إنّ اهلل كان عليكم رقيباً.

مراقبات �شهر رجب

دون َعلى غَ ْي َِك
خاب الوا ِف َ
َ
�إعداد�« :شعائر»

النبي �ص َّلى َّ
الل
�شه ُر رجب من موا�سم الدّعاء ،ومن مه ّمات املراقبات فيه تذ ُّكر حديث امللَك الدّاعي على ما روي عن ّ
ال�سابعة ملَكاً ُيقال له الدّاعي ،ف�إذا دخل �شه ُر رجب ُينادي ذلك امللَك ك ّل ليل ِة
عليه و�آلهّ � ،أن اهلل تعاىل َ
ال�سماء ّ
ن�صب يف ّ
يقول ُ
«طوبى لل ّذاكرينُ ،طوبى َّ
ال�صباحُ :
للطائعنيُ ،
جلي�س مَن جا َل َ�سني ،ومطي ُع مَن �أطاعني،
منه �إىل ّ
اهلل تعاىل� :أنا ُ
وغاف ُر مَن ا�ستغ َفرين ،ال�شه ُر َ�شهري والعب ُد عَبدي ،وال ّرحم ُة رح َمتي ،ف َمن دعاين يف هذا ّ
ال�شهر �أجب ُته ،ومَن �س�ألني
�أعطي ُته ،ومَن ا�ستهداين هدي ُته ،وجعلتُ هذا ال�شهر حب ً
ال بيني وبني عبادي ،ف َمن اعت�ص َم به و�ص َل �إ ّ
يل».
ّ
األعمال العامة

