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 مبعث روز در مستحبی نماز   

 :اعمال مخصوصه ماه رجب: روز بیست و هفتم رجب و از اعیاد بزرگ است و در آن چند عمل است

ششم و نیز شیخ روايت كرده از جناب ابو القاسم حسین بن روح رحمة اهلل علیه كه فرموده بجا 

اى كه آسان باشد و  سورهخوانى در هر ركعت حمد و  آورى در اين روز دوازده ركعت نماز مى مى

  گويى بین هر دو ركعتى نشینى و مى دهى و مى خوانى و سالم مى تشهد مى

 

ْذ َوَلدًا َو ََلْ َيُكْن َلُه َشَريٌك َِف اْْلُْلَك  خَ َ الهَذي ََلْ َيته   َاْلحَْمُد ّلَِله

 ندارد وجود ملك در شريكى و نگرفته فرزندى كه را خدا ستايش 

 

ُه َتْكَبريًا َو ََلْ َيُكْن  ْ لِّ َو َكِّبِّ  َلُه َوَِلٌّ َمَن الذُّ

 و عظمت ياد كن كبريايى به را او و است نياز بى خلق يارى از كامله قدرت به و 

 

ي َِف َنْعَمَتي َيا َغَیاَثي َِف َرْغَبَتي َتي َيا َوَلیِّ َتي َيا َصاَحَِب َِف َشده َتي َِف ُمده   َيا ُعده

 چه هر در من دادرس اى نعمت در من دوستدار اى بدبختى در من رفيق اى عمر همه در من ذخيره اى 

 بخواهم
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نَْسي َِف َوْحَشَتي ُ
اَحي َِف َحاَجَتي َيا َحاَفَظي َِف َغْیَبَتي َيا ََكَِفه َِف َوْحَدَتي َيا أ   َيا َنجَ

 من وحشت حال انيس اى تنهايى در من پناه اى من غياب در من حافظ اى من حاجت كننده روا اى 

 

ْنَت اْْلُْنَعُش َصْرَعَتي 
َ

َتي َفَلَك اْلحَْمُد َو أ ْنَت اْْلَُقیُل َعْْثَ
َ

اَتُر َعْوَرَتي َفَلَك اْلحَْمُد َو أ ْنَت السه
َ

َفَلَك أ
 اْلحَْمُد 

 توست مخصوص ستايش گذرى مى در من لغزشهاى از تو و توست مخصوص ستايش پس منى عيبهاى ساتر تو 

 توست مخصوص ستايش افتادم چون منى دستگير تو

 

ٍد َو اْسُُتْ َعْوَرَتي َو آَمْن َرْوَعَتي ٍد َو آَل ُمحَمه   َصلِّ لََعَ ُمحَمه

 ست بر محمد و آل محمد و عيبهاى من بپوشان و از ترسم ايمنى بخشفر درود 

 

َئاَتي  اَوْز َعْن َسیِّ َتي َو اْصَفْح َعْن ُجْرَمي َو َتجَ َقْلَِن َعْْثَ
َ

َذي ََكُُنا َو أ ْدَق اله َة َوْعَد الصِّ نه ْصحَاَب اْلجَ َ
َِف أ

  ُُيَعُدوَن 

گذر و در ميان اهل بهشت كه وعده صدق و حقيقت به آنان ب گناهانم از و كن عفو را جرمم و درگذر لغزشم از و 

 دادند مرا داخل گردان.
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معوذتین و قل يأيها خوانى هر يك از حمد و اخالص و  پس چون فارغ شدى از نماز و دعا مى

  گويى الكافرون و إنا أنزلناه و آية الكرسی را هفت مرتبه و بعد مى

 

 َ َة َإاله َباّلِله َ َو اَل َحْوَل َو اَل ُقوه ْكَِّبُ َو ُسْبحَاَن اّلِله
َ

ُ أ ُ َو اّلِله   اَل َإَلَه َإاله اّلِله
تر است، و پاك است خدا، و جنبش و نيرويى جز به خدا نيست معبودى جز خدا نيست و خدا بزرگ  

 

  هفت مرتبه

  گويى هفت مرتبه و بعد مى

 ُ ُ اّلِله ْشَرُك َبَه َشْیًئااّلِله
ُ

َرِّبِّ اَل أ  
چيز شريكش نگيرم  خدا، خدا پروردگار من است و هيچ  

 

  خوانى هر دعا كه خواهى  و مى

 


