
 اعمال شبهای قذر

 

 

درایي . شثی اسث کَ در جوام سال ُیچ شثی تَ فضیلث آى ًوی رسذ ّ عول در آى تِحراز عول در ُسار هاٍ اسث شة قذر، 

درشة قذر هالئکَ ّ رّح کَ اعظن هالئکَ اسث تَ ارى پرّردگار، . شة ترًاهَ ُای یک سال ُر کس هقذر هی گردد 

  .هشرف هی شًْذ ّ هقذرات ُر کس را تَ اهام عرضَ هی دارًذخذهث اهام زهاى علیَ السالم 

  .اعوال شة قذر تَ دّ گًَْ اعوال هشحرک ّ اعوال هخصْص جقسین هی شْد

 اعمال مشترک شبهای قذر

  .هقارى غرّب آفحاب شة قذر غسل شْد -1

" تعذ از ًواز ُفحاد تاررکر . شْد دّرکعث ًواز اقاهَ شْد، در ُر رکعث تعذ از دوذ ، ُفث هرجثَ سْرٍ جْدیذ خْاًذٍ -2

  . گفحَ شْد " اسحغفرهللا ّ اجْب الیَ

  . قرآى تَ سرگرفحي ّ تَ خذا را تَ چِاردٍ هصْم سْگٌذ دادى -3

  . زیارت اهام دسیي علیَ السالم -4

  . ادیای ایي شثِا -5

دوذ ، دٍ هرجثَ سْرٍ جْدیذ خْاًذٍ اقاهَ صذ رکعث ًواز تَ صْرت دّرکعحی ّافضل آى اسث کَ درُر رکعث تعذ از  -6

  .شْد

  ...اللِن اًی اهسیث لک عثذاًا . دعایی از اهام زیي العاتذیي علیَ السالم کَ درهفاجیخ الجٌاى آهذٍ اسث  -7

  .قرائث دعای جْشي کثیر -8

  . ّ در خْاسث از خذا جِث ًیازُای دًیا ّ آخرت. طلة آهرزش از خذای هحعال  -9

  .لْات تر هذوذ ّآل هذوذ علیِن السالمرکر گفحي ّ ص -10

 



 اعمال مخصىص شب نىزدهم

  ." اسحغفرهللا رتی ّاجْب الیَ" صذ تار رکر  -1

  "اللِن العي قحلة اهیرالوْهٌیي" صذ تار رکر  -2

  ... دعای اللِن اجعل فیوا جقضی ّ جقذر هي االهر الوذحْم -3

 اعمال مخصىص شب بیست و یکم

  . ... دعای اللِن صل علی هذوذ ّال هذوذ ّ اقسن لی دلوا یسذ عٌی تاب الجِل -1

  . لعي تر قاجل اهیرالوْهٌیي -2

 . زیارت دضرت علی علیَ السالم -3

 اعمال مخصىص شب بیست و سىم

ى شة از اُل کَ جالّت کٌٌذ ٍ ایي دّ سْرٍ درای: جالّت سْرٍ ُای عٌکْتث ّ رّم کَ اهام صادق علیَ السالم فرهْد -1

  . تِشث اسث

  . ... قرائث سْرٍ ُای -2

  . ُسار هرجثَ سْرٍ قذر -3

  . ... خْاًذى ّ جکرار دعای اللِن کي لْلیک دجة اتي الذسي -4

  . ... دعای اللِن اهذدلی فی عوری ّاّسع لی فی رزقی -5

  . جالّت قرآى کرین تَ ُر هقذار کَ جْاًسحی -6

  . ...فی ظِْرٍ ّ یا ظاُراًا فی تطًَْ تاطٌا  یا" دعاّی  -7

  

 


