
 لیلة الرغائب چگونه شبی است؟
 

 
 

 ، ماه خداست؛ ماه پر بركتی است كه اعمال بسیاری برای آن ذكر شده است. بایدرجب
فرمود: هر  )صلی هللا علیه و آله( پاک شویم. پیامبر اكرم زاللش بشوییم تا خود را در دریای

كس یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد، موجب خشنودی خدا می شود و غضب الهی از او 
 .دور می گردد و دری از درهای جهنم بر روی او بسته می شود

ختن روح برای شركت در میهمانی ماه اعمال ماه های رجب و شعبان، جهت آماده سا
 .مبارك رمضان می باشد. برای درك عظمت ماه رمضان باید از قبل خود را آماده نمائیم

 
)صلی هللا علیه و آله( فرمود: ماه رجب، ماه استغفار امت من است.  پیامبر اكرم

 .پس در این ماه بسیار طلب آمرزش كنید كه خدا آمرزنده و مهربان است
 

نامند. در این شب مالئك بر زمین نزول می می جمعه ماه رجب را لیلة الرغائب  اولین شب
)صلی هللا علیه و آله( ذكر شده است كه فضیلت  كنند. برای این شب عملی از رسول خدا

 .بسیاری دارد
 

 ن)ع( و عالمان و عارفانید معصومیلة الرغائب از دیهدف از ل
است که  یلة الرغائب" شبی"ل ،دیآ ین خصوص برمین در ایآنچه از گفتار و نوشتار عالمان د

تابند و پس از نماز عبادتش بش یسو ل و رغبت بهیخداوند خواسته است تا بندگانش با م
را به اقامه نماز و استغفار و مناجات با پروردگارشان  یش، ساعتیمغرب و گشودن روزه خو

 .به سرآورند و بخشش و رحمت و مغفرت او را طلب کنند
 

نویسد:  شیخ المحدثین عباس قمی در کتاب شریف "مفاتیح الجنان" درباره این شب می
"لیلة الرغائب" گویند و از برای آن عملی از حضرت  بدان که شب جمعه اول ماه رجب را»

)ص( با فضیلت بسیار واردشده که "سید بن طاووس" در کتاب "اقبال" و عالمه  رسول
هایی که برای آن  جمله فضیلت اند. از زهره" آن را نقل کرده مجلسی در "اجازه نبی

که اعمال خاصی را گناهان بسیار از کسانی  ،اند اینکه به سبب شرافت این شب برشمرده
 «.شود دهند آمرزیده می انجام

 
 یمالئکه اله یگذار لة الرغائب و نامیل

 ینیعارف کامل و واصل مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی، استاد اخالق و عرفان امام خم
نخستین شب جمعه ماه رجب را "لیلة »نویسد:  ز در کتاب "المراقبات" خویش میی)ره( ن

)ص( روایت  . از پیامبر اکرمکنند ا در این شب فرشتگان بر زمین نزول میریالرغائب" نامند ز



ن شب جمعه در ماه رجب غافل نشوید؛ زیرا شبی است یشده است که فرمودند: از اول
نامند. این نامگذاری به این جهت است که هنگامی  می« لیلة الرغائب»که فرشتگان آن را 

ماند مگر اینکه در  ها و زمین نمی ر آسمانای د که مقداری از شب گذشت، هیچ فرشته
 «.شوند کعبه و اطراف آن جمع می

 
بهتر است کسی که این حدیث را می »شان سپس درباره اعمال این شب می نویسد: یا

شنود، در این شب، زیاد بر فرشتگان صلوات فرستاده تا تکلیفی را که آیه تحیت )سوره 
عهده ما گذاشته به اندازه توانایی انجام داده  ( برای صلوات فرستادن به86نساء، آیه 

 «.باشد
 

 الرغائب لیلة نمازکیفیت 
ان نماز مغرب و یدارى و چون شب جمعه شد م روزه می رجب ماهروز پنج شنبه ین اول

( و در یدو رکعتنماز  8گزارى هر دو رکعت به یک سالم )یعنی  رکعت نماز مى 21عشاء، 

مرتبه سوره اخالص  21یک مرتبه سوره حمد و سه مرتبه سوره قدر و  هر رکعت از آن

ٍد النَّبِّّىِّ   اَللُّهمَّ َصّلِّ َعلى :»ىیگو بار مى 07رکعت نماز،  21ن یخوانى و پس از ا مى ُمَحمَّ

ّىِّ َوَعلى ُّمِّ ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ  :»ىیگو مرتبه مى 07روى و  ، سپس به سجده مى«آلِّه  اْلأ

َحمأ  :»ىیگو بار مى 07دارى و  ، پس سر از سجده برمی« َوالرُّوح الأَمالئَِّکةِّ  رأ َوارأ فِّ َرّبِّ اغأ

ظَم لَُم اِّنََّک اَنأَت الأَعلِّىُّ اْلَعأ ا تَعأ گوئى  بار مى 07روى و  سپس باز به سجده مى « َوتَجاَوزأ َعمَّ

 .طلبى و سپس حاجت خود را مى «ُسبُّوٌح ُقّدُوٌس َربُّ الأَمالئَِّکةِّ َوالرُّوح»

 
ن نماز، نمازی است که اگر شخص آن را به ی)ص(، ا بنا بر فرموده حضرت رسول

جا آورد، پس از مرگ هنگامی که در قبر گذاشته شود خداوند تبارک و تعالی 
ثواب نمازش را به سوی او به بهترین صورت می فرستد تا همدم او شود و او را 

 .از تنهایی بیرون آورد
 

گوید: ای حبیب و  ت مییرخشان و زبانی شیوا و فصیح به ماین شخص با روی گشاده و د
 .دوست من! بشارت باد تو را که از هر شدت و سختی نجات یافتی

ام و کالمی  ای بهتر از روی تو ندیده خدا سوگند که من چهره پرسد: تو کیستی؟ به میت می
 .ام یدهیام و بویی بهتر از بوی تو نبو تر از کالم تو نشنیده شیرین

گوید: من ثواب آن نمازم که در فالن شب از فالن ماه از فالن سال به جا  آن شخص می
ام تا حق تو را ادا کنم و مونس تنهایی تو باشم و وحشت را از تو  آوردی. امشب نزد تو آمده

شود من درعرصه قیامت، سایه بر سر تو خواهم  بردارم و چون در صور رستاخیز دمیده می
 .ل باش که هرگز خیر از تو معدوم نخواهد شدافکند. پس خوشحا

 
 

 تبیان و سایت برگرفته از مفاتیح الجنان
 


