِي ُق ُبورِهِ ْم َ�سمِ ْع ُت اأَنِي َن ُه ْم
َف َرحِ ْم ُت ُه ْم َو َد َع ْو ُت َّ َ
اهلل اأَنْ ُي َخف َِّف َع ْن ُه ْم َف َف َع َل.
29
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َفلَ َو َ�شا ُمو� َه ُوؤ َل ِء �أَ َّيا َم َر َجبٍ َو َقا ُمو� فِيهَا
َما ُع ِّذ ُبو� فِي ُق ُبورِهِ ْم.

��تَ :يا َر ُ�س َ
��ول َّ ِ
اهلل ِ�س�� َيا ُم ُه َو ِق َيا ُم�� ُه اأَ َمانٌ م ِْن
َف ُق ْل ُ
َع َذ ِاب ا ْل َق ْبرِ؟
ً ((1
ق ََال :نَ َع ْم َيا َث ْو َبانُ َوا َّلذِ ي َب َع َثنِي بِا ْل َحقِّ نَ ِب ّيا.

( (1م�ستدركالو�سائل ج� 5س 281
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محطات عبادية هامة في رجب
�أول خمي�ش و�أول ليلة جمعة( ،ليلة �لرغائب)

اأول ليلة جمعة من رجب� ,سميت بليلة الرغائب وقد
ورد فيها جملة من العبادات ,ذكرها ال�سيخ الكفعمي
 Mفي الم�س��باح و ال�س��يد اب��ن طاوو�س Mفي
كتابه اقبال الأعمال والعالمة الح ّلي Mفي اجازته
لب��ن زهرة ول باأ�س بالتيان بها برجاء المطلوبية وهي
بح�سب ما ذكره ال�سيخ الكفعمي:M
�ش ��الة �لرغائب �لمروية عن �لنبي� Pثنتي
و�ش َف ُة عملها:
ع�شرة ركعة ِ
31
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-

ان ي�سوم اأول خمي�س من رجب.
ثم ي�سليها بين الع�سائين ليلة الجمعة.
يق��راأ في كل ركعة الحمد والقدر ثالثا والتوحيد
اثنتي ع�سرة.
ثم �سلم و�سل على محمد واآله �سبعين مرة.
ثم ا�س��جد وقل�« :س��بوح قدو�س رب المالئكة
والروح» �سبعين مرة.
ثم ارفع راأ�س��ك وقل« :رب اغفر وارحم وتجاوز
عما تعلم انك اأنت العلى العظيم» �سبعين مرة.
ثم ا�سجد اأخرى وقل فيها ما قلته في الأولى.
ثم ي�س��ئل اهلل تعالى حاجته في �سجوده تق�سى
ان�ساء اهلل تعالى»(.(1
والمالح��ظ قل��ة الأعم��ال المن�س��و�س عليه��ا

( (1امل�سباح  -الكفعمي � -س 526
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بالخ�سو�س لهذه الليلة ممايتيح المجال ليختار كل
ماينا�س��به ممايندرج تحت عنوان تمجيد اهلل تعالى,
والتو�س��ل باأوليائ��ه ,وتعزيزالتوبة اإلي��ه ,والثناء على
المالئكة.
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الليالي واأليام البيض
 .1ف�ضلها:

ليلة  15-14-13ت�سمى الليالي البي�س ,واأيامها
«الأيام البي�س».
قال الفقيه الجليل ال�س��يخ كا�سف الغطاء قد�س
((1
�سره« :و�سميت بي�ساً لبيا�س لياليها.»...
ومن الوا�س��ح لنا جميعا اأهمية كل هذه الليالي
في مختلف ال�سهور.
َوفي �س��هر رجب ,و�س��عبان ,و�س��هر اهلل تعالى,
( (1ال�سيخ جعفر كا�سف الغطاء ,ك�سف الغطاء.322/2
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تكت�س��ب الليالي البي�س اأهمية خا�سة ,فل َو فر�س ان
اأحدن��ا لم يوف��ق للعمل في ما تقدم من اأيام �س��هر
رج��ب وليالي��ه فليغتنم الفر�س��ة ليعم��ل في هذه
الليالي بما يتنا�سب مع اأهميتها وف�سلها.
عن �لإمام �ل�شادق  ،Qقوله:

«اأُعطيت هذه الأمة ثالثة اأ�سهرلم ُي َ
عطها اأحد من
الأمم ,رجب و�سعبان ,و�س��هر رم�سان ,وثالث ليال
لم ُي َ
ع��ط اأحد مثلها ,ليل��ة ثالث ع�س��رة ,وليلة اأربع
ع�س��رة ,وليلة خم�س ع�س��رة من كل �سهر ,واأعطيت
هذه الأمة ثالث �س��ور لم يعطها اأحد من الأمم ي�س
وتبارك الملك وقل ه َواهلل اأحد ,فمن جمع بين هذه
الثالث فقد جمع بين اأف�س��ل ما اأعطيت هذه الأمة.
فقيل :كيف يجمع بين هذه الثالث؟ فقال :ي�س��لي
كل ليلة من ليالي البي�س من هذه الثالثة ال�س��هر,
35
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في الليلة الثالثة ع�س��ر ركعتين ,يق��راأ في كل ركعة
فاتحة الكتاب وهذه الثالث �س��ور وفي الليلة الرابعة
ع�سر اأربع ركعات ,يقراأ في كل ركعة فاتحة الكتاب,
وهذه الثالث �س��ور ,وفي الليلة الخام�سة ع�سر �ست
ركع��ات ,يقراأف��ي كل ركع��ة فاتحةالكت��اب وهذه
الثالث �سور فيحوز ف�سل هذه الأ�سهر الثالثة ويغفر
((1
له كل ذنب �سوى ال�سرك».
� .2ضوم �لأيام �لبي�ش:

وتتاأكد �س��رورة �سومها ب�س��كل خا�س لمن اأراد
اأن ياأتي بعمل الإ�ستفتاح المعروف بعمل اأم داود:
عن الر�س��ول  Pاأنه قال« :من �س��ام ثالثة اأيام
من رجب وقام لياليها في اأو�سطه ثالث ع�سرة واأربع
( (1الإقبال230/3
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ع�س��رة وخم�س ع�س��رة ,والذي بعثني بالحق اإنه ل
يخرج من الدنيا اإل بالتوبة الن�سوح»..
وعن �لنبي � Pنه قال لعلي :Q

«من �س��ام الأي��ام البي�س الثالث ع�س��ر والرابع
ع�س��ر والخام�س ع�س��ر كتب اهلل له ب�س��وم اأول يوم
�س��وم ع�سرة اآلف �سنة وبثاني يوم �سوم ثلثين األف
�سنة وبثالث يوم �سوم مائة األف �سنة ثم قال هذا لك
((1
ولمن عمل ذلك».
عن �لإمام �ل�شادق :Q

«من �س��ام الأيام البي���س من رجب كتب اهلل له
بكل يوم �سيام �سنة وقيامها ووقف يوم القيامة موقف
((2
الآمنين».
( (1ال�سيخ جعفر كا�سف الغطاء ,ك�سف الغطاء.322/2
( (2الإقبال233/3وانظر :ال�سيخ الطو�سي ,م�سباح املتهجد.820-819
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اليوم الثالث عشر
(مولد أمير المؤمنين )Q

تجتم��ع في اليوم الثالث ع�س��ر من �س��هر رجب
خ�سائ�س �سديدة الأهمية ,وهومايجعله يوماً ا�ستثنائياً
بكل معنى الكلمة.
ول َولم يكن من خ�سائ�س��ه اإل اأنه يوم مولد نف�س
الم�سطفى الحبيب ,واأخيه وو�سيه �سلى اهلل عليهما
واآلهما ,لكفى بذلك فخراً وذخراً وكرامة ومزيدا.
ي�س��اف اإل��ى ذل��ك اأن اليوم في ح��د ذاته اأول
الأيام البي�س التي يغني ا�ستهارها عن التعريف بها,
ول�سومه ثواب كبير.
38
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وه�� َواأول اأيام العم��ل العظيم الم�س��هور ,عمل
ال�س��تفتاح لق�س��اء الحوائ��ج المع��روف بعمل اأم
داوود ,الذي توارثته الأجيال مفتاحاً لحل الم�ساكل
المع�سلة ,ل�س��يما في مجال اإطالق �سراح الرهائن
والأ�س��رى ,الذين غيبتهم ظلمات الجور والمطامير,
فم��ن اأراد القيام بهذا العمل لبد له اأن يبداأ ب�س��وم
اليوم الثالث ع�سر:
ومن اأعمال هذا اليوم زيارةمولى الموحدين علي
ابن اأبي طالب Qل �س ّيما زيارة اأمين اهلل.
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هل صمت
في هذا الشهر شيئ ًا؟

