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 مبعثو دعا در شب نماز     

شيخ در مصباح فرموده روايت شده از حضرت ابو جعفر امام جواد عليه السالم كه فرمود همانا در 

تابد بر آن آفتاب و آن شب بيست و هفتم رجب است  رجب شبى است كه بهتر است از آنچه كه مى

مبعوث گرديد و بدرستى كه از براى عامل كه در صبح آن پيغمبر خدا صلى اهلل عليه و آله به رسالت 

در آن شب از شيعه ما اجر عمل شصت سال است به خدمت آن حضرت عرض شد كه عمل در آن 

شوى هر ساعتى  شب چيست فرمود چون بجا آوردى نماز عشا را و به رختخواب رفتى پس بيدار مى

خوانى در هر ركعتى  نماز مىآورى دوازده ركعت  كه خواستى از شب تا پيش از نيمه آن و بجا مى

هاى كوچك مفصل و مفصل از سوره محمد است تا آخر قرآن پس چون  اى از سوره حمد و سوره

خوانى حمد را هفت  نشينى بعد از سالم و مى سالم دادى در هر دو ركعتى و فارغ شدى از نمازها مى

رون هر كدام را هفت مرتبه و إنا مرتبه و معوذتين را هفت مرتبه و قل هو اهلل أحد و قل يأيها الكاف

 أنزلناه و آية الكرسي هر كدام را هفت مرتبه و بخوان در عقب همه اين دعا را

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

 ى در ملك و سلطنت نخواهد بودسپاس مخصوص آن خدايى است كه فرزندى نداردو او را شريك و انباز 
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ُه َتْكَبريًا  ْ لِّ َو َكِّبِّ  َو ََلْ َيُكْن َلُه َوَِلٌّ َمَن الذُّ

 و ياورى كه بر عزتش افزايد نخواهد داشت و او را به بزرگى و بزرگوارى ياد كن 

 
ْرََكَن َعْرَشَك َو ُمْنَتَه 

َ
َك لََعَ أ َعاَقَد َعزِّ ُلَك َِبَ

َ
ْسأ

َ
ُهمه َإِّنِّ أ َة َمْن َكَتاَبَك الله ْْحَ   ى الره

هاى عرش توست و به منتهاى رحمت از كتاب تو )و  كنم به حقيقت عزت تو كه بر پايه خدايا از تو درخواست مى 

 (لوح محفوظت

 
لَْعَ اْْلَلَْعَ اْْلَلَْعَ  َك اْْلَ َك اْْلَْعَظَم اْْلَْعَظَم اْْلَْعَظَم َو َذْْكَ   َو َباْْسَ

 اعظمت و ذكر بلند بلند بلندت و به اسم اعظم اعظم 

 
ْهُلُه 

َ
ْنَت أ

َ
ْن َتْفَعَل َِب َما أ

َ
ٍد َو آَلَه َو أ َي لََعَ ُمحَمه لِّ ْن ُُتَ

َ
اَت أ امه   َو َبَكَلَماَتَك الته

 .و به كلمات تام و تمامت كه درود فرستى بر محمد و آلش و با من آن كنى كه سزاوار بزرگى توست 

 

  ستىپس بخوان هر دعايى كه خوا


