ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْحـ ِٰن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیاده سازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

ویرایش نهایی

اهمّیّت ماه رجب در آیینهی احادیث
در آستانهی ماه بسیار عظیم رجبالمرجّب قرار داریم .از پیغمبراکرر

روایر

در ه

اس که در تمامی دبهای ماه رجب از سر دب ترا بره حربح ،نر ایی آسرمانی در عرالم
طنینان از اس .
الســــا ِء الســــ بِع ِة ملــــُق ــــ َل ادلَّ ا ِعــــ »:
«عــــ ِن النَّــــ ِ یب انَّــــه قــــ ِ :ا َّن هللا ب ــــ رک و بعــــ ٰل نصــــی ِل َّ

پیغمبراکر

فرمودن خ ای تعالی در آسمان هفتم فردتهای منصوب کرده اس که

به او «داعی» یعنی دعوتکنن ه گفته میدود .سم و مأموریّ این ملر

آن اسر کره

مرد را بهسوی خ ا بخوان « .ف ِذا دخل شهْر رج ٍی ن ِدی ٰذ ِلک الْملک َّ
الصـ ِح طـب ٰ
ُک ل ْی ٍَل ِمنْـه ِال َّ
ِل ذلاکِ ِرین طب ٰ ِل ذلط ئِ ِعی» پس وقتی ماه رجب فرامیرس آن مل

هر دب تا حبح ن ا میدهر

که خودا به احوال ذاکران و کسانی کره یراد خر ا هسرتن خودرا بره احروال مطیعران و

فرمانبران پروردگار« .و ب هللا بع ٰل اَن ج ِلیس م ْن ج لس ِِن و م ِطیع م ْن اط ع ِِن و غ ِفر م ِن ْاسـ تغْفر ِن»
و خ ای متعال میفرماین من همنشین کسی هستم که با مرن بنشرین و مطیر کسری
هستم که اطاع مرا بهجا آورد و بخشاین هی کسری هسرتم کره از مرن طلرب مغفررت و
بخشایش کن  .خ ا میدان این عبارات یعنی چه! فرمانروای هستی و خالق عالم با کسری
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همنشین دود و از او اطاع کن ! سپس خ اون میفرمایر «ا َّلشـهْر شـهْ ِری و الْع ْ ـع ع ْ ـ ِعی و
َّالر ْْحة ر ْْح ِت» این ماه ،ماه من اس

و این بن ه ،بن هی من اس و رحم از آن مرن اسر .

«فم ْن دع ِن ِل هـٰذا َّ
الشهْ ِر اج ْبته و م ْن س ل ِِن اعْط ْیته و م ِن ْاس َْتع ِان هع ْتـه» هرکس در ایرن مراه مررا
ح ا بزن  ،او را اجاب میکنم و پاسخ میدهم و هرکس از من طلرب راهنمرایی و هر ای

کن  ،راه را به او نشان میدهم دس او را میگیر و تا مقص راهبر او میدرو « .و جعلْـُ
هـٰذا َّ
الشهْر ح ْب قًل بیْ ِِن و ب ْی ِع ِدی فم ِن اعْتصم ِب ِه وصل ِا َّل» 1و این ماه را ریسمان و ردرتهای برین
زنر  ،بره مرن واحرل

خود و بن گانم قرار داد پس هرکس به آن متمسّ

دود و چنر

خواه د  .اگر اوج آرمان سال  ،وحول الی اهلل اس

این ح یث از زبران خر ای متعرال

راهش را بهرودنی بیان کرده اس .
از اما جعفر حادق

نیز ح یثی در اهمّیّ

ـب ِ :اذا اکن ـ ْـبا الْ ِ م ـ ِة َند من ـ ٍد ِل ب ْطن ـ ِن الْعـ ْـر ِ ایْــن

نقررل میکن ر « ِس ْع ـُ ج ْعف ـ ْربنمح َّم ـ ٍع
َّالرج ِب ُّیـبن؟» از اما جعفر حادق

