ﻣﺎه رﺟﺐ و ﻣﺎهﻫﺎی ﺷﻌﺒﺎن و رﻣﻀﺎن ،ازﻣﺎهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﻌﺒﯿﺮات ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه رﺟﺐ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎه رﺟﺐ
»ﻣﺎه ﺧﺪا« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن »ﻣﺎه ﭘﯿﺎﻣﱪ« و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن »ﻣﺎه اُ ّﻣﺖ« .ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮمﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺎه را »ﻣﺎه ا ََﺻ ّﺐ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا رﺣﻤﺖ ﺧﺪا در آن ﺑﺮ ا ّﻣﺖ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد.
اﯾﻦ ﻣﺎه آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﺎد ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮمﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ )ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺒﻌﺚ در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه( و ﯾﺎد اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎنﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم )ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯿﻼد ﻣﺒﺎرک آن ﺣﴬت در ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺎه( و ﺧﺎﻃﺮه
ﺷﻬﺎدت ﺣﴬت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﯿﻬام اﻟﺴﻼم )در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه( و روزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ؛ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺧﺎﻃﺮهی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
از رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ درﺑﺎره روزه روزﻫﺎی ﻣﺎه رﺟﺐ – ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رو ِز آن – وارد ﺷﺪه ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﻦ ﻣﺎه ،و ﻋﺒﺎدت و ﺧﻮدﺳﺎزی در آن ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ]ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻋﺒﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن اﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗ ّﻤﯽ ،اﻗﺒﺎل اﻷﻋامل اﺛﺮ ﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﺎووس و اﳌﺮا ِﻗﺒﺎت اﺛﺮ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﻣﻠﮑﯽ ﺗﱪﯾﺰی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ [.از ﻣﺠﻤﻮع
ِ
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮک اﻟﯽ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎه رﺟﺐ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻣﺎه ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﻮس و ﺧﻮدﺳﺎزی و آﻏﺎز ﯾﮏ دوره

ﻫامن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،روزه ﮔﺮﻓنت در روزﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ روزه ﮔﺮﻓنت ﺳﻪروز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد .در ﮐﺘﺐ ادﻋﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب
ﴍﯾﻒ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن ﺗﺴﺒﯿﺤﯽ ار ﺣﴬت رﺳﻮلﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺎه روزه ﺑﮕﯿﺮد ،آن ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﻮاب روزه آن روز را درﯾﺎﺑﺪ.
اﻋامل اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ روزه ﮔﺮﻓنت ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
)ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از اﻋامل وارده اﺳﺖ و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ(.

اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ ﻣﺎه:






ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﴍﯾﻒ »ﯾﺎ َﻣﻦ اَر ُﺟﻮ ُه ﻟِﮑ ﱢُﻞ ﺧَﯿﺮ  «...ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ منﺎز واﺟﺐ.
ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه روزاﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در ﻫﺮ روز.
ﻗﺮاﺋﺖ اذﮐﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ »ﻻ إﻟﻪ ّاﻻ اﻟﻠﻪ« در متﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر در ﺻﺒﺢﮔﺎه و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ،و ...
منﺎز ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ دو رﮐﻌﺖ منﺎز در ﻫﺮ ﺷﺐ ،در ﻫﺮ رﮐﻌﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره »ﺣﻤﺪ« ،ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ »ﻗﻞ ﯾﺎ اﯾّﻬﺎ اﻟﮑﺎﻓﺮون« و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ »ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﻠﻪ أﺣﺪ« و دﯾﮕﺮ منﺎز ﻫﺎ.
ﺑﻪ ﺟﺎ آوردن ُﻋﻤﺮه در ﻣﺎه رﺟﺐ ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻓﺮاوان دارد ،و زﯾﺎرات امئﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻮﻻﯾامن ﺣﴬت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ آﻻف اﻟﺘﺤﯿﺔ و اﻟﺜﻨﺎء.

اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ روزﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎه:











ﺷﺐ اول :ﻏﺴﻞ ،ادﻋﯿﻪ و منﺎز ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص وارده در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن.
روز اول :روزه  ،ﻏﺴﻞ ،زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺴﻤﺖ اول منﺎز ﺣﴬت ﺳﻠامن.
اوﻟﯿﻦ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎه :اﯾﻦ ﺷﺐ را »ﻟﯿﻠ ُﺔ اﻟ ﱠﺮﻏﺎﺋِﺐ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎداﺷﻬﺎ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﻮرد ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺐ اﻋامل
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮمﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋامل ﺷﺎﻣﻞ روزهی روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﭼﻨﺪ منﺎز و اذﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دو منﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد] .اﯾﻦ منﺎز در ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ اول ﻣﺎه در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ[.
ﺷﺐ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ منﺎز ﺑﺎ ﺳﻮره ﻫﺎی »ﯾﺲ ،ﻣﻠﮏ و ﺗﻮﺣﯿﺪ« ،ﻫﻤﯿﻦ منﺎز در ﺷﺐ  ۱۴ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ و ﺷﺐ  ۱۵ﺷﺶ رﮐﻌﺖ ،ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد.
روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ :روزه در اﯾﻦ روز و در روزﻫﺎی  ۱۴و ۱۵؛ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻋامل أم داوود را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺷﺐ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﻏﺴﻞ ،اﺣﯿﺎء و ﻗﺮاﺋﺖ منﺎز ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﺷﺐ.
روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :روزه ،ﻏﺴﻞ ،زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺴﻤﺖ دوم منﺎز ﺣﴬت ﺳﻠامن ،و ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ روز :اﻋامل أم داوود
]ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻋامل ام داوود روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻐﺪﯾﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اذان ﻇﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ[.
ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ :ﻏﺴﻞ و منﺎز ،زﯾﺎرت اﻣﯿﺮاﳌﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم.
روز ﺑﺴﯿﺖ و ﻫﻔﺘﻢ :ﻏﺴﻞ ،روزه ،ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻠﻮات ﻓﺮﺳﺘﺎدن ،زﯾﺎرت رﺳﻮل اﮐﺮمﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و اﻣﯿﺮ اﳌﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ،و دﯾﮕﺮ منﺎز ﻫﺎ.
روز آﺧﺮ :روزه ،و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم منﺎز ﺣﴬت ﺳﻠامن.

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻧﻮﯾﻦ
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