عن علي بن �سالم ,عن اأبيه �سالم اأنه قال:
« دخل��ت على ال�س��ادق جعفر بن محمد L
في رجب ,وقد بقيت منه اأيام..
فلما نظر ا ّإلي قال لي :يا �س��الم ,هل �سمت في
ّ
هذا ال�سهر �سيئاً؟
قلت :ل واهلل يا بن ر�سول اهلل.
فقال لي :لقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه
ف�سله اهلل تعالى
اإ ّل اهلل ع ّز وجل ,اإنّ هذا ال�س��هر قد ّ
ّ
وعظم حرمته واأوجب لل�سائمين فيه كرامته.
40
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قال فقلت له :يا بن ر�سول اهلل  ,Pفاإن �سمت
مما بقي �س��يئاً هل اأنال فوزاً ببع�س ثواب ال�سائمين
فيه؟
فقال :يا �سالم
م��ن �س��ام يوماً من اآخ��ر هذا ال�س��هر كان ذلك
اأماناً له من �س��دة �سكرات الموت ,واأماناً له من هول
المطلع ,وعذاب القبر ,ومن �سام يومين من اآخر هذا
ال�سهر كان له بذلك جواز على ال�سراط ,ومن �سام
ثالثة اأيام من اآخر هذا ال�س��هر اأمن يوم الفزع الأكبر
((1
من اأهواله و�سدائده ,واأعطي براءة من النار».

( (1ال�سيخ ال�سدوق ,الأمايل ,واملجل�سي ,البحار.33/97
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ليلة النصف من رجب

ع ��ن �لنب ��ي « :Pاذا كان ليل��ة الن�س��ف من
رج��ب اأمر اهلل خازن ديوان الخالئق وكتبة اأعمالهم,
فيقول لهم اهلل عز وجل انظروا في ديوان عبادي َوكل
((1
�سيئة وجدتموها فا محوها وبدلوها ح�سنات».
وليلة الن�سف من رجب ليلة اإحياء ,ي�ستحب اأن
تحيا حتى ال�سباح بالعبادة اأما اأعمالها فهي:
�أول� :لغ�شل.
ثانيا� :لحياء بالعبادة
ثالثا :زيارة �لمام �لح�شين
ر�بعاً�:ل�شلو�ت �لخا�شة.

.Q

( (1الإقبال.232/3
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يوم النصف من رجب

 -1ي�ضتحب �لغ�ضل فيه.
 -2ي�ضتحب فيه زيارة �لح�ضين .Q

وقد ورد الحث عليها ,فقد �سئل الإمام الر�سا :Q
في اأي �سهر نزور الح�س��ين Q؟ قال« :في الن�سف
((1
من رجب والن�سف من �سعبان».
� -3ضالة �أربع ركعات.

عن اأبي عبد اهلل  Qقال :دخل َعدِ ُّي ابن ثابت
الأن�س��اري على اأمير الموؤمنين  Qفي يوم الن�سف
( (1امل�سدر ,807وانظر:الإقبال.236/3
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من رجب وه َو ي�س��لي فلما �سمع ح�س��ه اأومى بيده الى
خلفه اأن ق��ف ,قال َعدِ ي :فوقفت ف�س��لى اأربع ركعات
لم اأر اأحداً �س��الها قبله ول بعده ,فلما �س�� ّلم ب�س��ط يده
وق��ال:

« األله��م يا م��ذل كل جبار ويا مع��ز الموؤمنين,
اأنت كهف��ي حين تعيين��ي المذاه��ب واأنت بارئ
خلق��ي رحم��ة بي ,وق��د كنت ع��ن خلق��ي غنياً,
ول��ول رحمتك لكنت من الهالكين ,وانت موؤيدي
بالن�سر على اأعدائي ,ول َول ن�سرك اإياي لكنت من
المف�سوحين .يا مر�سل الرحمة من معادنها ومن�سئ
البركة من موا�س��عها ,يا من خ�س نف�س��ه بال�سموخ
والرفع��ة ,فاولياوؤه بعزه يتعززون ,يا من و�س��عت له
الملوك نير المذلة على اأعناقهم ,فهم من �س��طواته
خائف��ون .اأ�س��األك بكينونيتك التي ا�س��تققتها من
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كبريائك ,واأ�س��األك بكبريائك التي ا�س��تققتها من
عزت��ك ,واأ�س��األك بعزتك التي ا�س��تويت بها على
عر�س��ك ,فخلق��ت به��ا جيم��ع خلق��ك ,فهم لك
مذعنون ,اأن ت�س��لي على محم��د واهل بيته .قال:
ثم تكلم ب�س��ئ خفي عني ث��م التفت اإلي فقال :يا
َعدي اأ�سمعت؟ قلت :نعم ,قال :اأحفظت؟ قلت:
نع��م ,ق��ال :ويحك احفظ��ه واأعرب��ه ,ف َوالذي فلق
الحبة ون�س��ب الكعبة وبراأ الن�س��مة ما ه َوعند اأحد
م��ن اأهل الأر�س ول دعا ب��ه مكروب اإل نَف ََّ�س اهلل
((1
كربت��ه».
� -4ضالة �ضلمان �لفار�ضي:

(مر ذكرها في العمال العامة)
( (1الإقبال.238/3ويف وؤ�سحاح اجلوهري ,عرب منطقه:هذبه من اللحن.
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 -5عمل �م د�وود (عمل ال�ستفتاح):
�أول� :أهميته:

هوعمل بالغ الأهمية ,ينتظره من يعرفه من �س��هر
اإلى �س��هر ,حيث اأنه واإن كان في الأ�سل يوؤدى في
منت�س��ف رجب ,ولكن وردت الرخ�سة في الإتيان
ب��ه ف��ي كل �س��هر.ومن عجز ع��ن العم��ل بكامل
خ�سو�س��ياته ,وف��ق اإح��دى ال�س��يغتين اللتين يرد
ذكرهم��ا ,فال اأقل من الإهتمام بدعائه ,فاإن له وحده
كذلك اأهمية خا�سة.
ثانياً :ق�شته:

تق��ول «اأم داود» :فغاب عن��ي «اأي داوود» حيناً
بالعراق ولم اأ�س��مع له خبراً ولم اأزل اأدع َو واأت�س��رع
الى اهلل جل ا�س��مه واأ�س��األ اإخواني من اأهل الديانة
والجد والإجتهاد اأن يدع َو اهلل تعالى لي واأنا في ذلك
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كله لاأرى في دعائي الإجابة فدخلت على اأبي عبد
اهلل جعفر بن محمد �سلوات اهلل عليه يوماً اأعوده في
ع ّلة ٍ وجدها ف�س��األته ع��ن حاله ودعوت له ,فقال لي
يااأم داوود ما فعل داوود؟ وكنت قد اأر�س��عته بلبنه,
فقلت يا�سيدي اأين داوود وقد فارقني منذ مدة طويلة
محبو�س بالعراق؟
وه َو
ٌ
 فقال واأين اأنت عن دعاء الإ�س��تفتاح وه َوالدعاءال��ذي تفتح ل��ه اأبواب ال�س��ماء ويلقى �س��احبه
الإجابة من �ساعته ولي�س ل�ساحبه عند اهلل تعالى
جزا ٌء اإل الجنة.
((1
 فقلت له كيف ذلك ياابن ال�سادقين؟ قال الإمام ال�سادق :Q«ي��ا ام داود قد دنا ال�س��هر الحرام العظيم �س��هر
( (1الإقبال .241
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رجب ,وه َو�سهر م�سموع فيه الدعاء� ,سهر اهلل الأ�سم,
ف�س��ومي الثالثة الأيام البي�س ,وه َويوم الثالث ع�سر
والرابع ع�س��ر ,والخام�س ع�س��ر ,واغت�س��لي في يوم
الخام�س ع�س��ر وقت الزوال و�س��لي ال��زوال ثماني
ركع��ات (وفي اإح��دى الروايات :تح�س��ني قنوتهن
وركوعهن و�س��جودهن) .ثم �س��لي الظهر وتركعين
بعد الظهر ,وتقولين بعد الركعتين :يا قا�سى حوائج
ال�س��ائلين مائة م��رة ,ثم ت�س��لين بعد ذل��ك ثماني
ركعات( ,وفي رواية اخ��رى :تقرئين في كل ركعة,
يعني من نوافل الع�سر بعد الفاتحة ثالث مرات قل
ه َواهلل اأحد ,و�س��ورة الكوثر مرة) ,ثم �س��لي الع�سر.
ولتكن �س��التك في ثوب نظي��ف واجتهدي اأن ل
يدخل عليك اأحد يكلمك( ,وفي رواية :واإذا فرغت
من الع�سر فالب�س��ي اأطهر ثيابك ,واجل�سي في بيت
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نظيف على ح�س��ير نظيف ,واجتهدي اأن ل يدخل
علي��ك اأحد ي�س��غلك) .ثم ا�س��تقبلي القبلة واقرئي
الحمد مائة مرة َوقل ه َواهلل اأحد مائة مرة واآية الكر�سي
ع�س��ر مرات ,ثم اقرئي �س��ورة الأنعام وبني اإ�سرائيل
و�س��ورة الكه��ف ولقمان وي���س وال�س��افات ,وحم