الصوم
ّ

العامة يف شهر رجب ،قال ّ
العلمة ّ
حب صوم رجب بأَرسه عند علمائنا
الصوم ،من أبرز األعمال
احلل يف (تذكرة الفقهاء)« :يس َت ّ
ّ
ّ
ٍ
ِ
ِ
ضاه ل ْمَ
َ
َ
(م ْن
ب ل ُه ر ُ
اهلل َتعاىل ل ُه ر ُ
ب ُ
ضاهَ ،و َم ْن كَ َت َ
صام َش ْه َر َر َجب كُ َّل ُه كَ َت َ
َ
 ...وهو أحد األشهر احلُرم .قال رسول اهلل |َ :
ِ
ِ
ب َش ْهريَ ،و َش ْعبا ُن َش ْه ُر َرسول ِ اهللَ ،و َر َمضا ُن َش ْه ُر اهلل)».
ُي َع ِّذ ْب ُه) .وكان أمري املؤمنني × يصومه ويقولَ :
(ر َج ٌ
ِ
ِ
ِ
السفي َن َة أَ َّو َل َي ْوم ٍمِ ْن َر َجبٍ،
الم َرك َ
الس ُ
* ويف (من ال حيرضه الفقيه) لل ّشيخ ّ
ب َّ
الصدوق :عن أيب عبد اهلل × قال« :إ َّن نوح ًاَ ،ع َل ْيه َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
صام َس ْب َع َة
باع َد ْ
صام َذل َ
المَ ،م ْن َم َع ُه أَ ْن َيصوموا َذل َ
الي ْو َم َت َ
سري َة َس َنةَ ،و َم ْن َ
الي ْو َم ،وقالَ :م ْن َ
الس ُ
ت َع ْن ُه ال ّن ُار َم َ
ك َ
ك َ
َفأ َم َرَ ،ع َل ْيه َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش َي ْوم ًا أُ ْع ِط َي
ح ْ
أَ ّيام ٍ أُغْلق ْ
صام َثمان َي َة أَ ّيام ٍ ُفت َ
بواب اجلِنان ال َّثمان َيةَُ ،و َم ْن َ
الس ْب َعةَُ ،و َم ْن َ
ت َل ُه أَ ُ
َت َع ْن ُه أَ ُ
صام َخ ْم َس َة َع َ َ
بواب ال ّنريان َّ
اهلل َع َّز َو َج َّل».
َم ْسأَ َل َت ُهَ ،و َم ْن زا َد زا َد ُه ُ
الرواية يف (روضة املُ ّتقني) قائالً« :كما أ ّن لل ّنار سبعة أبواب ظاهر ًا ،كذلك هلا يف اإلنسان سبعة أبواب،
* ع ّلق
املجليس ّ
األول عىل هذه ّ
ّ
فإنا إذا اس ُتعملت يف خمالفة اهلل كانت سبب ًا لدخوهلا ،فإذا صام
والر ْجلّ ،
وهيّ :
السمع ،والبرص ،وال ّلسان ،والبطن ،والفرج ،واليدِّ ،
ومن
امليل إىل ال ّشهوات
املؤمن سبعة ّأيام من رجب نزع اهلل عنها َ
اجلسمانية اليت هي أسباب دخول ال ّنار ،فكأنّه أغلق عنه أبواب ال ّنارَ ،
ّ
ٍ
السبعة مع باب القلب.»..
صام ثمانية ّأيام ُفتحت له أبواب اجلنان الثّمانية ليدخل من ّ
أي باب شاء ،وهي تلك ّ
الذكر البديل للصوم :ورد عن رسول اهلل | احلث الشديد عىل صوم شهر رجبِ ،
ّ
ّ
فمن
ُّ ّ
نيب اهللَ ،
ّ
ُ
فسئ َل صل اهلل عليه وآله« :يا َّ
وصفت؟
بضعفٍ أو ع ّلة  ...يصنع ماذا َلينال ما
عج َز عن صيام رجب َ
َ
فقال ّ
الصدقة يصنع ماذا ....قالُ :ي َس ِّب ُح
ق َع ْن كُ ِّل َي ْوم ٍ ب ِ َرغيفٍ  ...قيل :يا
َ
صل اهلل عليه وآلهَ :ي َت َص َّد ُ
رسول اهللَ ،
فمن مل يقدر عىل ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍِ
بيح ِإ ّل َل ُه،
َ
(س ْبحا َن اإل َله اجلَليلُِ ،س ْبحا َن َم ْن ال َي ْن َبغي ال َّت ْس ُ
اهلل يف كُ ِّل َي ْوم ٍ م ْن أَ ّيام ِ َر َجب إىل َتمام ِ ال َّش ْه ِر َهذا ال َّت َ
سبيح مائ َة َم َّرةُ :
ِ
َ
ِ
الع َّز َو ُه َو َل ُه أ ْه ٌل)».
َس ْبحا َن األَ َع ِّز األَكْ َرمُ ،س ْبحا َن َم ْن َلب َس َ

الدعاء
ّ

حيرم املؤمن
الرجاء)« :هناك أدعية
يستحب قراءتها يف ّ
أول يومّ ،
ّ
كل يوم ٍمن ّأيام رجب ،ينبغي االلتفات إليها من ّ
حت ال َ
(مناهل ّ

حت يف تنقّالته ،ريثما يتمكّ ن من
الراغب فيها بنسخة منها تكون معه ّ
من بركاتها العميمة ،ومن مظاهر االهتمام هبا أن حيتفظ ّ
لكل َخري) ..وأحد
كل ليلةّ ،
رجوه ّ
والدعاء بعد ّ
أقل من االقتصار عىل كتابة صالة ّ
حفظها أو بعضها ،وال ّ
كل فريضة َ(يا َمن َأ ُ
ِ
(خاب الوافدون َعىل غَريِك .)..يكتب ذلك وحيمله معه ،ليكون يف متناوله»[ .انظر :باب «لوال دعاؤكم» من هذا العدد]
اليومية،
األدعية
َ
ّ
العدد الثاني والستون
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ّ

إنّ اهلل كان عليكم رقيبا.
الصالة
ّ

أول ال ّشهر
بالصلوات؛ منها ما ُيؤىت به ّ
الرغائب ،ومنها يف ّ
كل ليلة ،ومنها ّ
حيفل شهر رجب ّ
أول ليلة جمعة يف ال ّشهر وهي ليلة ّ

