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 نوروز عید در آن از بعد دعای و مستحبی نماز   

هاى آن فارغ شوى چهار ركعت نماز بگزار يعنى هر دو   پس چون از نماز پیشین و پسین و نافله

ركعت به يك سالم و در ركعت اول بعد از حمد ده مرتبه سوره إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ بخوان و در ركعت دوم بعد 

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ و در ركعت سوم بعد از حمد ده مرتبه سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ  از حمد ده مرتبه سوره قُلْ

أَحَدٌ و در ركعت چهارم بعد از حمد ده مرتبه قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ بخوان و بعد 

  از نماز به سجده شكر برو و اين دعا را بخوان

 
ُهمَّ  َضِل  اللَّ فأ

َ
َیاِئَك َو ُرُسِلَك ِبأ ِ

ْنأ
َ

 أ
ِ

یع نَي َو لََعَ ََجِ ِضیِّ َرأ ِصَیاِء اْلأ وأ َ ٍد اْلأ ٍد َو آِل ُمحَمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ
  َصَلَواِتَك 

بار خدايا رحمت فرست بر محمد و آل محمد )ع( اوصياء پسنديده و هم بر همه پيامبران و فرستادگانت به  

 بهترين رحمتهايت

 
َساِدِهأ َو َب  جأ

َ
َواِحِهمأ َو أ رأ

َ
َضِل َبَرََكِتَك َو َصلِّ لََعَ أ فأ

َ
أ ِبأ

ِ
  اِركأ َعَلهْيأ

 و بركت ده بر ايشان به بهترين بركاتت و بر جسم و جانشان رحمت فرست
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ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َباِركأ لََعَ ُمحَمَّ  اللَّ

 ده بركت محمد آل و محمد بر خدايا بار 

  

َت َخَطَرُه َو َباِركأ  مأ َتُه َو َعظَّ فأ َتُه َو َشرَّ مأ َتُه َو ََكَّ لأ ِذي َفضَّ ِمَنا َهَذا الَّ   َلَنا ِِف ََيأ

 و به ما در اين روزى كه برتريش دادى و گراميش نمودى و شرافت و بزرگيش بخشيدى بركت ده 

 
ُكَر  شأ

َ
َّ َحَّتَّ اَل أ َت ِبِه لََعَ َعمأ نأ

َ
ُهمَّ َباِركأ ِِل ِفَمَي أ َك  اللَّ َ َحدًا َغْيأ

َ
  أ

 بار خدايا مرا در آنچه در آن بر من انعام كردى بركت ببخش تا به غير از تو ديگرى را سپاس نكنم 

 
اِم  َ َكأ ِ

اَلِل َو اْلأ جَ ِقي َيا َذا الأ َّ ِِف ِرزأ عأ لََعَ   َو َوسِّ

 و در روزيم گشايش و وسعت ده اى صاحب جالل و بزرگوارى

 
ُهمَّ َما َغاَب َعّنِّ  ُظَك اللَّ ْأ ُنَك َو ِح َّ َعّنِّ َعوأ ََ ی ِِ    َفاَل َي

 كمك و نگهدارى تو از من نهان مباد بار خدايا هر چه از من نهان باشد پس 

 



لبیت )ع(       معارف اهل ا تحقیقات ونشر   ونروز عید در آن از بعد دعای و مستحیب مناز                                                                                                                                                                               موسسه 

3 www.ahlolbait.com 

 

ُت ِمنأ َشيأ  اَلِل َو  َو َما َفَقدأ جَ ِه َيا َذا الأ َتاُج ِإَلیأ حأ
َ

َف َما اَل أ َتَكلَّ
َ

ِه َحَّتَّ اَل أ َنَك َعَلیأ ِِن َعوأ ِقدأ ٍء َفاَل ُتفأ
اِم ا َ َكأ ِ

  ْلأ

و هر چيز را گم كنم پس مبادا گمم كنى ياريت را تا به رنج و زحمت نيفتم براى آنچه محتاج آن نيستم اى  

 صاحب جاللت و بزرگوارى

 

 مرزيده شود.آنجام دهی، گناهان پنجاه ساله تو اين كار را اچون 

 

  


