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 شوال ماه اول شب مغرب نافله از بعد دعای

عبادت و احیای در فضیلت و ثواب  شب اول از جمله لیالی شریفه است و -اعمال شب اول شوال

که آن شب، کمتر از شب قدر نیست و از برای  آن احادیث بسیار وارد شده و روایت شده است

 کند بلند آسمان بسوى را دستها خواند را آن نافله و مغرب نماز چون- آن چند عمل است: چهارم

 بگوید و

َن   َذا َيا ل   َو  اْلم وم ود   َذا َيا الطَّ جُ
َي  َيا الم َطف  د   ُمصم َرُه  َو  ُمحَمَّ   َناص 

 او ياور و محمد برگزين اى بخشش و جود صاحب اى فضل و منت صاحب اى 

 

د   ََعَ  َصل   د   آل   َو  ُمحَمَّ رم  َو  ُمحَمَّ ف 
ب   ُكلَّ  ل   اغم

َتُه  َذنم َصیم حم
َ
َدَك  ُهَو  َو  أ نم َتاب   ف   ع    ُمب ي   ك 

 و اعمال دفتر در آن و اى شمرده كه را گناهى هر برايم بيامرز و( ع) محمد آل و محمد بر فرست رحمت 

 .است شده ثبت مبين كتاب

 بگوید سجده در مرتبه صد و برود سجده به پس

ُُتُب 
َ
َل  أ   اّللَّ   إ 

 در و شد خواهد آورده بر تعالى اهلل شاء إن که بخواهد تعالى حق از دارد که حاجت هر پس

 بگوید و رود سجده به مغرب نماز از بعد که است شیخ روایت

ل   َذا َيا حَوم ل   َذا َيا الم وم یا   َيا الطَّ َطف  دا   ُمصم َرُه  َو  ُمحَمَّ د   ََعَ  َصل   َناص  د   آل   َو  ُمحَمَّ  ُمحَمَّ

 آل و محمد بر فرست رحمت او ياور و( ص) محمد برگزين اى بخشش صاحب اى و جنبش صاحب اى 

 محمد
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رم  َو  ف 
ب   ُكلَّ  ل   اغم

ََنمُتُه  َذنم ذم
َ
یُتُه  َو  أ َنا نَس 

َ
َدَك  ُهَو  َو  أ نم َتاب   ف   ع    ُمب ي   ك 

 است مبين كتاب در آن و ام برده ياد از را آن و ام شده مرتكب و ام نموده كه را هىگنا هر برايم بيامرز و 

  مرتبه صد بگو پس

ُُتُب 
َ
َل  أ   اّللَّ   إ 