ال�س��جدة وحم ع�سق وحم الدخان ,والفتح والواقعة
و�س��ورة الملك ون والقلم ,واإذا ال�س��ماء ان�سقت وما
بعده��ا اإلى اآخ��ر القراآن ,واإن لم تح�س��ني ذلك ولم
تح�سنى قرائته من الم�سحف كررت قل ه َواهلل اأحد
األف مرة.فاإذا فرغت من ذلك واأنت م�ستقبلة القبلة»
فقولي :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� ,سدق اهلل العلي
العظيم ,الذي ل اإل��ه اإل ه َوالحي القيوم ذ َوالجالل
والكرام ,الرحمان الرحي��م ,الحليم الكريم ,الذي
لي�س كمثله �سئ وه َوال�سميع العليم»اإلى اآخر الدعاء
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وه َوطوي��ل ,وتجده ف��ي مفاتيح الجن��ان ,وغيره من
كتب الأدعية».
تتابع الرواية كالم الإمام ال�س��ادق  ,Qحول
مايعمل بع��د الدعاء« :ثم ا�س��جدي عل��ى الأر�س
خدي��ك وقولي :األلهم لك �س��جدت وبك
وعفّ��ري ّ
اآمن��ت ,فارحم ذل��ي وفاقتي واجتهادي وت�س��رعي
وم�س��كنتي وفقري اإليك يا رب .واجتهدي اأن َت ُ�س َّح
عيناك ول َو بقدر راأ�س الذبابة دموعاً ,فان ذلك عالمة
((1
الإجابة».
فقال��ت :فكتبت هذا الدعاء وان�س��رفت ودخل
�س��هر رجب وفعلت مثل ما اأمرني به (تعني ال�سادق
 )Qثم رقدت في تل��ك الليلة ولما كان في اآخر
الليل راأيت محمداً  ,Pوكل من �سليت عليهم من
( (1الإقبال 240-239
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ومحمد  Pوعليهم يقول «يا اأم
المالئكة والنبيين ,
ٌ
داوود ,اأب�سري وكل من ترين من اإخوانك(اأعوانك)
 ..يب�س��رونك بنج��ح حاجت��ك ,واأب�س��ري ف��اإن اهلل
تعالى يحفظك ويحف��ظ ولدك ويرده عليك» قالت:
فانتبهت فما لبثت اإلقدر م�سافة الطريق من العراق
الى المدينة للراكب المجد الم�س��رع العجل حتى
قدم علي ّ داوود..ف�س��األته عن حاله فقال :اإني كنت
حب�س واأثقل حديد ..اإلى يوم
محبو�س��اً في اأ�س��يق ٍ
الن�س��ف من رجب فلما كان الليل راأيت في منامي
كاأن الأر���س قد قب�س��ت لي ,فراأيتك على ح�س��ير
�س��التك ,وحول��ك رجال روؤو�س��هم في ال�س��ماء,
واأرجلهم ف��ي الأر�س ي�س��بحون اهلل تعالى حولك,
فقال لي قائل منهم ح�س��ن الوج��ه ,نظيف الثوب,
طي��ب الرائحة  ,خِ ْل ُته جدي ر�س��ول اهلل  Pيقول
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لي :اأب�س��ر يا ابن العجوزة ال�س��الحة فقد ا�س��تجاب
اهلل لأمك فيك دعاءها .فانتبهت ور�س��ل المن�س��ور
على الب��اب ,فاأدخل��ت عليه في ج��وف الليل فاأمر
بفك الحديد عني والإح�س��ان اإلي واأمر لي بع�س��رة
اآلف درهم ,وحملت على نجيب « »..باأ�س��د ال�سير
واأ�سرعه ,حتى دخلت المدينة.
قالت اأم داود :فم�سيت به اإلى اأبي عبد اهلل ,Q
فقال « :Qاإن المن�س��ور راأى اأمير الموؤمنين علياً
 Qف��ي المنام يقول له:اأطلق ولدي واإل األقيتك
في النار ,وراأى كاأن تحت قدميه النار ,فا�ستيقظ وقد
((1
�سقط في يديه فاأطلقك يا داود».