وأوسطه وآخره كصالة سلمان ،وغريها[ .انظر« :كتاب ًا موقوتاً» و«بصائر» من هذا العدد]

األذكار
جبية ،أ ّن شهر رجب هو شهر ال ّت ّربي لكَ رثة ما ُيطلب فيه قراءة سورة
الرجاء):
الر ّ
الروايات ّ
«..خييل إليك وأنت تقرأ ّ
(مناهل ّ
َّ

(اجلحد) ،وشهر ال ّت ّ
ول لكرثة ما ُيط َلب فيه قراءة سورة (ال ّتوحيد) ،وكأ ّن ربيع رجب منا ُخ رعاية غَرسة ال ّتوحيد يف القلب «»..
َفلرنحم أنفسنا باغتنام فرص العمر هذه ،ول ُن ِ
كث من ال ّتهليل واالستغفار ،وقراءة (ال ّتوحيد) يف رجب وغريه ،عىل أن ال يفوتنا
َ
املزيد من ذلك يف رجب أل ّن الثّواب فيه مضاعف»[ .انظر :باب «يذكرون» من هذا العدد]

الغسل
البحراين يف (احلدائق ال ّنارضة) عند تعداده لألغسال املندوبة« :ومنها غُسل ليلة ال ّنصف من رجب ،ويوم املبعث وهو
قال املحقّق
ّ

وقفت عليه من األخبار ممّا يتع ّلق هبذا املقام ما يف (اإلقبال) ،قال :وجدت يف كُ تب العبادات
السابع والعرشون منه...وا ّلذي
ُ
اليوم ّ
ِ
ِ
ِ
عن النيب | أنّه قال :من أَدركَ ه شهر رجبٍ َفا ْغتسل يف أَولِه ووس ِطه و ِ
آخ ِره ِ َخ َر َج مِ ْن ُذنوبِه كَ َي ْوم ِ َو َل َد ْت ُه أُ ُّم ُه» .
َ َ َ
َ ْ َْ ُ َُْ َ َ
َّ َ َ َ َ
ّ ّ

جبية
الر ّ
العمرة ّ

هجد) للشيخ الطويس:
(مسار ال ّشيعة)« :وللعمرة فيه
قال ال ّشيخ املفيد يف
ٌ
كبري قد جاءت به اآلثار» .ويف (مصباح املُ َت ّ
ّ
فضل ٌ

احلج يف الفضل».
السالم ،أ ّن العمرة يف رجب تيل ّ
ّ
«ويستحب العمرة يف رجب ،وروي عنهم ،عليهم ّ
فيدل عليه روايات ،منها ...عن أيب
حممد
«وأما أ ّن أفضلها ما وقع يف رجب ّ
الس ّيد ّ
العاميل يف (مدارك األحكام)ّ :
قال الفقيه اجلليل ّ
ّ
أي العمرة أفضل ،عمرة رجب أو عمرة يف شهر رمضان؟ فقال :الَ ،ب ْل ُع ْم َر ٌة يف َر َجبٍ َأ ْف َض ُل.»..
عبد اهلل × أنّه ُسئل ّ

السالم
الرضا عليه ّ
زيارة اإلمام ّ

السالم ،يف رجب ،وعليه
الرجاء)« :ورغم هذه ّ
الرضا ،عليه ّ
الر ّ
جبية ،فإ ّن األفضل منها زيارة اإلمام ّ
األمه ّية البالغة للعمرة ّ
(مناهل ّ
ِ
الرضا َع َل ْيه
أيض ًا ُتجمع كلمة العلماء ،يف ما يبدو من ُّ
تتبع كلماتهم ،وقد عقد يف (الوسائل) باب ًا حتت عنوان( :استحباب زيارة ّ
املندوبني).
احلج والعمرة
َ
الم ،وخصوص ًا يف رجب ،عىل ّ
الس ُ
َّ

