
 بسمه تعالی

 الرغائب ةروز و شب لیل

از اولین شب جمعه د رماه رجب غافل  نولوید    : روایت شده است که فرمودند( ص)از پیامبر اکرم

این نامگذاری به این جهت است کله  . می نامند« الرغائب ةلیل»زیرا شبی است که فرشتگان آن را 

ماند مگر این که در  هنگامی که مقداری از شب گذشت، هیچ فرشته ای در آسمان ها و زمین نمی

 .کعبه و اطراف آن جمع می شوند

 الرغائب ةمعناشناسی لیل

در فرهنگ قرآنی اسالمی، برای برخی از زمان ها و مکان ها اقتدار و خصوصیات ویلهه ای گتتله   

از این رو برخی از سرزمین ها چون بیلت المقلدو و مکله جایگلاه قداسلت معنلوی       . شده است

برخلی از  . ن مکانها از پاداش و ارزش ویهه ای برخلوردار ملی باشلد   خاصی دارند و اعمال در آ

زمان ها نیز چون سحرگاهان و فجر و لیله القدر از چنین ویهگی های خاص بهلره منلد هنلتند و    

خداوند در آیات و حتی سوره هایی به ارزش و جایگاه ویهه آنها اشاره کرده است و درباره شلب  

 .ه بلله انللدازه عمللر آدمللی اسللت داننللته اسللت      قللدر آن را برابللر بللا هللزار مللاه کلل     

این ویهگی را می توان درباره برخی از ماهها چون ماه رمضلان و یلا ملاه رجلب برشلمرد کله از       

از جمله ویهگلی هلای انحصلاری ملاه رجلب، لیلله       . ویهگی های انحصاری برخوردار می باشند

 .الرغائب است

رغبت و می  است و نیز به معنلای عالا و   به معنای چیزی که مورد « رغیبه»جمع « رغائب»کلمه 

یعنی شبی که می  و توجه به عبلادت  « الرغائب ةلیل»معنای اول  بنابراین. بخوش فراوان می باشد

بندگان خوب و شاینته خداوند دراین شب تمای  زیادی بله رفلتن    و و بندگی در آن فراوان است

 .دبلللله درخانلللله خداونللللد و ارتبللللا  و انلللل  بللللا معبللللود خللللویش دارنلللل       

 و یعنی شبی که در آن عالا  و بخولش خداونلد فلراوان اسلت     « الرغائب ةلیل»معنای دوم، بنابر 



بندگان مخلص خداوند با روآوردن به بارگاه قلدو ربلوبی و خاکنلاری در برابلر عحملت حل        

 .شاینته دریافت انعام و عاا و بخوش بی کرانه ح  می گردند

 عظمت و ارزش لیله الرغائب

 :درباره فضیلت و ارزش و عحمت آن می توان دو جهت زیر را بیان کرد

از این جهت که اصوال شب جمعه، خود دارای ویهگی و ارزش خاصی است و اعملال عبلادی    -۱

 .فراوانی در آن وارد شده و زمان عبادت و مناجات و عرض حاجات با قاضی الحاجات است

رجب، ذی القعده، ذی الحجه، : ماه های حرام عبارتند از)ماه رجب اولین ماه از ماه های حرام  -۲

و ماه خدا و هنگام عبادت و دعا و استغتار است و رحمت الهی در این ماه در حال ریزش ( محرم

. به معنای ریختن است« صب»و نزول است، به همین جهت این ماه را رجب االصب گویند، چون 

ماه رجب هردو را درخود جمع نموده و ارزشلی   پ  لیله الرغائب، شرافت و ارزش شب جمعه و

 .دوچندان دارد

 اجر و پاداش شب لیله الرغائب

بدان که شب : شیخ المحدثین عباو قمی در کتاب شریف متاتیح الجنان درباره این شب می نویند

با فضلیلت  ( ص)جمعه اول ماه رجب را لیله الرغایب گویند و از برای آن عملی از حضرت رسول

واردشده که سیدبن طاووو در کتاب اقبال و عالمه مجلنی در اجازه نبی زهره آن را نقل   بنیار 

 .کرده اند

ازجمله فضیلت هایی که برای آن برشمرده اند اینکه به سبب شرافت ایلن شلب گناهلان بنلیار از     

 .کنانی که اعمال خاصی را انجام دهند آمرزیده می شود



اگر شخص آن را به جا آورد، پ  از مرگ هنگلامی کله   از جمله اعمال این شب نمازی است که 

در قبر گذاشته شود خداوند تبارک و تعالی ثواب نمازش را به سوی او بله بهتلرین صلورت ملی     

 .فرستد تا همدم او شود و او را از تنهایی بیرون آورد

ت ای حبیلب و دوسل  : این شخص با روی گواده و درخوان و زبانی شیوا و فصیح به او می گوید

 .بوارت باد تو را که از هر شدت و سختی نجات یافتی! من

تو کینتی؟ بخدا سوگند که من چهره ای بهتر از روی تو ندیده ام و کالمی شلیرین  : میت می پرسد

 .تر از کالم تو نونیده ام و بویی بهتر از بوی تو نبوئیده ام

. از فالن سال به جلا آوردی  من ثواب آن نمازم که در فالن شب از فالن ماه: آن شخص می گوید

