
  

  برگرفته از مفاتيح الجنان –اعمال مشترك ماه رجب 

  اذكار و تسبيحات الف

1  أَس و رُ اللَّهَتْغفةََئأَسبالتَّو بسيار بگوئيد  دركل ماه  لُه    
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  أَسَتْغفرُ اللَّه ذَا الْجالَلِ و الْإِكْرَامِ   2
 يعِ الذُُّنوبِ ومنْ جثَامِمĤاْل   

  مرتبه هزار  در كل ماه
                    

  

3   و لَه الَ شَرِيك هدحو وإِالَّ ه ي الَ إِلَهالَّذ رُ اللَّهَتغْفأَس
هإِلَي بعد از اتمام به صدقه ختم كند _   أَُتوب  

  در كل ماه
 400يا   100

  مرتبه
        

  

4  إِالَّ اللَّه الَ إَِله   

  در كل ماه
هر شب نيز،  در

همين تعداد وارد 
  است

  مرتبه هزار
                    

  

  سوره توحيد  5
  در كل ماه

  هزاريا  ده هزار
  مرتبه 100يا  

                    

  

  مرتبه 100  جمعهروز هر در
        

  

6  
 بِيحي التَّسغنْبنْ الَ يانَ محبيلِ سلاْلج انَ الْإِلَهحبس

اْلأَعزِّ اْلأَكْرَمِ سبحانَ منْ لَِبس اْلعزَّ و إِالَّ لَه سبحانَ 
   هو لَه أَهلٌ

  به جاي ثواب
  روزه گرفتن 

    مرتبه 100

7  
هإِلَي أَُتوب و رُ اللَّهَتْغفمرتبه 70(   أَس(  

  

    :بگويد يكباربعداز اتمام _

لَيع ُتب ي ورْ لاْغف ماللَّه   

  مرتبه 70  هر صبح و شام
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8  

  ؛الكافرون يأيها قل؛     آيةالكرسي؛   حمد 
  ؛قل أعوذ برب الفلق        ؛   قل هو اهللا أحد

 ؛ الناس برب أعوذ قل

الَ إِلَه و لَّهل دمالْح و انَ اللَّهحبرُ سأَكْب اللَّه و ؛ إِالَّ اللَّه 
 ؛  و الَ حولَ و الَ ُقوةَ إِالَّ بِاللَّه اْلعلي اْلعظيمِ

دمحآلِ م و دمحلَى ملِّ عص م؛ اللَّه 
َناتؤْماْلم ينَ ونؤْملْمرْ لاْغف م؛  اللَّه 

هإِلَي أَُتوب و رُ اللَّهَتْغفمرتبه 400(  أَس(  

  در هر روز وشب 

  ده مورد اول
  هر كدام 
  مرتبه، 3 

 400مورد آخر  
  مرتبه
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  روزه  ب

  يك روز   1
    دور شدن از آتش جهنم به مدت يكسال  در يكي از روزهاي ماه

  ايمن شدن از شدت سكرات مرگ، هول بعد از مرگ و از عذاب قبر   روز آخر ماهيك 

  آسان گذشتن بر صراط  دو روز آخر ماه  دو روز  2

  سه روز  3

  سه روز آخر ماه
  ها و هولهاي روز قيامت ايمن شدن از ترس بزرگ قيامت، شدت

  و برات بيزاري از آتش

  ثواب نهصد سال عبادت  پنجشنبه، جمعه، شنبه

  واجب شدن بهشت بر شخص  سه روز از روزهاي ماه

  ادعيه  ج

  در هر روز  ...  يا منْ يملك حوائج السائلينَ  1

   

  در هر روز  ...  اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك ِبمعاني  5

2   رِكلَى غَيونَ عدافاْلو إِنِّي   6  در هر روز  ...خَاب منِاللَّهيُلودوبِالْم أَلُكدر هر روز  ... أَس  

3  أَُلكإِنِّي أَس مرَ   اللَّهباشَّال ص7  در هر روز  ...  ينَرِك  وهجنْ أَرا مبعد از هر نماز  ... ي  

  در مشاهد شريفه  ... الْحمد للَّه الَّذي أَْشهدنَا  8  در هر روز  ...  اللَّهم يا ذَا اْلمنَنِ الساِبغَةِ  4

  نماز  د

  دو ركعت  هر شب  1

  يك مرتبه حمد، سه مرتبه كافرون، يك مرتبه توحيد : در هر ركعت

  يحيِي و يميت و لَه الْحمد  اْلملْك  لَه  لَه الَ إِلَه إِالَّ اللَّه وحده الَ شَرِيك  :بعد از اتمام نماز بخواند
و الَ حولَ و الَ ُقوةَ  اْلمصير  ء قَديرٌ و إِلَيه ُكلِّ شَي  يموت بِيده اْلخَير و هو على و هو حي لَا

  سپس دستها را برصورت بكشد _  و آله  اْلأُميِ  النَّبِيِاللَّهم صلِّ علَى محمد   إِالَّ بِاللَّه اْلعلي اْلعظيمِ

  هاجمعه   2
چهار ركعت، بين 

  هر و عصرظنماز 
  توحيدمرتبه  5مرتبه آيةالكرسي، 7، يك مرتبه حمد: در هر ركعت

  لُه التَّوبةََئو أَسأَسَتْغفرُ اللَّه الَّذي الَ إِلَه إِالَّ هو  ):مرتبه 10(بخواند  چهار ركعت،بعد از اتمام  

3  
  يكي از روزهايي
  كه روزه است

  مرتبه سوره توحيد200: صد مرتبه آيةالكرسي،  ركعت دوم: ركعت اول  چهار ركعت

  مرتبه توحيد 50يك مرتبه حمد، : در هر ركعت  دو ركعت  هاشب ي ازدر يك  4

  يك مرتبه حمد، يك مرتبه كافرون، سه مرتبه توحيد: در هر ركعت  ده ركعت  هاشب ي ازدر يك  5


