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  نماز اعرابی    

 :. کیفیت نماز اعرابی و دعای بعد از آن1ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 

سیّد ابن طاووس در کتاب جمال األسبوع از شیخ تلعكبرى نقل کرده: او به سند خود از زيد بن ثابت 

نشینان خدمت رسول خدا صلى اللّه علیه و آله ايستاد و گفت: پدر و مادرم  روايت کرده:مردى از باديه

نماز جمعه   توانیم هر جمعه به دوريم، و نمىفدايت اى رسول خدا، ما در باديه هستیم، و از مدينه بسیار 

حاضر شويم، مرا به عملى داللت کن،که چون بجا آورم، فضیلت نماز جمعه را دريابم، و پس از 

حضرت فرمود: چون روز برآيد، دو رکعت نماز بخوان،   بازگشت به اهل و قبیله خود به ايشان بیاموزم

بعد از سوره حمد هفت   ،و در رکعت دوم«فلق»سوره هفت مرتبه « حمد»در رکعت اول پس از سوره 

مرتبه سوره ناس، پس از سالم هفت مرتبه اية الكرسىّ بخوان، سپس برخیز، و هشت رکعت ديگر به 

دو سالم بخوان، به اين طريق که پس از هر دو رکعت بنشین و تشهد بگو، ولى سالم تشهد را نخوان، 

عت ديگر به همین صورت بجا آر، در اين هشت رکعت در گاه چهار رک شود چهار رکعت، آن که مى

  اذا جاء نصر اللّه يك مرتبه و سوره قل هو اللّه احد بیست  هر رکعتى سوره حمد يك مرتبه و سوره

 شدى اين دعا را هفت بار بخوان:  وپنج مرتبه بخوان و چون از تشهّد و سالم رکعت هشتم فارغ

ُوُم يا َذااْلجَ  لنَي َو ااْل ِخريَن يا َحُىُّ يا َقیُّ  الِل َوااِلْْكاِم يا ِالَه ااَلَوُّ

 اى معبود پيشينيان و پسينيان، اى صاحب شكوه و بزرگى، اى پاينده، اى زنده،

 

ْنیا َو ااْل ِخَرِة َو َرحیَمُهما اِِحنَي يا َرِْحَن الُدُّ  يا َاْرَحَم الرُّ

 هر دو جهان، بخشنده دنيا و آخرت و مهربان  اى ترين مهربانان، اى مهربان
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 يا َرِبُّ يا َرِبُّ يا َرِبُّ يا َرِبُّ يا َرِبُّ يا َرِبُّ يا َرِبُّ 

 اى پروردگار، ،اى پروردگار ،اى پروردگار اى پروردگار، اى پروردگار، اى پروردگار،

 

 ُ ُ يا َاَلَلُّ ُ يا َاَلَلُّ ُ يا َاَلَلُّ ُ يا َاَلَلُّ ُ يا َاَلَلُّ ُ يا َاَلَلُّ  يا َاَلَلُّ

 اى خدا، اى خدا، اى خدا، اى خدا، اى خدا، اى خدا، اى خدا،

 

ٍد َو آلِِه َواْغِفْرىل  َصِلُّ لََع ُمحََمُّ
 

ز. سپس حاجت خود را ذكر كن، و منزّه است خدا پروردگار عرش رو مرا بيام بر محمّد و خاندانش درود فرست،

 بزرگ.

 

 سپس حاجت خود را ذکر کن و هفتاد مرتبه بگو:

 

َة  ِ اْلَعِلِىُّ اْلَعظِي الَحْوَل َوالُقَوُّ  ِاالُّ ِباَللُّ

 و جنبش و نيرويى نيست جز به خداى واالى بزرگ،

 

ِ َرِبُّ اْلَعْرِش اْلَكرِي   َوُسْبحاَن اَلَلُّ
 و منزّه است خدا پروردگار عرش بزرگ.
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آنگاه حضرت فرمود: به حق آن خدايى که مرا به راستى فرستاده سوگند، هر مرد و زن مؤمنى که اين 

کنم، و از جايش برنخیزد، تا گناهانش و  را در روز جمعه بخواند من بهشت را براى او ضمانت مىنماز 

او ثواب هرکه را در اين روز در شهرهاى   گناهان پدر و مادرش آمرزيده شود، و حق تعالى به

و  فرمايد، و براى او پاداش کسى را که در اين روز در مشرق مسلمانان نماز خوانده باشد عطا مى

نويسد. و به او ببخشد آنچه را که هیچ چشمى  مغرب عالم روزه گرفته باشد و نماز خوانده باشد مى

اين نماز را نقل « مصباح»نديده، و هیچ گوشى نشینیده. مؤلّف گويد: شیخ طوسى هم در کتاب

ن از است، بلكه به جاى آن فرموده است: چو  کرده،ولى در روايت ايشان دعاى پس از نماز نیامده

 نماز فارغ شديد، هفتاد مرتبه بگو:

 

ِ َرِبُّ اْلَعْرِش اْلَكرِي   ُسْبحاَن اَلَلُّ

 منزه است خداوند،پروردگار عرش كريم،

 

ِ اْلَعِلِىُّ اْلَعظِي  َة ِاالُّ ِباَلَلُّ  َوال َحْوَل َو ال ُقَوُّ
  و جنبش و نيرويى نيست جز به خداى واالى بزرگ

 


