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  ھنگام آئین
  

 :رجب ماه ھفتم و بیست شب
 بھتـر  كـه  اسـت  شـبى  آن كـه  شـده  روايـت  و است متبركه لیالى واز است مبعث شب
  . دارد عبادت سال شصت اجر آن در عبادت میتابد او بر آفتاب آنچه از مردم براى از است

  
 :است عمل چند مبارك شب اين براى واز
 فرموده شیخ چنانكه غسل، -1
 و فرمـوده  سـید  چنانكه است شب اين اعمال افضل كه ن،امیرالمؤمنی حضرت زيارت -2

 .فرموده مجلسى عالمه چنانچه است، شب اين در نیز حضرت زيارت
ــدن -3 ــن خوان ــا اي ــوده كفعمــى شــیخ چنانچــه دع ــى اللھــم: فرم ــالتجلي اســئلك ان  ب

 .االعظم،الخ
 وذتینومع حمد ركعت ھر در بخواند و باشد كه شب از وفت ھر كند نماز ركعت دوازده -4

 مرتبـه  چھـار  مكـان  ھمـان  در ھمـه،  از شـود  فـارغ  چون و مرتبه چھار را احد اهللا ھو وقل
 :بگويد

 العلــى( بــاهللا اال قــوة ال و حــول ال و اهللا ســبحان و اهللا والحمــد اكبــر اهللا و اهللا اال الــه ال
  .)الخ.. العظیم
 .شده روايت نیز ديگر بطريق نماز اين و بطلبد خواھد كه حاجت ھر پس

 و 28 شـب  و امشـب  نماز و گذشته نیمه شب در كه بطريقى كند نماز ركعت دوازده -5
 صد سالم از بعد و قدر مرتبه ده و اعلى مرتبه ده و حمد به است ركعت دوازده 29 شب
  .استغفار مرتبه صد و صلوات مرتبه

  
 :رجب ماه ھفتم و بیست روز
 است عمل چند آن براى از
 غسل -1
 و گـرفتن  بـروزه  دارد امتیـاز  سـال  تمام در كه است روز چھار از يكى آن و گرفتن روزه -2

 .سال ھفتاد روزه با است برابر
 .السالم علیھم محمد آل و محمد بر فرستادن صلوات بسیار -3
 زيارت چند ما و السالم علیه المؤمنین امیر و) وآله علیه اهللا صلى( خدا رسول زيارت -4

 الزائـرين  ھديـة  در المـؤمنین  امیـر  حضـرت  زيارت باب در شبش و روز اين براى مخصوصه
 .نگاشتیم

 و حمد شود فارغ ھمه از چون و خواھد كه سوره ھر و حمد به كند نماز ركعت دوازده -5
 :بگويد مرتبه چھار پس بخواند مرتبه چھار را يك ھر معوذتین و توحید

 .العظیم العلى باهللا اال قوة ال و حول وال اهللا والحمد اهللا و سبحان و اكبر اهللا و هللا اال اله ال
 بربى اشرك ال: بگويد مرتبه چھار و شبئا به اشرك اال ربى اهللا اهللا :بگويد مرتبه چھار پس
 ظـاھرش  و فرمـوده  نقـل  ديگر طريق بچھار را نماز ركعت دوازده اين دراقبال وسید. احدا

 .كند آنجاب رجوع است طالب كه ھر باشند باالستقالل عملى يك ھر آنستكه
 جعفر بن موسى حضرت را دعا اين و الخ والتجاوز، بالعفو امر من يا:بخواند را دعا اين -6

 و بـوده  رجـب  27 روز روز، آن و دادنـد  حركت بغداد بجانب را جناب آن روزيكه آن در خواند
 .است رجب ادعیه مذخور از دعا اين

 .الخ... االعظم بالتجلى اسئلك انى اللھم: فرموده سید چنانچه بخواند، را دعا اين -7
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