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 لیله الرغایبنماز    

گویند و براى آن عملى  مى )یعنى شب دلدادگان( «لیلة الرغاب»كه اولین شب جمعه ماه رجب را بدان

و  «اقبال» بسیار از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله وارد شده كه آن را سیّد در كتاب  با فضیلت

اینكه به سبب انجام آن گناهان اند،بعضى از فضیلت آن  نقل كرده«اجازه بنى زهره»عالّمه حلى در

آورد هنگام شب اوّل   شود،و نیز نمازى در آن وارد شده كه هركه آن را به جاى بسیار آمرزیده مى

  قبرش حق تعالى ثواب آن را به نیكوترین صورت و با روى گشاده و درخشان و زبانى گویا به سوى

 باد كه از هر شدّت و سختى نجات یافتى، گوید:اى حبیب من تو را بشارت پس به او مى فرستد، او مى

تر از  و سخنى شیرین اى زیباتر از چهره تو ندیدم، به خدا سوگند من چهره گوید تو كیستى؟ بنده مى

 من ثواب آن نمازم كه در فالن شب، دهد:پاسخ مي تو نبوییدم!!  و بویى بهتر از بوى سخن تو نشنیدم،

و مونس تنهایى تو  نزد تو آمدم تا حقّت را ادا كنم، امشب  از فالن سال به جاى آوردى از فالن ماه،

در عرصه قیامت  دمیده شود، قیامت (شیپور)كه در صور و هراس را از تو برگیرم و هنگامى باشم،

این   اى بر سرت خواهم افكند،پس خوشحال باش كه خیر هرگز از تو جدا نخواهد شد.كیفیت سایه

ما بین نماز  ،دارى،چون شب جمعه داخل شود روزه مى نماز چنین است: اولین پنجشنبه ماه رجب را

هر دو ركعت با یك سالم به این ترتیب كه در هر  آورى، دوازده ركعت نماز بجاى مى مغرب و عشا،

خوانى و  مى «سوره توحید» مرتبه  و دوازده «سوره قدر» و سه مرتبه «حمد» ركعت یك مرتبه سوره

 گویى هنگامى كه از نماز فارغ شدى هفتاد مرتبه مى 

 

ٍد[ . يِّ َو لََعَ آليهي ]َو آلي ُمحَمَّ مِّ ُ ِّ اْلأ
ِبي ٍد النَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  اللَّ
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 گویى:روى و هفتاد مرتبه مي سپس به سجده مى

وحي  َكةي َو الرُّ اَلئي وٌس َربُّ اْلأ وٌح ُقدُّ  ُسبُّ

 

 

 گویى: دارى و هفتاد مرتبه مى آنگاه سر از سجده بر مى

 

َظُم  عأ َ يُّ اْلأ َت الأَعلي نأ
َ

َك أ نَّ ََلُ إي ا َتعأ اَوزأ َعمَّ َحمأ َو َتجَ رأ َو ارأ في  َربِّ اغأ

 

 

 گویى: روى و هفتاد مرتبه مى دوباره به سجده مى

وحي  َكةي َو الرُّ اَلئي وٌس َربُّ اْلأ وٌح ُقدُّ  ُسبُّ

 

 طلبى كه به خواست خدا برآورده خواهد شد. سپس حاجت خود را مى

 

 

 

 