( (1الإقبال251-250
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الليلة السابعة والعشرين
(ليلة المبعث)

� .1شالة �ثنتي ع�شر ركعة

روي عن اأبي جعفر محمد بن علي الر�سا  Lاأنه
قال «:اإن في رجب َلليلة خير مما طلعت عليه ال�سم�س
وهي ليلة �سبع وع�سرين من رجب ,فيها ُن ّبئ ر�سول اهلل
 Pفي �سبيحتها ,واإن للعامل فيها من �سيعتنا اأجرعمل
�س��تين �س��نة .قيل له :وما العمل فيها اأ�سلحك اهلل؟
قال :اإذا �سليت الع�ساء الآخرة واأخذت م�سجعك ,ثم
ا�ستيقظت اأي �ساعة �سئت من الليل قبل الزوال �سليت
اثنتي ع�سرة ركعة تقر أا في كل ركعة الحمد و�سورة من
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بعد ي�س اإلى الحمد ,فاإذا �سلمت في كل �سفع ,جل�ست
بعدالت�سليموقراأتالحمد�سبعاً,والمعوذتين�سبعاً,وقل
ه َواهلل اأحد ,وقل يا اأيها الكافرون �سبعاً �سبعاً ,واإنا اأنزلناه,
واآية الكر�سي �سبعاً �سبعاً.وقل بعقب ذلك هذا الدعاء:
«الحمد هلل الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له �سريك في
الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ,اللهم
اإني اأ�ساألك بمعاقد عزك على اأركان عر�سك ,ومنتهى
الرحمة من كتابك ,وبا�سمك الأعظم الأعظم الأعظم
وذكرك الأعلى الأعلى الأعلى ,وبكلماتك التامات اأن
ت�س��لي على محمد واآله ,واأن تفعل بي ما اأنت اأهله ثم
((1
ادع بما �سئت.
� .2لغ�شل في هذه �لليلة.
 .3زيارة ر�شول �هلل Pو�أمير �لموؤمنين Q
( (1ال�سيخ الطو�سي ,م�سباح املتهجد.814
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يوم المبعث
�أمّا �أعمال هذ� �ليوم فهي كما يلي:

اأو ًل :ال�سوم ,وه َويعدل �سيام �ستين �سنة اأ َو�سبعين,
كما مر.
ثانياً :من الأعمال في هذا اليوم الغ�سل.
ثالثاً :ي�س��تحب في هذا اليوم زيارة ر�سول اهلل ,P
وزيارة اأمير الموؤمنين .Q
رابعاً :وم��ن الم�س��تحبات في هذا الي��وم الإكثار من
ال�سالة على النبي واآله.
خام�ساً :وم��ن ال�س��لوات التي وردت ف��ي اأعمال هذا
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الي��وم� ,س��التان مهمتان جداً وللت�س��هيل فاإن
هاتين ال�س��التين مذكورتان في كتاب مفاتيح
الجنان.
�ساد�ساً :كذل��ك من اأعم��ال هذا اليوم ب�س��كل خا�س
ال�سدقة ,وقد تقدم في اأ ّول ال�سهر اأ ّنها م�ستحبة
في جميع �س��هر رجب اإل اأنها م�ستح ّبة ب�سكل
خا�س في اليوم ال�سابع والع�سرين.
�سابعاً :الأدعيةً:
وي�شتحب �أن يدع َوفي هذ� �ليوم بدعا َئي:

« « يامن اأمر بالعفو والتجاوز و�س��من على نف�س��ه
العفو والتجاوز ,يامن عفى وتجاوز يا كريم.األلهم وقد
اأكدى الطل��ب واأعيت الحيلة والمذهب ودر�س��ت
الآم��ال وانقط��ع الرجاء اإل منك وحدك ل �س��ريك
لك  .األلهم اإني اأجد �س��بل المطالب اإليك م�سرعة,
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ومناه��ل الرجاء لديك مترعة ,واأب��واب الدعاء لمن
دعاك مفتحة ,والإ�س��تعانة لمن ا�س��تعان بك مباحة
 ,واأعلم اأنك لداعيك بمو�سع اإجابة ولل�سارخ اإليك
بمر�س��د اإغاثة ,واأن في اللهف اإلى جودك وال�سمان
بع َِدتِك عِ و�س��اً عن منع الباخلين ,ومندوحة عما في
اأيدي الم�س��تاأثرين ,واأن��ك ل تحتجب عن خلقك
اإل اأن تحجبه��م الأعم��ال دون��ك ,وق��د علمت اأن
اأف�س��ل زاد الراح��ل اإلي��ك ع��زم اإرادة ,وقد ناجاك
بعزم الرادة قلبي  ,واأ�س��األك ب��كل دعوة دعاك بها
راج بلغته اأمله ,اأو �س��ارخ اإليك اأغثت �س��رخته ,اأو
خاطئ
مله��وف
ٌ
مكروب فرجت عن قلب��ه ,اأو ٌ
مذنب ٌ
ٌ
معافى اأتممت نعمت��ك عليه ,اأو فقي ٌر
غفرت ل��ه ,اأو ً
اأذهبت غناك اإليه ,ولتلك الدعوة عليك حق وعندك
منزلة ,اإل �س��ليت على محمد واآل محمد ,وق�سيت
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حوائج الدنيا والآخرة ,وهذا رجب المرجب المكرم
ال��ذي اأكرمتنا به ,اأول اأ�س��هر الح��رم اأكرمتنا به من
بين الأمم يا ذا الجود والكرم ,فن�ساألك به وبا�سمك
الأعظم الأعظم الأجل الكرم الذي خلقته فا�س��تقر
في ظلك فال يخرج منك اإلى غيرك ,اأن ت�سلي على
محمد و اأهل بيته الطاهرين وتجعلنا من العاملين فيه
بطاعتك والآملين فيه لجابت��ك ,األلهم واهدنا اإلى
�س��واء ال�س��بيل واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في
ظل ظليل فاإنك ح�سبنا ونعم الوكيل ,وال�سالم على
عباده الم�س��طفين �س��لواته عليهم اأجمعين  .األلهم
وب��ارك لنا في يومن��ا هذا الذي ف�س��لته ,وبكرامتك
جللته ,وبالمنزل العظيم منك اأنزلته و�سل على من
في��ه اإلى عبادك اأر�س��لته ,وبالمح��ل الكريم اأحللته,
األلهم �سل عليه �س��لوة دائمة تكون لك �سكراً ,ولنا
58

لزيارة املوقع �إ�ضغط هنا

ذخراً ,واجعل لنا من اأمرنا ي�سرا ,واختم لنا بال�سعادة
اإل��ى منتهى اآجالنا وقد قبلت الي�س��ير م��ن اأعمالنا,
وبلغنا برحمتك اأف�سل اآمالنا اإنك على كل �سئ قدير,
((1
و�سلى اهلل على �سيدنا محمد و اآله و�سلم.»...
« األله��م اإني اأ�س��األك بالتجل��ي الأعظم في هذا
((2
اليوم.»..

( (1ال�سيخ الطو�سي ,م�سباح املتهجد .816-815
( (2الإقبال .279-278/3
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وداع شهر رجب

هل ن�ضعر
باأ ّننا �ضوف نغادر مو�ضم ًا �ضديد �لأهمية
هل يخفق قلب �أحدنا بحب �ضهر رجب

بالحنين �إلى �ضهر رجب

أهل اهلل ع ّز وجل ,ا ُ
اأ ّما ا ُ
أهل العبادة ,فاإن لإنق�ساء
معنى خا�س��اً ,وله في نفو�سهم الوقع
ال�س��هر عندهم ً
الكبي��ر حي��ث اإن �س��هر رجب من الأ�س��هر الحرم,
ولي�س ال�سهر الحرام كغيره من ال�سهور...
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فلنحر�س عل��ى اأن ليكون خروجنا من ال�س��هر
خروجاً من حمى اهلل ع ّز وجل.
«فك��ن خائف��اً اأن تخرج منه اإخ��راج من اأعر�س
�س��احب الحمى عن��ه ,اأواإخراج المنف��ي المطرود
اأ َوالمهج��ور الم�س��دود ,واطل��ب من رحم��ة مالك
الوجود و�س��احب الج��ود ,اأن يجعل لك من ذخائر
حمى وحرماً ت�س��كن بعد �س��هر
مراحم��ه ومكارمه ً
رج��ب في َخفَارة معالمه وموا�س��مه ومرا�س��مه ,اإلى
اأن تظفر ب�س��هر مو�س��وف ب�س��فات مثله فتاأوي اإلى
حمى ظ ّله وف�س��له ,واجمع ما عملت بل�سان الحال,
واعر�س��ه على يد من تكون �سيفه من اأهل الإقبال,
جل جالله العظيم ّ
وتوج��ه اإليه باهلل ّ
وبكل عزيز عليه
يتم نق�سان اأعمالك واآمالك ,وتعر�سها بيد تو�سله
اأن ّ
((1
وتو�سله اإلى دوام اإقبالك واإجابة �سوؤلك».
( (1الإقبال.286/3
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وعن هذه النقطة يتحدث اآية اهلل التبريزي
في كتابه «المراقبات» فيقول ما حا�سله:
« والمنزل المهم الآخر من هذا ال�س��هر اأي �س��هر
رجب بعد ليلة المبعث ويومه ,ه َواليوم الأخير فليجتهد
ال�س��الك في عر���س الأعمال والق�س��ور والتق�س��ير
ب�سادق اعتراف ,وخال�س حياء وتو�سل اإلى اهلل تعالى
باأحبائ��ه واأوليائه ,فاإ ّنه �س��بحانه كريم يح��ب الكرامة
لأوليائ��ه وعباده المتقلبين على اأعتاب��ه وه َوع ّز وجل
كريم العفو ,وقد ُف ِّ�سركر ُم العف َو باأ ّنه يعف َو عن ال�سيئات
ويبدلها باأ�س��عافها من الح�س��نات .فليبذل جهده اأن
ل يخرج بخروج ال�س��هر عن حمى موله ,وليت�س��رع
هلل ّ
ج��ل جالله اأن يجعله دائماً ف��ي حماه ,ول يكون
ذلك في �سهر دون �سهر وحالٍ دون حال ,ومكان دون
((1
مكان ,وليهتم بذلك ول يكن من الغافلين».
M