ّ
األعمال اخلاصة

ٍ
خصوصياتها ،واإلشارة إىل أبرز األعمال الواردة فيها ،عىل أن ُتراجع
أهم أوقات شهر رجب احلرام ،مع بيان فضائلها ويشء من
يف ما ييل ،إشارة إىل ّ
ّ

الرجاء – أعمال شهر رجب) ،وخمترصه
كُ تب األدعية للوقوف عىل جميع العبادات املسنونة يف ّأيام ال ّشهر املبارك ،مثل كتاب (مفاتيح اجلنان) ،و(مناهل ّ
الرابع» احلاوي جلميع األعمال مع متون األدعية وال ّزيارات.
وهو «كتاب شعائر ّ

ال ّليلة األوىل

ٍ
والدعاء
امللكي ال ّت
قال املريزا
«وأو ُل ليلة منه [من رجب] ،من ال ّليايل األربع اليت يتأكّ د استحباب إحياؤهاّ ،
ّ
ربيزي يف (املراقبات)ّ :
ّ

عند االستهالل بما ُروي.»..

العدد الثاني والستون

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر 14
نيسان/أيار ٢٠١٥
رجب – 1436
ّ

األول
اليوم ّ

ِ
سري َة َس َن ٍة.»..
باع َد ْ
صام َذل َ
الي ْو َم َت َ
«..من َ
الصادق عليه السالمَ :
ورد عن اإلمام ّ
ت َع ْن ُه ال ّن ُار َم َ
ك َ

ّ
زار
«م ْن َ
السالمَ :
ويس ،عن اإلمام ّ
الصادق عليه ّ
سيد ال ّشهداء عليه ّ
* ومن أبرز أعمال هذا اليوم ،زيارة ّ
السالم .روى ال ّشيخ الط ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الب َّتةَ».
احل َُس ْ َ
الم ،يف أَ َّول َي ْوم ٍ م ْن َر َجب َغ َف َر ُ
الس ُ
اهلل َل ُه َ
لَ ،ع َل ْيهما َّ
ي ْب َن َع ٍّ

ّ
ويس يف
يتوجب
* ومن العبادات اليت
ُ
ّ
بالرعاية واالهتمام ،بدء ًا من هذا اليوم ّ
األولّ ،
تعاهدها ّ
الصال ُة اليت رواها ال ّشيخ الط ّ
هجد) ،و ُتعرف بـ «صالة سلمان»[ .انظر :باب «كتاب ًا موقوتاً» من هذا العدد]
(مصباح املُ َت ّ

السالم
اليوم الثّالث عرش :مولد أمري املؤمنني عليه ّ

ِ
الم ُه َع َليه يف الكعبة بعد ثالثني سنة من عام
ص َل ُ
وس ُ
وات اهلل َ
(مفاتيح اجلنان)« :وكان يف هذا اليوم عىل املشهور والدة أمري املؤمنني َ

للصيام يف هذا اليوم
ومن أراد أن يدعو بدعاء أم داود فليبدأ
أول ّ
الفيل .وهو ّ
َ
أجر جزيلَ ،
األيام البيض ،وقد ورد ّ
واليومني بعده ٌ

سيما بزيارة «أمني اهلل».
بصيام هذا اليوم» .ومن أبرز أعمال هذا اليوم زيارة أمري املؤمنني عليه السالم ،ال ّ

ال ّليايل البيض

بركعتني
الصلوات
اخلاصة بال ّليايل البيض الثّالث ( 15 – 14 – 13رجب) وهي عبار ٌة عن َ
اثنت عرشة ركعةُ .يؤىت منها َ
ّ
* نذكر ّ

يف ليلة  ،13وأربع َركعات ليلة ،14
مرة ،و(يس) ،و(تبارك املُلك) ،و(قل هو اهلل أحد)،
ّ
وست ركعات ليلة  .15يقرأ (احلَمد) ّ
مرة.
مرةّ ،
ّ

