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 االخر یدمستحبی در ماه جمانماز 

و اما اعمال ماه جمادى اآلخرة پس سيد بن طاوس رضی اهلل عنه نقل كرده است كه در اين ماه در هر 

ه خواهد چهار ركعت نماز بكند يعنى به دو سالم در ركعت اول بخواند حمد و يك مرتبه آية وقت ك

الكرسی و بيست و پنج مرتبه سوره قدر و در ركعت دوم حمد و يك مرتبه سوره تكاثر و بيست و پنج 

مرتبه اخالص و در ركعت سوم حمد و يك مرتبه كافرون و بيست و پنج مرتبه فلق و در ركعت 

حمد و يك مرتبه نصر و بيست و پنج مرتبه ناس و بعد از سالم ركعت چهارم هفتاد مرتبه  چهارم

 بگويد

 

ْكَبُ 
َ

ُ أ ُ َو اَّلله ِ َو اَل ِإَلَه ِإاله اَّلله ِ َو اْلحَْمُد َّلِله  ُسْبحَاَن اَّلله

 منزه است خداى و حمد خداى راست و نيست معبود حقى جز خدا و خدا بزرگ است

 

  بهو هفتاد مرت

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمه ُهمه َصلِّ لََعَ ُمحَمه  الله
 بار خدايا رحمت فرست بر محمد و آل محمد 

 پس سه مرتبه بگويد

ُمْؤِمِننَي َو اْْلُْؤِمَناِت  ُهمه اْغِفْر لِلْ   الله
 بار خدايا بيامرز مؤمنين و مؤمنات را
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 پس سر به سجده گذارد و بگويد سه مرتبه

نَي َيا َحيُّ َيا   اِْحِ ْرَحَم الره
َ

اُن َيا َرِحمُي َيا أ ُ َيا َرْْحَ اِم َيا اَّلله ْْكَ اَلِل َو اْْلِ وُم َيا َذا اْلجَ   َقیُّ
 اى زنده اى پاينده اى صاحب جاللت و بزرگوارى اى خدا اى بخشاينده اى مهربان اى مهربانترين مهربانان عالم 

 

را و زنان و  كه چنين كند خدا خودش را و مالشهر حاجت كه دارد از حق تعالى طلب نمايد هر  پس

در اين سال بميرد بر شهادت بميرد  فرزندان او را و دين و دنياى او را تا سال ديگر حفظ كند و اگر

 يعنى ثواب شهيدان داشته باشد

 