ماه رجب روای

در ه اسر  .راوی چنرین

دنی

که فرمودن وقتی روز قیام میدود ،منرادی

از دل عرش الهی ن ا میده که رجبیّون کجا هستن ؟ «ف با أَن  ٌس ِِـء وجـبهه ْم ِ ه ِ
ْـل الَْ ْمـع ِ
ـک ع ْـن ِمی ِنـ ِه و الْـف مل ٍ
ُک وا ِح ٍع ِمنْه ْم الْـف مل ٍ
وسه ِْم ِبیج ن الْم ِل ِک مَکَّ قَل ِِبدلُّ یر و الْی ق ِ
ع ٰل رؤ ِ
بت مع ی
ـک ع ْـن
هللا ای ع ْ ـع ِ
یس ِر ِه بلبن َل ه ِنیئ ق لک کرامة ِ
هللا» آنگاه گروهی از مرد برمریخیزنر کره چهررهی
ایشان برای تما اهل محشر نور میده و مثل خوردی میدرخش و بر سر آنان تاجهای
پادداهی قرار دارد که با مرواری و یاقوت مرحّ د ه اس

همراه هری

از این رجبیّرون،

هزار فردته در سم راس و هزار فردته در سم چپ قرار دارد که بره ایرن فررد مری-
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گوین کرام خ ای عزّوجل بر تو گوارا باد ای بنر هی خر ا« .ف ـ ِِت النیـعاء ِم ْـن ِع ْنـ ِع ِ
هللا جـ َّل
جًلَلِ :ع ِدی و ِام ِئ!» در این زمان ن ایی ازجانب خود خ ای جرلّ جللره مریآیر کره ای
بن گان من و ای کنیزان من! این خطاب نشان میده که رجبیّون هرم مرردان را درامل

میدود و هم زنان را« .و ِع َّز ِِت و جًل ِل ک ْ ِرم َّن مثْب ْاُک و ْج ِزل َّن عط ای ُْک و ب یبئنَّ ُْک ِمن الَْنَّـ ِة ُرفـ ق ْْـ ِری
ِم ْن َْت ِته ا ْ ْن ر خ ِ ِدلین ِف ه و ِن ْعم ا ْجر الْعـ ِم ِلی» 2سوگن به عزّت و جللم جایگراه درما را بسریار
گرامی خواهم داد و عطایای دما را بسیار فراوان و عظیم قرار خرواهم داد و در بهشر
خانههایی به دما عطا خواهم کرد کره از زیرر آن نهرهرایی جراری اسر

جاودانره در آن

خواهی بود و چه نیکوس اجرر عملکننر گانِ « .انَّ ْ
ـُک بط َّـبع ْْْ ِِب َّلص ْـب ِا ِل شـهْراق ع َّت ْمـُ ح ْرمتـه و
ا ْوج ْبُ ح َّـه» زیرا دما در ماهی که حرمر آن را عظریم دادرتم و ادای حرقّ آن را واجرب

کرد  ،روزهی مستحب گرفتی  .سپس خ ای متعال میفرمای «مًلِئَِ ِت ا ْد ِخلبا ِع ِدی و ِامـ ِئ
الَْنَّة» ای ملئکهی من! بن گان و کنیزان مرا وارد بهش کنی َُّ « .ث ق ج ْعف ْربنمح َّمـ ٍع

هــٰذا

ِلم ْن ص ا شیْئ ق ِم ْن رج ٍی و ل ْـب ْبمـ ق وا ِحـعاق ِل ا َّو ِ َِل ا ْو ِل وس ِـط ِه ا ْو ِل آ ِخـ ِر ِه» 3آنگراه امرا حرادق
فرمودن این پاداش برای کسی اس که بخشی از ماه رجب را ،حتّی ی

روز ،در آغراز یرا

در اواسط یا اواخر ماه ،روزه گرفته باد  .اهل باور بادیم و این بشرارتهای عظریم را قر ر
ب انیم و از فرح های این ماه رحمتی که خ اون پیش روی ما قررار داده اسر اسرتفاده
کنیم.

اللذـٰه َّم ص یل ع ٰل مح َّم ٍع و آ ِ مح َّم ٍع و یَع ْل فرَج ْم
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