( (1اآية اهلل ملكي تربيزي ,املراقبات .74
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م َ
َق ْد أ َ َ
ظلَّ ُ
يم ُمبَار َ ٌ
ك
ظ ٌ
ك ْ
ش ْهرٌ َ
ع ِ
ا�ش َق َ
ال:
عَ ْن عَ ب ِْد َّ ِ
�هلل ب ِْن � ْل َع َّب ِ
كَانَ َر ُ�س ُ
��ول ا ِهلل  Pاإِ َذا َجا َء �سَ �� ْهر َر َج ٍب َج َم َع

ُ
ا ْل ُم ْ�س��لِمِ َين َح ْو َل ُه َوقَا َم فِيه ِْم َخطِ يباً ف ََحمِ َد ا َهلل َواأَ ْث َنى
الَنْ ِب َيا ِء ف ََ�س�� َّلى َع َل ْيه ِْم
َع َل ْي ِه َو َذ َك�� َر َم ْن كَانَ َق ْب َل ُه م َِن ْ أ
ث َُّم ق ََال:
�أَ ُّيهَا � ْل ُم ْ�ض ِل ُم َ
ون َق ْد �أَ َظ َّل ُكمْ َ�ضه ٌْر عَ ِظيمٌ ُمبَا َر ٌك

��يب فِي ِه ال َّر ْح َم َة َع َلى َم ْن
َو ُه َو�سَ �� ْه ُر ْ أ
الَ َ�س ِّب ُي ِ�س ُ
ال ْ�س َال ِم.
َع َب َد ُه اإِ َّل َع ْبداً ُم ْ�سرِكاً اأَ َو ُم ْظ ِه َر ب ِْد َع ٍة فِي ِْ إ
��ن َح َّر َم ال َّن ْو َم َع َلى
اأَ َل اإِنَّ فِي �سَ �� ْه ِر َر َج ٍب َل ْي َل ًة َم ْ
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نَ ْف�سِ �� ِه وقَا َم فِي َها َح�� َّر َم ُ
��د ُه َع َلى ال َّنا ِر
اهلل َت َعا َلى َج َ�س َ
َو َ�ساف ََح ُه َ�س�� ْب ُعونَ اأَ ْل َف َم َل ٍك َو َي ْ�س َت ْغ ِف ُرونَ َل ُه اإِ َلى َي ْو ٍم
ِم ْث ِل ِه َفاإِنْ َعا َد َعا َد ِت ا ْل َم َالئ َِكةُ.
ُث َّم َق َ
ال:

َ�حد ً�
م َْن َ�ضامَ َي ْوم ًا و ِ
ِم ْن َرجَ ٍب
�ل ْك َب َر
وم َن � ْل َف َز َع َْ أ
�أُ ِ
ير ِم َن �ل َّن ِار
َو�أُ ِج َ

()1

( (1م�ستدركالو�سائل ,ج� ,21س  -7 ,531باب ا�ستحباب �سوم رجب كله اأ َوبع�سه
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