ِ ِ
ٍ
ِ
خاز َن ديوان ِ اخلَالئِق ِ
اهلل ِ
أما ليلة ال ّنصف من رجب :عن رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله« :إذا كا َن َل ْي َل ُة ال ِّن ْصف م ْن َر َجب ،أَ َم َر ُ
* ّ
ٍ
ِ ِ
ِ
امحوها َو َب ِّدلوها َح َسناتٍ».
َوكَ َتب َة أَ ْعمال ِه ْمَ ،ف َي ُ
قول َل ُه ُم ُ
اهلل َع َّز َو َج َّل :ا ْن ُظروا يف ديوان عباديَ ،وكُ َّل َس ِّي َئة َو َج ْد ُتموها َف ْ
ِ
الس ّيد ابن طاوس
الصباح ،ويزداد
وي
حول إحياء هذه
َ
ُ
ستحب أن ُتحيا ليلة ال ّنصف من رجب ّ
* ُ
ّ
حت ّ
فضل اإلحياء بالعبادة .يقول ّ
ِ
طول ليله.»..
وللرسول،
املوافق لإلقبال والقبول ،عىل َق َدم املراقبة َ
ال ّليلة« :ينبغي أن يكو َن امل ّ
ُ
ُصدق هلل ّ

اليوم اخلامس عرش

ِ
أي ٍ
نزور
* ورد
ُّ
شهر ُ
السالم :يف ّ
الرضا عليه ّ
احلث عىل زيارة اإلمام احلسني عليه ّ
السالم يف ال ّنصف من رجب ،فقد ُسئ َل اإلمام ّ
السالم؟ قال« :يف ال ِّن ْصفِ مِ ْن َر َجبٍَ ،وال ِّن ْصفِ مِ ْن َش ْع َبا َن».
احلس َ
ني عليه ّ

* ويف هذا اليومُ ،ت ّ
األول.
الركعات العرش الثّانية من «صالة سلمان»
ّ
ذكرها يف اليوم ّ
املتقدم ُ
صل ّ

األمهية ،ينتظره من يعر ُفه من ٍ
شهر إىل شهر ،حيث إنَّه وإ ْن
بالغ
«أم داود» ،وهو ُ
أهم عبادات اليوم اخلامس عرشُ ،
ّ
عمل ّ
ُ َ
* ومن ّ

كل شهر[ .انظر :باب «بصائر» من هذا العدد]
الرخص ُة يف اإلتيان به يف ّ
كان يف األصل يؤ َّدى يف منتصف رجب ،ولكن وردت ُّ

الشيف
بوي ّ
ال ّليلة السابعة والعرشون ويومها :املبعث ال ّن ّ

الشيف«ِ :إ َّن يف َر َجبٍ َل َل ْي َلة َخ ْ ٌي
بوي ّ
السابعة والعرشين ،وهي ليلة املبعث ال ّن ّ
السالم يف فضيلة ال ّليلة ّ
ور ّد عن اإلمام اجلواد عليه ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ني َس َنة.»..
شيعتنا أَ ْج َر َع َمل ِ س ّت َ
م ّما َط َل َع ْ
ين م ْن َر َجب «َ »..وإ َّن للعامل ِ فيها م ْن َ
ت َع َل ْيه ال َّش ْم ُسَ ،وه َي َل ْيل ُة َس ْبع ٍ َوع ْش َ

ف
الروايات أنّه
يوم
عظيم ّ
ُ
أفضل ّ
السابع والعرشون من شهر رجب ٌ
ُ
ش َ
واليوم ّ
ٌ
األيام عىل اإلطالق ،ألنَّه َت َ ّ
جد ًا ،بل َو َرد يف بعض ّ
صل اهلل عليه وآله ،وقد هدانا اهلل ،تعاىل ،ل ِ ِ
نعمة اإلسالم ،وو َّفقَنا لالعتقاد ِ به ،عز وجل ،من خالل االعتقاد ِ
بِبِعثة املُصطفى ّ
َّ
َّ
ُ
َ
ِ ِ
بِرسولِه األعظم ّ
صل اهلل عليه وآله ،وأن نكو َن من ُأ َّمته[ .انظر :باب «بصائر» من هذا العدد]
العدد الثاني والستون
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