اموب نزد تو آمده ام تا ح  تو را ادا کنم ومون  تنهایی تو باشلم و وحولت را از تلو بلردارم و     

پل   . چون در صور رستاخیز دمیده می شود من درعرصه قیامت، سایه بر سر تو خلواهم افکنلد  

 .خوشحال باش که هرگز خیر از تو معدوم نخواهدشد

 بالرغائ ةاعمال شب لیل

کیتیت آن چنان اسلت کله روز   : آن گاه شیخ عباو قمی درباره چگونه اعمال این شب می نویند

پنجونبه اول ماه رجب را روزه می داری و چون شب جمعه داخ  شود مابین نماز مغرب و عولا  

در هلر رکعلت از آن   . دوازده رکعت نماز می گذاری که هر دو رکعت را با یک سالم تمام می کنی

 و دوازده مرتبللللله« اناانزلنلللللاه»و سللللله مرتبللللله  « حملللللد»رتبللللله نملللللاز یکم

اللهم صللی عللی   »می خوانی و چون از نماز دو رکعتی فارغ شدی، هتتاد مرتبه « ق  هواهلل احد»

سلبو  قلدوو   »می گویی و سپ  به سجده می روی و هتتاد مرتبه « محمدالنبی االمی و علی اله

رب اغتر و »سر از سجده برمی داری و هتتاد مرتبه پ  از آن، . می گویی« رب المالئکه و الرو 

پ  از آن نیز دوباره بله سلجده ملی    . می گویی« ارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی االعحم



آن گاه حاجت خلود را ملی   . می گویی« سبو  قدوو رب المالئکه و الرو »روی و هتتاد مرتبه 

 (عباو قمی با تصرف و تخلیص متاتیح الجنان، شیخ. )طلبی که برآورده خواهد شد

 سخن صاحب المراقبات

عارف کام  و استاد و اص  مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی در ایلن بلاره در کتلاب المراقبلات     

در ایلن شلب فرشلتگان بلر     . اولین شب جمعه ماه رجب را لیله الرغائب نامند: خویش می نویند

 .زمین نزول می کنند

را نیز انجلام  « لیله الرغائب»شب جمعه بود، سزاوار است عم   اگر شب اول ماه رجب مصادف با

 .دهد

از اولین شب جمعه د رماه رجب غافل  نولوید    : روایت شده است که فرمودند( ص)از پیامبر اکرم

این نامگذاری به این جهت است کله  . می نامند« لیله الرغائب»زیرا شبی است که فرشتگان آن را 

ذشت، هیچ فرشته ای در آسمان ها و زمین نمی ماند مگر این که در هنگامی که مقداری از شب گ

 .کعبه و اطراف آن جمع می شوند

فرشلتگان   .هرچه می خواهید از ملن درخواسلت کنیلد   ! ای فرشتگانم: آن گاه خداوند می فرماید

این کار : خداوند می فرماید .حاجت ما این است که از روزه داران رجب درگذری: عرض می کنند

 .انجام دادم را

بهتر است کنی که این حدیث را می شلنود،  : عارف کام ، ملکی درباره اعمال این شب می نویند

( ۸۶سلوره ننلا  آیله    )در این شب، زیاد بر فرشتگان صلوات فرستاده تا تکلیتی را که آیه تحیت 

آنگلاه بله نقل  از    وی . برای صلوات فرستادن به عهده ما گذاشته به اندازه توانایی انجام داده باشد

 .نملللازی را کللله در بلللاال شلللر  آن گذشلللت نقللل  ملللی کنلللد      ( ص)رسلللول خلللدا 

« لیلله الرغائلب  »ظاهر روایت این است کله  : استاد ملکی تبریزی این پرسش را مار  می کند که

اولین شب جمعه ماه رجب است  و اگر اعمالی که در این روایت ذکر شده از اعمال این شب بلوده  



 اه، مصادف با اول ملاه شلد، چگونله ملی تلوان ایلن عمل  را بله جلا آورد؟         و شب جمعه اول م

وی پاسخ می دهد از آن جایی که پنج شنبه قب  از جمعه اول، جز  ملاه رجلب نینلت  بایلد در     

پاسخ بگوییم که اگر بخواهیم به ظاهر روایت عم  کنیم، این اعمال درصورتی است کله شلب اول   

عه بود، شب جمعه دوم، این اعمال انجام می شود  گرچه لیلله  ماه شب جمعه نباشد  و اگر شب جم

وللی  . چون در روایت تصریح نوده که این اعمال حتماً باید در لیله الرغائب باشلد . الرغائب نباشد

راه دوم این است که این اعمال را بلدون  . راه دوم و سومی هم هنت که صحیح تر به نحر می رسد

کتلاب  . )ین است که روزه را هم بگیریم گرچه روزه در رجب نباشلد روزه انجام دهیم و راه سوم ا

 ( (ره)مرحوم آیت اهلل حاج میرزا جواد مالکی تبریزی/ المر اقبات

اجماالً آنکه لیله الرغائب، اولین شب جمعه ماه رجب است که برای آن اعمال و فضاال  بسایاری   

. استغفار زلاد در آن شاب اشااره کارد    نق  کرده اند که از آن جمله می توان به روزه پنجشنبه و

کسی که می خواهد به ثواب و پاداش اعمال الن شب برسد می بالست به اعمال آن اهتمام جدی 

 .بورزد

 


